
  8ºAno 

Ensino Religioso 

Quarta-feira 08/04            Unidade 2: Sinceridade (Tirando a máscara) 

Nesta unidade, queremos enfatizar que a experiência com Deus deve surgir da disposição interior 

de conhecê-lo e nos relacionarmos com Ele com intimidade, como fazemos com um bom amigo. 

Nesta seção iniciamos o tema desta unidade, Sinceridade com foco no relato bíblico da escolha 

de Davi como rei de Israel. 

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: 1º Samuel16; 17,1-54 e responda 

as questões a seguir.  

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

2) Qual a relação do tema da unidade com a história bíblica que leu? 

 

O relacionamento com Deus não depende de aparências nem de força física. Não depende de 

riqueza, cultura ou posição social. O relacionamento com Deus depende da sinceridade do 

coração. 

 

Jeitos de ser, crenças e práticas do Sufismo 

 A Sinceridade, base para um relacionamento de intimidade com a divindade, está presente 

na experiência de fé de muitas religiões; 

 O sufismo e uma corrente mística e contemplativa praticada pelos seguidores do 

Islamismo; 

 A busca pela espiritualidade está integrada à vida, independentemente de qual seja a 

tradição seguida. Sunitas ou Xiitas, os principais ramos do Islamismo, podem ser sufis, ou 

seja, místicos islâmicos. 

 Essa mística está ligada à ideia de amizade com Deus presente no Corão, livro sagrado 

do Islamismo. 

 A devoção a Deus, dhikr (que significa lembrança), é uma forma de experimentar sua 

intensa presença e é sintetizada na prece ritual, ou salat. As diferentes ordens sufis 

praticam a dhikr de muitas maneiras, como cânticos, danças, poesias e música. 

 Os sufis buscam uma experiência de êxtase, isto é, de esquecer  tu a presença doo que há 

em volta e sentir a presença de Deus intensamente. Para alcançar esse estado, os sufis 

usam técnicas de oração e de meditação e praticam danças em que giram ao som de 

música constante e cantos repetitivos. 

 Os praticantes do Sufismo costumam ser chamados de Dervixes (seguidores que fazem 

votos de pobreza e humildade) 

 

Atividades 

01) O que os sufis fazem para alcançar o estado de êxtase? O que eles esperam conseguir com 

essas práticas? 

02) Produza um mapa conceitual sobre o Sufismo, utilizando as informações obtidas no texto 

acima. 


