
CRENÇA RELIGIOSA
ENTENDENDO  MELHOR  O  QUE  É :

CONFORMIDADE COM ALGO
Crença implica em estar em conformidade com algo.

Conformidade, significa, estar de acordo com algo.

Então ao falar de crença religiosa, estamos falando de uma

ideia que está de acordo com um pensamento religioso de

um grupo de pessoas.

HÁ CREDIBILIDADE
A crença religiosa é a certeza sobre algo que é sagrado,

sobre algo que é transcendente, que está acima de nossa

capacidade de entendimento lógico e racional.

A crença religiosa é a base que sustenta a fé das religiões.

Toda fé sobre algo sagrado, terá crenças como suporte

NÃO ESTAMOS SOZINHOS
A crença religiosa está ligada a ideia de intervenção de um

ser divido no universo e na vida das pessoas.

Mas ela também possui ligação com a explicação dos

valores morais e éticos, que são passados por um líder

religioso que faz um tipo de ligação entre os que creem

numa religião e o ser central desse religião (o Criador).

NO SILÊNCIO
A certeza da crença nasce no interior da pessoa, assim

como a fé. As crenças se desenvolvem, a partir das próprias

certezas e dos valores morais que são construídos e

desenvolvidos por nós a todo momento em nossas vidas.

CRENÇAS ABERTAS
Crenças abertas, são crenças que admitem a discussão a

partir de uma análise lógica e racional. São as crenças do

nosso dia a dia, que trocamos e acrescentamos em nossa

vida. Ex: "Essa marca é ruim aquela é boa" etc...

CRENÇAS FECHADAS
Crenças fechadas, como o próprio nome mostra,  não há a

possibilidade de modificá-las a todo momento, bem como

colocá-las em uma discussão lógica racional, não seria

apropriado e nem possível.

São crenças que podem ser discutidas somente por

autoridades dentro do assunto. Ex: "crenças religiosas"
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Anotem no caderno este infográfico, ele foi resumido para facilitar nossa compreensão sobre o assunto.
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