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1.Boas vindas

2.Comentar a atividade de casa

3.Introduzir conteúdo:



01. A festa tem um forte poder de renovação e de esperança. Reafirma
os anseios do cotidiano e traz alegria para o coletivo que celebra. Toda
atividade festiva tem seu caráter de subversão do real, pois permite às
pessoas que celebrem a oportunidade de renovar suas energias
criadoras. As festas, em geral, têm forte poder de entretenimento,
mobilização e envolvimento social. São festas populares celebradas em
todo Brasil, no mês de junho. Cite exemplos dessas festas que
caracterizam a religiosidade popular.
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02. A espécie humana é fruto de uma evolução histórica milenar que

possibilitou ao ser humano o desenvolvimento da sua razão. A razão é o que

permite o ser humano conhecer e aprender novos conhecimentos. Também

permite que ele escolha a opção com a qual mais se identifica quando se fala

em religião.
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03. A religiosidade é muito marcante na formação cultural do povo brasileiro,

em razão desse fato, os municípios brasileiros têm por tradição escolher um

santo padroeiro. Tal prática também se estende de forma pontual ao Brasil,

que como país tem um santo padroeiro.
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04. O fenômeno religioso investigado como conhecimento humano é uma

tarefa aparentemente recente, agrupando três enfoques epistemológicos. Cite

esses enfoques.
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05. Como é entendido o fenômeno religioso na sociologia, segundo
Durkheim?
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06. Sobre os rituais presentes nas religiões de matriz indígena, o
que se pode afirmar?
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07. Na atualidade, o fenômeno da religiosidade encontra-se no

ecletismo, admitindo a justaposição de diversos elementos recolhidos

das mais diversas fontes religiosas. Estas religiosidades paralelas

caracterizam-se por diversas teses. Cite uma dessas teses.
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08. Qual a principal característica das manifestações da
religiosidade popular brasileira?
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09. Como se dá o processo comunicativo na relação homem <=>
divindade:
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10. Como é chamado o fenômeno religioso que alimenta os movimentos

religiosos em todos os seus segmentos no que se refere a conduzir o ser

humano na direção do transcendente?
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01. A festa tem um forte poder de renovação e de esperança. Reafirma os anseios
do cotidiano e traz alegria para o coletivo que celebra. Toda atividade festiva tem
seu caráter de subversão do real, pois permite às pessoas que celebrem a
oportunidade de renovar suas energias criadoras. As festas, em geral, têm forte
poder de entretenimento, mobilização e envolvimento social. São festas populares
celebradas em todo Brasil, no mês de junho. Cite exemplos dessas festas que
caracterizam a religiosidade popular.
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02. A espécie humana é fruto de uma evolução histórica milenar que possibilitou ao
ser humano o desenvolvimento da sua razão. A razão é o que permite o ser humano
conhecer e aprender novos conhecimentos. Também permite que ele escolha a opção
com a qual mais se identifica quando se fala em religião. Qual o significado e a
importância da religião?

A religião possui o significado de religação (re-ligar), onde o ser humano busca
restabelecer o elo entre ele o seu transcendente ou crença. Ela é importante, pois é
ela quem ensina como as pessoas devem fazer para estarem ligadas ao
transcendente.
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03. A religiosidade é muito marcante na formação cultural do povo brasileiro, em
razão desse fato, os municípios brasileiros têm por tradição escolher um santo
padroeiro. Tal prática também se estende de forma pontual ao Brasil, que como país
tem um santo padroeiro. Assim, quem assume essa posição no cenário nacional?

 São Jorge.
 São Pedro.
 São José.
 Nossa Senhora de Fátima
 Nossa Senhora Aparecida
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04. O fenômeno religioso investigado como conhecimento humano é uma
tarefa aparentemente recente, agrupando três enfoques epistemológicos.
Cite esses enfoques.

1. Sociológico, 

2. Antropológico e 

3. Teológico
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05. Como é entendido o fenômeno religioso na sociologia, segundo Durkheim?

Uma crença religiosa é formada pela somatória das crenças individuais
dos membros de determinado grupo.
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06. Sobre os rituais presentes nas religiões de matriz indígena, o que se
pode afirmar?

Que o rito fundamenta toda a realidade e define a organização da vida
indígena
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07. Na atualidade, o fenômeno da religiosidade encontra-se no ecletismo, admitindo a
justaposição de diversos elementos recolhidos das mais diversas fontes religiosas. Estas
religiosidades paralelas caracterizam-se por diversas teses. Cite uma dessas teses.

A transformação pessoal está diretamente relacionada com o bem que se
faz, independente da crença, mas exigindo o respeito pela ortodoxia*¹ ².

*¹interpretação, doutrina ou sistema
teológico implantado como único e
verdadeiro pela Igreja; dogmatismo
religioso.

*²O termo Ortodoxia com letra maiúscula aplica-se
a duas famílias de Igrejas cristãs, que não estão em
comunhão com a Igreja Católica e que nem estão
em comunhão entre si desde o tempo do Concílio
de Calcedónia em 451
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08. Qual a principal característica das manifestações da religiosidade
popular brasileira?

A rica simbologia, as festa aos santos, uma arte colorida e uma música
carregada de sentimentos fortes
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09. Como se dá o processo comunicativo na relação
homem<=>divindade:

1. Oração; 

2. missa; 

3. culto; 

4. desertos de oração.
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10. Como é chamado o fenômeno religioso que alimenta os movimentos religiosos
em todos os seus segmentos no que se refere a conduzir o ser humano na direção
do transcendente?

• A fé
• A oração
• A caridade
• A fidelidade
• O metafísico

Possibilidades:
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