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ROTEIRO DE AULA

Tema: Diferentes Ideias sobre Deus.
Objetivo:  Conhecer as diferentes ideias sobre Deus nas religiões.

 Primeiras Ideias sobre Deus na Humanidade.

 Ideias de Deus na história da Humanidade.

 Ideias de Deus no Monoteísmo.

 Atividades de Fixação. 
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• Os primeiros seres  humanos ainda não haviam desenvolvido a 
agricultura: alimentavam-se somente da caça, da pesca e da coleta de 
frutos.

• As transformações climáticas alteraram o modo de vida dos seres 
humanos: passaram a utilizar a caverna para se proteger do frio, da 
chuva e dos animais.

• Com o domínio do fogo, há 500 mil anos atrás, os primeiros humanos 
tornaram-se mais independentes da natureza: passaram a aquecer suas 
cavernas e a cozinhar seus alimentos, tornando a carne da caça mais 
fácil de mastigar. Além disso, o fogo ajudava os grupos a se livrarem dos 
animais selvagens, pois a escuridão não era mais um obstáculo.

• A produção do fogo provavelmente foi realizada pelo atrito de duas 
pedras ou graveto sobre um pedaço de madeira seca: o que provocava 
fagulhas. 

O Fogo
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Origem do  Fogo

• Existem vários mitos sobre a 
origem do fogo.

•  Em quase todos, o fogo é um 
patrimônio dos Deuses mantido 
longe da humanidade. 

• Mas, no decorrer do tempo,  o 
homem desafiou a ordem divina e 
roubou o fogo dos deuses. 

4



O Céu e Terra já estavam criados. Neste mundo assim criado, habitavam 
as plantas e os animais. Mas faltava a criatura na qual pudesse habitar o 
espírito divino.

Foi então que chegou à terra o Titã Prometeu, descendente de uma 
antiga raça de deuses destronada por Zeus. O gigante apanhou um 
bocado de argila e molhou-a com um pouco de água de um rio. Com essa 
matéria fez o homem, à semelhança dos deuses, para que fosse o senhor 
da terra.  Atena, deusa da sabedoria, admirou a sua criação e insuflou 
naquela imagem de argila o espírito com o sopro divino.

Foi assim que surgiram os primeiros seres humanos, que logo povoaram 
a terra. Mas faltavam-lhes conhecimentos sobre a arte da construção, da 
agricultura e da filosofia. Além disso, não sabiam caçar ou pescar. E nada 
sabiam sobre a sua origem divina.

Prometeu aproximou-se e ensinou às suas criaturas todos esses 
segredos.

O Mito do Roubo do Fogo
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O Mito do Roubo do Fogo
No entanto, faltava-lhes ainda um último dom para se puderem manter 
vivos — o fogo. Este dom, entretanto, havia sido negado à humanidade 
pelo grande Zeus. Porém, Prometeu aproximou-se da carruagem de 
Febo (o Sol) e incendiou uma tocha. Depois, entregou o fogo à  
humanidade dando-lhe assim a possibilidade de dominar o mundo e os 
seus habitantes.

Zeus porém, irritou-se ao ver que o homem possuíra o fogo e que a sua 
vontade tinha sido contrariada. Por isso preparou no Olimpo a sua 
vingança. Zeus pediu que cada deus do Olimpo reservasse um malefício 
para a humanidade. Esses presentes maléficos foram guardados numa 
caixa, que Pandora levava nas mãos.

 Epimeteu,  irmão de Prometeu, abriu a tampa da “Caixa de Pandora”. 
Foi então que a humanidade, que até aquele momento havia habitado 
num mundo sem doenças ou sofrimentos, se viu assaltada por 
inúmeros males.  Pandora tornou a fechar a caixa rapidamente, antes 
que o único benefício que havia na caixa escapasse: a esperança.
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No princípio, quem possuía o domínio do fogo eram os 
abutres, mas não se sabe como haviam conseguido. Sabia-se 
apenas que o fogo não estava destinado a ser deste mundo.

Os abutres sempre desciam para dançar. Quando chegaram na 
casa de danças, encontraram o dono morto. Com a intenção de 
assá-lo para comê-lo, fizeram o fogo. No momento em que 
depositaram o dono no fogo, o morto saltou e sacudiu, dizendo 
ao sapo:

- Aposse-se do fogo!

O sapo engole alguns carvões acesos. Ao cuspir, havia duas 
pequenas brasas. Uma foi depositada na cápsula seca de 
pindoba e a outra num ramo de chirca. Foi o sapo que fez 
existir o fogo neste mundo

Origem do fogo - Guarani-Mbya
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• O homem primitivo acreditava que os 
acontecimentos da natureza eram forças 
divinas e superiores ao ser humano. 

• Acreditavam, por exemplo, que o fogo era o 
elemento que separava o mundo visível 
(TERRA) do invisível. 

• O homem promovia rituais que ofereciam 
aos “deuses” aquilo que consideravam 
preciosos e queridos. 

Primeiras Ideias sobre Deus na humanidade
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• Alguns grupos ofereciam seres humanos ou 
animais queimando-os na fogueira. Por 
muito tempo a crença de queimar seres 
humanos e animais em oferenda para as 
DIVINDADES existiu. Exemplo: Civilização 
Asteca (México). 

• Aos poucos esses rituais foram sendo 
substituídos por cerimônias simbólicas: como 
apenas acender uma fogueira.

• Com o tempo, a FOGUEIRA  passou a ser 
representada pela vela, tocha, lamparina, 
candelabro e até mesmo lâmpadas elétricas.

