CAPÍTULO 1
TODOS OS CAMINHOS
LEVAM A DEUS?
Diversidade religiosa

Jesus! E, dentre todos os homens, não foi ele que ensinou que Deus é o Pai de todos,
não impor ta a religião que sigam? (...) Na verdade, Jesus não ensinou nada disso (...).
Ele fez afirmações claras, e uma delas é “Eu sou o caminho...”; Jesus Cristo afirmou
ser a única pessoa capaz de pôr alguém em contato pessoal com Deus.
(MAIDEN, Brian. Todas as religiões são iguais? ABU Editora, 2002, p. 5, 6, 8)
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Slide ou cartazes dos gráficos sobre as religiões que estão no livro do aluno p. 11 e 12.
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Ao final desta lição, o aluno identificará Jesus como o único caminho para se
chegar a Deus.
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Explique o significado da palavra “religião”, veja p. 11 do livro do aluno.
Vo cê s s abem q ua is sã o a s ma io res religiõ es do mun do ? Ob ser vem o s grá fico s
s o b re a s p r i n c i p a i s re l i gi õ e s. ( M o s t re o s l i d e o u car t a z e p e ça a o s a l u n o s q u e
o b s e r ve m os m es m os g ráf i cos que es tão em s eus l i vros. Com ente s obre os dados
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e nco nt ra dos.)

Aos olhos de muita gente, o único pecado imperdoável é a intolerância.

Cristianismo (crê em um só Deus existindo em três pessoas), Judaísmo (crê em um

Fale sobre as três religiões monoteístas, isto é, que creem em um só Deus:

Especialmente quando se trata de religião. Nesse ponto, afirma-se que não há

só Deus e em toda a narrativa do Antigo Testamento) e o Islamismo (crê em Alá e

lugar para o dogmatismo, pois a verdade acerca de um Deus infinito deve ser

no profeta Maomé).

compreensível para o homem finito, e, por tanto, não se deve restringi-la a religião

Em seguida, peça aos alunos que preencham o questionário que está no final da

alguma. Cada ser humano deve descobrir a sua própria verdade (uma fé que o

lição 1 de seus livros. O objetivo é traçar um per fil da religiosidade e crenças dos

satisfaça), deixando aos outros a liberdade de fazer o mesmo.

alunos do 8º ano. Eles deverão responder assinalando somente uma alternativa

Uma figura que se costuma usar é a de uma montanha com diversas trilhas

em cada tópico. Devem assinalar a alternativa que considerarem mais completa e

que conduzem ao seu cume. Pouco impor ta o caminho que cada um escolher: com

verdadeira. O aluno não precisará se identificar. Terminado o tempo estipulado,

algum esforço, todos acabarão atingindo o topo. De modo análogo, tanto faz a

recolha o questionário para uma análise dos dados numa aula posterior.

religião que se prefere seguir, pois todas elas se encontram no “cume”. No final das
contas todos chegam ao mesmo Deus (...). Este ponto de vista, conhecido às vezes
como “universalismo”, tem tido uma aceitação generalizada. Divergir dessa opinião,
sugerindo que alguma fé em par ticular seja a única verdadeira, é considerado
intolerância e falta de amor.
Geralmente se pressupõe que Jesus compar tilhava a ideia popular de que
todas as religiões são iguais. Já houve alguém amoroso e tolerante, esse alguém foi
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AQUECIMENTO
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NEURÔNIOS EM AÇÃO
O QUE É RELIGIÃO?

Olá! Que bom que você já está no 8º ano!
Uau! Que longa caminhada você já percorreu... E ainda há muito chão pela frente!
Você vai conhecer um pouco mais sobre a diversidade religiosa, sobre a adolescência
brasileira, seus gostos musicais, as mudanças que estão ocorrendo em seu corpo e mente. Vai
conhecer também alguns dos relacionamentos que Jesus teve aqui na terra, vai aprender mais
sobre práticas devocionais e muito mais.
É, este ano promete! Portanto, fique firme e que Deus o abençoe muito nesta nova etapa
de sua vida!
Então, vamos lá! Hoje vamos falar um pouco sobre as religiões no Brasil e no mundo.

