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ROTEIRO DE AULA

Tema: A Relação entre Religiosidade e Ética.

 Objetivo: Compreender a relação entre Religiosidade e Ética nas Religiões.

 Humanismo.
 Biocentrismo.
 Regra de Ouro.
 Éticas nas Religiões.
 Atividades de Fixação
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ATIVIDADE PARA CASA

1. Qual é o nome do Espaço Sagrado do Judaísmo? (Marque a 
alternativa correta)

A. (    ) Mesquita.
B. (    ) Catedral.
C. (    ) Terreiro.
D. (    ) Sinagoga.
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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• De que maneira o mundo foi criado? 

• Quais as forças que controlam o curso dos 
eventos mundiais? 

• Existe Deus? 

• Será que o homem é algo mais que um 
animal superior?

• O homem é bom ou mau? 

• O que dá significado à vida humana? 

• O que acontece conosco quando morremos?

Perguntas Existenciais 
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• Não escolhemos nascer. Mas, dentro de 
certos limites, escolhemos como iremos 
viver. 

• O que é mais importante na vida:  O 
dinheiro? A amizade? A experiência 
própria? A liberdade?

•  O que desejamos conservar? 

• Pelo que desejamos lutar?

•  O que é certo e o que é errado? 

Perguntas Existenciais 
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• A palavra humanismo deriva de humano. 

• Humanista: Aquele que dá importância 
aos seres humanos, à vida humana e à 
dignidade humana. 

• O humanismo enfatiza a liberdade do ser 
humano, sua razão e seus direitos: 

Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem 
agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos: Artigo 1º)

Humanismo
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• Como membros da raça humana, é nossa 
responsabilidade lutar pela liberdade, igualdade 
e justiça; tanto em nosso próprio país como no 
resto do mundo:

Artigo 5º : Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Artigo 6º: Todo ser humano tem o direito de ser, em todos 
os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.

Artigo 9º: Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou 
exilado.

Artigo 11º: Todo ser humano acusado de um ato delituoso 
tem o direito de ser presumido inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas 
todas as garantias necessárias à sua defesa. 

 (Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Humanismo
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Biocentrismo
• Todas as formas de vida são importantes.

• Coloca todas as formas de vida em 
posição igualitária: Nenhuma espécie é 
superior ou mais importante do que 
outra.

• Não existem divisões entre a humanidade 
e a natureza: um depende do outro para 
sobreviver e se desenvolver. 

• Trata-se de uma perspectiva que conecta 
a humanidade com todos os seres do 
planeta, criando a profunda e complexa 
teia da vida.
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Carta da Terra• Declaração que propõe uma mudança de hábitos da humanidade 
para se construir um futuro melhor para todos os cidadãos do 
planeta. É uma “Declaração Universal dos Deveres Humanos”:

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época 
em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o 
mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro 
enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para 
seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica 
diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e 
uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar 
forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito 
pela natureza, nos direitos  humanos universais, na justiça econômica e 
numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que 
nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para 
com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras 
gerações.  

(Carta da Terra: Introdução)
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ATIVIDADE

 
1. O que afirma o Biocentrismo?(Marque a alternativa correta)
 
A.(     ) Somente os seres humano são importantes no mundo.
B. (     ) Todas as formas de vida são importantes no mundo.
C. (     ) Nenhuma forma de vida, além da humana, importa.
D.(      ) Os seres humanos são superiores às outras formas de vida.
E. (     ) As formas de vida não são importantes.
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REGRA DE OURO
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• É um ensinamento comum encontrado na 
maioria das religiões e culturas 

• Regra de Ouro: Tratar os outros como a si 
mesmo gostaria de ser tratado.  

• A “Regra de Ouro” pode aparecer das 
seguintes maneiras:

1. Trate os outros como gostaria de ser 
tratado. 

2. Não trate os outros como não gostaria de 
ser tratado.

3. O que você deseja para os outros, deseje 
para si mesmo.
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A Regra de Ouro nas Religiões

• Budismo: “Não trates os outros como não 
gostarias que te tratassem.” 

O Buda, Udana-Varga 5, 18

• Confucionismo: “Uma expressão resume a 
base de toda a boa conduta…bondade 
carinhosa. Não faças aos outros o que não 
queres que te façam a ti”. 

Confucio, As Analectas 15, 23

• Cristianismo: “Em tudo, trata os outros 
como gostarias que te tratassem; porque 
esta é a lei e os profetas.

Jesus, Evangelho de São Mateus 7, 12
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• Judaismo: “O que é odioso para ti, não o 
faças a outro.  Isto é toda a Torá; tudo o 
mais é comentário. Vai e aprende-a”

Hillel, Talmud, Shabbat 31a

• Hinduismo: “Este é o resumo de qualquer 
dever: não faças aos outros nada que te 
magoasse se te fizessem a ti”.

Mahabharata 5, 1517

• Islamismo: “Nenhum de vocês crê 
verdadeiramente até que deseje aos 
outros o que deseja para si mesmo.”

