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Visão da história 

Visão linear da história, isto é, a história 

tem um começo e um fim. O mundo foi 

criado e um dia irá terminar 

Visão cíclica da história, isto é, a história se 

repete num ciclo eterno, o mundo dura de 

eternidade em eternidade  

Conceito de Deus 

Deus é o criador. O monoteísmo é 

tipicamente ocidental 

O divino está presente em tudo, ele se 

manifesta em muitas divindades. 

Noção de 

humanidade 

Há um abismo entre criador e criatura. O homem pode alcançar a união com o 

divino mediante a iluminação 

Salvação 
Deus julga e dá punição. Noção de 

céu e inferno 

A salvação é se libertar do eterno ciclo de 

reencarnar. Ocorrer pelo sacrifício e 

conhecimento. 

ÉTICA 
O fiel é instrumento da vontade divina 

e deve obedecer a vontade de Deus. 

Os ideais são a passividade e fuga do 

mundo. 

Culto Orar, pregar e louvar Meditação e sacrifício 



  

      

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Religiões com origem 

na Índia 

Hinduísmo 

Budismo 

80% da população é 

hinduísta, 10% 

muçulmana e 4% cristã 

Em 1947 a tensão entre 

muçulmanos e hinduístas 

fez surgir o Paquistão 

Depois da guerra em 1971 entre Índia e 

Paquistão, o Paquistão leste se tornou 

independente e tem o nome de 

Bangladesh 

Se originou na índia, mas 

hoje é mais difundido no 

sudeste da Ásia. 

Tem grande 

importância na china, 

na coreia e no Japão.  

Religiões do extremo 

oriente 

Confucionismo 

Taoísmo 

Xintoísmo 

 

 

 

Homem e universo em harmonia.  O homem é bom. A educação é 

transmitir pensamentos corretos. 

O taoísmo implica em passividade e 

não atividade 

 

 Homem e universo em 

harmonia.  

Lao-Tse preferia que as pessoas 

permanecessem ingênuas e 

simples. 

Milhões de deuses, Kamis. Mitologia 

japonesa 

Purificação, Sacrifício e Oração  



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Religiões africanas 

Três religiões dominam 

a África moderna 

Cristianismo. No sul e ao 

longo do litoral leste e oeste 

Islã. África setentrional 

árabe, sul do Saara. 

Religiões primais, tribais ou tradicionais. As mais 

difundidas antes da invasão cultural ocidental. 

Religiões primais, tribais 

ou tradicionais 

Não tem texto escritos. Os 

mitos sobrevivem por meio 

da tradição oral 

Tribo ou Clã. Respeito a 

Família. Os ancestrais 

habitam próximos as 

famílias 

Curandeiros, Magia, adivinhação, profecia, 

ritos de passagem 

Cristianismo. Monoteísta. Bíblia livro mais 

lido do mundo. 
Homem criado a imagem de 

Deus. 

Pecado original. Jesus filho de 

Deus. 

Islã 
Monoteísta. Maomé. Corão Islã significa submissão. Cinco 

pilares do islamismo. 

Somente os homens adultos 

dirigem as preces. 


