
PENSAR RELIGIÃO
FÉ – UMA ATITUDE DE CONSCIÊNCIA É A 
FIRME OPINIÃO DE ALGO QUE É VERDADE.

CIÊNCIA- CONHECIMENTO ADQUIRIDO
POR MEIO DE ESTUDO OU PRÁTICA, COM
BASE EM PRINCÍPIOS CERTOS.
CONHECIMENTO- NO ÂMBITO DA
PEDAGOGIA REMETE PARA A PLICAÇÃO
DE MATÉRIAS, CONCEITOS, TEORIAS,
PRINCÍPIOS, NOMES.



EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO RELIGIOSO 
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-ENTENDER CONTEXTO HISTORICO

-TECER PARALELOS COM A DOUTRINA 
ESPIRITA

-DESENVOLVER SENSO DE RESPEITO
PARA COM TODAS AS RELIGIÕES

-ENTENDER A IMPORTÂCIA DA 
DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA ESPIRITA

OBJETIVOS

EVOLUCAO DO PENSAMENTO RELIGIOSO - 1



ROTEIRO

•DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 
RELIGIOSO
•ANIMISNO

•ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A 
RELIGIAO

• -TIPOS DE RELIGIÃO
(PRIMITIVAS/SAPIENCIAIS/

•PROFETICAS E ESPITITUALISTAS



Planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões de 
anos 

Histórico, entre os estudiosos. São elas:
I - PALEOLÍTICO (IDADE DA PEDRA LASCADA)
a) Paleolítico inferior: 500.000 – 30.000 a.C.
b) Paleolítico superior: 30.000 – 8.000 a.C.

II - NEOLÍTICO (nova idade da pedra)
8.000 – 5.000 a.C.

III - IDADE DOS METAIS
5.000 – 4.000 a.C.

Cientistas acreditam que a espécie humana surgiu 
entre 125 e 250 mil anos e foi evoluindo aos poucos.
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NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO

Aperfeiçoando as engrenagens do 
cérebro, sentiu a necessidade de 

comunicação com os semelhantes 
e, para isso, a linguagem surgiu 

sob o patrocínio dos Gênios 
Veneráveis que nos presidem a 

existência.

O período da evolução onde nasceu o princípio da responsabilidade 
na criatura humana.

No paleolítico. Foi quando o homem rude aprendeu a
chorar, amando e perguntando para ajustar-se às Leis
Divinas a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da
própria consciência. Foi aí, então, que – reconhecendo-se
ínfimo e frágil diante da vida – compreendeu que, perante
Deus, seu Pai e Criador, estava entregue a si mesmo. O
princípio da responsabilidade havia nascido.
(Evolução em dois Mundos, Primeira Parte, cap. X, pág. 78.)



NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO

APRENDE A CHORAR [...]

•DEFESA DOD LAR. INSTRUEM SOBRESO AS QUESTÕES MORAIS.
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Religião: uma característica essencialmente 
humana

•Encontram-se no passado, e se encontram até hoje
sociedades que não possuem ciência, nem artes,
nem filosofia. Mas nunca existiu sociedade sem religião”.

•Houve em todas as religiões, ser em sua origem, relativas
ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens.

Allan Kardec - O Ceu e o  Inferno Cap 1, item 12

Religião é o sentimento Divino, cujas exteriorizações são
sempre o Amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto
a Ciência e a Filosofia operam o trabalho da
experimentação e do raciocínio, a Religião edifica e
ilumina os sentimentos .

O Consolador –Q- 260
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•Tudo quanto não compreendia
devia ser obra de um poder

sobrenatural, e disso a acreditar em
tantas potências distintas quantos
efeitos pudesse ver, não ia mais do 

que um passo.
Mas em todos os tempos houve

homens esclarecidos, que
compreenderam a impossibilidade

dessa multidão de poderes para
governar o mundo sem uma direção

superior, e que se elevaram ao
pensamento de um Deus 

LE –Q-667
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ELEMENTOS  QUE CONSTITUTUEM  UMA RELIGIÃO:

DOUTRINA (crença, dogma): toda religião tem sua doutrina, que

fala sobre a origem de tudo: sentido da vida, da dor, da matéria, do

além.

