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Tema: Ser Humano – Ser aberto a Transcendência

 Por que as vezes temos a sensação de que Deus silencia diante das
dores da humanidade?
 Definições de Ser Humano ao longo da história e sua busca pelo
Transcendente (Deus)
 Decepções da humanidade.
 Atividades de Fixação
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Objetivo: Compreender os conceitos de Fé, Revelação e
Religiosidade no contexto das ciências da religião.
 O que é Revelação?
 O que é Fé?
 O que é Religiosidade?
 Diferença entre Religião e Religiosidade.
 Atividades de Fixação.
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Certa noite, uma criança, fervorosa em suas orações, e
muito piedosa, estava em vigília com seu pai que estava
com o santo Corão no colo. A certa altura, alguns, que
estavam com eles, cochilaram e dormiram
profundamente. Então, a criança disse ao pai:
— Nenhum desses dorminhocos abre os olhos ou ergue
a cabeça para recitar as orações. Parece que estão todos
mortos.
Mas seu pai respondeu:

— Meu querido filho, eu preferia que você também
estivesse dormindo com eles em vez de estar aqui os
maldizendo.
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REVELAÇÃO
• Todo conhecimento transmitido ao homem diretamente
por um Deus (ou deuses). Muitas vezes, o meio pelo
qual o conhecimento foi transmitido também é
chamado de Revelação.

• A Revelação pode originar-se:
1. Diretamente de uma divindade;
2. Por um intercessor, ou agente, como um anjo.

• Alguém que tenha experimentado tal contato é
denominado profeta.
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REVELAÇÃO NO JUDAISMO
• Deus fez uma aliança com os judeus fazendo
deles o povo escolhido que alcançaria a ‘Terra
Prometida’. Assim, há uma relação especial
entre Deus e o povo judeu;
• O judaísmo crê que a Torá é a revelação
eterna dada por Deus aos judeus.

• A profecia dentro do judaísmo não tem o
caráter exclusivamente adivinhatório: é uma
mensagem da Divindade para com seu povo e
o mundo.
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REVELAÇÃO NO ISLAMISMO
• Deus falou ao homem por intermédio de seu profeta
Maomé, o último de uma linha de profetas enviados à
humanidade: ADÃO – ABRAÃO – MOISÉS - DAVI - JESUS.
• Ao completar quarenta anos (em 610 DC), Maomé teve
uma Revelação numa caverna: recebeu a visita do
arcanjo Gabriel que o declarou como profeta de Deus. Até
à sua morte, Maomé recebeu outras revelações.
• Logo de início os judeus apontaram que Maomé cometera
erros em sua interpretação das narrativas do Antigo
Testamento. Maomé não aceitou a acusação!
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REVELAÇÃO NO CRISTIANISMO
• “Quem me vê, vê o Pai”
(Jo 14, 9)

• “Antigamente, por meio dos profetas, Deus
falou muitas vezes e de muitas maneiras aos
nossos antepassados, mas nestes últimos
tempos ele nos falou por meio do seu Filho.
Foi ele quem Deus escolheu para possuir
todas as coisas e foi por meio dele que Deus
criou o Universo. O Filho brilha com o brilho
da glória de Deus e é a perfeita semelhança
do próprio Deus.
(Hb 1, 1-3)

• Jesus Cristo é a maior
Revelação de Deus. Nada
mais
importante
será
revelado no cristianismo até
a Parusia (Retorno de Jesus).
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REVELAÇÃO NO CRISTIANISMO
• As revelações particulares são aceitas no cristianismo,
mas com prudência. O conteúdo não pode contradizer
a mensagem de Jesus Cristo.

• Critérios:
1) Qualidade da mensagem de acordo com a Bíblia;
2) Motivações especiais e ética (honestidade);
3) Equilíbrio psíquico;
4) Curas e conversões.
• A mensagem não constitui algo original ou obrigatório.
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REVELAÇÃO NO ESPIRITISMO
•

O Espiritismo se considera a 3ª Revelação. A Revelação do Espiritismo
aperfeiçoa e corrige as imperfeições das anteriores:
MOISÉS - JESUS CRISTO - ESPIRITISMO.

•

Consolador prometido por Jesus:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em
meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de
tudo quanto vos tenho dito.
(João 14, 26)

• O homem pode comunicar-se com os espíritos.
•

A alma progride, através de uma série de existências sucessivas, até atingir
o grau de perfeição que se aproxima de Deus.
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REVELAÇÃO NA UMBANDA
• Considera-se a 4ª Revelação: o Espiritismo é grande, mas
a umbanda é maior.
MOISES – CRISTO – KARDEC – UMBANDA
• Kardec só evocou os espíritos desencarnados (eguns);

• Os umbandistas evocam também os espíritos superiores:
orixás e exus;
• Na umbanda, as entidades se apoderam totalmente dos
médiuns. enquanto no espiritismo a incorporação e
parcial.
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FÉ
• É a adesão de forma incondicional a uma
hipótese que a pessoa passa a considerar
como sendo uma verdade sem qualquer tipo
de prova ou critério objetivo de verificação;
• Essa adesão ocorre pela absoluta confiança
que se deposita nesta ideia ou fonte de
transmissão.
• Profissão de Fé: Declaração pública que
alguém faz das suas crenças e dogmas
religiosos.
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PROFISSÃO DE FÉ

Cristianismo Católico
• Símbolo dos Apóstolos.

