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Tema: Experiência Religiosa: Que Caminhos seguir?

Objetivo:

• Discutir sobre a dimensão religiosa da pessoa humana.

• Compreender a experiência religiosa como uma busca da pessoa humana por 
significados para sua existência.

 Experiência Religiosa.

 Possíveis desvios na Experiência Religiosa.

 Atividade Complementar.



Numa viagem, um homem muito religioso dirigia seu carro
quando foi surpreendido por uma enchente. A barragem de
uma represa havia rompido e o local estava todo alagado.
Então, apareceu um rapaz num caminhão, oferecendo-se
para tirá-lo do local. O homem lhe respondeu:

- Eu tenho fé e o meu Deus vai me salvar.

O local ficou totalmente alagado. Passou uma lancha
oferecendo ajuda. Outra vez, ele disse que não precisava:

Eu tenho fé e o meu Deus vai me salvar.

A água subiu tão rapidamente, que ele teve que se refugiar
no teto do carro, que já começava a ser carregado pela
correnteza. Um helicóptero de resgate sobrevoando o lugar,
jogou uma boia amarrada a uma corda, mas ele gritou:

- Eu não preciso. Eu tenho fé. Deus vai me salvar!

A Resposta
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Em pouco tempo, a enxurrada levou o carro, e o
homem de tanta fé morreu afogado. No céu, muito
triste ele perguntou a Deus porque não foi salvo:

- Senhor, eu tinha tanta fé. Por que me deixou
morrer afogado?

- Meu filho, eu não queria que você morresse
afogado. Tentei salvá-lo três vezes. — respondeu
Deus.

- Três vezes, Senhor, como? — ele perguntou.

- Primeiro, enviei um rapaz num caminhão para
alertá-lo, mas você não o ouviu. Depois mandei
uma lancha, mas você não aceitou ajuda. Por fim
mandei um helicóptero de resgate. Todavia, você
também rejeitou.
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• O protagonista da história, ao sentir-se
abandonado por Deus, perguntou:
“Por que, Senhor?”.

• O Ser humano busca sentido para sua
existência por meio de perguntas:

1. De onde venho?
2. Quem sou?
3. Para onde vou?
4. Deus existe?
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• Por que tantas perguntas?

• Faz parte da estrutura do pensamento
humano a busca de respostas.

• As perguntas fundamentais da existência
humana não são capricho de mentes
desocupadas. Elas compõem a busca
necessária ao desenvolvimento humano.

• A experiência religiosa é uma tentativa do
ser humano de buscar respostas para as
perguntas fundamentais.

6



• A religiosidade é inerente ao
ser humano.

• O ser humano é
caracterizado pela busca de
sentido para sua existência
por meio de uma
experiência com o Sagrado e
Transcendente (Deus).

• É uma busca constante!

Experiência Religiosa
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• Em muitas ocasiões de nossa vida
sentimos dificuldades em aceitar ou
mesmo entender o que está acontecendo
conosco.

• À primeira vista, temos a impressão de
que por causa de nossas capacidades e de
nossas experiências saberemos resolver
todos os nossos problemas.

• E muitas vezes não conseguimos nem
entender o que ocorre e muito menos
encontrar solução.

• É então que vamos buscar solução numa
visão diferente da vida que chamamos de
Experiência Religiosa: FÉ.

Experiência Religiosa
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Experiência Religiosa
Possíveis Desvios

9



• Vem de uma visão negativa do mundo e

das realidades terrestres.

• Há necessidade de “fugir” do mundo

para encontrar-se com Deus.

• A vida é uma coisa e a religião é outra.

• Estão em compartimentos separados:

umas são as coisas de Deus e outras

são as coisas do mundo.

Fuga do Mundo
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• Surge de uma visão de que a

Experiência Religiosa é um

conjunto de métodos, práticas e

treinamentos restritos a um ou

outro grupo.

• Deus se torna propriedade privada

de um grupo ou da pessoa. Isso

leva a uma divisão de “classes”:

1. Religiosos: Estão mais perto de

Deus.

2. Povo: Estão lutando para chegar lá.

Privilégio de Poucos
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Individualismo

• Eu e Deus.

• Às vezes, descarta-se até mesmo

Deus. Somente “EU” basta...

• As relações com os outros, com a

natureza e com o mundo são

suspeitas e obstáculos à perfeição.

• Pode haver fechamento, isolamento.
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• A experiência religiosa se

torna algo que eu busco de

acordo com as minhas

necessidades do momento.

• Como buscamos um produto

numa prateleira de

supermercado.

• Buscamos na experiência

religiosa algo que nos

ampare numa necessidade

urgente.

Religião de Momento 
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01. Em que consiste o desvio de experiência religiosa “Religião do Momento”?
(Marque a alternativa correta)

a) ( ) “Eu” e Deus.
b) ( ) A experiência religiosa é um conjunto de métodos, práticas e

treinamentos restritos a um ou outro grupo.
c) ( ) Há necessidade de “fugir” do mundo para encontrar-se com Deus.
d) ( ) A experiência religiosa se torna algo que eu busco de acordo com as

minhas necessidades do momento.
e) ( ) A experiência religiosa é praticada somente nos templos.

ATIVIDADE PARA CLASSE
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Tema: Concepções do Transcendente nas
Tradições Religiosas Ocidentais.

Objetivo:

• Compreender os conceitos de Imanência e
Transcendência no contexto das ciências da
religião.

• Entender a classificação das tradições
religiosas em “Ocidentais” e “Orientais”.

• Conhecer as diferentes ideias sobre
Transcendência (Deus) nas Tradições
Religiosas Ocidentais.
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Pesquisa

01. Na aula, foram apresentados alguns desvios comuns na experiência pessoal
religiosa: Individualismo, Fuga do Mundo, etc. Constantemente, as pessoas
religiosas são criticadas por atitudes incoerentes em relação aos valores éticos e
morais ensinados pela doutrina de sua religião. Escreva, abaixo, algumas
incoerências que você percebe na conduta religiosa de seguidores de igrejas e
religiões; e, ao lado, qual deveria ser a postura correta.

DESVIO POSTURA CORRETA
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