
 

Estações de estudo 
 

 
Estação 1 A - Catolicismo 
 
História 
Suas origens remontam ao início do cristianismo (século 1), com o nascimento                       
de Jesus Cristo, filho de Deus Pai, nascido por obra do Espírito Santo, sendo o                             
Filho de Deus encarnado entre os seres humanos para salvar esta humanidade                       
da condenação eterna. A missão principal dos cristãos é a pregação dessas boas                         
novas (Evangelho) e dos ensinamentos de Cristo para todo o mundo                     
(evangelização). 
A Igreja cristã nascida na Palestina, em Jerusalém, em meio ao domínio do                         
Império Romano, se expandiu rapidamente e acabou oficializada como a religião                     
oficial do Império no século 4, expandindo-se em toda a Europa, África e partes                           
do Oriente até o final da Antiguidade. 
 
Características 

● Para os católicos existe um único Deus que subsiste em três pessoas, a             
Trindade Santíssima 

● Existem céu e inferno, vida após a morte e o purgatório com diferentes             
estágios, determinando o destino dos fiéis com base em seus atos e obras             
em vida, com consequências no juízo final, designando-lhes a salvação ou a            
perdição eternamente. 

● A missa é seu culto principal,  
● Crê na transubstanciação (transformação do pão e do vinho em corpo e            

sangue de Cristo),  
● Ordem litúrgica reafirmada por meio de 7 sacramentos que simbolizam a           

comunhão do fiel com a divindade: batismo, confirmação (crisma), eucaristia          
(santa ceia) ou comunhão, confissão de pecados, ordenação de sacerdotes          
(ordem), casamento (matrimônio) e extrema-unção. 

 
Livro Sagrado 
A Bíblia Sagrada dividida em: Antigo Testamento e Novo Testamento. 
 
Líder ou sacerdote 
Existe uma estrutura hierárquica rígida comandada pelo Supremo Pontífice, o Papa,           
ao qual se subordinam os cardeais, arcebispos, bispos, padres e toda a comunidade             
católica.  
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Estação 1 B - Religiões evangélicas 
 
História 

O termo “Evangelismo” é bastante abrangente e inclui um grande número de            
tradições, denominações, organizações e igrejas protestantes. É derivada da         
palavra grega “euangelion”, que significa “boas novas”. Assim, a fé evangélica           
centra-se na boa notícia da salvação trazida aos pecadores por Jesus Cristo. 

Antes de começarmos a falar sobre a religião evangélica, precisamos voltar para o             
início do cristianismo, que pode ser dividido em: católicos, ortodoxos e protestantes.            
O último grupo representa os seguidores da religião evangélica que conhecemos           
hoje. 

Características 

Os evangélicos, em geral, têm muito em comum, mas ainda assim são divididos por              

doutrinas. Embora todos eles aceitem a autoridade da Bíblia, eles a interpretam de             

maneiras diferentes e são essas ideias que acabam formando grupos dentro da            

religião evangélica. 

Alguns batizam crianças, outros apenas adultos, alguns falam em línguas, enfatizam           

o trabalho social, etc. Há também divergências em relação ao papel e            

comportamento da mulher, como ter que usar apenas saias ou vestidos longos e             

cabelos compridos, não poderem se tornar pastoras, entre outras. 

Existem algumas características que são comuns a todos os grupos. Algumas           

dessas crenças são: 

● Bíblia: Acreditam que ela é a Palavra de Deus e deve ser seguida a risca               

para alcançar a vida eterna. 

● Deus: Acreditam que Deus é o criador do universo. Pai, Filho e Espírito             

Santo são um só. 



 

● Jesus: Os evangélicos creem que Deus, o Filho, veio ao mundo como um             

homem para morrer na cruz em nome de todos. Um sacrifício sem pecado             

em nome da humanidade. 

● Perdão: Os evangélicos acreditam que o perdão dos pecados é concedido           

somente para aqueles que o recebem pela fé. Ele deve ser recebida como             

um presente, porque toda a glória pertence a Cristo. 

● Arrependimento: Para os evangélicos, o arrependimento dos pecados é         

fundamental para a sua salvação. 

● Obras: Eles acreditam que fazer boas obras é a resposta de gratidão ao             

perdão de Deus. 

● Herança Divina: Para os evangélicos, a verdadeira herança divina é a           

reconciliação e a amizade com um Deus Santo, que é habitado pelo Espírito             

Santo e vida eterna. 

