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Tema: As Tradições Religiosas Ocidentais

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

 Características do Ocidente e do Oriente.

 Religiões Ocidentais.

Atividades de Fixação
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• Geograficamente, o Meridiano de
Greenwich, divide o mundo em:

1. Ocidente (Oeste): Todas as regiões
situadas a oeste do Meridiano de
Greenwich.

2. Oriente (Leste): Toda as regiões
situadas a Leste do Meridiano de
Greenwich.

Onde fica o Ocidente e Oriente?

Não é uma divisão exata!
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OCIDENTE ORIENTE 
• Países da Europa;

• Continentes que têm raízes históricas e
culturais ligadas à Europa: América,
Oceania e, em parte, a África do Sul.

• Grupo de países que alcançaram a
hegemonia desde o século XX: Europa
Ocidental, Estados Unidos e o Canadá.

• Países capitalistas desenvolvidos: os
Estados Unidos, o Canadá, a Europa
Ocidental, a Austrália, a Nova Zelândia, e
também o Japão e Israel.

• Em Latim “oriente” significa: "o lado do
sol nascente", "o leste“.

• Termo usado por ocidentais para se
referir a todo o mundo oriental: Oriente
Médio, Extremo Oriente, Ásia.

• Embora estes países e regiões tenham
muitos aspectos comuns, historicamente
eles nunca se definiram coletivamente
como uma entidade única, real ou
superficial.
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OCIDENTE ORIENTE

• Influência cultural do cristianismo.

• Influência cultural europeia.

• influência cultural greco-romana.

• Tradição do racionalismo: Filosofia
Revolução Científica e iluminismo.

• Sociedades Ocidentais Modernas:
pluralismo político, laicismo, estrutura
social baseada na Revolução Industrial,
problemas sociais, luta de classes
(sindicalismo), poluição (ambientalismo),
etc.

• A divisão entre "Oriente" e "Ocidente" é um
produto da história cultural europeia e da
distinção entre a cristandade europeia e as
culturas além dela, no Oriente.

• Tudo o que é característico da cultura tradicional
destes países são elementos da cultura oriental:
budismo, xintoísmo, confucionismo, as artes
marciais, os origamis, etc.
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Visão de Mundo

OCIDENTE ORIENTE

O ocidental tem uma mente mais racional,

preza pelo mundo exterior e tem uma

mentalidade mais científica.

O oriental trabalha mais seu lado intuitivo,

valoriza o universo interior e dá muita
importância para a religião.
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Visão da história
OCIDENTAL ORIENTAL

• Visão linear da história: a história

tem um começo e um fim. O mundo foi

criado num certo ponto e um dia irá

terminar.

• Visão cíclica da história: a história se

repete num ciclo eterno e o mundo dura de

eternidade em eternidade.

VISÃO CIRCULAR

VISÃO LINEAR

PASSADO                                                       PRESENTE                                                       FUTURO
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Conceito de Deus

OCIDENTAL ORIENTAL

• Deus é o criador. Ele é todo-poderoso e
é único.

• O Monoteísmo é tipicamente ocidental.

• O divino está presente em tudo.

• Ele se manifesta em muitas divindades
(politeísmo), ou como uma força impessoal
que permeia tudo e a todos (panteísmo).
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Noção de Humanidade

OCIDENTAL ORIENTAL

• Há um abismo entre Deus e o ser humano;
entre o criador e a criatura.

• O grande pecado é o homem desejar se
transformar em Deus em vez de se sujeitar à
vontade de Deus.

• O homem pode alcançar a união com o divino
mediante a iluminação súbita e o conhecimento.
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Salvação
OCIDENTAL ORIENTAL

• Deus redime o ser humano do pecado, julga e
dá a punição.

• Existe a noção de vida após a morte: no céu
ou no inferno.

• A salvação é se libertar do eterno ciclo da
reencarnação da alma.

• A graça vem por meio de atos de sacrifício ou do
conhecimento místico.
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Ética

OCIDENTAL ORIENTAL

• O fiel é um instrumento da ação
divina e deve obedecer à vontade
de Deus, abandonando o pecado e a
passividade diante do mal.