ÉTICA (leis): cada religião traz consigo as conseqüências de sua

doutrina, ensinando o que é certo e o que é errado, dentro de

sua cosmovisão. Os preceitos mais importantes são: lei da

natureza, lei do amor e lei do bom senso

RITOS (cerimônias): o homem não vive sem símbolos, sem ritos, sem

estruturas visíveis. Os ritos unem os homens de uma determinada

comunidade religiosa.
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ELEMENTOS  QUE CONSTITUTUEM  UMA RELIGIÃO:

COMUNIDADE OU ADEPTOS: toda religião tende a formar uma 

comunidade, tende a manifestar a sua fé junto de outros. 

Não de trata de um sentimento individualista.

RELAÇÃO EU-TU – é a relação da pessoa com um 
diferente, um Tu mais elevado, superior. Toda religião 
antes de possuir  ritos e doutrinas é uma relação pessoal 
com Deus.

O ESPIRITISMO É UMA  RELIGIÃO?
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não é uma Religião,. 
Mas na comunhão de pensamentos no mesmo ideal, 

então sim, o  Espiritismo é uma Religião! 

Apenas depende do sentido 

que damos à palavra 

Religião!  

Ou como diz Emmanuel:  “Em Espiritismo, a Ciência indaga, a Filosofia 

conclui e o Evangelho ilumina. Com a primeira, há movimento de 

opiniões, com a Segunda, temos a variedade de pontos de vista na matéria 

interpretativa e com o terceiro encontramos a renovação da alma para a 

eternidade. A Ciência e a Filosofia são os meios, o Evangelho é o fim.” 
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TIPOS DE RELIGIÕES

Animismo, Politeísmo, 
Panteismo, Xamanismo, 

Totemismo 

Hinduísmo, Budismo
Confucioniosmo, Zoroastrismo

Judaísmo, Cristianismo, 
Islamismo

Espiritismo, Cultos Afro 
Brasileiros e Umbanda ESPIRITUALISTA

PROFÉTICAS

SAPIENCIAIS

PRIMITIVAS
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Animismo - Todos  elementos são passíveis de

possuírem:  sentimentos, emoções, vontades ou 

desejos, e até mesmo inteligência. 

•Resumidamente, os cultos animistas alegam que: 

"Todas as coisas são Vivas", "Todas as coisas são 

Conscientes", ou "Todas as coisas têm alma. 

Litolatria Fitolatria

Idolatria =  Adoração de Idolos
(nascimento da mitologia e politeismo)

Zoolatria
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POLITEISMO

•Do grego polus= vários + théos= 

Deus)  Religião que admite vários 

deuses. Consiste na crença em mais 

do que uma divindade de gênero  

masculino, feminino ou   indefinido, 

individual e independente.

•Ex: Religião Grega,Egípcia, Asteca, 

Maia 

PANTEÍSMO

LE - 14. Deus é um ser 
distinto, ou seria, 

segundo a opinião de 
alguns, a resultante de 

todas as forças e de 
todas as inteligências do 

Universo reunidas? 

Se fosse assim, Deus não
existiria, porque seria efeito
e não causa. Ele não pode

ser, ao mesmo tempo, uma
coisa e outra

LE -15. Que pensar da opinião
segundo a qual todos os corpos da
Natureza, todos os seres, todos os

globos do Universo seriam partes da
Divindade e constituiriam, pelo seu
conjunto, a própria Divindade, ou

seja, que pensar da doutrina
panteísta? 

Não podendo fazer-se 
Deus, o homem quer

ao menos ser uma
parte de Deus
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XAMANISMO

É uma experiência mística própria de 

religiões primitivas, centrada na 

pessoa do xamã, que se acredita 

capaz de curar e de se comunicar 

com os espíritos.

O xamã exerce as funções de 

curandeiro, sacerdote e condutor de 

almas.

Os povos que admitem o 
xamanismo acreditam que a 

doença é provocada pela perda da 
alma.                                                        

Assim, o xamã deve de início 
descobrir onde se encontra a alma 
perdida ou seqüestrada por algum 

espírito do mal

TOTEMISMO

Nesta religião essencialmente 
primitiva, os adeptos se julgam 

associados a seres animais e 
vegetais ou mesmo a 

fenômenos e elementos 
naturais como o sol, a água, o 

trovão, o raio, etc

Todos se crêem ligados entre si, na 
pessoa de um antepassado heróico, 

que tanto pode ser um homem, como 
um animal, como uma planta. 

