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1.Boas Vinda

2.Introdução ao Conteúdo

3.Conteúdos:
• Revisão para prova

• Família na Escola
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em seu Art. 33,
define que “o ensino religioso, (...), é parte integrante da formação
básica do cidadão e (...) assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil”.

Pode-se dizer que no Brasil é identificado um comportamento
denominado ECLETISMO RELIGIOSO – DIVERSIDADE RELIGIOSA.

É VETADO AO PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO FAZER 
PROSELITISMO RELIGIOSO
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Com relação ao Ensino Religioso, 
PODEMOS AFIRMAR:

• NÃO É um ensino doutrinário, e, portanto, NÃO pode ter o mesmo princípio que a
catequese, Escola dominical ou Escola Sabatina.

• Nas aulas de Ensino religioso, NÃO PODE HAVER esforço para converter os alunos a uma
determinada religião. NÃO É PERMITIDO.

• É uma disciplina de natureza inter-religiosa, assegurada a consulta de todas as crenças.
• É uma disciplina que visa à formação integral do educando na busca e na necessidade

do Transcendente.
• Incentiva a vivência de valores que favoreçam as relações interpessoais mais humanas

e fraternas.
• Seu objetivo é mostrar a relação com o sagrado
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“O homem é o único animal que sofre um processo de
conscientização da sua finitude; que “enterra seus mortos” e que
“fantasia” sobre a morte. Tal descrição permite entendermos

QUE DEUS, TRANSCENDENTE É INFINITO E O HOMEM, SUA
CRIAÇÃO, UM SER FINITO.
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O sentimento religioso e a busca pelo transcendente são característica de
todos os povos e culturas em todos os tempos.

Por diferentes formas, ritos e mitos buscam vivenciar o sagrado. Diante de tão
magnífica e poderosa experiência de um bem que só a religião conhece e que
é irracional por excelência é que se sabe a seu respeito e o reconhece por trás
de símbolos obscuros e insuficientes.

Essa circunstância indica que acima e por trás da nossa natureza racional está
oculto algo último e supremo na nossa natureza
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O Fenômeno religioso é a busca do Ser frente à ameaça do Não-ser.

Basicamente a humanidade ensaiou quatro respostas possíveis
para nortear o sentido da vida além morte. Essas são as possíveis
respostas:


