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Religiosidade significa a qualidade

do indivíduo que possui disposição

ou tendência para refletir sobre os

aspectos da atividade religiosa, seja

qual for a religião.

3



4

Normalmente, a religiosidade
consiste em uma série de ações
que tem como objetivo a
reflexão dos valores éticos que
apresentam algum teor religioso.

Estas ações servem como uma espécie de avaliação moral da
dedicação que aquela pessoa possui para a religião
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Do ponto de vista psicológico, a
religiosidade exerce influência nos
valores e no modo de agir de uma
pessoa ao refletir sobre o que é e o que
não é correto para ela.
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A religiosidade mostra um tipo
de conhecimento diferente do
racional ao integrar o plano da
fé como um valor de verdade.
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Apesar de serem termos 
semelhantes e que podem 

confundir muitas pessoas, a 
religiosidade e a religião 

possuem diferentes significados.

Em linhas gerais, a religião é o seguimento pelo qual o indivíduo tem sua crença
em Deus (ou deuses) e na fé divina. Já a religiosidade trata da relação que o
indivíduo possui com esta crença.



Religião é uma fé, uma devoção a
tudo que é considerado sagrado.

É um culto que aproxima o
homem das entidades a quem são
atribuídos poderes sobrenaturais.

É uma crença em que as pessoas
buscam a satisfação nas práticas
religiosas ou na fé, para superar o
sofrimento e alcançar a felicidade.
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Religião é também um conjunto de
princípios, crenças e práticas de doutrinas
religiosas, baseadas em livros sagrados,
que unem seus seguidores numa mesma
comunidade moral, chamada Igreja.

9



10

Todos os tipos de religião têm seus fundamentos, algumas se baseiam 
em diversas análises filosóficas, que explicam o que somos e porque 

viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé e outras em extensos 
ensinamentos éticos.
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Fé é uma palavra que 
significa "confiança", "crença", "credi

bilidade". A fé é um sentimento de 
total de crença em algo ou alguém, 
ainda que não haja nenhum tipo de 

evidência que comprove a veracidade 
da proposição em causa.



Ter fé implica uma atitude 
contrária à dúvida e está 

intimamente ligada à 
confiança. 
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