Você sabe o significado da palavra religião? A palavra “religião” vem do latim religare, que
significa religação. Então, religião significa religação, e esta se refere à tentativa de religação do
homem com Deus.
Na busca de novamente desfrutar de íntima ligação com Deus, seu Criador, o ser humano
desenvolve o pensamento religioso. E daí surge uma infinidade de religiões.
PRINCIPAIS RELIGIÕES DO MUNDO
Você já ouviu falar sobre algumas das principais religiões do mundo? Veja o gráfico:
Cristãos
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Muçulmanos

Hindus

Budistas

Sem religião
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Apenas algumas religiões são monoteístas, isto é, creem em um só Deus. Elas são:

tCRISTIANISMO – crê em um só Deus existindo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
tJUDAÍSMO – crê em um só Deus e em toda a narrativa do Antigo Testamento.
tISLAMISMO – crê em Alá e no profeta Maomé.
E AS RELIGIÕES NO BRASIL?

FLASHBACK
Mas será que a Bíblia fala de “religião”? O que ela ensina sobre a “religação” do
homem com Deus? Como podemos saber qual é a verdadeira religião?
A expressão “todos os caminhos levam a Deus” é muito usada pelas pessoas quando

Você gostaria de saber quais são elas? Observe a tabela referente ao censo feito pelo
IBGE em 2010

conversam sobre religião. Também a ideia de que todos somos “filhos de Deus”, logo, todos

RELIGIÃO

corre o risco de ser tachado de “radical” ou “cabeça-dura” e outros adjetivos mais. Outro

PESSOAS
Católica Apostólica Romana

(%)
64,63%

123.280.172

Evangélicas

42.275.440

Sem religião

15.355.510

22,16%
8,04%

Espírita

3.848.875

2,02%

Outras religiosidades cristãs

1.461.495

0,77%

fato curioso é quanto à autoria dessas expressões. Muitos acreditam que foi o próprio
Jesus quem as disse. No entanto, podemos ler a Bíblia toda, a Palavra de Deus, que não
encontraremos tais ideias.
Nos evangelhos lemos o registro sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, bem

1.393.208

0,73%

como sobre seus ensinos e milagres, mas em nenhum texto lemos que Jesus disse que Deus

Não determinada e múltiplo pertencimento

643.598

0,34%

é Pai de todos. Em nenhum momento Jesus disse que somos todos irmãos e que todos os
caminhos levam a Deus. Pelo contrário, Jesus afirmou que há apenas um caminho até Deus

Testemunhas de Jeová

Umbanda e Candomblé

588.797

0,31%

Católica Apostólica Brasileira

560.781

0,29%

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

243.966

0,13%

Budismo

226.509

0,12%

Não sabe

196.099

0,10%

Novas religiões orientais

155.951

0,08%

Católica Ortodoxa

131.571

0,07%

Judaísmo

“Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14.6 – RA)
Além de dizer que era o caminho, Jesus afirmou algo que na época foi considerado uma
loucura para os religiosos judeus: ele afirmou ser Deus.

107.329

0,06%

74.013

0,04%

Tradições indígenas

63.082

0,03%

Espiritualista

61.739

0,03%

“Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou

Sem declaração

45.839

0,02%

Islamismo

35.167

0,02%

convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o
Pai?” (João 14.8,9 - RA)

Outras religiões

11.309

0,01%
0,0%

Disponível em:
http://confins.revues.org/7785
Último acesso em: 12/7/2012

e nenhum outro possível. Leia a declaração dele:

Tradições esotéricas

Hinduísmo
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somos irmãos, também é bastante difundida. E se alguém disser que não é bem assim

5.675

Quando Filipe, um de seus seguidores, pediu:

E Jesus ainda disse mais: “Eu e o Pai somos um.” (João 10.30) Quando os religiosos da
época ouviram essas palavras da boca de Cristo, a Bíblia diz:
“... os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois, além de não
obedecer a lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim
igual a Deus.” (João 5.18 – RA)
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E depois da sua morte e ressurreição, Tomé, um dos discípulos de Jesus, ao vê-lo disse:
“Senhor meu e Deus meu!” (João 20.28 – RA)
Jesus não repreendeu Tomé pela sua declaração, mas aceitou as palavras dele.
É curioso observarmos que em nenhuma outra religião ouve-se dizer que alguém se
declarou Deus, apenas o cristianismo confirma que Jesus fez isso. Ele é diferente. Ao afirmar que
é o caminho para Deus, ele também mostrou que é singular, único, e indispensável para nossa
salvação.