• Os ideais são a passividade e a fuga do
mundo.
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Culto

OCIDENTAL ORIENTAL

• Orar, pregar, louvar. • Meditação, sacrifício.
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Religiões Ocidentais

Consideram-se ocidentais: o JUDAÍSMO, O ISLÃ E O CRISTIANISMO.

• Raízes Abraâmicas; 

• Visão Histórica: Visão linear da história.

• Conceito de Deus: Deus é o criador. Ele é Todo-Poderoso e é único (Monoteísmo).

• Noção de Humanidade: Há um abismo entre Deus e o ser humano. Pecado é o homem 
desejar se transformar em Deus. 

• Salvação:  Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção 
de vida após a morte: no céu ou no inferno.

• Ética:  O fiel deve obedecer a vontade de Deus, abandonando o pecado .

• Culto: Orar, pregar, louvar.



15

JUDAÍSMO

Quipá é o chapéu utilizado pelos judeus; tanto como
símbolo da religião como símbolo de temor a Deus.
Lembrança da soberania divina.
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• FUNDADOR: Abraão (Gen. 12.1-3),
cerca de 2000 a.C. no Oriente Médio.

• ESCRITURAS: 

1. O Antigo Testamento; especialmente a
Toráh (primeiros cinco livros do Antigo
Testamento).

2. O Talmude.

JUDAÍSMO
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• DEUS: Deus é Espírito. Não há
Trindade.

• JESUS: Os judeus não creem que ele
foi o Messias e o Filho de Deus que
ressuscitou dentre os mortos.

1. É visto como um falso messias
extremista.

2. Um bom rabi (mestre), que foi
martirizado.

JUDAÍSMO
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• ESPÍRITO SANTO:

1. Alguns judeus creem que o Espírito Santo
é um outro nome para a atividade de Deus
na terra.

2. Outros dizem que é o amor de Deus.

• SALVAÇÃO:

1. Alguns judeus creem que a oração, o
arrependimento e obediência a Lei são
necessários para salvação.

2. Outros creem que a salvação seja o
aperfeiçoamento da sociedade.

JUDAÍSMO
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• MORTE:

1. Haverá ressurreição física.

2. Os obedientes viverão para
sempre com Deus e os injustos
sofrerão.

3. Alguns judeus não creem em vida
consciente após a morte.

• CIDADE SANTA: Jerusalém

JUDAÍSMO
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CRISTIANISMO

O cristianismo é uma religião histórica:

1. Baseia-se numa pessoa histórica: o Jesus de Nazaré.

2. Confirmado por eventos históricos relacionados a
Jesus de Nazaré.
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• FUNDADOR: Fundado por volta
dos anos 30-33 d.C. na Judéia,
região da Palestina (atual Israel).

1. Jesus Cristo. (?)
2. Paulo. (?)

• ESCRITURAS: A Bíblia (Antigo
Testamento e Novo Testamento).

• DEUS: O Deus Único é Trino (Três
Pessoas): Pai, Filho e Espírito Santo.

CRISTIANISMO
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• JESUS:

1. Jesus é Deus E a segunda pessoa da Trindade: é igual a Deus Pai e Deus Espírito Santo.
2. Ele sempre existiu como Deus Filho e 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 e,

assim, expiou os nossos pecados.
7. Ressuscitou dentre os mortos três dias após sua morte.
8. Ascendeu fisicamente aos céus.
9. Regressará outra vez, visivel e fisicamente, no fim dos tempos para estabelecer o Reino

de Deus e julgar o mundo.

CRISTIANISMO
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• MORTE:

1. Depois da morte, todas as pessoas esperam o
Juízo Final.

2. As pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão.
Os salvos viverão com Jesus nos céus.

3. Os perdidos, porém, sofrerão o tormento
(inferno) e a separação eterna de Deus.

4. A ressurreição corporal de Jesus garante aos
cristãos que eles também terão corpos
imortais.

• CULTO: Celebração em grupo, usualmente
praticada nas igrejas. Não há cerimônias
secretas.

