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Tema: Diversidade Religiosa no Brasil

 Entendemos  o conceito de Estado Laico;

 Identificamos as características da sociedade Brasileira que a caracteriza como 
Estado Laico;

Compreendemos o princípio da laicidade na constituição federal de 1988;

Conhecemos as principais religiões praticadas no Brasil;

Reconhecemos a importância do respeito pela diversidade religiosa presente 
em nossa cultura;
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Objetivo: Compreender os conceitos de imanência e transcendência no contexto 
das ciências da religião.

 Por que as vezes temos a sensação  de que Deus silencia diante das 
dores da humanidade?

Definições de Ser Humano ao longo da história e sua busca pelo 
Transcendente (Deus)

Decepções da humanidade. 

Atividades de Fixação
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Onde estava Deus em Auschwitz?  
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Auschwitz (Polônia), foi um campo de 
concentração aberto na primavera de 
1940. O primeiro comandante foi Rudolf 
Höss e os primeiros presos foram 
políticos poloneses. Depois, o local 
tornou-se palco do extermínio dos 
judeus. O número exato de mortos em 
Auschwitz é impossível de ser 
determinado; pois os nazistas destruíram 
um grande número de registros do 
genocídio 

 “Se existe Auschwitz, não existe Deus“
Primo Levi (Sobrevivente)
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"Onde está Deus? Está nas vítimas dessa pandemia, 
está nos médicos e agentes sanitaristas que os 
atendem, está nos cientistas que buscam vacinas 
antivírus, está em todos os que nesses dias 
colaboram e ajudam para solucionar o problema, 
está nos que rezam pelos demais, nos que 
difundem esperança“

(Víctor Codina, jesuíta boliviano)

Onde está Deus hoje, num mundo assombrado pelo 
Coronavírus? Ele silenciou? O “céu se fechou?”
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Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer; eu 
estava com sede e me deram de beber; eu era estrangeiro 
e me receberam em sua casa; eu estava sem roupa e me 
vestiram; eu estava doente e cuidaram de mim; eu estava 
na prisão e vocês foram me visitar.

(Jesus de Nazaré: Fundador do Cristianismo: Mateus 25, 35-36)
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• A  pergunta, “Que é o ser humano,  para que 
te lembres dele? (Sal 8:4)  Tem sido causa de 
perturbação desde o inicio dos tempos. 

• Uma pergunta que não aceita respostas fáceis 
nem simples. A pessoa humana é complexa e 
vive num mundo ambíguo: isto influi em cada 
afirmação que fazemos sobre a vida humana.

•  Os seres humanos são “misteriosos”; ou seja, 
imbuídos de algo que corresponde ao mistério 
sagrado que provem do Espírito ou do sopro 
do infinito Criador. 
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Imanência 
Realidade Terrestre e Natural 

(Humanidade)

Transcendência  
Realidade Superior e 
Sobrenatural (Deus)
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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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Algumas definições 
de Ser Humano ao 
longo da Historia
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PERSPECTIVA CIENTÍFICA 

“Nós somos uma espécie avançada de 
macacos em um planeta menor de uma 
estrela mediana. Mas nós conseguimos 
entender o universo. E isso nos torna muito 
especiais.”

Stephen William Hawking, físico teórico e 
cosmólogo britânico

(Entrevista à revista alemã 'Der Spiegel', 1988)
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PERSPECTIVA RELIGIOSA
Depois, Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa 
imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os 
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os 
animais domésticos e os répteis que rastejam na Terra”.

(Bíblia: Gênesis)

Então Javé Deus modelou o homem com a argila do 
solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o 
homem tornou-se um ser vivente.

(Bíblia: Gênesis )   
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A história de 
várias 

“decepções”
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A teoria fixista de Ptolomeu, astrônomo 
egípcio do século II, foi derrubada pelo 
heliocentrismo de Copérnico (em 1954)

O ser humano pertence, na verdade, a 
um planeta periférico situado na órbita 
de uma estrela mediana, de quinta 
grandeza, o Sol, localizada na periferia da 
Via Láctea, uma entre bilhões de galáxias 
que existem no universo.