(Professor(a), tenha muito cuidado ao apresentar este conteúdo. Sem dúvida alguma
você deve apresentar a verdade de Deus de que existe somente um caminho para Deus, mas
faça isto de maneira humilde e respeitosa e fique atento, caso algum aluno se referir a alguma
religião específica com um tom superior ou pejorativo, intervenha dizendo que não devemos
desrespeitar ou menosprezar a crença de outras pessoas. Este cuidado se faz necessário, pois é
um tema sensível e todos querem ser respeitados e aceitos em suas crenças pessoais, e também

E OS QUE CREEM DE MODO DIFERENTE?

porque temos em nossas salas de aula diversidade de religiões e qualquer um que se sentir
desrespeitado pode se ofender.)

Há várias religiões no mundo. Muitos consideram arrogância e até estupidez afirmar
que somente por meio de Jesus podemos chegar a Deus. Mas este é um ensinamento claro
nas Escrituras.
No entanto, o objetivo deste ensino não é discriminar qualquer pessoa ou religião, nem
menosprezar os que seguem outros ensinamentos. Ao apresentar Jesus como único Salvador
e Mediador entre Deus e os homens, não queremos demonstrar intolerância, simplesmente
estamos apresentando o principal fundamento da fé cristã.

A expressão “todos os caminhos levam a Deus” é muito usada em diversos locais. A ideia
de que todos somos filhos de Deus, logo, todos somos irmãos, também é bastante difundida.
Se alguém disser que não é bem assim, corre o risco de ser tachado de “radical”,
“cabeça-dura” e outros adjetivos mais. Outro fato curioso é quanto à autoria dessas frases.
Muitos acreditam que foi o próprio Jesus quem fez estas afirmações. Mas isto não é verdade.
Nós, cristãos, sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é o registro da sua

Queremos ser fiéis ao que está registrado na Bíblia. O Cristianismo ensina e crê que Jesus
se fez homem, assumiu o nosso pecado, pagou por ele, e é por meio dele que temos acesso livre

vontade e de fatos ocorridos. Nos Evangelhos lemos o registro sobre a vida, morte e

a Deus, sem intermediários.

ressurreição de Jesus, bem como seus ensinos e milagres. Vocês sabem onde está escrito

Quando alguém da sua sala não crê da mesma maneira que você, ainda assim é possível
ter amizade e conviver “numa boa”? Claro que sim! Esperamos que você entenda que a
ferramenta de trabalho do seu professor de Ensino religioso e ética é a Bíblia. Ela é a bússola,

que Jesus disse que Deus é Pai de todos? Em lugar algum! Em nenhum momento Jesus falou

o norteador do ensino. Nela aprendemos claramente que Deus nos ama, mas que todos nós
pecamos, e por isso precisamos receber o seu único Filho, Jesus, que deu a sua vida em nosso
lugar, para nos tornar seus filhos e filhas, para pertencermos à família de Deus.

que somos todos irmãos e que todos os caminhos levam a Deus. Pelo contrário, ele afirmou
que o caminho até Deus já estava definido: ele mesmo. Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”. (Jo 14.6).
Além de dizer que era o caminho, Jesus afirmou algo que na época foi uma loucura:
ele disse que era Deus (Jo 5.18; 10.30). Tomé, ao vê-lo ressurreto, disse: “Senhor meu e Deus
meu!” (Jo 20.28). Jesus não chamou sua atenção, pois sabia que a afirmação de Tomé era
verdadeira.
Em todas as outras religiões, ninguém se diz Deus, só Jesus fez isso. Ele é diferente.
Ao afirmar que é o caminho para Deus, também nos mostrou que é singular e indispensável
para nossa salvação.
Sabemos que há várias religiões no mundo. Para muitos é até uma falta de respeito
falar que somente por Jesus podemos chegar até Deus. Mas não é isso. O objetivo
desta aula não é discriminar qualquer religião, ou menosprezar os que seguem outros
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ensinamentos. Ao apresentar Jesus, como o fundamento da fé cristã, não pretendemos
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mostrar intolerância cega. Queremos ser fiéis ao que cremos. Nós cremos que Jesus se fez
homem e assumiu o nosso castigo e é por meio dele que temos acesso livre a Deus, sem