Líder ou sacerdote 

De maneira geral o líder religioso é o pastor, algumas igrejas possuem uma             
hierarquia semelhante à do Catolicismo. 
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Estação 2 - Judaísmo 
 
História 

O Judaísmo foi a primeira religião monoteísta da história da humanidade (mais de             

três mil anos). Judaísmo é uma palavra de origem grega (Iudaïsmós) para o             

topônimo "Judá". 

http://religiao.culturamix.com/religioes/religiao-evangelica/


 

Segundo a tradição judaica, Deus teria realizado um pacto com os hebreus,            

tornando-os o povo eleito que irá desfrutar da terra prometida. Esse pacto se deu              

com Abraão e sua descendência e se fortaleceu com a revelação das Leis divinas à               

Moisés, no Monte Sinai. Portanto, o judeu é indiretamente um membro da tribo de              

Judá, um dos doze filhos de Jacó e patriarca fundador de umas das doze tribos de                

Israel. 

Características 

A sinagoga, o templo judaico, cumpre a função de reunir os fiéis para a prática de                

leituras dos textos sagrados, sob a orientação de um sacerdote.  

Alguns dos sacramentos judaicos são: 

● a Circuncisão (Brit milá), realizadas nos recém nascidos do sexo masculino; 

● o Rito de Passagem à Maioridade (B'nai Mitzvá); 

● o Casamento e o Luto (Shiv'á). 

Dentre as datas mais importantes, destaca-se a Páscoa, quando se comemora a            

libertação do povo judeu no Egito (1300 a.C.); os Sábados (Sabat) são dias             

especiais na religião judaica, pois são reservados à espiritualidade. 

Líder ou sacerdote 

Ele é chamado Rabino e não possui necessariamente um status social diferenciado            

que lhe dê privilégios. 

Livro Sagrado 

Apesar da existência de tribunais para a lei judaica, a autoridade religiosa recai             

sobre os textos sagrados, dos quais o "Torá" é o mais importante. 
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Estação 3 - Islamismo 
 
História 

Islamismo é a religião monoteísta fundada pelo Profeta Maomé, em 622. "Islã" é             

uma palavra árabe que significa “submissão”. Assim, aqueles que obedecem "Alá",           

e aceitam Maomé como seu profeta, são chamados de muçulmanos. O termo Allah,             

na língua árabe, significa "Deus". 

Características 

Algumas características do islamismo são: 

● A crença na unidade de Deus; 

● os livros sagrados que Deus revelou para guiar a humanidade; 

● os profetas; 

● os anjos; 

● o fatalismo. 

A Lei Sagrada do Islamismo é chamada de “Sharia”, a “estrada”, pela qual Deus              

determina que os muçulmanos trilhem. 

A Sharia regulamenta todos os aspectos da vida. Esses regulamentos abrangem           

deveres religiosos essenciais conhecidos como os “Cinco Pilares”, destinados a          

desenvolver o espírito de submissão a Deus. São eles: 

● Profissão de Fé: “Só há um Deus e Maomé é seu profeta” é o credo               

fundamental do Islamismo. 
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● Preces Rituais: Os muçulmanos oram cinco vezes por dia, sempre voltados           

em direção a Meca: ao amanhecer, ao meio dia, à tarde, ao pôr do sol e ao                 

se deitar, . 

● Doações: Uma contribuição anual chamada “zakat” é oferecida pelos         

muçulmanos com posses aos necessitados. 

● Jejum: Durante o mês islâmico de Ramadã, os muçulmanos jejuam          

diariamente entre antes do nascer do sol até o anoitecer. Durante o jejum é              

proibido o consumo de alimentos, bebidas e cigarro. Crianças, doentes e           

idosos são liberados do jejum de Ramadã. 

● Peregrinação: A peregrinação à Meca (Hadj) deve ser realizada pelo menos           

uma vez durante a vida de todo muçulmano. Em Meca, os peregrinos            

circundam sete vezes um santuário sagrado (a Pedra Negra, conhecida como           

Caaba) que fica no pátio da Mesquita de Al-Haram, na Arábia Saudita. 

Livro Sagrado 

O livro sagrado do Islamismo é chamado de "Alcorão" ou "Corão". Nele, estão             

reunidas as palavras de Deus, reveladas ao profeta Maomé. 
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Estação 4 - Hinduísmo 
 
História 
Principal religião da Índia, o Hinduísmo é um tipo de união de crenças com estilos               
de vida. Sua cultura religiosa é a união de tradições étnicas. Atualmente é a terceira               
maior religião do mundo em número de seguidores. Tem origem em           
aproximadamente 3.000 a.C na antiga cultura Védica. 
  
