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 O diálogo do Criador com a criatura é o que dá
sentido à vida.

 Essa comunicação com Deus acontece por meio dos
ritos e das orações.
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5. Religião como resposta do homem para Deus

Todo homem, mesmo aquele que diz não acreditar em
Deus, sente no profundo do seu ser uma inquietação, um
vazio, uma pergunta sem resposta.
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Todo homem sente a necessidade de 
responder a Deus e desse desejo inato em
nós nascem as religiões. As religiões são
sistematizações da crença na divindade. 
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A religião é a maneira de um povo viver e 
manifestar o seu culto à divindade e de se 
aperfeiçoar pessoal e coletivamente para 

conseguir a salvação.
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As religiões apresentam caminhos
característicos, considerado pelos

iniciadores como os melhores para 
alcançar a salvação e cultuar a Deus.
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6. Movimentos religiosos

Um dos fenômenos da atualidade é o grande crescimento de
novos grupos e movimentos religiosos, de forma especial na
religião cristã.

Nos meios de comunicação ou popularmente são denominados de
seitas.
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As seitas, nem sempre devem ser consideradas como
termo negativo, mas como um grupo que se separa ou
se opõe ao grupo religioso de origem. Porém, é comum
das seitas manter características da religião de origem.
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Não basta crer, é preciso viver a religião em todas as suas
conseqüências. Por isso, que na moral da Igreja cristã
ensina: “Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste
é perfeito” (Mt 5,1-48).
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Devemos ter atitudes de respeito, diálogo religioso,
caridade e acolhida aos que professam a religião
diferente da nossa.

Jesus deixou seu exemplo, anunciou sua palavra e
acolheu a todos.
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PESQUISE:

1. Por que a religiosidade é um 
fenômeno religioso?

2.Exemplos de religiosidade popular
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É importante que se forme pessoas em níveis de decisão. A opção
pelos pobres exige um trabalho voltado aos construtores da
sociedade, sem esquecer que os pobres e marginalizados são
também “sujeitos de mudança e de transformação de sua
situação”.

Todos os fiéis são impulsionados pelo Espírito a participar da vida
política, pois a vida cristã não se expressa somente nas virtudes
pessoais, mas também nas virtudes sociais e políticas