1. SÍMBOLO: Serve para identificar os católicos.
2. APOSTÓLICO: Teria origem nos Apóstolos.
Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. E em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob
Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu as céus; está
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja
católica; na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na
ressurreição da carne; na vida eterna.
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PROFISSÃO DE FÉ

Cristianismo Evangélico
• Os pilares da Reforma Protestante são os
chamados Cinco Solas: frases que surgiram para
enfatizar a diferença entre a teologia reformada
protestante e a teologia católica romana.
• As cinco solas são:
1. Sola Fide (somente a Fé);
2. Sola Scriptura (somente a escritura)
3. Solus Christus (somente Cristo): Cristo, único
intercessor.
4. Sola Gratia (somente a graça)
5. Soli Deo Gloria (somente a Deus a Glória).
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PROFISSÃO DE FÉ
Islamismo
• São deveres básicos de cada muçulmano (pilares):
1.
2.
3.
4.
5.

Recitação e aceitação da crença;
Orar cinco vezes ao longo do dia;
Pagar esmola;
Observar o jejum no Ramadão (Ramadã);
fazer a peregrinação a Meca.

• Profissão de fé: frase que deve ser dita com a
máxima sinceridade:

“Não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu profeta!”
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PROFISSÃO DE FÉ
Budismo
• Se o que eu digo pra você for bom, use. Se
não for, jogue fora. (Buda)

• A palavra "fé" não existe em línguas
orientais;
• Não adianta uma pessoa aceitar o que o
Buda disse só porque o Buda disse.
• Algo não deve ser aceito simplesmente
porque alguém supostamente "especial"
afirmou, mas sim porque se revela verdade
na nossa experiência.

• Eu li, acreditei, me entreguei e
confirmei. Isso é fé. No
budismo
não
há
uma
obrigação de ter que acreditar
e seguir. Para nós, o mais
importante é que você tenha a
experiência. Eu creio nos
ensinamentos
do
Buda
histórico porque experimento
na minha vida.
(Monja Coen)
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Religiosidade
• A pessoa humana é religiosa pela própria
natureza: ou crê em Deus ou arranja ídolos
(dinheiro, fama, poder, etc.) nos quais
coloca sua confiança e dá sentido à sua
existência.

• Religiosidade é expressão (prática) da fé. É a
atividade na qual a pessoa conhece,
constrói e interpreta suas experiências com
o Transcendente; e vislumbra, por meio
dela, o sentido da própria existência.
• O termo pode ser substituído por sinônimos
como: devoção, fé, crença, fervor e piedade.
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Religião
• Religião é um conjunto de crenças,
leis e ritos que são seguidas por
uma grande massa de pessoas de
acordo com seus ensinamentos,
doutrinas e costumes.
• Etimologia: Religião vem do verbo
latino religare (re-ligare) que
significa RELIGAR. Ou seja: ligar de
novo o ser humano a Deus. O ser
humano vai a Deus e Deus vai ao ser
humano.
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ELEMENTOS DE UMA RELIGIÃO.
• Doutrina ou dogma: conjunto de verdades sobre o mundo, sobre o homem,
sobre Deus, sobre o sentido da vida, sobre a origem do ser humano e seu
destino após a morte. Podem estar registrados numa escritura sagrada.
• Ritos e cerimônias: são manifestações públicas, pessoais ou coletivas dos que
têm a mesma crença.

• Moral: comportamentos característicos. É expressa mediante os
mandamentos ou preceitos sobre os relacionamentos humanos, sobre as
atitudes diante de Deus e sobre o modo de viver.
• Comunidade: assembleia de pessoas ligadas a uma religião.
• Relação Pessoal: oração.
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RELIGIOSIDADE E RELIGIÃO
• Religião é o seguimento pelo
qual o indivíduo tem sua crença
em Deus (ou deuses) e na fé
divina.
• Religiosidade trata da relação
que o indivíduo possui com esta
crença.
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01. São elementos de uma religião: (Marque a alternativa correta)
a.(
b.(
c.(
d.(
e.(

) Doutrinas, Ritos, Moral, Transe e Relação Pessoal.
) Doutrinas, Ritos, Afetividade, Comunidade e Relação Pessoal.
) Doutrinas, Ritos, Moral, Comunidade e Relação Pessoal.
) Doutrinas, Ritos, Moral e Comunidade.
) Nenhuma das alternativas anteriores.

21

“Não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu profeta!”
01. A profissão de fé acima pertence a qual tradição religiosa?
(Marque a alternativa correta)
a.(
b.(
c.(
d.(
e.(

) Judaísmo
) Islamismo.
) Budismo.
) Filosofia.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: O
Religiões.

Transcendente

nas

Objetivo:
Perceber
que
as
representações do transcendente
de cada tradição religiosa se
constituem no valor de uma
cultura
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