O Hinduísmo da forma que o conhecemos hoje é a união de diferentes             
manifestações culturais e religiosas. Além da Índia, tem um grande número de            
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seguidores em países como, por exemplo, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka           
e Indonésia. 
 
Características 
Aqueles que seguem o Hinduísmo devem respeitar as coisas antigas e a tradição;             
acreditar nos livros sagrados; crer nas divindades; persistir no sistema das castas            
(determina o status de cada pessoa na sociedade); ter conhecimento da importância            
dos ritos; confiar nos guias espirituais e, ainda, acreditar na existência de            
encarnações anteriores.  
  
O nascimento de uma pessoa dentro de uma casta é resultado do karma produzido              
em vidas passadas. Somente os brâmanes, pertencentes as castas "superiores"          
podem realizar os rituais religiosos hindus e assumir posições de autoridade dentro            
dos templos. 
 
Divindades 
Os hindus são politeístas (acreditam em vários deuses). São os principais:  

● Brahma (representa a força criadora do Universo);  
● Ganesha (deus da sabedoria e sorte);  
● Matsya (aquele que salvou a espécie humana da destruição);  
● Sarasvati (deusa das artes e da música);  
● Shiva (deus supremo, criador da Ioga),  
● Vishnu (responsável pela manutenção do Universo).  
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Estação 5 - Budismo 
 
História 
Budismo é uma doutrina religiosa, filosófica e espiritual e tem como preceito a             
reencarnação do ser humano de forma a prender-nos aos sofrimentos do mundo            
material. 
 
Características 
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O budismo representa uma atitude perante o mundo, uma técnica de           

comportamento. Seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo o que é           

transitório, o que resulta numa espécie de auto suficiência espiritual. 

No universo budista, o qual não possui início ou fim, o Nirvana seria o estágio ideal,                

mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. 

O Carma é assunto de destaque no Budismo. Segundo esta ideia, as boas e más               

ações (surgidas da intenção mental) trarão consequências nas próximas         

reencarnações, para as quais não há salvação divina. 
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Estação 6 - Espiritismo 
 
História 
É um conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos superiores. 
O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos,              
bem como suas relações com o mundo corporal. Religião fundada por Alan Kardec. 
 
Características 

● Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho:            
“dai de graça o que de graça recebestes”. 

● O espiritismo não tem sacerdotes e não adota, nem usa em suas reuniões e              
em suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos,         
concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou       
alucinógenas, incensos, fumo, talismãs, amuletos, pirâmides, cristais ou        
quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. 

 
Conheça o espiritismo. Disponível em: 

https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Conhe%C3%A7a-o-Espiritismo-folder-1.pdf. 
Acesso em 10 de março de 2019. 

 
 
 
 
Estação 7 - Umbanda 
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História 
 
A Umbanda foi confundida durante muito tempo com a “macumba carioca” ou            
"Quimbanda". Em 1905, João do Rio (1881-1921), publica suas reportagens que           
resultaram no livro "As Religiões do Rio" e menciona ritos onde se incorporava             
espíritos de caboclos e preto-velhos. 

A umbanda é uma religião surgida nos subúrbios do Rio de Janeiro. 

Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, nascido em São             

Gonçalo/RJ, teria incorporado do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Este espírito o           

teria ajudado a criar a religião de Umbanda. Rapidamente, ela se espalhou por todo              

Brasil e outros países da América Latina. 

Suas crenças misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo.           

Por isso, para muitos estudiosos, a Umbanda seria apenas o candomblé sem            

sacrifícios de animais que seria mais aceito pela população branca e urbana. 

Características 

O local para a realização das cerimônias da umbanda chama-se Casa, Terreiro ou             

Barracão. Igualmente, são feitas várias celebrações ao ar livre, junto à natureza, em             

rios, cachoeiras ou na praia. 

Essas cerimônias são presididas por um “pai” ou “mãe”, um sacerdote que dirige os              

ritos e comanda a casa. Também é responsável por ensinar a doutrina e os              

segredos da umbanda aos seus discípulos. 

Nestes locais realizam-se sessões de “passe”, no qual a entidade reorganiza o            

“campo energético astral” da pessoa. 

Igualmente são feitas sessões de “descarrego”, quando é captada a energia           

negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do templo. 



 

As vestes mais usadas nestas cerimônias são de cor branca porque é a cor neutra               

que agrada todos os orixás e guias. 

Na Umbanda não se pratica o sacrifício de animais e se celebra rituais de batizado,               

consagração e casamento. 
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