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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) 

 

 

Religiosidade e fé   

 

• A “vida” existe. É um potencial maravilhoso que se renova todos os dias; assim a 

flor, a natureza. 

• “Deus viu que tudo era bom” ... 

• A VIDA é um dinamismo continuo, depende de nós descobri-lo... são valores: bio-

psíquico-sociais, valores sociais e cívicos. 

• A profundidade do sentido e amor à própria VIDA brota “de dentro” do “mundo 

interior” 

• O fenômeno religioso é uma “força” interior de “CRENÇA” arraigada no ser 

humano. 

• É a consciência individual de um ser superior pelo qual tem “aspirações de busca” 

• Busca de valores humanos (aspirações sociais) 

• Busca de sentido (aspiração individual) 

• Muitos perderam o sentido profundo de VIDA. 

• Há maior ou menor sentido em dimensão de “profundidade” nas pessoas. 

• A religiosidade é a raiz do ser humano. 

• É a realidade básica, profunda em relação aos valores humanos. Sinais, despachos, 

ofertas, promessas populares são símbolos de expressão de uma religiosidade presente, mas, às 

vezes, não de conhecimento e vivência suficiente de religião. 

• Há pessoas que nem se identificam no seu credo, mesmo seguindo pegadas que 

todos seguem, mas possuem uma abertura para muitos valores revelando uma acentuada 

religiosidade. 

• As manifestações da espiritualidade humana são um fenômeno comum à história da 

humanidade. Não se apresentaram da mesma forma nas diferentes etapas da civilização 

humana, mas divergem conforme os povos e as regiões.  

• A religiosidade tende a crescer e purificar-se. 

• Pelo despertar da consciência, na busca de uma opção definitiva da fé engajada 

geralmente as pessoas buscam o Batismo numa Igreja organizada. 

• Descobrindo sua IDENTIDADE CRISTÃ. 
 


