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Tema: Concepção do Transcendente nas Tradições Religiosas Ocidentais: Cristianismo

Objetivo:

• Compreender a concepção do Transcendente no Cristianismo.

• Entender a imagem de Deus predominante no Cristianismo; e como ela influencia a 
doutrina, religiosidade e ethos das sociedades onde esta tradição religiosa prevalece.

 A ideia de Deus no Cristianismo.
 Jesus: Revelação de Deus.
 Atividades.
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• Origem: Por volta dos anos 30-33 na Judéia,
região da Palestina (atual Israel).

• Fundadores: Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso.

• O Cristianismo é a religião dos que creem que
Jesus Cristo é Filho de Deus, morto e
ressuscitado.

• Sofreu forte influência do pensamento judaico.
Mas, se organizou e se diferenciou em seguida.

Cristianismo

Pois, quem é Paulo, e quem é
Apolo, senão ministros pelos
quais crestes, e conforme o
que o Senhor deu a cada um?
[...] Porque ninguém pode
pôr outro fundamento além
do que já está posto, o qual é
Jesus Cristo.

(1 Coríntios 3, 5.11)
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• 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: Consolador e Santificador.

Ideia de Deus
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• A primeira ação divina descrita na Bíblia é
a criação do céu e da terra.

• O CÉU E A TERRA é a expressão hebraica
para UNIVERSO.

No princípio, DEUS CRIOU O CÉU E A
TERRA. A terra estava sem forma e
vazia; as trevas cobriam o abismo e um
vento impetuoso soprava sobre as
águas. Deus disse: “Que exista a luz!”. E
a luz começou a existir. Deus viu que a
luz era boa. E Deus separou a luz das
trevas: à luz Deus chamou “Dia”, e às
trevas chamou “Noite”. Houve uma
tarde e uma manhã: foi o primeiro dia.

(Gênesis 1, 1-5)

O Criador
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• Deus criou o ser humano à sua IMAGEM e
SEMELHANÇA. A expressão destaca a idéia de
que o ser humano tem um lugar especial na
criação.

1. IMAGEM: Reflexo de Deus. (Espelho)

2. SEMELHANÇA: Pronto, mas inacabado. (Janela)

Então Deus disse: “FAÇAMOS O HOMEM À
NOSSA IMAGEM E SEMELHANÇA. Que ele
domine os peixes do mar, as aves do céu, os
animais domésticos, todas as feras e todos os
répteis que rastejam sobre a terra”. E DEUS
CRIOU O HOMEM À SUA IMAGEM; À IMAGEM
DE DEUS ELE O CRIOU; E OS CRIOU HOMEM E
MULHER.

( Gênesis 1,26-27)

O Criador do Ser Humano
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• O principal comentário da Bíblia acerca de
Deus é que Ele é AMOR.

• Essa não é apenas uma característica de
Deus, mas uma sua QUALIFICAÇÃO geral.

• Tudo o que a fé cristã pode dizer a
respeito de Deus são variações em torno
desse grande tema: O AMOR.

• A Bíblia também destaca que é impossível
para o ser humano conhecer a Deus, ou
amar a Deus, se não nos amamos uns aos
outros. Pois DEUS É AMOR.

Deus do Amor
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Muito Amor

Amor febril, amor viril, amor adolescente,
Amor que é impuro é de luxo, amor ardente.

Amor correspondido, amor fingido, ou verdadeiro
Amor intermitente, amor doente, amor primeiro.

Amor sem pretensão, amor paixão; que chega de repente
Que mata e se destrói, que arrasa, que corrói, que acaba simplesmente.

Amor que se entrega, amor que cega, amor que embriaga,
Que vem feito um tufão e abrindo o coração se espalha feito praga.

Amor desesperado, amor rasgado, amor proibido.
Amor desilusão, amor em vão. o amor não faz sentido.

Amor interesseiro, amor traiçoeiro, amor que não se vende.

AMOR QUE NÃO TEM FIM. 
SÓ QUEM AMOU ASSIM, ME COMPREENDE

(Fagner)
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• ÁGAPE: A palavra é usada, no Novo Testamento,
para designar o amor misericordioso e devotado
de Deus pelo ser humano.

• O amor de Deus é espontâneo e se auto-sacrifica
sem pensar se a humanidade o "merece".