MÃO NA MASSA

intermediários.
Caso alguém nesta sala não creia da mesma maneira, ainda assim podemos ter
amizade? Claro que sim. Espero que vocês entendam que a minha ferramenta de trabalho,

COMPARTILHE

como professor de Ensino Religioso e Ética, é a Bíblia. Eu uso outros livros, mas a minha
bússola é a Palavra de Deus e nela posso ler claramente que Deus me ama, mas que falhei

1

AGORA É A SUA VEZ DE CONHECER

e por isso preciso dele, preciso crer em seu sacrifício no meu lugar para ser seu filho e

A DIVERSIDADE RELIGIOSA DA SUA

pertencer à família de Deus (Jo 1.12).

TURMA E O PENSAMENTO DA CLASSE
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SOBRE OS FUNDAMENTOS BÁSICOS DO
CRISTIANISMO. PARA ISTO, RESPONDA
AS QUESTÕES DO FORMULÁRIO QUE

CHECKLIST PARA A VIDA

ESTÁ “ANEXO”, NO FINAL DESTA
LIÇÃO. ASSINALE APENAS UMA

Apesar de conviver com pessoas e crenças diferentes, você sabe respeitar as pessoas e suas crenças?
A Bíblia nos ensina a tratar a todos com gentileza e respeito, independente da maneira que

ALTERNATIVA EM CADA TÓPICO.

cada um crê ou pensa.
Você entendeu a diferença entre Jesus e religião? Religião é um sistema de fé adotado pelas
pessoas. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e deu a sua vida para nos salvar.
Você confia em Jesus como o único que pode verdadeiramente restabelecer a sua ligação
com Deus?

PENSE BEM ANTES DE RESPONDER.
VOCÊ DEVE ASSINALAR A RESPOSTA
QUE CONSIDERAR MAIS COMPLETA E
VERDADEIRA, SEGUNDO A SUA PRÓPRIA
OPINIÃO. NÃO HÁ NECESSIDADE DE
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SE IDENTIFICAR. APÓS TERMINAR DE
RESPONDER ENTREGUE A FOLHA AO
SEU PROFESSOR.

Dê um tempo para os alunos responderem o questionário do final da lição, conforme propõe
atividade 1, e não deixe de apresentar os dados à classe na próxima aula.
Dê oportunidade para os alunos compartilharem sobre a pesquisa proposta na atividade 3.
Cante com os alunos a canção citada na atividade 5.

2

Peça ao seu professor que apresente na próxima aula o resultado das respostas da sua
turma para que você conheça o pensamento geral dela sobre religião.

Destaque a mensagem do versículo da subseção APRENDA.COM.
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PESQUISA
3

Você vai escolher uma das principais religiões do mundo, apresentadas na tabela da página
12, e procurar conhecer mais detalhes sobre ela. Após pesquisar, anote as suas principais
descobertas no espaço abaixo. Você pode apresentar aos seus colegas o que aprendeu.
Procure saber, por exemplo:

tQual é a sua origem (fundador / local / época);
tQual é o nome do seu livro de ensinamentos;
tQual é a ideia principal sobre salvação e punição.

DE SEUS SEGUIDORES

tJoão Batista – João 1.29
tCego curado por Jesus – João 9.33
tCenturião – Lucas 23.47
tPedro – Atos 4.12
tPaulo – 1Timóteo 2.5
CURTA
Uma linda canção de Asaph Barbosa “Jesus em tua presença” resume a essência da obra de
Cristo por nós quando diz:
5

“Pois um dia tua morte
Trouxe vida a todos nós
os deu completo acesso
E nos
Ao coração do Pai.”

4

Faça uma pesquisa em sua Bíblia e descubra quem é Jesus por meio das afirmações:

DO PRÓPRIO JESUS

tJoão 3.18
tJoão 8.12
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Agora que você sabe disso, responda:

OPINIÃO

tO que a letra dessa canção tem a ver com o significado da palavra “religião”?
COMO CHEGAR A DEUS:

tEscreva uma oração abrindo o seu coração diante de Deus, agora que você sabe que Jesus
disse que é o “único caminho que nos leva a Deus.”

