HISTÓRIA
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social
Objetos do Conhecimento: O papel das religiões e da cultura para a formação dos povos
antigos.
Diversidade religiosa
Atualmente é muito comum conhecermos pessoas de diferentes religiões e consequentemente,
com tradições e hábitos diversificados decorrentes de suas crenças.
No ambiente escolar é importante conhecer e respeitar essas diferenças principalmente porque o
objetivo principal das religiões é transmitir os aspectos positivos dos seres humanos, relacionados
aos princípios e valores, tendo sempre em mente a compreensão do outro.
Mas… O que é religião?
Chamamos de “religião” a crença na existência de um ser supremo e a manifestação desse tipo
de crença por meio de doutrinas ou rituais.
Cada religião tem suas características…
São cinco as religiões predominantes no mundo, cada uma com características específicas.
Conheça um pouco dessas religiões:


O cristianismo é uma religião monoteísta, isto é,
acreditam em um único Deus. Atualmente conta com 1,9
bilhão de seguidores em todo o mundo. O termo
“cristianismo” vem da palavra “cristo”, que significa
“pessoa consagrada, messias”. Os cristãos acreditam
que o espírito é eterno. Assim como ocorreu com Cristo, que ressuscitou após sua morte.
Seus ensinamentos estão escritos na Bíblia, que é seu livro sagrado.
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O judaísmo também é uma religião monoteísta e atualmente
tem o menor número de fiéis: aproximadamente 12 a 15
milhões de seguidores em todo o mundo. Para os judeus,
Deus criou o universo e continua responsável tomar conta
dele. A Torá, ou a Bíblia Hebraica é o livro sagrado dessa
religião.



Outra religião monoteísta é o islamismo. O deus dos
islâmicos é chamado de Allah e esta religião nasceu com a
revelação do livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão.
Conta hoje com mais de 1,2 bilhão seguidores.



O budismo é uma religião fundada pelo príncipe Siddartha
Gautama, aproximadamente 500 anos antes no nascimento
de Cristo. Atualmente estima-se que tenha entre 250 e 550
milhões de adeptos no mundo. O príncipe, que ficou
conhecido como Buda Gautama pregava sobre o desapego
material e a importância de seguir princípios morais baseados na verdade e no respeito ao
próximo e também sobre a importância da meditação.



Existem também as religiões politeístas, ou seja, as que acreditam
em vários deuses e não em um único. O hinduísmo é uma dessas
religiões, sendo que o deus principal é o Brahma, considerado o
criador e, junto com Shiva e Vishnu, formam a tríade divina, que para
os cristãos é o que representa Pai, Filho e Espírito Santo. Os
ensinamentos do hinduísmo estão nos chamados Quatro Livros
Sagrados dos Vedas. Estatísticas mostram que essa religião conta
com aproximadamente 700 milhões de adeptos em todo mundo.
Fonte: https://www.smartkids.com.br/trabalho/religioes
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1- Após a leitura do texto acima, responda as seguintes questões:
a) Segundo o texto, o que é religião?

b) Qual é o principal objetivo das religiões?

c) Você e sua família praticam alguma religião? Escreva algumas caraterísticas dela. Se sua
resposta for “Não”, conte como chegaram a essa decisão.

d) Independente de qual escolha religiosa de cada um, sabemos que o respeito às diferenças
é extremamente importante. Você observa isso em sua dia a dia? Através de quais
atitudes?

2- Sabemos que a imigração esteve muito presente no processo de colonização do nosso
país. Como você acha que ela contribuiu para que o Brasil se tornasse tão rico na questão
de diversidade religiosa.
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