A primeira grande “decepção”
Nicolau Copérnico afirma:  A Terra não ocupa o centro do Universo. 
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A segunda grande “decepção”
Charles Darwin descobriu que somos “filhos de macacos”

A Bíblia, palavra divina, não mente. E em sua porta 
de entrada, o Gênesis, consta que o próprio 
Criador fez o ser humano à suma imagem e 
semelhança; e o fez homem e mulher.
 
Porém, no século XIX, Charles Darwin descobriu 
que somos “filhos de macacos”. Darwin, tornou-se 
o autor de uma teoria que, como a astronomia de 
Copérnico e Galileu, causaria enorme impacto na 
sociedade do século XIX. 
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Segundo Freud, o ser humano faz 
coisas sem motivo aparente; e vive 
não sob o império da inteligência, mas 
de algo que o ultrapassava: o seu 
inconsciente. 

O homem não é sequer senhor de si 
mesmo. A consciência e o racionalismo 
não passavam de uma ilhota num mar 
de inconsciência. 

A terceira grande “decepção”
Freud, tirando o homem do centro de sua própria consciência
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A consciência é em sua origem um produto social. Marx tirou 
o homem do centro de sua própria história. Afirma que o 
homem é predestinado, não pelas estrelas ou pelos seus 
instintos, mas pela história.

“Os homens fazem sua própria história, mas não a 
fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 
aquelas com que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado.”

(Karl Marx , K., Dezoito Brumário de Louis Bonaparte, 1852.)

A quarta grande “decepção”
Marx tirou o homem do centro de sua própria história, dizendo que o 

homem é o resultado dessa história. 

18



Quão parecidos são os humanos uns com os outros e com 
as restantes espécies. As aproximações genéticas entre os 
seres humanos e outros grupos de animais indicam que o 
patrimônio genético do chimpanzé é idêntico ao nosso em 
99%. Cerca de 60 % dos genes do galo correspondem 
evolutivamente aos genes humanos. 

"De um ponto de vista genético, todos os seres 
humanos são africanos que ou vivem na África ou 
estão no exílio“

(Svante Paäbo, Biologista sueco)

A quinta grande “decepção”
As descobertas da Ciência Genética 
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E vós, quem dizeis que é o ser humano? 

1. Se "Tomarmos" o homem como Criatura, 
nós o admitimos como Dependente de 
seu Criador, mas não suprimimos sua 
liberdade, de dizer NÃO ao seu Criador.

2. Se "tomarmos" o homem como Evolução 
da Matéria, caímos no vazio existencial. 
Uma visão árida do ser humano que: 
nasce, vive e morre. 
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 "Quem se aventura a pôr a autoridade de Copérnico acima do Espírito Santo?" bradou Calvino. 
Lutero também não se conteve e denunciou: ‘Esse idiota quer inverter toda a ciência da 
astronomia; mas a Sagrada Escritura nos diz que Josué mandou que o Sol parasse, e não a 
Terra’.” 

01.Qual das Grandes Decepções da Humanidade está descrita no texto acima? (Marque a 
alternativa correta)

a.(   ) A descoberta por Copérnico, no século XVI, de que a Terra ocupa o centro do Universo. 
b.(   ) A descoberta por Copérnico, no século XVI, de que a Terra não ocupa o centro do 
Universo. 
c.(    ) A descoberta por Darwin, no século XVI, de que a Terra não ocupa o centro do Universo. 
d.(    ) A descoberta por Darwin, no século XVI, de que a Terra ocupa o 
centro do Universo. 
e.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Depois, Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, 
para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os 
animais domésticos e os répteis que rastejam na Terra”.

(Bíblia: Gênesis)

01. Qual das definições de ser humano está descrita no texto acima? (Marque a 
alternativa correta)

a.(    ) Definição científica de ser humano.
b.(    ) Definição humanista de ser humano
c.(    ) Definição religiosa de ser humano.
d.(    ) Definição filosófica de ser humano.
e.(    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Tema: Fé, Revelação e 
Religiosidade

Objetivo: Compreender os 
conceitos de Fé, Revelação e 

Religiosidade no contexto das 
ciências da religião. 
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