Esculpiam seus símbolos em pedras, 
umas empilhadas em cima das outras, 

com imagens de animais sobre seus 
brasões
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RELIGIÕES SAPIENCIAIS – HINDUÍSMO 

“Religiões sapienciais”, são aquelas que 
se baseiam na sabedoria humana e na 

experiência da vida. Primam pela 
meditação  a sabedoria a 

contemplação, o autoconhecimento, 
possuindo.

Acreditam após a morte, 
passa um tempo variável

em outro plano de 
existência e depois retorna, 

associada a outro corpo. 

As condições nas quais o 
ser humano nasce são

derivadas do resultado de 
sua conduta nas suas vidas

anteriores. 

Por isso, é possível reencarnar como
vegetal ou animal, ou com sexo
diferente do experimentado na

encarnação anterior. 
( Metempsicose)
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RELIGIÕES SAPIENCIAIS – HINDUÍSMO 

O Hinduísmo é a principal
religião da Índia, professada por
mais de 80% dos indianos. É
uma mistura de vários tipos de
crenças com diversos estilos de
vida, originárias das várias
tradições étnicas que habitam
esse país. É conhecida há mais
de 8.000/3.000 anos a.C., e não
possui fundador. Seus livros
sagrados são os Vedas e os
Upanishads.

Apesar do hinduísmo ser conhecido como uma
religião politeísta, com cerca de 330 milhões de
deuses, também tem um "deus" que é supremo:
Brahma. Acredita-se que Brahma é uma entidade
que habita todo o universo. Acredita-se que Brahma
não pode ser conhecido e que ele existe em três
formas separadas:

Brahma—Criador; 
Vishnu—Preservador

Shiva – Destruidor.
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Antigamente, o sistema de castas era seguido como lei, mas
depois que Mahatma Gandhi contestou-o, em nome dos direitos

humanos, a mobilidade social começou a dar alguns frágeis
passos no país.
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BUDISMO

Sistema ético, religioso e filosófico fundado   pelo 

príncipe hindu Sidarta Gautama (563-483 a.C.), ou Buda, 

por volta do século VI. O relato da vida de Buda está 

cheia de fatos reais e  lendas, as quais são difíceis de 

serem   distinguidas historicamente entre si. 

O Budismo consiste no ensinamento de como superar o sofrimento e atingir 

o nirvana (estado total de paz e plenitude) por meio da disciplina mental e  

forma correta de vida. 

Também crêem na lei do carma, segundo a qual, as ações de uma pessoa 

determinam sua condição na vida futura. A doutrina é baseada nas Quatro 

Grandes Verdades de Buda 
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BUDISMo 

1ª - A vida é repleta de sofrimento;

2ª - O sofrimento é causado por 

apego a ilusões, e  as pessoas se 

apegam a ilusões e permanente;

3ª - A iluminação ou total 

libertação do sofrimento causados  

pelas ilusões é possível

4ª - Como alcançar  a 

iluminação

Compreensão correta

Pensamento correto

Linguagem correta

Comportamento correto

Modo de vida correto
Esforço correto

Desígnio correto

Meditação correta
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O confucionismo é um system filosófico chinês criado por Kung-Fu-Tzu 
(Confúcio). 

Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a pedagogia
e a religião. 

Educação:  O 
ponto de 

partida é a 
formação do 

indivíduo. 

CONFUCIONISMO

http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
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CONFUCIONISMO ESPIRISITMOPrática da virtude

Através do ensinamento e da
autodisciplina, o indivíduo chega
ao conhecimento e à prática da
virtude; descobre sua autêntica

natureza, interioriza as 
disposições do Tian (Céu) , 
podendo assim agir com 

espontaneidade, sem
necessidade da coação de leis 

para fazer o bem. 

Qual a mais meritória de todas as 
virtudes?

– Todas as virtudes têm seu 
mérito, porque indicam 

progresso no caminho do bem...  
mas a sublimidade da virtude é o 

sacrifício do interesse pessoal 
pelo bem de seu próximo, sem 
segundas intenções.  caridade. 

(LE – 893)

Chegando a esse ponto, ele é um homem superior ou verdadeiro e 
tem o poder de influenciar positivamente sobre os outros, 

transformando-os.
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CONFUCIONISMO ESPIRISITMOPrática da virtude

O primeiro âmbito em que o 
ser humano se forma e aprende

a agir com autenticidade é a 
família.

