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Faça a leitura do texto. Na próxima aula haverá atividades sobre o texto. (você deve copiar o texto 

no caderno ou colar a folha impressa) 

CONCEITO DE RELIGIÃO 

 

Dentro do que se define como religião, pode-se encontrar muitas crenças e filosofias diferentes. 

Porém, toda religião possui um sistema de crença no sobrenatural. As religiões possuem relatos sobre 

a origem do universo, da terra e do homem e o que acontecerá após da morte. A maior parte crê na vida após 

a morte. 

A ideia de religião contempla a existência de seres superiores que deviam influência ou ter o poder 

de determinar o destino humano. 

Outras definições dispensam a ideia de divindade e focalizam os papeis de desenvolvimento em 

valores morais, éticos e códigos para uma boa convivência em sociedade. 

 

Ateísmo: 

É a negação da existência de qualquer tipo de Deus e da veracidade de qualquer religião. Essa concepção 

filosófica nega racionalmente a existência de Deus ou de deuses. 

 

Agnosticismo: 

É a negação da existência de qualquer tipo de Deus e sobre a veracidade de qualquer religião. 

 

Deísmo; 

É a crença num Deus que só pode ser conhecido através da razão e não da fala. 

 

Espiritualidade: 

É a capacidade de entrar em sintonia com Deus 

 

Ética cristã: 

Trata do comportamento humano e o compromisso da vida cristã. 

 

Teologia: 

Ciência que tem como objetivo o estudo de Deus. 

 

Graça: 

Favor, bondade. É favor especial de Deus para com as pessoas. 

 

Fé: 

É uma firme convicção de algo que seja verdade, sem nenhuma prova de que este algo seja verdade, transmite 

a ideia de confiança. 

 

Eutanásia: 

Consiste em provocar a morte de alguém. 

 

Morte: 

Marca o fim da vida terrestre. 

 


