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ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
DAS RELIGIÕES

ROTEIRO DE AULA
Tema: ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DAS RELIGIÕES
Objetivo: Identificar os elementos característicos das Religiões: Doutrina,
Textos Sagrados, Espaço Sagrado, Ritos, Simbologia e Ethos.
 Religião.
 Estrutura das Religiões: Doutrina, Símbolos, Textos Sagrados, Ritos,
Ethos, Autoridades Religiosas e Espaços Sagrados.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Quantas narrativas sobre a criação do mundo podemos
encontrar nos primeiros capítulos do Gênesis? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) 1 Versão.
B. ( ) 2 Versões.
C. ( ) 4 Versões
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Religião
• A religião é formada por um grande
número de pessoas que compartilham
as mesmas crenças e seguem as
mesmas normas de conduta.
• Para muitas pessoas, participar de uma
religião ou igreja é algo muito
importante. Pois é na religião que
buscam apoio para uma vida melhor.
• Na
comunidade
religiosa,
ou
comunidade de fé, os adeptos se
preocupam também em construir a paz
e vivenciar a solidariedade.
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A Estrutura das Tradições Religiosas
1. Doutrina : É o conjunto de afirmações e
conhecimentos elaborados pela religião
e repassados para os fiéis.
2. Textos
Sagrados:
Textos
que
transmitem, conforme a fé dos
seguidores, uma mensagem revelada de
Deus.
3. Espaço Sagrado: Locais de reunião,
culto, prece e ensino da doutrina
religiosa.
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A Estrutura das Tradições Religiosas
4. Ritos e Rituais: série de práticas
celebrativas
das
tradições
religiosas.
5. Simbologia:
Sagrado.

Representações

do

6. Autoridades Religiosas: Pessoas
que lideram o culto religioso.
7. Ethos: Orientações, permeada por
valores, sobre as atitudes diante de
Deus e o relacionamento com as
outras pessoas.
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•

Procura explicar a origem de tudo: do sentido da
vida, dor, matéria, morte, etc.

•

As religiões têm sua doutrina escrita num Livro
Sagrado. É um conhecimento organizado e
sistematizado sobre:

Doutrina

1. Divindades: Descrição das representações do
Transcendente nas tradições religiosas.
2. Verdades de fé: Conjunto de mitos, crenças e
doutrinas que orientam a vida do fiel.
3. Possíveis respostas norteadoras do sentido da
vida: Ressurreição; Reencarnação; Ancestralidade e
o Nada.
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Islamismo
"Não há outro Deus senão Alá e Maomé é
seu Profeta."
•

O Deus Único criou o mundo e tudo o
que nele há. 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:
"Em nome de Alá, o Misericordioso, o
Compassivo".
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"Não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu
Profeta."

Islamismo

• Deus revelou a sua vontade à humanidade
através de profetas. Cada profeta foi
encarregado de recordar a existência de um
Único Deus.
• Para os muçulmanos, a lista dos profetas
inclui: Adão, Abraão (Ibrahim), Moisés
(Musa), Jesus (Isa) e Maomé (Muhammad).
• Maomé é visto como o Último Mensageiro.
Ele traz a mensagem final de Deus para toda
a humanidade sob a forma do Alcorão.
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• Ao longo da vida as pessoas
adquirem
hábitos,
comportamentos e objetos e vão
atribuindo a eles significados
especiais. Eles se tornam, então,
em símbolos.

Símbolos

• Por exemplo: As músicas que
marcaram épocas, o uso de
medalhas, santinhos, colares,
escapulários ou fitas para se
proteger.
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Símbolos
•

Símbolos Religiosos: Representam
idéias sobre Deus.

•

Para as pessoas religiosas, os
símbolos de sua religião se vinculam
ao sagrado.

•

As religiões usam muitos símbolos
para falar de seus ensinamentos e de
seus líderes.

•

Há também os gestos simbólicos que
são usados para orar, celebrar, fazer
uma saudação, etc.
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BUDISMO

Roda do Dharma

• Representação de Buda no seu primeiro sermão após se tornar
o “Iluminado”.
• A roda com oito raios simboliza os oito ensinamentos de Buda.
São eles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entendimento Correto,
Pensamento Correto,
Linguagem Correta,
Ação Correta,
Modo de Vida Correto,
Esforço Correto,
Atenção Plena Correta,
Concentração Correta.
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ATIVIDADE
1. Na Estrutura das Religiões, o que é Doutrina? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pelos fiéis
e repassados para os padres.
B. (
) Conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pela
religião e repassados para os fiéis.
C. ( ) Conjunto de práticas celebrativas.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
2. Na Estrutura das Tradições Religiosas, o que são “Verdades da Fé”?
(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Conjunto de mitos, crenças e doutrinas que não orientam a
vida do fiel em cada religião.
B. (
) Conjunto de ritos e rituais que orientam a vida do fiel em
cada religião
C. ( ) Conjunto de mitos, crenças e doutrinas que orientam a vida do
fiel em cada religião.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais
•

São os textos que transmitem, conforme a fé
dos seguidores, uma mensagem de Deus.