• Esse amor não vem da carência, mas da
abundância. Ele é dado em abundância àqueles
que não merecem amor nem são dignos de amor.

Amor Ágape
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• Nesse contexto, o amor de Deus é um
modelo para a caridade cristã.

• Os primeiros cristãos usavam a palavra
ÁGAPE para designar suas refeições
comunitárias, que terminavam numa
comunhão.

• Poucas passagens na Bíblia ilustram tão
bem a compaixão de Deus pelo homem
e seu amor repleto de perdão como a
PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO.

• Alguns, denominam essa história com o
título: PARÁBOLA DO PAI AMOROSO

Amor Ágape

Confiei no teu amor e voltei...
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• DEUS ETERNO: Várias passagens na Bíblia indicam
que Deus existe "desde sempre e para sempre".

• DEUS existia antes que o mundo fosse criado e
permanecerá sempre o mesmo:

1. Quando Moisés perguntou o que deveria dizer
quando lhe perguntassem quem o enviara ao
Egito para libertar os hebreus da escravidão, Deus
lhe deu esta resposta: "'Eu sou aquele que é”
(Êxodo 3,14).

2. APOCALIPSE: Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio
e o Fim" (Apocalipse 21,6).

Deus Eterno
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• É fundamental para o Cristianismo a idéia de que DEUS
SUSTENTA O MUNDO.

• Se Ele tivesse "se retirado" após a criação, tudo teria
entrado em colapso.

• O Deus Cristão é o SENHOR DA HISTÓRIA: conduz o
mundo até sua redenção.

• PORÉM, um dia Jesus ensinou os discípulos a orar: "Seja
feita a tua vontade, assim na terra como no céu".

• Com isso ele queria dizer que a vontade de Deus não
prevalece automaticamente neste mundo.

Criador e Provedor
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• A Bíblia oferece outras definições de Deus:

1. Pai.
2. Senhor.
3. Todo-poderoso.
4. Onisciente.
5. Bom.
6. Misericordioso.
7. Justo, etc.

• Por trás de cada definição, há sempre um
acontecimento.

• Afinal, o Deus cristão é o “Deus da História”
que guia o mundo rumo ao objetivo que ele
determinou: O REINO DE DEUS.
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• Para os Cristãos, a mais importante
descrição de Deus se encontra na
pessoa de Jesus Cristo e em suas
pregações.

• Não se pode separar a crença cristã em
Deus da crença em Jesus:

Jesus respondeu: Faz tanto tempo
que estou no meio de vocês, e você
ainda não me conhece, Filipe? Quem
me viu, viu o Pai.

(João 14, 9)

Jesus: Revelação de Deus.
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1. Jesus é a segunda pessoa da Trindade: Igual a Deus Pai e Deus Espírito Santo.

2. Ele sempre existiu como Deus Filho. Não foi criado.

3. É plenamente Deus e plenamente Homem.

4. Para se tornar humano, foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu da virgem Maria.

5. Único caminho para ir ao Pai: Salvação e a Vida eterna.

6. Ele morreu numa cruz, de acordo com o plano de Deus, como um sacrifício
completo. Desta forma, expiou os nossos pecados.

7. Ressuscitou dentre os mortos três dias após sua morte.

8. Ascendeu fisicamente aos céus.

9. Regressará outra vez, visível e fisicamente, no fim dos tempos para estabelecer o
Reino de Deus e julgar o mundo.

Jesus: Revelação de Deus.



1. Em que consiste a “Trindade Cristã”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) 3 Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
B. ( ) 3 Deuses: Pai, Filho e Espírito Santo.
C. ( ) 3 Pessoas: Pai, Profeta e Espírito Santo.
D. ( ) 3 Pessoas: Pai, Filho e Criador,
E. ( ) 3 Divindades: Pai, Filho e Espírito Santo.

ATIVIDADE DE CLASSE
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Tema: Concepção do Transcendente nas
Tradições Religiosas Ocidentais: Islamismo.

Objetivo:

• Compreender a concepção do Transcendente
no Islamismo.

• Entender a imagem de Deus predominante no
Islamismo; e como ela influencia a doutrina,
religiosidade e ethos das sociedades onde
esta tradição religiosa prevalece.
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