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COMPARTILHANDO O EVANGELHO NO MUNDO PÓS-MODERNO 

3º Estudo 

No. HI794SP03 

Pano de Fundo: A religião humana não consegue satisfazê-lo. Suas crenças e práticas criam vazio, 

escravidão e decepção, as quais ele esconde sob suas próprias práticas culturais. Na busca pelo divino, o 

homem cai na armadilha de seus próprios mitos. 

 

Caracterísitcas da Religião Humana 

a) Religião é universal 

O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Hamate e de Sefarvaim e os 

estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e 

habitaram em suas cidades. 2Rs 17:24 

No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os 

puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. 2Rs 17:29 

Adoravam o SENHOR, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os 

costumes das nações de onde haviam sido trazidos. 2Rs 17:33 

Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o SENHOR nem se comprometem 

com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o SENHOR deu aos 

descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. 2Rs 17:34 

b) Religião satisfaz algumas necessidades 

 Necessidade de pertencer a algum grupo, de fazer parte de alguma cultura, ... 

Clamem aos deuses que vocês escolheram. Que eles os livrem na hora do aperto!” Juízes 10:14 

O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: 

“Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do 

Egito, não sabemos o que lhe aconteceu”. Êxodo 32:1 

c) Prática da religião 

“Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: Assim diz o Soberano, o SENHOR: 

Nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem: quando eu os 

trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore 

frondosa, ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, 

apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Ez 20:27-28 

 

 Ritual, segundo Houaiss 

livro que contém os ritos estabelecidos por uma religião e a forma de executar as cerimônias e os 

serviços divinos 

d) Nem todas as religiões são iguais 
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Para entender a afinidade religiosa de cada pessoa e quão profundamente cada pessoa se relaciona com 

sua religião, nós precisamos olhar para a pessoa através das seguintes dimensões. 

 

a) Dimensão ritualista 

 A forma é importante. A forma é exterior. A avaliação do outro é possível. 

Alguns dos fariseus disseram: “Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado”. Mas 

outros perguntavam: “Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos?” E houve divisão entre 

eles. Jo 9:16 

E então lhes disse: “O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. 

Mc 2:27 

b) Dimensão experimental 

 A experiência é mais importante. Ela é profundamente íntima e pessoal. Não pode ser 

 compreendida em sua totalidade por outro.  

c) Dimensão doutrinária 

 Doutrina, segundo Houaiss 

 conjunto coerente de idéias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas 

Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo 

e com o ensino que é segundo a piedade, 1Tim 6:3 

d) Dimensão ética 

 Ética, segundo Houaiss 

 parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam 

 ou orientam o comportamento humano, refletindo esp. a respeito da essência das normas, valores, 

 prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social 

e) Dimensão social e institucional 

 

f) Dimensão materialista 

 

g) Dimensão mística 

 

Religião – O que é isto? 

Religião, em sua essência, concerne na relação entre Deus e o homem. 

 

Definição 

Religião pode ser definida em diversas formas. Vamos definir assim: 

Uma religião é um sistema coerente de crenças e práticas baseada em seres, forças, locais ou entidades 

supernaturais resultando em vários níveis de comportamento e bem estar que são refletidos na vida privada 

e pública. 
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Há três pontos que toda religião difere uma da outra. 

 

a) Monoteísta reconhece apenas uma divindade 

b) Politeísta reconhecer várias divindades 

c) Panteísta identifica a divindade com o universo (deus está em tudo e tudo está em deus) 

 

Informações Complementares: 

 

i. Crenças – O que são? Como identificá-las? Como elas se refletem na vida diária das pessoas? 

ii. As crenças do homem podem ser conhecidas pelas suas práticas. As crenças e as práticas do 

homem não podem salvá-lo. Quase todas as religiões iludem pessoas e as impedem de conhecer a 

verdade.  

 

iii. Hindus, budistas, muçulmanos e outras religiões também usam rezas e canto, que são um símbolo 

de fechar a habilidade de pensar e fazer perguntas. 

 

iv. Muçulmanos marcam sua fronte para provar sua religiosidade. 

 

v. Mais de 90% dos muçulmanos não conhecem árabe – não sabem ler, escrever, falar ou entender o 

que lêem. Esta é uma das formas como o diabo fecha a mente das pessoas para que elas não 

possam pensar ou fazer perguntas. 

 

Em um mundo pluralista, todo homem preenche as seguintes funções de modos diferentes: 

 

1. Uma pessoa religiosa sente dependência de Deus. Isto brota de sua consciência de que ela não 

pode controlar certas situações. 

2. Uma pessoa religiosa vê o universo como algo relacionado com a vontade de um deus. 

3. Uma pessoa religiosa ora com confiança porque ela acredita que toda criação esta relacionada ao 

desejo de deus. Até porque se não fosse assim, suplicar seria uma perda de tempo. 

4. Uma pessoa religiosa sente que ela deve cultuar e obedecer a um deus. Isto é porque ela trata o 

sistema e suas implicações com seriedade. 


