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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.
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• 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.
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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.
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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 
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Sofrimento:

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

Separação daquilo que é prazeroso NATUREZA DP SOFRIMENTO
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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.
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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).
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1. Não se deve colocar nada e ninguém acima de Deus...
2. Se trair, roubar, furtar, matar... Todos esses atos atentam contra a

outra pessoa. E, se nada desejo de ruim para mim, como poderei
desejar ao outro que é meu irmão na paternidade Divina?

3. Quem ama como Deus nos ama, não comporta em si um amor
narcisístico. Não tem um amor egoísta no coração.



RESPONDA:

1. Reveja todo o conteúdo trabalhado
nos nossos encontros e aliado aos
tópicos hoje estudado, aprofunde ainda
mais seus conhecimentos.

BOA PROVA!
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