CRISTIANISMO
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Nenhum Deus Senão 

Allah, e Maomé é 

Seu Mensageiro!

ISLAMISMO
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• Quem é o fundador do islamismo?

Maomé, o louvado (578-632)

• Qual o livro sagrado do islamismo?

O Alcorão (leitura e recitação)

• Qual a visão do Islamismo sobre sociedade?

Não há distinção entre sociedade civil e religiosa.
Um bom mulçumano é também um bom cidadão.

ISLAMISMO
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• Qual a doutrina do islamismo sobre mulher e casamento?

1. Aceita-se a poligamia desde que o marido sustente as 
esposas. 

2. Maomé teve várias mulheres. 

Casai com quantas mulheres quiserdes, duas, três
ou quatro; mas se temeis não poder tratá-las com
igualdade, então tende só uma. (Maomé).

3. A mulher é propriedade do marido, pois ele a compra com
o dote.
4. Ela não tem direitos iguais nem é obrigada aos
mandamentos do Islã.

ISLAMISMO
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• Como o Islã considera a Bíblia, Jesus e Maria? 

1. O Islamismo reconhece a Bíblia como fonte parcial de
revelação.

2. Abraão, Moisés e Jesus são profetas precursores.
3. Jesus e Maria são citados no Alcorão: o nome de Maria

aparece 34 vezes e o de Jesus 25 vezes. Porém, Maomé
é superior a eles.

4. Aparições de Maria: Em abril de 1968, milhares de
pessoas viram Maria que surgia no alto da cúpula central
de uma Igreja copta. Os Muçulmanos que viram as
aparições recitaram do Corão:

Maria, Deus vos escolheu. E vos purificou; Ele vos
escolheu. Entre todas as mulheres.

(Alcorão 3, 42-43)

ISLAMISMO
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Possui uma mente mais racional, preza pelo mundo exterior e
tem uma mentalidade mais científica.

1. A qual cultura se refere a afirmativa acima? (Marque a alternativa
correta)

A.( ) Ocidente
B. ( ) Oriente
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Possui uma visão cíclica da história; isto é, a história se repete
num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade em
eternidade.

2. A qual cultura se refere a afirmativa acima? (Marque a alternativa
correta)

A.( ) Ocidente
B. ( ) Oriente
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O homem pode alcançar a união com o divino mediante a
iluminação súbita e o conhecimento.

3. A qual cultura se refere a afirmativa acima? (Marque a alternativa
correta)

A.( ) Ocidente
B. ( ) Oriente
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4. Como os judeus veem a pessoa de Jesus? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Os judeus creem que ele foi o Messias e o Filho de Deus que ressuscitou
dentre os mortos.

B. ( ) Os judeus não creem que ele foi o Messias e o Filho de Deus que
ressuscitou dentre os mortos.

C. ( ) Os judeus não creem que ele foi o Messias; mas acreditam que ele é o
Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos.

D. ( ) Os judeus creem que ele foi o Messias; mas não acreditam que ele
ressuscitou dentre os mortos.

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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5. Segundo o Cristianismo, o que ocorre após a morte? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) A Reencarnação.
B. ( ) A Iluminação.
C. ( ) O Juízo Final.
D. ( ) Nada.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. Qual a visão do Islamismo sobre sociedade? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Não há distinção entre sociedade civil e religiosa. Um bom mulçumano é
também um bom cidadão.

B. ( ) Há distinção entre sociedade civil e religiosa. Um bom mulçumano nem
sempre é também um bom cidadão.

C. ( ) Não há distinção entre sociedade civil e religiosa. Mas, um bom
mulçumano nem sempre é também um bom cidadão.

D. ( ) Religião e Sociedade não se misturam.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Tema: Tradições Religiosas
Ocidentais - Judaísmo

Objetivo: Compreender as
características específicas do
Judaísmo: Escritura Sagrada,
Doutrina, Ritos e Ethos.