Primeiras Ideias sobre Deus na humanidade
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• O homem primitivo acreditava que os animais, as plantas, os 
rios, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas continham 
espíritos. Exemplos: fogo, trovoadas, chuva, doenças, 
estações dos anos, astros etc. 

• Essas forças, elementos da natureza e fenômenos da vida 
eram forças que o homem não conseguia dominar. Aos 
poucos, foram tratadas como divindades. E era necessário 
agradá-los com sacrifícios e oferendas. Exemplo: Adoração 
ao Fogo.

• Com o tempo, foram sendo atribuídos nomes às forças da 
natureza; dando inicio ao POLITEISMO. Exemplo: Hefesto 
(Deus do Fogo) 

ANIMISMO
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Ideias de Deus
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• Tudo é Deus.

• Tudo e todos SÃO DEUS.

• Deus está presente no 
mundo em tudo o que nele 
existe.

PANTEÍSMO
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• Tudo tem ALMA = ANIMUS (Latim)

• Todas as formas da natureza (animais, 
pessoas, plantas, fenômenos naturais etc) 
possuem alma.

• Em muitas culturas prevalece a crença de 
que a natureza é povoada de espíritos: 
espíritos das águas, duendes, fantasmas e 
sereias.

.

ANIMISMO E CRENÇA NOS ESPÍRITOS
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POLITEÍSMO

• Politeísmo é a crença em muitos deuses. Em muitas 
culturas antigas, existiu a prática do politeísmo.

• Os deuses no politeísmo:

1. Possuem formas Humanas.
2. Possuem emoções humanas.
3. Interferem nas atividades humanas

4. Grécia: Zeus, Hera, Palas-Atena, Poseidon, Ares, 
Apolo, Afrodite etc. 

5. Império Romano: Júpiter, Juno, Minerva, Netuno, 
Marte, Apolo, Vênus. 

6.  Egito antigo (homens + animais): sol (Amon-Rá), 
a fertilidade (Isis), a fecundidade (Osíris) e outros.
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• Monoteísmo: A convicção de que existe um só Deus. 

• O monoteísmo, provavelmente,  nasceu como 
reação à adoração de vários deuses (politeísmo). 

• Três das grandes religiões monoteístas mundiais 
tiveram início no Oriente Médio: o Judaísmo, o 
Cristianismo e o Islã. 

• As três são monoteístas. São também chamadas 
"abraâmicas", por sua fé no Deus Único de Abraão.

MONOTEÍSMO
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"Ouve, ó Israel: Iahweh nosso Deus 
é o único Iahweh!" (Deuteronômio 
6,4). 

• Quem é Deus — ou o que é Deus — é 
algo que não pode ser expresso em 
palavras. 

• O Deus único é o criador do mundo e o 
senhor da história. Toda vida depende 
dele, e tudo o que é bom flui dele. 

• É um Deus pessoal, que se preocupa 
com as coisas que criou. 

A Ideia de Deus no Judaísmo
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• “Alá”, não se trata de um nome pessoal, mas da 
palavra árabe que significa "Deus". 

• Maomé atacou com veemência o politeísmo dos 
árabes. Ele ressaltou a crença num só Deus que é 
criador e juiz.

• Esse Deus criou o mundo e tudo o que nele há; e no 
último dia irá trazer todos os mortos de volta à vida 
para julgá-los.

• No entanto, Deus não é apenas um juiz onipotente. 
Além disso, é repleto de amor e compaixão. 

• Todas as suras do Corão começam com as palavras: 
"Em nome de Alá, o Misericordioso, o Compassivo". 

A Ideia de Deus no Islamismo
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• Define Deus como três pessoas: o Pai, o 
Filho (Jesus Cristo) e o Espírito Santo;

• As três pessoas são distintas, mas são uma 
mesma substância, essência ou natureza.

1. PAI: Criador.

2. FILHO: Salvador (Jesus).

3. ESPIRITO SANTO: Consolador e 
Santificador. 

A Ideia de Deus no Cristianismo
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ATIVIDADE

1. O que é Animismo? (Marque a alternativa correta)

A.(    ) Crença na qual que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o 
sol, a lua e as estrelas continham espíritos.

B. (    ) Tudo e todos são Deus. Deus está presente em tudo.
C. (    ) Crença na existência de muitos deuses.
D.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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ATIVIDADE

2. O que é Politeísmo? (Marque a alternativa correta)

A.(    ) Crença na qual que os animais, as plantas, os rios, as montanhas, o 
sol, a lua e as estrelas continham espíritos.

B. (    ) Tudo e todos são Deus. Deus está presente em tudo.
C. (    ) Crença na existência de muitos deuses.
D.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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ATIVIDADE

3. O que é Monoteísmo? (Marque a alternativa correta)

A.(    )  Tudo e todos são Deus. Deus está presente em tudo.
B. (    ) Crença na existência de muitos deuses.
C. (    ) Convicção de que existe somente um Deus.
D.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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ATIVIDADE PARA CASA

1. Qual é a Ideia de Deus no Cristianismo? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) O Deus único criou o mundo e tudo o que nele há; e no último dia irá 
trazer todos os mortos de volta à vida para julgá-los. Ele também é amor 
e compaixão. 

B. (    ) O Deus único é o criador do mundo e o senhor da história. Toda vida 
depende dele, e tudo o que é bom flui dele. 

C. (    ) Define Deus como três pessoas: o Pai, o Filho (Jesus Cristo) e o 
Espírito Santo;

D. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

 Como se caracterizam as 
Religiões?
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