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Tema: Um novo olhar sobre o Ensino Religioso.

Objetivo: Apresentar o formato da disciplina para o
segundo semestre.

Ponto de Vista.
Ensino Religioso – Catequese – Escola Dominical.
Atividades de Fixação



Um menino pequeno estava se esforçando para
mover um pesado armário, mas o móvel não se
mexia.

Ele empurrava e puxava com toda sua força, mas não
conseguia movê-lo nenhum centímetro.

O pai, que ali chegava, parou para observar os
esforços inúteis do filho. Finalmente perguntou:

- Filho, está usando toda a sua força?

- Sim, estou! - gritou o garoto, exasperado.

- Não, disse calmamente o pai, você não está. Não
me pediu para ajudá-lo.

Ajuda
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Religião
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• 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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1. Doutrina ou dogma: Conjunto de verdades
sobre: o mundo, Deus, sentido da vida, origem
do ser humano e seu destino após a morte.

1. Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais: Textos
que transmitem, conforme a fé dos seguidores,
uma mensagem revelada do divino (Deus).

2. Ritos e Rituais: Manifestações públicas, pessoais
ou coletivas, dos que têm a mesma crença.

3. Símbolos Religiosos: Representações do Sagrado.

ELEMENTOS DE UMA RELIGIÃO. 
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5. Ética: Comportamentos característicos.
Orientações, permeada por valores, sobre:

• As atitudes diante de Deus.
• Relacionamento com as outras pessoas.

5. Comunidade: Assembleia de pessoas ligadas
a uma religião.

6. Religiosidade: Relação que o indivíduo
possui com sua religião: oração, meditação,
sacrifícios, etc.

ELEMENTOS DE UMA RELIGIÃO. 



7

Ensino 
Religioso e 

Religião



• Catequese: Cuida da iniciação do
educando na tradição religiosa da Igreja
Católica. (Proselitismo)

• Escola Dominical: Espaço de instrução na
doutrina do Cristianismo evangélico.
(Proselitismo)

• Ensino Religioso: Área do conhecimento
cujo foco é o Fenômeno Religioso e a
Religiosidade. (Não há Proselitismo)

DIFERENÇA ENTRE CATEQUESE, ESCOLA DOMINICAL E ENSINO RELIGIOSO 
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• O Ensino Religioso: Estudo
da dimensão religiosa da
humanidade.

• Objetivo do Ensino Religioso:
Promover a compreensão da
Religiosidade e do Fenômeno
Religioso nas culturas e nas
sociedades.
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1. O conteúdo do Ensino Religioso não deve
servir ao proselitismo, mas proporcionar o
conhecimento dos elementos básicos que
compõem o fenômeno religioso.

2. O Ensino Religioso é uma aprendizagem
processual, progressiva e permanente.

3. O Ensino Religioso sensibiliza para o mistério
na alteridade.

4. O Ensino Religioso é conhecimento que
constrói significados.

5. O Ensino Religioso é uma disciplina com
prática didática contextualizada e organizada
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1. A “Catequese” e a “Escola Dominical” cuidam da iniciação e
formação da pessoa humana na tradição religiosa da Igreja Católica e
Evangélica. Qual é o foco do Ensino Religioso? (Marque a alternativa
correta)

A.( ) Doutrina da Igreja Católica.
B. ( ) Doutrina da Igrejas Evangélicas.
C. ( ) Fenômeno Religioso e Religiosidade.
D.( ) Fenômeno Religioso e a Doutrina do Cristianismo.
E. ( ) Doutrina do Cristianismo e Religiosidade.

ATIVIDADE PARA CLASSE
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Tema: Divindades: Representações do
Transcendente nas tradições religiosas.

Objetivo:

• Inferir acerca da capacidade humana de
comunicação com o Transcendente, mediante a
linguagem das palavras e gesto.

• Conhecer as diferentes ideias sobre Deus nas
religiões.

• Descrever as representações de Deus em cada
tradição religiosa.

• Entender a evolução da estrutura religiosa,
através dos tempos, nas sociedades.
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1. Qual é o Objetivo do Ensino Religioso? (Marque a
alternativa correta)

A.( ) Organizar retiros espirituais e momentos de
oração.

B. ( ) Promover a compreensão da Religiosidade e do
Fenômeno Religioso nas culturas e nas sociedades.

C. ( ) Converter os alunos para a religião do professor.
D.( ) Preparar os alunos para a Primeira Eucaristia.
E. ( ) Realizar estudos bíblicos com os alunos.
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