1. Todas as religiões são válidas e levam a Deus.
( ) Concordo
( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

2. O que vale é a sinceridade do coração.
( ) Concordo
( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

3. Jesus é o único caminho.
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

A BÍBLIA É:
1. O livro dos cristãos.
( ) Concordo

Curta a canção “Jesus em tua presença” disponível em
http://youtu.be/-iPEVFQTUQ8
Último acesso em: 12/7/2012

APRENDA.COM
Aprenda com Paulo:
“SE, COM A TUA BOCA,
CONFESSARES JESUS
COMO SENHOR E, EM TEU
CORAÇÃO, CRERES QUE
DEUS O RESSUSCITOU
DENTRE OS MORTOS,
SERÁS SALVO.”
(ROMANOS 10.9 – RA)
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2. A Palavra de Deus que nos mostra a sua vontade.
( ) Concordo
( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

3. Um conjunto de regras para moral e costumes.
( ) Concordo
( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

JESUS É:
1. Deus Filho.
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

2. Um grande Mestre.
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

3. Um ser evoluído.
( ) Concordo

( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

PROPÓSITO DE JESUS:
1. Tornou-se homem para nos substituir e dar salvação.
( ) Concordo
( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

2. Ensinar-nos a viver melhor com Deus e as pessoas.
( ) Concordo
( ) Discordo

( ) Concordo + ou -

3. Ser um grande líder.
( ) Concordo

( ) Concordo + ou -

( ) Discordo
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CAPÍTULO 2
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ROTULOS E EMBALAGENS

A turma fará a tabulação de dados da enquete sobre a religiosidade dos alunos do 8º
ano. Caso haja outras turmas, faça uma tabulação dos dados gerais. Comece a averiguar
os resultados da pesquisa, mostrando a porcentagem de cada resposta dada.

Não rotule as pessoas!
Enquete sobre a crença e religiosidade dos funcionários e professores do colégio. Os
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alunos devem aplicar as mesmas perguntas que responderam a diferentes profissionais
da escola. Trace estratégias e metodologia com a turma. Quem vai entrevistar quem, de
que modo, o prazo para a entrega, etc.
Pesquisa em grupo – divida a turma em grupos. Cada um deverá escolher uma das
religiões apresentadas no gráfico e procurar mais dados sobre ela, tais como:

t Qual é a sua origem (fundador / local / ano);
t Qual é o nome do seu livro de ensinamentos;
t Qual é a ideia principal sobre salvação e punição.
Cada aluno deverá registrar em seu caderno as descobertas e apresentá-las para os
demais grupos.
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Ao final desta lição, o aluno refletirá sobre a atitude de rotular as pessoas a fim de
perceber o mal provocado por isso, devendo ser incentivado a pedir o auxílio de Deus para
abandonar tal prática.
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O termo “estigma” surgiu na Grécia Antiga para se referir aos sinais do corpo que os
gregos interpretavam como algo mau daquela pessoa.
Assim, negativamente marcada, a pessoa deveria ser evitada, especialmente em lugares
públicos.

Quais as fases da aula em que você sentiu mais segurança e interação com os alunos

Hoje em dia é considerado estigma qualquer marca diferencial de uma pessoa – não

Quais foram as dificuldades? Você tem meios de minimizar esses entraves? Quais?

somente do corpo – de que o social se aproveita para reduzi-la a esse sinal. Estigmatizar

Retome o assunto na próxima aula e mostre a tabela com os resultados da pesquisa

é como colocar um rótulo em alguém. Pode-se rotular uma pessoa a partir de um defeito

que foi feita na atividade introdutória.

físico, a gordura ou a magreza, a cor da pele, a estatura, o modo de falar, andar, vestir, se é
canhota, enfim, qualquer traço que fuja aos padrões “normais” pode levar um grupo social a
discriminar, rejeitar ou excluir uma pessoa ou grupo.
O cotidiano escolar é “estigmatizante” e causa sofrimento psíquico quando uma
pessoa se sente reduzida a “retardado”, “escravo”, “carvão”, “ceguinho”, “zarolho”, “perna torta”,
“dumbo”, etc.
Tais modos de tratamento, geralmente repetidos de modo zombeteiro e depreciador,
no mínimo, terminam irritando a vítima ou colando nela um apelido. Quando os pais
deixam de corrigir a conduta dos filhos que teimam em estigmatizar e excluir os colegas,
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