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IDEIAS SOBRE O
TRANSCENDENTE

ROTEIRO DE AULA
Tema: Ideias sobre o Transcendente.
Objetivo: Perceber que as representações do transcendente de cada tradição religiosa
estão relacionadas às particularidades culturais das sociedades.
 Transcendência e Imanência.
 Primeiras Ideias sobre o Transcendente.
 Ideias sobre o Transcendente na história;
 Ateísmo e Agnosticismo.
 Atividades de Fixação.
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• Alguma vez, você já perguntou
para si mesmo:
1. De onde venho?
2. Quem sou?
3. Para onde vou?
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• Por que tantas perguntas?
• Faz parte do ser humano elaborar
perguntas que brotam do seu
interior.
• O ser humano passa toda a sua vida
buscando respostas para essas
perguntas.
• O ser humano é um eterno
insatisfeito com a própria realidade
que vai transformando.
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Transcendência
Realidade Superior e
Sobrenatural (Deus)

Imanência
Realidade Terrestre e Natural
(Humanidade)
5

Animismo: Primeira Ideia sobre o
Transcendente

• O homem primitivo acreditava que os animais, as
plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas
continham espíritos.

• 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 Trovão.
• Com o tempo, foram sendo atribuídos nomes às forças
da natureza e aos fenômenos da existência humana;
dando inicio ao POLITEISMO. Exemplo: Thor (Deus do
trovão)
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• As primeiras manifestações religiosas são baseadas no medo,
no pavor, nos mitos e na crença em castigos por parte das
divindades.
• Os fenômenos da natureza, do universo e da vida eram
interpretados como vozes dos deuses: trovoadas, chuva,
doenças, germinação das plantas, estações dos anos, astros
etc.
• MAGISMO: Pelo poder do líder espiritual, se consegue da
divindade algum favor. Usam-se palavras, gestos, coisas,
objetos e orações. Pode ser magia branca (BEM) ou Magia
negra (MAL e VINGANÇA)
• TOTEMISMO: O totem é o animal ou planta que deu origem à
determinada tribo. Esse animal ou planta tornam seus
protetores. Não podem ser mortos ou destruídos
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Ideias sobre o
Transcendente
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PANTEÍSMO
• Tudo é Deus.
• Tudo e todos SÃO DEUS.
• Deus está presente no
mundo em tudo o que nele
existe.
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ANIMISMO E CRENÇA NOS ESPÍRITOS
• 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.
.
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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
• 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.
12

A Ideia de Deus no Judaísmo
"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.
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A Ideia de Deus no Islamismo
•

“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".
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A Ideia de Deus no Cristianismo
• 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:
Santificador.

Consolador

e
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• O Ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus.
Para os ateus, é impossível provar que Deus existe.

Ateísmo

• Ateus costumam ter uma visão de mundo diferente das
pessoas religiosas. Por exemplo:
1. CRIAÇÃO: As pessoas que praticam alguma religião são
adeptas do criacionismo. Os ateus, porém, buscam
explicações científicas para o surgimento do mundo:
Teoria do Big Bang e a Teoria da Evolução.
2. MORTE: As pessoas religiosas costumam acreditar que,
após a morte do corpo, a mente ou a alma de quem
morreu continua a viver. Para os ateus, porém, a morte
do corpo assinala o fim definitivo. Eles acreditam que
não existe mais nada além desta vida.
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Agnosticis
mo.
• Os agnósticos geralmente não
praticam nenhuma religião.
• Porém, não têm absoluta certeza
de que Deus não existe.
• Para eles, provar que Deus não
existe é tão difícil quanto provar
que ele existe.
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ATIVIDADE
1. Faz parte da estrutura do pensamento humano a busca de respostas. O ser
humano passa toda a sua vida buscando respostas para as perguntas que estão
em seu interior. De todas as perguntas que o homem levanta, quais são as que
mais se destacam? (Marque a alternativa correta):
A. (
B. (
C. (
D. (

) De onde venho? Quem sou? Quem me conhece?
)De onde venho? Para onde vou? Quando volto?
)De onde venho? Quem sou? Para onde vou?
) Nenhuma das Alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
2. TRANSCENDÊNCIA significa: (Marque a alternativa
correta):
A.( ) Realidade Terrestre e Sobrenatural (Deus)
B.( )Realidade
Superior e Sobrenatural (Deus)
:
C.( ) Realidade Terrestre e Natural (Humanidade).
D.( )Nenhuma das Alternativas anteriores.
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ATIVIDADE PARA CASA
3. Qual é a Ideia de Deus no Judaísmo? (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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ATIVIDADE
1. Qual é a Ideia de Deus no Agnosticismo? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Nega-se a existência de Deus. É impossível provar que Deus existe.
B. ( ) Não há certeza absoluta certeza de que Deus não exista. Provar
que Deus não existe é tão difícil quanto provar que ele existe
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:
A Estrutura
Religiosas

das

Tradições
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