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Tema: Divindades: Representações do Transcendente nas tradições religiosas.
Objetivos:

• 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.
 Primeiras Ideias sobre Deus na Humanidade.
 Ideias sobre Deus: Animismo, Politeísmo, Panteísmo e Monoteísmo.
Atividades de Fixação
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Primeiras Ideias sobre Deus na humanidade
• O homem primitivo acreditava que os
acontecimentos da natureza eram
forças divinas e superiores ao ser
humano.
• Acreditavam, por exemplo, que o fogo
era o elemento que separava o mundo
visível (TERRA) do invisível.

Sacrifício de Abel

• O homem promovia rituais que
ofereciam aos “deuses” aquilo que
consideravam preciosos e queridos.
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Primeiras Ideias sobre
Deus na humanidade

• Alguns grupos ofereciam seres
humanos ou animais queimando-os na
fogueira. Por muito tempo a crença de
queimar seres humanos e animais em
oferenda para as DIVINDADES existiu.
Exemplo: Civilização Asteca (México).

• Aos poucos esses rituais foram sendo
substituídos
por
cerimônias
simbólicas: como apenas acender uma
fogueira.

Presença do Fogo em Altar Católico

• Com o tempo, a FOGUEIRA passou a
ser representada pela vela, tocha,
lamparina, candelabro e até mesmo
lâmpadas elétricas.
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Animismo

• O homem primitivo acreditava que os animais,
as plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e
as estrelas continham espíritos. Exemplos:
fogo, trovoadas, chuva, doenças, estações dos
anos, astros etc.

• Essas forças, elementos da natureza e
fenômenos da vida eram forças que o homem
não conseguia dominar. Aos poucos, foram
tratadas como divindades. E era necessário
agradá-los com sacrifícios e oferendas.
Exemplo: Adoração ao Fogo.

Hefesto: Deus do Fogo.

• Com o tempo, foram sendo atribuídos nomes
às forças da natureza; dando inicio ao
POLITEISMO. Exemplo: Hefesto (Deus do Fogo).
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Ideias de Deus
Minha mãe me disse há tempo atrás
Onde você for Deus vai atrás
Deus vê sempre tudo que você faz
Mas eu não via Deus
Achava assombração...
Mas eu tinha medo!
Eu tinha medo!
(Raul Seixas: Paranóia)
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Panteísmo

• Tudo é Deus.
• Tudo e todos SÃO DEUS.
• Deus está presente no
mundo em tudo o que nele
existe.

• A Natureza e Deus estão
em unidade e comunhão.
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Animismo e Crença
nos Espíritos

• Tudo tem ALMA = ANIMUS (Latim)
• Todas as formas da natureza
(animais,
pessoas,
plantas,
fenômenos naturais etc) possuem
alma.
• Em muitas culturas prevalece a
crença de que a natureza é
povoada de espíritos: espíritos das
águas, duendes, fantasmas e
sereias.
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• Politeísmo é a crença em muitos deuses. Em muitas
culturas antigas, existiu a prática do politeísmo.

Politeísmo

• Os deuses no politeísmo:
1. Possuem formas Humanas.
2. Possuem emoções humanas.
3. Interferem nas atividades humanas
• Grécia: Zeus, Hera, Palas-Atena, Poseidon, Ares,
Apolo, Afrodite etc.
• Egito antigo (homens + animais): sol (Amon-Rá),
a fertilidade (Isis), a fecundidade (Osíris) e outros.

Ísis: Deusa Egípcia
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• Monoteísmo: A convicção de que existe um só
Deus.

Monoteísmo

• O monoteísmo, provavelmente, nasceu como
reação à adoração de vários deuses
(politeísmo).
• Três das grandes religiões monoteístas
mundiais tiveram início no Oriente Médio: o
Judaísmo, o Cristianismo e o Islã.
• As três são monoteístas. São também
chamadas "abraâmicas", por sua fé no Deus
Único de Abraão.
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A Ideia de Deus no Judaísmo
"Ouve, ó Israel: Iahweh nosso Deus é o único
Iahweh!" (Deuteronômio 6,4).

• Quem é Deus — ou o que é Deus — é algo que
não pode ser expresso em palavras.
• 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.
• É um Deus pessoal que se preocupa com as
coisas que criou.
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A Ideia de Deus no Islamismo
•

“Alá”, não se trata de um nome pessoal, mas da palavra
árabe que significa "Deus".

•

Maomé atacou com veemência o politeísmo dos
árabes. Ele ressaltou a crença num só Deus que é
criador e juiz.

•

Esse Deus 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.

•

No entanto, Deus não é apenas um juiz onipotente.
Além disso, é repleto de amor e compaixão.

•

Todas as suras do Corão começam com as palavras:
"Em nome de Alá, o Misericordioso, o Compassivo".
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A Ideia de Deus no Cristianismo
• Define Deus como três pessoas: o Pai, o
Filho (Jesus Cristo) e o Espírito Santo;
• As três pessoas são distintas, mas são uma
mesma substância, essência ou natureza.
1. PAI: Criador.
2. FILHO: Salvador (Jesus).

3. ESPIRITO
SANTO:
Santificador.

Consolador

e
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ATIVIDADE PARA CLASSE
1. Qual é a Ideia de Deus no Judaísmo? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) 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. É um Deus pessoal que não se preocupa com
as coisas que criou.
B. ( ) O Casal de deuses, Javé e Baal, criaram o mundo e são senhores da história.
Toda vida depende deles; e tudo o que é bom flui deles.
C. ( ) Panteísmo: Javé é a representação terrena da divindade presente em tudo e
em todos.
D. ( ) Politeísmo: Adoração de vários deuses; dentre eles: Javé e Baal.
E. ( ) 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. É um Deus pessoal que se preocupa com as
coisas que criou
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NA PRÓXIMA AULA
Tema:
Verdades de fé: Mitos,
Crenças e doutrinas das Tradições
Religiosas.
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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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
01. O que é Animismo?
02. O que é Politeísmo?

03. O que é Panteísmo?
04. O que é Monoteísmo?
05. Qual é a Ideia de Deus no Islamismo?
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE
Resolução das questões; utilizando anotações e o material disponível na
Plataforma do Canal Educação referente à aula.
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