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Tema: O Transcendente nas Religiões

Objetivo: Perceber que as representações do transcendente de cada tradição 
religiosa se constituem no valor de uma cultura.

 Como Começaram as Religiões?

 Ideias de Transcendência; 

 Classificação das Religiões. 

 Atividades de Fixação
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Imanência 
Realidade Terrestre e Natural  

(Humanidade)

Transcendência  
Realidade Superior e 
Sobrenatural (Deus)
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Como começaram as religiões?

COMUNHÃO DOS SANTOS

1. IGREJA TRIUNFANTE (CÉU)
2. IGREJA MILITANTE (TERRA)
3. IGREJA PADECENTE (PURGATÓRIO)
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• O homem  acreditava que os animais, as plantas, os 
rios, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas continham 
espíritos.

• Essas forças, elementos da natureza e fenômenos da 
vida (forças que o homem não conseguia dominar) 
eram consideradas divindades. E era necessário 
agradá-los com sacrifícios e oferendas

• Com o tempo, foram sendo atribuídos nomes às forças 
da natureza e aos fenômenos da existência humana. 
Estendendo-se, com o passar do tempo, os ofícios 
humanos e outros aspectos; dando inicio ao 
POLITEISMO

• Exemplo: Trovão = Thor; Lua=Jaci, etc. 
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Ideias do Transcendente 
nas Religiões
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• TUDO É DEUS = O panteísmo é a crença 
de que absolutamente tudo e todos 
SÃO DEUS.

• Deus, ou a força divina, está presente 
no mundo e permeia tudo o que nele 
existe.

• Os panteístas, não acreditam num 
deus pessoal, antropomórfico (formas 
humanas)  ou criador. 

PANTEÍSMO
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• Ideologia ou crença de acordo com a qual todas as formas 
identificáveis da natureza (animais, pessoas, plantas, 
fenômenos naturais etc) possuem alma.

• Animismo, da palavra latina animus, que significa "alma", 
"espírito". 

• Em muitas culturas prevalece a crença de que a natureza é 
povoada de espíritos: espíritos das águas, duendes, 
fantasmas e sereias.

• Os espíritos dos mortos ainda continuam a desempenhar 
um importante papel na África, na América Latina, na 
China e no Japão.

ANIMISMO E CRENÇA NOS ESPÍRITOS
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POLITEÍSMO
• Politeísmo é a crença em muitos deuses. O 

politeísmo se espalhou pelo mundo antigo e em 
muitas culturas antigas existiu a prática do 
politeísmo;

• Os deuses tinham características humanas 
(antropomorfismo) e funções específicas; além de  
interferir nas atividades humanas.

1. Grécia: Zeus, Hera, Palas-Atena, Poseidon, Ares, Apolo, 
Afrodite etc. 

2. Império Romano: Júpiter, Juno, Minerva, Netuno, 
Marte, Apolo, Vênus. 

3.  Egito antigo (homens + animais): sol (Amon-Rá), a 
fertilidade (Isis), a fecundidade (Osíris) e outros.
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• Monoteísmo: A convicção de que existe um só Deus. 

• 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.

MONOTEÍSMO
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"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. Por isso, INTERVÉM NA HISTÓRIA!

A noção de Transcendente no Judaísmo
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• Alá, não se trata de um nome pessoal, e sim da 
palavra árabe que significa "Deus". 

• Maomé atacou 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". 

A noção de Transcendente no Islamismo
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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. 

A noção de Transcendente no Cristianismo
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•  “Quem me vê, vê o Pai”
(Jo 14, 9)

• “Antigamente, por meio dos profetas, Deus 
falou muitas vezes e de muitas maneiras aos 
nossos antepassados, mas nestes últimos 
tempos ele nos falou por meio do seu Filho. 
Foi ele quem Deus escolheu para possuir 
todas as coisas e foi por meio dele que Deus 
criou o Universo.  O Filho brilha com o brilho 
da glória de Deus e é a perfeita semelhança 
do próprio Deus.

(Hb 1, 1-3)

• Jesus Cristo é a maior 
Revelação de Deus. Nada mais 
importante será revelado no 
cristianismo até a Parusia 
(Retorno de Jesus). 

A noção de Transcendente no Cristianismo
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Classificação das Religiões

1.Religiões Primais.

2.Religiões Nacionais.

3.Religiões Mundiais.

4.Religiões Ocidentais x Religiões Orientais
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• Também chamadas de "religiões primitivas“.

• Local: Povos tribais da África, Ásia, América do 
Norte e do Sul e Polinésia. 

• Crença num grande número de forças, deuses e 
espíritos que controlam a vida cotidiana. 

