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Como se caracterizam as
Religiões?

ROTEIRO DE AULA
Tema: Como se caracterizam as 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. 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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Religião
• Etimologia: A palavra 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.
• Uma comunidade de pessoas unidas
por uma fé, uma prática ou forma de
culto.
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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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Doutrina
•

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

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 em cada tradição religiosa.
3. Possíveis respostas norteadoras do
sentido
da
vida:
Ressurreição;
Reencarnação; Ancestralidade e o Nada.
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• O Cristianismo é a religião dos que creem que
Jesus Cristo é Filho de Deus, morto e ressuscitado.

CRISTIANISMO

• Jesus Cristo, aos 30 anos, começou a percorrer as
aldeias ensinando que o homem deve purificar
seu coração e que todos os seres humanos são
irmãos.
• A doutrina do cristianismo baseia-se na crença de
que todo ser humano é eterno; a exemplo de
Cristo que ressuscitou após a morte.
• Cada pessoa é responsável por seus atos e
escolhas.
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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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HINDUISMO

Om

Trishula

•

O Om é um som sagrado. Representa o sopro que dá origem à vida.

•

Ele é aclamado no início e no fim das orações.

•

Também conhecido como Aum.

•

Cada uma das três letras representa um deus da trindade hindu:
Brahma (Criação), Vishna (Conservação) e Shiva (Destruição).

• Objeto carregado por Shiva: deus da energia criativa, da transformação
e da destruição.
•

Cada uma de sua lanças tem um significado mitológico diferente, que é
representar as três funções da trindade: criar, preservar e destruir.

•

Representa, ainda: passado, presente e futuro

•

Representa também: vontade, ação e sabedoria.
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ATIVIDADE
1. Na Estrutura das Religiões, o que são “Ritos e Rituais”? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) Série de práticas celebrativas das tradições religiosas.
B. ( ) Conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pela religião
e repassados para os fiéis.
C. ( ) Orientações, permeada por valores, sobre as atitudes diante de
Deus e o relacionamento com as outras pessoas.
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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Alcorão - Islamismo
•

Livro sagrado do Islamismo.

•

Os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a
palavra de Deus revelada ao profeta Maomé, em
Meca, quando estava meditando.

•

Conta a história que, ao lhe ser revelado um verso
da palavra de Deus, ele recitava as palavras exatas e
seus seguidores escreviam onde podiam:
pergaminhos, pedras e cascas de árvores.

• No cristianismo a Palavra de Deus se tornou uma
pessoa (Jesus), No islamismo, um livro (Alcorão)
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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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Judaísmo

•

Os ritos de passagem se associam às grandes
mudanças na condição do indivíduo: nascimento,
entrada na idade adulta, casamento e morte.

•

BAR MITZVAH: O menino, quando completa 13
anos, é apresentado na sinagoga e lê as escrituras
sagradas da Torá; como sinal de sua passagem
para a vida adulta.

•

O jovem começa a ser responsabilizado por seus
próprios atos, segundo as leis judaicas.

•

Existe o correspondente, Bat Mitzvah, para as
meninas. A diferença é não há a leitura das
escrituras.
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ATIVIDADE
2. Qual é o nome do Livro Sagrado do Islamismo? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) Bíblia.
B. ( ) Alcorão.
C. ( ) Torá

:

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
programas de assistência social aos
mais necessitados.

Ethos

18

• 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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Umbanda
• Os chefes religiosos na Umbanda podem ser:
1. Homens (Babalorixás).
2. Mulheres (Ialorixás).
• São também chamados de pais e mães-de-santo.
• Eles são os intermediários para a manifestação
dos Orixás (divindades) durante as reuniões de
culto.
• Há regras que devem ser observadas pelos
Babalorixás e Ialorixás: na sua vida religiosa e
na vida religiosa do terreiro sob a sua direção.
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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
3. Como se chamam os Chefes Religiosos na Umbanda? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) Orixás.
B. ( ) Dalai Lama.
:

C. ( ) Babalorixás (Homens) e Ialorixás (Mulheres)
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE
4. Na Estrutura das Religiões, o que é “Ethos”? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Série de práticas celebrativas das tradições religiosas.
B. (
) Conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pela
religião e repassados para os fiéis.
C. ( ) Orientações, permeada por valores, sobre as atitudes diante de
Deus e o relacionamento com as outras pessoas.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Qual é o nome do “Espaço Sagrado” no Judaísmo? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) Salão do Reino.
B. ( ) Sinagoga.
C. ( ) Mesquita.
D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Religião e Religiosidade.

26

