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1. Boas Vindas

2. Apresentação do conteúdo

3. Conteúdo: Fenômeno Religioso
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1. O sentido do fenômeno religioso

Entendemos como fenômeno religioso aquilo que
aparece, que se apresenta e que se mostra.

A religiosidade quando se expressa através de gestos,
palavras, atitudes e ritos é percebida como fenômeno,
que se denomina fenômeno religioso.
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O fenômeno religioso pode ser
expressão que busca um autêntico

relacionamento com o 
Transcendente
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• O fenômeno religioso está vinculado à cultura e à tradição de
um povo.

• O fenômeno religioso necessita de um rito, ele perpassa
todas as dimensões do ser humano: biológico, psicológico e
sociológico.

• Cada fenômeno tem o seu modo próprio de mostrar-se na
verdade do seu ser.
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2. Manifestação do fenômeno religioso

Sua manifestação é um fato.

O fenômeno pode ser representado em diversas formas e
oportunidades na vida do homem: na questão do bem e do mal,
da vida e da morte, na saúde e na doença, nos medos e nos ritos,
nas teologias e na sua relação com a economia, na política, na
liberdade, na moral e na justiça.
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3. A necessidade da religiosidade

O homem é por natureza um ser religioso; tem uma dimensão
natural que é anterior a toda religião.

Segundo a tradição cristã a pessoa humana foi criada por Deus
como uma unidade inacabada e em construção.

A dimensão religiosa impulsiona o ser humano a buscar sua
realização plena e definitiva na constante superação e
transcendência de seus limites.
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A pessoa humana é um ser finito, chamado ao infinito.

A religiosidade desperta no ser humano uma atitude
dinâmica de busca e realização do sentido de sua
existência e de abertura ao Transcendente (Deus).
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Religião é a atitude de uma pessoa em relação ao Sagrado.

Religião deriva do latim "Re-Ligare", que significa "religação" com o
divino. Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de
aspecto místico e religioso, abrangendo seitas, mitologias e
quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tenham
como característica fundamental, um conteúdo metafísico, ou seja,
além do mundo físico.

4. O sentido da religião


