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• O que é a "diversidade" religiosa

• A "diversidade religiosa" modela cada vez mais as relações e as dinâmicas do 

Ocidente.

• Um mundo plural por "diversidade religiosa" levanta questões teóricas sobre a 

natureza da fé.

• Diversidade Religiosa e Direitos Humanos.

Pontos que trabalhamos na última aula:

2

http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/6973-peter-berger-e-o-pluralismo-religioso


 Significado de Transcendente

 o significado de Consciência.

 o significado de Gnose.

 Significado de Tradição
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https://www.significados.com.br/consciencia/
https://www.significados.com.br/gnose/


Significado de Transcendente
O que é Transcendente:

• TRANSCENDENTE é um adjetivo que demonstra algo que não é comum, que está além 
dos limites convencionais ou que é considerado superior.

• O TRANSCENDENTE é o que está além do conhecimento concreto e que não se baseia 
somente em dados e conclusões metódicas.

São sinônimos da palavra transcendente: 

• sobrenatural, 
• nobre, 
• divino, 
• sublime, 
• extraordinário, 

• superior, 
• especial, 
• celestial. 

Podem ser antônimos de transcendente: 

• comum, 
• ordinário, 
• simplório, 
• concreto,
•  mundano.
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Significado de Transcendente

• Também pode ser usado quando se faz uma referência a uma área de 
conhecimentos mais complexa, como a filosofia e a metafísica.

• Na filosofia é uma referência ao conhecimento ou estudo além do 
que é comum. Kant falava sobre a consciência transcendental, que 
relaciona o conhecimento com a observação empírica.
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Veja o significado de Consciência.

• No estudo da metafísica, transcendente se refere ao divino ou a princípios que 
estão além da realidade mais óbvia e questionável.

• É muito comum que se use o termo transcendente para fazer referência à 
crenças ou o que é considerado divino ou ligado a Deus. Nesse caso 
transcendente está fora do mundo material.

• Se relaciona com a crença na existência de um Deus transcendente, como 
acredita a Gnose.
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https://www.significados.com.br/consciencia/


O significado de gnose.
• Na matemática uma curva transcendente é uma curva não algébrica, ou seja, quando a 

equação da curva não é uma raiz de uma equação de números inteiros

O que é Gnose:

• O termo gnose deriva do termo grego "gnosis" que significa "conhecimento". É um 
fenômeno de conhecimento espiritual vivenciado pelos gnósticos (cristãos primitivos 
sectários do gnosticismo).

• Para os gnósticos, gnose é um conhecimento que faz parte da essência humana. É um 
conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico ou racional.

• Gnose é o caminho que pode guiar à iluminação mística através do conhecimento 
pessoal que conduz à salvação
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https://www.significados.com.br/gnose/


O Transcendente
• O termo Transcendência, pode ter diferentes significados, como a superação de limites, 

por exemplo:  um atleta que bate um recorde olímpico, superando uma marca jamais 
atingida por outro ser humano.

• O fato do atleta bater um recorde olímpico pode ser considerado transcendente, pois 
exige do atleta, concentração, disciplina, disposição e um sobre-esforço capaz de 
superar as barreiras do limite humano.

• Por outro lado, a qualidade de "Ser transcendente" é única e exclusivamente 
pertencente à Deus, que é o ser por excelência, ou seja, Deus está acima de qualquer 
outro ser, e não possui limites e nem barreiras algumas.

• O ser humano, pode até transcender (superar) algumas das suas limitações, porém não 
é transcendente, apenas Deus o é. Deus é onipotente, onisciente e onipresente.
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Alguns atributos divinos: 

1. Deus é Onipotente 

• Porque é todo poderoso, é energia criadora, ordenadora e mantenedora das coisas 
criadas. 

• Deus é ilimitado e sobrenatural, está além e acima de nós os seres criados por Ele.

• Deus não precisa de outros seres; 

• Deus não possui necessidades, 

• Deus basta por si mesmo.
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Alguns atributos divinos: 

2. Deus é Onisciente

• Porque é a própria consciência cósmica, universal. 

