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• A religiosidade popular reúne crenças, práticas, rituais,
narrativas, símbolos originários de outras fontes que não
àquelas aceitas pelas lideranças religiosas, mas sendo por
essas lideranças toleradas, embora tidas como errôneas.

• Já a religião da elite tende a adesão a aspectos formais,
abstratos e cioso de ortodoxia.
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Religião é um termo de origem latina e que significa
“religação” com o divino (Deus).

São diversas religiões espalhadas pelo mundo, onde cada
indivíduo tem por livre e espontânea vontade escolher qual
deseja seguir, por exemplo, o cristianismo, islamismo,
budismo, hinduísmo e dentre outros.
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 Segundo o Pastor Alexandro Martins da igreja Missão Evangélica

Pentecostal do Brasil em Campo Grande-MS, o significado de

religião é religar o homem a Deus. "É quando a pessoa vai a uma

determinada igreja onde a mesma tem um sentimento, uma

entrega verdadeira e sincera ao Deus a qual ela acredita.".
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O Pastor explica ainda que "a religiosidade é a pessoa

não ter um compromisso verdadeiro, é estar ali

apenas por estar e movida apenas por uma rotina”.
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1.Festividades religiosas são manifestações culturais presentes
em diversas religiões do mundo. ... Para os cristãos,as
principais festas existentes são a páscoa,que determina a
ressurreição de Jesus Cristo e o Natal, que comemora o
nascimento de Jesus.
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• São comemorações de acontecimentos, personalidades,
fatos ou mistérios que, ao manifestarem publicamente as
convicções religiosas de um grupo social, fortalecem a
pertença de cada pessoa ao grupo de símiles que
comungam das mesmas convicções religiosas.
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• Se o Sagrado é tão importante para a definição de religião e se
dele deriva a estrutura social, é importante ressaltar que ele
também exige um espaço especial para as práticas dos rituais
religiosos, que têm o objetivo de pôr os homens em contato com
a realidade transcendente.
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• A noção de espaço sagrado, isto é, de lugares que estão

apartados do mundo profano ( entendendo por isso o mero

mundo natural, físico): O altar, o templo, o santuário, etc.


