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Unidade 2: Humanidade (Quem somos nós?). 

O tema humanidade será desenvolvido tendo como base a narrativa da criação do ser humano, 

homem e mulher, conforme o relato bíblico de Gênesis 2.O objetivo que pretendemos alcançar é 

que os alunos percebam o ser humano em sua singularidade e diversidade, um ser que se 

relaciona com os outros, com a natureza e com o Deus criador. 

Todas as atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-se de 

colocar identificação e o título do conteúdo). 

 

 Para melhor compreensão do tema, leia o texto bíblico: Gênesis 2,4-25 e responda as 

questões a seguir.  

 

1) Que conclusões podemos tirar depois da leitura do texto bíblico acima? Explique.  

 

2) O ser humano é um ser que estabelece relacionamentos. Essa reflexão é feita em três 

momentos. O ser humano relaciona-se: com a natureza, com as outras pessoas e com o Deus 

criador. Identifique e escreva trechos do texto bíblico que comprovam essa relação do ser 

humano. 

A) O ser humano se relaciona com a natureza: 

B) O ser humano se relaciona com as outras pessoas: 

C) O ser humano se relaciona com o Deus criador: 

 

Jeitos de ser: Crenças e práticas do Hinduísmo 

Hinduísmo: uma das tradições religiosas mais antigas. Nasceu há mais de 3 mil anos, na região 

do Vale do rio Indo, no atual Paquistão. 

VAMOS VER COMO O HINDUÍSMO ENTENDE OS ERES HUMANOS? 

 Os hindus creem que a vida consiste num ciclo de nascimento, morte e renascimento, 

chamado samsara. 

 Para os hindus o darma é um termo que indica que todo universo tem uma ordem, um 

caminho que é direito e uma verdade universal. 

 Para os hindus, as atitudes e comportamentos desta vida estão inseridos na forma de ação 

e reação. Ou seja, todas as ações realizadas têm um retorno, que contribui para definir o 

tipo de renascimento que teremos. O nome dado a essa lei de causa e efeito é carma. Se 

as ações forem boas, o carma será positivo; se forem más, será negativo. 

 Há três caminhos para a libertação, segundo o Hinduísmo: ação, devoção e conhecimento. 

 Ação: o cumprimento do dever (darma), de forma altruísta, sem interesses próprios. 

 Conhecimento: a busca pela sabedoria, por meio do estudo dos textos sagrados, da 

meditação, do aprendizado com um mestre (o guru) e do controle físico e mental chamado 

ioga. 

 Devoção: a realização de cultos e rituais; a peregrinação a lugares sagrados como 

templos, rios, montanhas etc.   



 O ciclo de renascimento e morte será superado depois de muitas reencarnações, quando a 

pessoa atingir o ideal de libertação da alma para unir-se ao absoluto. Essa libertação é 

chamada de moksha. 

Atividades  

01) Com base nas informações obtidas sobre o hinduísmo, complete as frases com as palavras 

do quadro. 

DARMA                CARMA                     SAMSARA                       MOKSHA      

a) Nome do ciclo em que os hindus acreditam:_________________ 

b) _______________ indica que todo universo tem uma ordem, um caminho que é direito e uma 

verdade universal. 

c) Todas as ações realizadas têm um retorno, que contribui para definir o tipo de renascimento 

que teremos. O nome dado a essa lei de causa e efeito é ______________. 

d) O ciclo de renascimento e morte será superado depois de muitas reencarnações, quando a 

pessoa atingir o ideal de libertação _________________ da alma para unir-se ao absoluto. 

02) Em busca da libertação há três caminhos para os seguidores do hinduísmo. Relacione os 

itens a seguir. 

(1) Ação; 

(2) Conhecimento; 

(3) Devoção; 

 

(  ) a realização de cultos e rituais; a peregrinação a lugares sagrados como templos, rios, 

montanhas etc.   

(    ) o cumprimento do dever (darma), de forma altruísta, sem interesses próprios. 

(   ) busca pela sabedoria, por meio do estudo dos textos sagrados, da meditação, do 

aprendizado com um mestre (o guru) e do controle físico e mental chamado ioga. 
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