•

Os textos sagrados são uma forma de expressar
e disseminar os ensinamentos das diversas
religiões.

•

Os textos sagrados registram os fatos
relevantes da religião: orações, sermões,
doutrina, história, etc

•

Nas religiões que não possuem o texto sagrado
escrito, a transmissão é feita pela tradição oral.
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Bíblia - Cristianismo
•

Livro sagrado dos cristãos.

•

É formada por uma coleção de vários livros que
foram escritos por diversas pessoas em épocas
diferentes.

• A Bíblia está dividida em duas partes principais:
1. Antigo Testamento: História de Abraão e seus
descendentes (Povo Judeu).
2. Novo Testamento: Vida e ensinamentos de Jesus; e
os primeiros anos do Cristianismo.
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•

Ritos: Série de práticas celebrativas das
tradições religiosas.

•

O conjunto das cerimônias religiosas de uma
religião é conhecido como culto ou liturgia.

•

Rituais: a descrição de práticas religiosas dos
diferentes grupos religiosos.

•

Cada religião possui rituais próprios para
diferentes ocasiões.

•

Existem os rituais litúrgicos, de iniciação, de
passagem, festivos, celebrativos, entre
outros.

Ritos e Rituais
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•

Na região Sul do Alto Xingu, pratica-se um ritual
funerário conhecido como Kuarup.

•

KUARUP: palavra que significa “tronco de
árvore”. Os trocos distribuídos na aldeia no dia
da festa representam os mortos.

•

O ritual Kuarup é uma saudação ao morto
realizado uma vez por ano, durante a estação
seca (julho - setembro)

•

Choros e lamentações: os indígenas choram
seus mortos pela última vez encerrando o
período de luto.

•

No final da tarde, os troncos são jogados no rio.

Ritual Kuarup
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ATIVIDADE
3. Como se divide a Bíblia? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Antigo Testamento, Novo Testamento e Apocalipse.
B. ( ) Antigo Testamento e Novo Testamento.
C. ( ) Gênesis
e Apocalipse.
:
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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•

ETHOS: Orientações, permeada por
valores, sobre as atitudes diante de
Deus e o relacionamento com as outras
pessoas.

•

As religiões contribuem para o
desenvolvimento da humanidade por
meio de seus ensinamentos e princípios
éticos.

•

Diversas religiões e igrejas promovem a
prática do bem por meio de iniciativas
de assistência social aos mais
desamparados.

Ethos
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• Os modos de organização das religiões
variam muito:

Autoridades Religiosas

1. Algumas são organizadas em fortes
hierarquias,
com
um
controle
centralizador.
2. Outras são menos organizadas.
3. Há também aquelas sem nenhuma
organização sistematizada, nem grandes
estruturas.
• Para uma organização hierárquica se
constituir, faz-se necessário um grande
número de especialistas religiosos.
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Cristianismo
• O cristianismo possui uma estrutura
hierárquica que varia conforme o
segmento.
• IGREJA CATÓLICA: O Papa é o líder da igreja.
Abaixo dele estão os arcebispos, bispos e
padres.
• IGREJA ORTODOXA: O sacerdócio é
composto de diáconos, padres, bispos,
arcebispos, metropolitas e patriarcas.
• IGREJAS EVANGÉLICAS: As pessoas que
conduzem o trabalho nas igrejas são
conhecidos como pastores.
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• O culto promove o contato com o
sagrado. Por isso, costuma ser realizado
em
lugares
sagrados:
templos,
mesquitas, igrejas.

Espaços Sagrados

• Nos lugares sagrados há objetos
sagrados: imagens, árvores sagradas,
altares.
• Espaço Sagrado: Locais de reunião, culto,
prece e ensino da doutrina religiosa.
• Alguns espaços sagrados são destinados
ao culto religioso e outros à vivência
espiritual.
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ESPAÇOS SAGRADOS

Espaços Sagrados

Os espaços sagrados
São locais de prece, de ensino e pregação
São lugares consagrados à prática da devoção
A casa de reza e as grandes florestas
São espaços sagrados dos povos indígenas
Da umbanda e do candomblé é o terreiro
Do judaísmo é a sinagoga
E a mesquita com altos minaretes do islamismo
Os suntuosos templos do hinduísmo e do budismo
Há também os bonitos templos da fé bahá'í
A imponente catedral, os templos e as tendas
As casas de oração e o belo salão do reino
São espaços sagrados
Das diversas igrejas e grupos cristãos
Borres Guilouski
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ATIVIDADE
4. Como se chama o Espaço Sagrado para as Testemunhas de
Jeová”? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Mesquita.
B. ( ) Sinagoga.
:

C. ( ) Salão do Reino.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Como se chamam as pessoas que conduzem os trabalhos nas
Igrejas Evangélicas? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Pastores.
B. ( ) Padres.
C. ( ) Patriarcas.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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NA PRÓXIMA AULA

Tema:
O QUE SÃO
SAGRADOS?

TEXTOS
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