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A globalização é um fenômeno bastante 
complexo, que propicia a conexão entre 
diferentes culturas, pessoas e locais. Ao 

mesmo tempo que parece conduzir a 
uma homogeneidade cultural, no sentido 

de que algumas culturas poderiam ser 
descaracterizadas por influências 
externas. Também se verifica o 

movimento oposto, no qual se reafirmam 
as diferentes identidades culturais.

Diversidade 
Cultural
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Até mesmo as culturas consideradas 
“dominantes” estão suscetíveis às 

influências de outras culturas. É possível 
perceber tais dinâmicas nas metrópoles, 

em que se verificam diferentes influências 
culturais em hábitos, linguagem, 

vestimentas, arquitetura e culinária. Um 
exemplo nesse sentido é o fato de existir 
um bairro em Nova Iorque que abriga a 
maior comunidade chinesa do Ocidente, 

denominado Chinatown.

Diversidade 
Cultural
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• A Antropologia não apenas enfatiza as diferenças entre culturas
distantes, como também nos fornece subsídios para a
compreensão de nossa própria cultura.

• O caráter multiétnico do país, resultado da confluência de
diversas etnias, indígenas, africanos e portugueses, participaram
da colonização do país.

• Outros povos europeus e asiáticos que chegaram ao Brasil como
imigrantes nos séculos XIX e XX.

Diversidade cultural brasileira
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Tendo em vista que o Brasil tem múltiplas expressões culturais,
notamos o contínuo esforço em estabelecer uma identidade nacional
brasileira. Era necessário definir – e, por vezes, inventar – o que
constituía esta nação, a história, o idioma, os heróis nacionais, os
monumentos e representações oficiais, como a bandeira, o hino
nacional, etc.

Todos esses elementos buscam dar uma noção de pertencimento.

A diversidade também faz referência às religiões.
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TÓPICO - 1

O ser humano se realiza plenamente quando ver respeitado:

• A sua dignidade:
• Políticas pública de qualidade:

• Saúde
• Educação
• Alimento na mesa, não a fome que campeia
• Segurança pública. Nunca a violência
• Ética e responsabilidade para com a coisa pública, não a 

corrupção.
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Deus tem um projeto de mundo para nós.
Esse projeto só será possível quando
vivermos concretamente as dimensões da
Justiça, da Igualdade e da Fraternidade.

Jesus vem ao mundo e vive a realidade de sua
época e busca fazer acontecer o Projeto do Pai.
O sentimento que move Jesus é o do Amor. E
esse sentimento quer que vivamos.

TÓPICO - 2



11

• O livro dos Atos dos Apóstolos traz em si os ensinamentos de
Jesus vivenciados pelos Apóstolos. Também as Epístolas – cartas -
e quem mais se destacou foi Paulo que permeia seus ensinamentos
tomando como base o amor de Jesus. Assim, encontramos em suas
cartas as mais diferentes definições para esse termo amor, que
está em desuso nos nossos tempos porque não compreendemos a
sua profundidade.

TÓPICO - 3
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A base da vida de Jesus está em praticar o amor, a justiça e a
liberdade, acabando assim com a submissão do seu povo às
vontades dos poderoso do seu tempo. É exatamente a apresentação
da proposta do projeto de Deus. E com a morte e ressurreição de
Jesus, surge um movimento ao redor da sua figura com o objetivo
de congregar o povo.

TÓPICO - 4
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Dois líderes religiosos Jesus e Buda... Para o budismo
existem 4 grandes verdades que são centrais para os seus
praticantes e são consideradas pontos de partida, assim
como Jerusalém se tornou ponto de partida e de retorno
para os cristão.
No budismo, essas verdades estão relacionadas com o
sofrimento.
1. Natureza do sofrimento
2. A origem do sofrimento
3. Cessação do sofrimento
4. Caminho para a cessação do sofrimento.

Sidharta Gautama 

TÓPICO - 5
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Sofrimento:

• Nascimento
• Envelhecimento
• Enfermidade
• Morte
• Tristeza
• Lamentações
• ...

Separação daquilo que é prazeroso NATUREZA DP SOFRIMENTO

TÓPICO - 6
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Religiões 
abraâmicas 

MONOTEISTAS

ABRÃO

DEUS ÚNICO

• JUDAISMO

• CRISITIANISMO

• ISLAMISMO

• Judaísmo: Jesus é o grande e maior dos profetas, mas não Deus
encarnado. Estão na expectativa da vinda do Messias

• Cristianismo: Jesus é o Mestre e Senhor e por seu povo deu a própria
vida.

• Islamismo: Maomé é a entidade superior... Jesus é visto como um
profeta.

TÓPICO - 7
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Jesus veio ao mundo trazer um novo mandamento. Com isso não
quis excluir os 10 mandamentos já existentes e entregue por Deus a
Moisés... Diante da dureza de entender o significado dos
mandamentos e por acharem difícil viver na sua inteireza, Jesus
propõe que se viva dois, somente: Amar a Deus sobre todas as
coisas (1º) e Amar ao próximo como a si mesmo (2º).

TÓPICO - 8