(O Profeta Maomé), Hadito

A Regra de Ouro nas Religiões



ATIVIDADE

2. O que é a “Regra de Ouro”? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) É um ensinamento encontrado somente no Judaísmo: Tratar os 
outros como a si mesmo gostaria de ser tratado.  

B. (  ) É um ensinamento comum encontrado na maioria das religiões e 
culturas: Tratar os outros como a si mesmo gostaria de ser tratado. 

C. (    ) É um ensinamento encontrado apenas nas religiões indígenas: 
Tratar os outros como a si mesmo gostaria de ser tratado. 

D. (    ) É um ensinamento encontrado apenas nas religiões orientais: 
Tratar os outros como a si mesmo gostaria de ser tratado.

E. (      ) É um mandamento da tradição judaico-cristã. 
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• Ética nas Religiões: Orientações, 
permeada por valores, sobre as 
atitudes:

1. Com Deus.
2. Com as outras pessoas.

• Alteridade: Orientações para o 
relacionamento com o outro.

• Valores: Conjunto de normas 
éticas de cada tradição religiosa. 

Ética 
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• É dever das religiões contribuir com o 
processo civilizatório da humanidade 
por meio de seus ensinamentos e 
princípios éticos.

• Infelizmente, muitas vezes as religiões e 
igrejas são usadas como instrumento de 
opressão e dominação: legitimando 
preconceitos, perseguições e violência 
contra supostos adversários. 

• Não deve ser assim:  as religiões e 
igrejas devem promover a prática do 
bem, o diálogo e a aproximação entre 
as pessoas; num espírito de 
compromisso com o bem comum.

Ética nas Religiões
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• As religiões com frequência não fazem 
distinção entre o plano ético e o plano 
religioso:

1. Entre os dez mandamentos que Moisés deu 
aos judeus havia os que abordavam:

• Doutrina: "Não terás outros deuses diante 
de mim“.

• Ética: "Não matarás". 

2. Entre os “Cinco Pilares” dos muçulmanos 
estão:

• Oração (Doutrina)
• Zakat (Ética)

Ética nas Religiões
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•  A noção do ser humano como uma criação 
divina implica que ele é responsável perante 
Deus por tudo o que faz também sob o ponto 
de vista ético. 

• Pregadores religiosos muitas vezes iniciam 
debates sobre assuntos especificamente 
éticos:

1.  Os profetas do antigo Israel atacavam os 
ricos e poderosos que observavam fielmente 
os rituais, mas pisoteavam os pobres. 

2. O ponto de vista moral desses profetas tinha 
uma justificativa religiosa.

Ética nas Religiões

Profeta Amós



ATIVIDADE

 
3. Como de define “Ética” nas Religiões?(Marque a alternativa correta)
 
A. (     ) São os ritos e rituais religiosos.
B. (      ) São os ensinamentos doutrinários.
C. (  ) Orientações, nunca permeada por valores, sobre as atitudes que 

devemos ter  em relação a Deus e com as outras pessoas.
D. (   ) Orientações, permeada por valores, sobre as atitudes que devemos ter  

somente em relação a Deus.
E. (     )  Orientações, permeada por valores, sobre as atitudes que devemos ter 

 em relação a Deus e com as outras pessoas.
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• Os judeus não fazem diferença entre a parte ética e a 
parte religiosa de sua doutrina. Tudo pertence à Lei 
de Deus.

• Além dos mandamentos, a vida do judeu é regulada 
por muitos costumes e práticas que surgiram ao longo 
da história. O costume judaico é tão obrigatório 
quanto uma lei.

• O judaísmo valoriza uma série de qualidades: 
generosidade, hospitalidade, boa vontade para 
ajudar, honestidade e respeito pelos pais. 

• Um princípio fundamental é não fazer mal aos outros: 
"Amarás o teu próximo como a ti mesmo" 

(Levítico 19,18).

Ética Judaica
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• A palavra usada na Bíblia para se referir à 
ajuda aos pobres é justiça. 

• Dar esmolas não é apenas fazer caridade. É 
cumprir o dever de combater a pobreza.

• Como há muitos mandamentos, é natural 
que em certas circunstâncias eles entrem 
em conflito. Quando isso acontece, a vida 
humana está acima de tudo. 

• Por exemplo: a vida humana deve ser salva 
mesmo que isso quebre as leis do Shabat 
(Sábado).

Ética Judaica



ATIVIDADE

 
4. Qual palavra é utilizada na Bíblia para se referir á ajuda aos pobres?
(Marque a alternativa correta)
 
A.(     ) Sacramentos.
B. (     ) Esmola.
C. (     ) Contribuição.
D.(      ) Justiça.
E. (     ) Mandamentos.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

Religiosidade e Ética nas 
Tradições Religiosas Ocidentais. 
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ATIVIDADE PARA CASA

1. Qual é o conceito de “Humanista”? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) Aquele que dá importância aos seres humanos, à vida humana e à 
dignidade humana. 

B. (    ) Aquele que não dá importância aos seres humanos, à vida humana 
e à dignidade humana. 

C. (    ) Aquele que considera todas as formas de vida importantes. 
D. (    ) Indivíduo Religioso.
E. (    ) indivíduo que considera as outras formas de vida superiores aos 

seres humanos.
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