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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

SLIDE COPIADO. FALTA EXPLICAÇÃO
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A definição de religião mais aceita pelos estudiosos, para efeitos de
organização e análise, tem sido a seguinte: “religião é um sistema
comum de crenças e práticas relativas aos seres humanos dentro
de universos históricos e culturais específicos”.

Religiosidade e Religião
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Para ser religioso não basta só acreditar na
existência de Deus, é necessário

reconhecer que somos criaturas e temos
um Criador que nos ama e quer se 

comunicar conosco. 
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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.



16

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.


