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ROTEIRO DA AULA
Tema: Verdades de fé: Mitos, Crenças e doutrinas das Tradições Religiosas.
Objetivos:
• Compreender o significado das afirmações e “verdades de fé” das tradições
religiosas; reconhecendo que essas “verdades de fé” são um conjunto de mitos,
crenças e doutrinas que orientam para a vida





O que são “Verdades de Fé”?
Budismo.
Cristianismo.
Atividades.
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Pilatos disse a Jesus:
- Então tu és rei?
Jesus respondeu:
- Você está dizendo que eu sou rei. Eu
nasci e vim ao mundo para dar
testemunho da Verdade. Todo
aquele que está com a Verdade,
ouve a minha voz.
- Pilatos perguntou:
- O que é a VERDADE?
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Verdades de Fé

• Conjunto de mitos, crenças e doutrinas
que orientam a vida do fiel em cada
tradição religiosa.
• Trata-se do NÚCLEO da FÉ dos seguidores
de determinada Tradição Religiosa.
• Abordaremos o assunto; por intermédio
do estudo das “Verdades de Fé” de duas
Tradições Religiosas de alcance global:
1. Tradição Oriental: Budismo.
2. Tradição Ocidental: Cristianismo.
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Doutrina
•

O Budismo é definido como uma
filosofia de vida. Afinal, no centro
da sua mensagem está o homem.

•

Deus
fica
penumbra.

•

O objetivo do Budismo é chegar ao
Nirvana.

numa

enigmática
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•

No Budismo não existe a alma. Há somente a
sequência: NASCIMENTO – MORTE –
NASCIMENTO.

•

Certas coisas que pensamos ou fizemos no
passado nos afetam mais tarde. Os budistas
creem que também o que fazemos numa vida
passada nos atinge nesse vida presente; ou
noutra vida futura.

•

O tipo de vida em que o indivíduo vai
renascer depende de suas ações em vidas
anteriores: o homem colhe aquilo que planta.

•

Portanto, é impossível fugir de seu carma.
Enquanto o ser humano tiver um carma, ele
está fadado a renascer.

Lei do Carma
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As Quatro Nobres Verdades Sobre o Sofrimento
•

Depois de experimentar sua iluminação debaixo da figueira,
Buda fez o sermão de Benares; no qual apresentou as QUATRO
NOBRES VERDADES SOBRE O SOFRIMENTO:

1.

A condição do homem é de sofrimento. Toda sua vida é
sofrimento: nascimento,
envelhecimento, enfermidade
(Primeira Nobre Verdade).

2.

Então indica a causa do sofrimento: cobiça, raiva e ignorância (Segunda Nobre Verdade).

3.

Afirma, no entanto, que o sofrimento é curável: Nirvana (Terceira Nobre Verdade).

4.

Aponta o caminho para o Nirvana e o fim do sofrimento: Nobre
Caminho das 8 Vias - (Quarta Nobre Verdade).
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•

Caminho das Oito Vias

O caminho para dar fim ao sofrimento é o
“Caminho do Meio“. Buda o descreveu em oito
partes:

1. Perfeita compreensão:
Compreender as
Verdades sobre o Sofrimento.
2. Perfeita aspiração: Lutar contra o desejo.
Inspirar-se em Buda.
3. Perfeita fala: Não contar mentiras, não fazer
intrigas, não ter conversas vazias e fazer
silêncio.
4. Perfeita conduta: Não matar nenhum ser vivo;
Não roubar; Não ser sexualmente promíscuo;
Não mentir; Não usar álcool ou drogas.
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Caminho das Oito Vias
1. Perfeito meio de subsistência:
Escolher um trabalho que não
contradiga a doutrina budista.
2. Perfeito
esforço:
pensamentos destrutivos.

Expulsar

3. Perfeita atenção.
4. Perfeita contemplação: Meditação.
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Cristianismo

Mais do que um conjunto de verdades, o Cristianismo revela JESUS CRISTO!
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Verdade
• O Cristianismo é a religião dos que
creem que Jesus Cristo é Filho de
Deus, morto e ressuscitado.
• Jesus proclamou a “Boa Nova”
(Boa Notícia): O REINO DE DEUS
ESTÁ PRÓXIMO!
• Os
primeiros
cristãos
não
continuaram as pregações de
Jesus,
mas
começaram
a
proclamar o próprio Jesus.
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Idéia de Transcendente
• Monoteísmo Trinitário: Define Deus como três
pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo;
• As três pessoas são distintas. Porém, são uma
mesma substância, essência ou natureza.
• PAI: Criador.
• FILHO: Salvador (Jesus).
• ESPIRITO SANTO: Consolador e Santificador.
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Vida Além-Morte

• Ressurreição.
• Visão Tradicional Evangélica: Todos os que
morrem, dormem no sono eterno até que
Jesus volte. Antes da vinda de Jesus, haverá
um tempo de tribulação e crise na
humanidade. Haverá ainda um tempo de
paz e felicidade para os justos neste mundo
(Milênio), antes do Fim. Quando Jesus
voltar, julgará os vivos e os mortos. Jesus
entregará ao Pai o Reino. Será o FIM!
• Visão Tradicional Católica: Juízo Particular,
Juízo Final (Parusia)
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ATIVIDADE PARA CLASSE
1. Quais são as “Verdades sobre o Sofrimento” no Budismo.? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) A Condição do Homem é SOFRIMENTO; As causas do SOFRIMENTO
são: a cobiça, a raiva e a ganância; O SOFRIMENTO é curável.
B. ( ) A Condição do Homem é SOFRIMENTO; As causas do SOFRIMENTO
são: a cobiça, a raiva e a ganância; O SOFRIMENTO é curável; O
caminho que leva ao fim do SOFRIMENTO.
C. ( ) A Condição do Homem é SOFRIMENTO; As causas do SOFRIMENTO
são: a cobiça, a raiva e a ganância.
D. ( ) O SOFRIMENTO é curável; O caminho que leva ao fim do
SOFRIMENTO.
E. ( ) As causas do SOFRIMENTO são: a cobiça, a raiva e a ganância; O
SOFRIMENTO é curável; O caminho que leva ao fim do SOFRIMENTO.
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Pesquisa
1. As “Verdades de Fé” orientam a vida do fiel numa
determinada Tradição Religiosa: doutrinas, mitos, crenças,
etc. Pesquise e escreva abaixo 3 “Verdades de Fé” presentes
em sua Igreja ou Tradição Religiosa. Caso, não seja seguidor
de nenhum credo específico, registre 3 “Verdades de Fé” do
Budismo ou Cristianismo.
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Tema:
Verdades de fé: Mitos,
Crenças e doutrinas das Tradições
Religiosas.

PRÓXIMA AULA

Objetivo:
• Compreender o significado das
afirmações e “verdades de fé” das
tradições religiosas; reconhecendo
que essas “verdades de fé” são um
conjunto de mitos, crenças e
doutrinas que orientam para a vida.
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