O filho aprende com os pais, 
especialmente no exercício da
piedade filial (xiao), ou seja, o 

filho deve aos pais respeito, 
obediência, deferência, 

sustento na velhice, enquanto o 
pai dá ao filho, proteção e 
ajuda em sua formação.

Quem nos diz que a família é
espaço de convivência são os
Espíritos ao responderem à
questão 714 de "O Livro dos
Espíritos": "Os liames sociais são
necessários ao progresso e os
laços de família resumem os
liames sociais: eis porque eles
constituem uma lei natural. Deus
quis que os homens, assim,
aprendessem a amar-se como
irmãos
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CONFUCIONISMO ESPIRISITMOPrática da virtude

O segundo âmbito é a
sociedade, onde se aprendem
e se praticam as virtudes
sociais, sobretudo, a justiça
(yi), a generosidade para com
os outros, o perdão (shu) e a
benevolência (ren). Esta
última é uma virtude
fundamental no pensamento
confucionista, cujo extenso
significado compreende tudo
o que torna o homem
verdadeiramente bom.

Deus fez o homem para viver em
sociedade. Deus não deu inutilmente
ao homem a palavra e todas as outras
faculdades necessárias à vida de
relação (LE – Q- 766)

O homem deve progredir, mas sozinho
não o pode fazer não possui todas as
faculdades; precisa do contato dos
outros homens. No isolamento ele se
embrutece . (LE – Q – 768)
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CONFUCIONISMO

É no Estado, que coincide com sociedade ou mundo civil, em
contraposição a uma condição de não civilização, que o 

homem aprende e pratica a virtude da lealdade-fidelidade
(zhong).

Os súditos, especialmente os funcionários públicos, devem ser leais ao
soberano. O soberano se compromete em administrar o Estado e
governar o mundo, não por uma rigorosa aplicação das leis, mas pelo
exercício das virtudes. Se o soberano for virtuoso, o Estado
permanecerá estável, a sociedade irá se manter ordenada, a família
viverá na harmonia; da mesma forma, se as relações familiares forem
corretas, a ação na sociedade também o será e o mundo viverá em paz.
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ZOROASTRISMO

DUALIDADE BEM E MAL

Sec.VII   a.C -O zoroastrismo pregava a 
interpretação dualista do mundo, dividido 

entre as forças do bem e do mal. 
Os ensinamentos  afirmavam a existência 

de um deus supremo, que havia criado dois 
outros seres poderosos que dividiam sua 
própria natureza:  Ahura-Mazda, seria a 
fonte de todo o bem, enquanto Ariman 

seria a origem do mal, depois que se 
rebelou.

Esses conflitos entre o bem e o mal
seriam constantes até o momento em
que os adeptos de Ormuzd seriam
vitoriosos, condenando Ariman e os que
o seguiam às trevas eternas. Essa
doutrina compreendia, dessa forma, uma
espécie de vida após a morte, onde os
justos encontrariam a recompensa em
um paraíso, e os demais seriam
castigados a viver em uma espécie de
inferno.

No livro O Avesta (escrito 
por Zoroastro) conta que ele 
se encontrou com um anjo e 

teve uma visão. Viu a luta 
cósmica entre as forças do 

bem e as do mal, da 
ressurreição dos mortos no 
dia do juízo final e da vida 

após a morte no paraíso ou 
no inferno.
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RELIGIÕES PROFÉTICAS 

“RELIGIÕES PROFÉTICAS” entendemos  aquelas em cuja origem se 

encontra um profeta(“profeta” entendemos como um porta-voz) que 

comunica a revelação recebida de Deus e denuncia as injustiças. 

Também chamadas religiões monoteístas (do grego mónos, "único" e 

theós, "Deus”) É a crença em um só Deus, diferente do politeísmo que 

conceitua a natureza de vários deuses

Judaísmo
Cristianismo

Islamismo 
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Judaísmo é considerado a primeira religião 

monoteísta a aparecer na história. Tem como 

crença principal a existência de apenas um deus, o 

criador de tudo

Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus, fazendo 
com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-

lhes a terra prometida.
Atualmente a fé judaica é praticada em várias regiões do 
mundo, porém é no estado de Israel que se concentra um 

grande número de praticantes

JUDAÍSMO
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Mais voltados para a filosofia foram para a India – 10.000 a 8.000 aC

E os mais espiritualizados para o Egito- 6.000 aC

Os mais religiosos para a Palestina 3000 a 2.500 aC

Os mais voltados para o uso da logica e da razão para a Europa- 2.000 a 1.500 aC

A CAMINHO DA LUZ
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Há mais de 5000 anos, depois de um período de seca assolou a Península
Arábica, os cananeus, tribos dos árabes semitas (Sem,Cam e Jafe), vieram se
estabelecer nos territórios a leste do Mar Mediterrâneo que formam, hoje, a
Síria, o Líbano, a Jordânia e a Palestina.