• Deus possui o conhecimento infuso, que não se aprende de nenhum outro 
ser, é um conhecimento único, próprio e perfeito; 

• Deus sabe de tudo inclusive o que passa na consciência de qualquer ser 
racional. 
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Alguns atributos divinos: 

3.  Deus é Onipresente

• Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas segundo a nossa concepção 
monoteísta, não pode ser confundido com todas as coisas, já que Deus é um Ser Único e 
indivisível, ou seja não pode ser dividido e confundido com as coisas criadas. 

• Em outras palavras, Deus está em tudo, mas nem tudo é Deus.

Deus é o Criador do Céu, da Terra, do Universo, do Homem, da Natureza e 
tudo que nele há. 

Simplesmente Deus é.
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PARA REFLETIR:    Agora teste o seu conhecimento: 

1. O que significa afirmar que Deus é um Ser ilimitado?
2. É correto afirmar que o ser humano é um ser transcendente por 
excelência? Justifique a sua resposta.
3. Qual dos atributos divinos confere à Deus a ideia de uma inteligência 
ordenadora do  universo?
4. Explique o que você entendeu por: "Deus está em tudo, mas nem 
tudo é Deus".
5. Você conhece algum fato concreto em que uma 
pessoa tenha superado suas próprias limitações? 
Relate o fato e com quem aconteceu?

12



Diversidade religiosa e transcendência.
O Transcendente nas diferentes religiões. Toda religião aparece como um 
caminho que conduz o ser humano ao transcendente. 

• As religiões surgem em diferentes regiões geográficas, inspiradas pelas 
histórias vividas pelos povos, pela arte, pela política, pelo pensamento 
filosófico de uma determinada época, e por tantas outras influências. Sendo 
assim, cada uma delas tem expressão própria identidade.

• O Transcendente, o Ser Supremo, é também concebido com características 
peculiares. Muitas vezes ele é concebido como feminino, sendo reconhecido 
como uma Deusa, como Divina Mãe, como Deusa primordial, etc. 

• Outras vezes sua face é masculina, sendo concebido então como: o Deus dos 
judeus, dos cristãos, mulçumanos, etc.
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• Mas, mesmo nestas culturas o Transcendente pode ser reconhecido como tendo 
aspectos do feminino e do masculino. 

• As divindades Hinduístas possuem esposas que lhes complementam, as religiões de 
afrodescendentes possuem Orixás femininos, como Iemanjá, por exemplo. Mesmo para 
alguns teólogos cristão, Deus é Pai e Mãe.

• Este Transcendente sempre nos dá a indicação da necessidade principal de seu povo. 
Para os judeus que viviam como escravos, Deus é o Senhor dos exércitos que elegeu 
este povo como escolhido, podendo deste modo livrá-lo da escravidão.

• Para os cristãos Deus se manifesta por meio de Jesus Cristo como Amor Absoluto, 
ajudando-os a conviver em meio à diferença

• Para os povos de floresta, o Transcendente aparece como força da natureza.
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• As religiões se utilizam de símbolos para representar as diferentes ideias de 
Transcendente.

• Uma cruz faz com que todo o cristão se lembre de seu Deus e de Jesus, 

• Uma estátua de Buda, pode lembrar aos budistas sobre os ensinamentos de seu guia 

espiritual, 

• Uma determinada cor usada na roupa pode lembrar a proteção de determinado Orixá 

para um candomblecista, e assim por diante...

• Não são apenas os idiomas que diferem, ou a cor da pele, é também a forma de 
cultuar, de nominar, de simbolizar a representação do Transcendente.
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Único Deus Transcendente e Eterno
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1. De acordo com o conteúdo estudado, quem é o transcendente? Qual é a sua 
função e o que as pessoas esperam dEle ?

2. Qual é a ideia tradicional do transcendente?

3. Por que será que as pessoas tem essa necessidade de um ser superior? De onde 
vem este sentimento?

4. Qual o significado teológico da expressão "é o único SENHOR" ou "o SENHOR é 
um"?
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1. Faremos a correção da tarefa deixada para casa.

2. Será trabalhada a temática o TRANSCENDENTE NAS RELIGIÕES
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