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Acesse o link e assista ao vídeo , o que são crenças 
https://www.youtube.com/watch?v=_R8QKCnBBXw 
 

O que são crenças 4:10 
O que entende por crença 

 
Cada pessoa se comporta com base nas próprias crenças. E nem sempre o raciocínio lógico 
participa das escolhas e das  decisões pessoais, pois depende de algo interno a ela. Depende 
da crença ou convicção pessoal de que algo é bom ou não, para a pessoa, convicção é 
diferente e única para cada ser humano, na situação em que exerce sua capacidade de 
escolha ou decisão. 
 
As crenças religiosas são representações que falam de um sagrado em que se acredita. A 
forma de demonstrar isso pode ser escrita ou transmitida de geração para geração, figurada 
por imagens e símbolos diversos em que se descreve ou se mostra uma concepção de algo 
que não é diretamente perceptível pelos sentidos. Por isso não dá para explicar racionalmente 
uma crença religiosa, uma vez que as explicações da razão partem do conhecimento obtido 
através dos sentidos. 
 
Cada religião foca em algumas formas de representação para relacionar-se com o sagrado, 
dar sentido à vida e ao mundo em que vivemos. Assim estrutura-se um conjunto de princípios, 
ensinamentos e normas que constitui a doutrina seguida pelos que acreditam em determinada 
religião. 

O que se entende por doutrina 

 
Doutrina pode ser entendida como um conjunto estruturado de princípios que serve de base 
para um sistema qualquer, que pode ser uma organização política, cultural, uma crença ou 
religião. 
Exatamente por isso, abrange normas e orientações morais para o comportamento das 
pessoas, tanto no plano individual quando no coletivo do sistema. 
No mundo atual, a vida acontece em meios multiculturais, repletos de diferentes valores e 
concepções de vida. Por isso mesmo é imprescindível manter o respeito pelas pessoas que 
apresentam pontos de vista diferentes dos nossos, já que cada um tem liberdade de 
consciência e o direito de seguir as próprias crenças. Assim cada indivíduo precisa não só 
reconhecer a igualdade de todos na diversidade de pessoas, mas também formar a 
consciência de que há princípios e doutrinas a serem vivenciadas pela coletividade, para que 
se estabeleça o respeito de uns para com os outros e o convívio harmonioso em cada grupo 
da sociedade, independentemente da quantidade de seus membros.                         

 

Texto extraído do livro Ensino Religioso 8º ano, p.70 edebê 
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