Os Jebusitas, um subgrupo cananeu,
fundaram Jebus - Jerusalém- no
lugar onde ele está localizada hoje.

Aproximadamente 3000/2000 anos mais
tarde, os filisteus, vindos de Creta,
chegaram na terra de Canaã. Misturaram-
se com as tribos cananéias e viveram na
área sudoeste da moderna Palestina, sobre
a costa do Mar Mediterrâneo na área que
agora se estende na Faixa de Gaza até
Ashdod e Ashkelon.

Os cananeus deram aos territórios que eles habitaram o nome bíblico de "A Terra de
Canaã", enquanto os filisteus deram-lhe o nome de Filistina ou 'Palestina'
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Quando Abraão
chegou à 
Palestina, 

encontrou os 
cananeus e os 

filisteus com os 
quais teve que 

lutar para 
conquistar as 

terras da Palestina 

Os cananeus descobriram que estavam numa localização estratégica e cercada por 
poderosos impérios originários do Egito a sudoeste, através do Mar Mediterrâneo a 

leste, e Mesapotâmia e Ásia a oeste

•Mais de um milênio antes do nascimento de 
Cristo, egípcios, assírios, babilônicos, persas, 

mongóis, gregos e romanos cresceram ao redor da 
terra dos cananeus e filisteus e a governaram por 

variados períodos de tempo.

Por volta do século IV a.C. Abraão veio de 
Ur, no norte da Mesopotâmia, para a terra 
de Canaã. Ele se estabeleceu nas cercanias 
do Vale do Jordão. Visto que nem o velho e 
nem o Novo Testamento não haviam sido 

revelados durante sua vida, Abraão não era 
nem judeu nem cristão, mas um crente na 

unicidade de Deus
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.

Abraao

Sarah/Isaque

Isaque- Rebeca 

Esau e Jaco 

Jaco – Lea e 
Raquel 

Os 12 filhos de 
Jaco (Tribos de 

Israel)

Agar/Ismael

Quetura
Zinrã,  Jocsã,  

Medã,  Midiã,  
Isbaque e Suá

E far-te-ei 
uma grande 

nação...
Gênesis 12:2 

Nação  
Islamica
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Os 12 filhos de Jaco (Tribos de 
Israel)

Migração para Egito/A ascenção de 
Jose

Moises - Primeira Revelação
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JUDAÍSMO - DECÁLOGO

Enquanto os cultos religiosos se perdiam na
divisão e na multiplicidade, somente o
judaísmo foi bastante forte na energia e na
unidade para cultivar o monoteísmo e
estabelecer as bases da lei universalista, sob a
luz da inspiração divina.

Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos
penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através
das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso dos
séculos, O povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de
todas as comunidades da Terra, porque somente ele foi
bastante grande e unido para guardar a idéia verdadeira de
Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. O
Consolador Q: 263 /264
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LUIZ, André. Evolução em dois mundos.[psicografado por
Francisco Cândido Xavier]. Rio de Janeiro
IMBASSAHY,G – Religiao – Item Buda
XAVIER, Francisco Cândido - A Caminho da Luz
XAVIER, Francisco Cândido -O Consolador
KARDEC, Allan -O Ceu e o Inferno 
KARDEC, Allan o A Genese
KARDEC, Allan – O Livro dos Espiritos
FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA – Curso de estudo
Aprofundado da Doutrina Espirita- Programa Religiao a Luz 
do Espiritismo
ALMEIDA,Joao Ferreira de – Biblia Edicao Revista e 
Corrigida
REFORMADOR – fevereiro de 1964 
http://pt.wikipedia.org 
http://educacao.uol.com.br/biografias/zaratustra-ou-
zoroastro.htm



Tenhamos todos uma excelente noite



BOA NOITE! 
LUZ E PAZ!

OLDINA 
EUSTORGIO