• O culto aos antepassados e os ritos de passagem 
desempenham um papel importante. 

• A comunidade religiosa não se separa da vida 
social; e o sacerdócio normalmente é sinônimo 
de liderança política da tribo.

1. RELIGIÕES PRIMAIS
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• Na maioria das tribos existe a crença num deus supremo que criou e 
governa todas as coisas vivas: os animais e o ser humano. 

• Houve um desentendimento entre o ser humano e esse Deus. Então,  o 
deus se afastou. O ser humano buscou consolo em “espíritos menores” : 
Orixás (Culto aos antepassados/Mortos) 

• ORIXÁS: ancestrais africanos que foram divinizados por seus méritos.  
Possuem características semelhantes aos dos seres humanos.

• Cada orixá possui um sistema simbólico particular composto de: cores, 
comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos e até 
horários. Exemplos:

• Exu: Orixá guardião dos templos, encruzilhadas, etc. 
• Ogum: Orixá do ferro, guerra, fogo, e tecnologia.
• Oxóssi:  Orixá da caça e da fartura, etc. 
• Oxum: Orixás das águas. 

Orixás
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• Estas incluem grande número de religiões 
históricas que não são mais praticadas: 
germânica, grega, egípcia e assírio-babilônica.

• Politeístas.

• Elas têm também um sacerdócio permanente.

• Há sempre uma mitologia bem desenvolvida, 
há culto sacrificial;  e os deuses é que escolhem 
o líder da nação (monarquia sacra).

2. RELIGIÕES NACIONAIS
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• São conhecidas também como religiões universais.

• A principal característica das religiões universais 
surgidas no Oriente Médio é o monoteísmo: elas têm 
um só Deus. 

• Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à 
sua salvação. 

• O papel do sacrifício é menor do que nas religiões 
nacionais; valorizando-se a oração e a meditação.

• As religiões universais foram criadas por profetas 
fundadores cujos nomes são conhecidos: Moisés, Buda, 
Jesus, Maomé.

3. AS RELIGIÕES MUNDIAIS
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•  Os limites entre esses três tipos de religião 
são flexíveis.

• As religiões nacionais muitas vezes constituem 
evoluções que acompanharam o 
desenvolvimento geral da sociedade (ao 
passar de uma sociedade tribal para um 
Estado nacional). 

• Assim também, certas religiões mundiais 
emergiram de religiões nacionais, como um 
protesto contra determinados aspectos de seu 
culto e de suas concepções religiosas.
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1. Ocidentais: Judaísmo, o 
Islamismo e o Cristianismo.

2. Orientais: Hinduísmo, Budismo 
e o Taoísmo.

4. Religiões Orientais e Ocidentais



22

1. O que significa PANTEÍSMO?(Marque a alternativa correta) 

A.(    ) É a crença num único Deus
B. (    ) É a crença de que absolutamente tudo e todos SÃO DEUS.
C. (    ) Ideologia ou crença de acordo com a qual todas as formas 

identificáveis da natureza (animais, pessoas, plantas, fenômenos 
naturais etc) possuem alma.

D.(    ) É a crença em muitos deuses. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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2. O que significa POLITEÍSMO? (Marque a alternativa correta) 

A.(    ) É a crença num único Deus
B. (    ) É a crença de que absolutamente tudo e todos SÃO DEUS.
C. (    ) Ideologia ou crença de acordo com a qual todas as formas 

identificáveis da natureza (animais, pessoas, plantas, fenômenos 
naturais etc) possuem alma.

D.(    ) É a crença em muitos deuses. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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3. O que significa ANIMISMO? (Marque a alternativa correta) 

A.(    ) É a crença num único Deus
B. (    ) É a crença de que absolutamente tudo e todos SÃO DEUS.
C. (    ) Ideologia ou crença de acordo com a qual todas as formas 

identificáveis da natureza (animais, pessoas, plantas, fenômenos 
naturais etc) possuem alma.

D.(    ) É a crença em muitos deuses. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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1. São exemplos de deuses da Grécia Antiga: (Marque a alternativa 
correta) 

A.(    ) Júpiter, Juno, Minerva, Netuno, Marte, Apolo, Vênus. 
B. (  ) Amon-Rá, Isis, Osíris
C. (    ) Zeus, Hera, Palas-Atena, Poseidon, Ares, Apolo, Afrodite etc. 
D.(    ) Tupã, Jaci e Guarani. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Tema: Introdução às Tradições 
Religiosas Ocidentais

Objetivo: Compreender as 
características gerais das principais 
tradições religiosas ocidentais. 
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