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Apresentação

 A pesquisa realizada pela professora Leonor Maria 
Bernardes Neves é um contributo para os(as) professores(as) 
e formadores no campo do ensino religioso. Oferece pistas 
para um aprofundamento maior para os que trabalham na 
área da formação de crianças e jovens objetivando uma 
melhor compreensão e superação de barreiras.

 Esperamos um bom proveito do material e também um 
acréscimo naquilo que for necessário. Parabéns à professora 
Leonor M. Bernardes por mais este trabalho e aos que dele 
farão uso.

Pe. José Carlos de Siqueira
Assessor Diocesano do Ensino Religioso
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“A educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

o
para o trabalho”. Art. 2 , da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº. 9394/1996.

Objetivo do Ensino Religioso - O 
objetivo da disciplina não é uma formação religiosa específica, mas a 
apresentação da diversidade do espírito religioso, a formação cidadã, 
que respeita as diferenças. A escola, ao trazer para seus espaços as 
diversas manifestações de cada religião, ensina o princípio da 
tolerância e o exercita na rotina escolar e na sala de aula. Ensina 
cidadania embasada em valores, a conhecer as religiões sem 
proselitismo e nem negarem suas próprias crenças.

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 

aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 
amar”.  Nelson Mandela

O Ensino Religioso é regulamentado na Resolução CNE/CEB Nº 07 de 
14 de dezembro de 2010

O Ensino Religioso no Brasil foi regulamentado pela Resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) / Câmara de Educação Básica (CEB) nº 07, de 
14 de dezembro de 2010, na condição de área de conhecimento, adquirindo 
um “status acadêmico” em igualdade com os demais componentes 
curriculares. Esta regulamentação terá os desdobramentos necessários 
para a sua prática em âmbito dos Estados e Municípios.

A sua obrigatoriedade efetiva-se na etapa da educação básica a que se 
destina nos nove anos do Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO

“Jovem, alegre-se com sua juventude e seja feliz nos dias de sua 
mocidade” (Ecl 11,9).

Precisamos levar em conta a verdade social da religião, para que nosso 
relacionamento com Deus não seja uma espiritualidade supersticiosa e 
mágica. 

“Se não amo meu irmão, que 
vejo como posso amar Deus, 

que não vejo”? (1Jo, 4).

A educação tem que ensinar a relacionar, a refletir em si mesmo e na sua 
história, adquirir requisitos para o conhecimento do meio e do mundo em que 
faz parte e buscar compreender o sentido da vida e da morte, necessidades 
básicas do ser humano. E através de uma educação transformadora é que o 
ser humano conhecerá os princípios de cidadania. Quando falamos de 
cidadania, estamos falando da consciência de que é possível transformar e 
conviver com as diferenças e que o bem-estar individual passa pelo bem-estar 
social.

“E Religião é caminho para Deus Caminho 
não é casa” (H. Halbfas).

Isto é a religião tem que servir para o homem 
crescer e aprender a conviver e não somente 

acolher as pessoas para formar grupos 
numerosos de seguidores sem que haja 

transformação e libertação.

O ser humano tem que descobrir o caminho que o leva à dimensão religiosa. 
Isto acontece quando ele se descobre no mundo e aprende a importância 
dos valores essenciais da conduta correta, que o faz crescer em dignidade e 
sabedoria, capacitado à felicidade. 
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Inclusive, o ateísmo está inserido nesta disciplina, para ajudar o aluno a 
relacionar-se com as variadas idéias, enriquecendo sempre mais as 
bases do seu próprio ponto de vista.

Como área de conhecimento os alunos deverão estudar as religiões que 
fazem parte da estrutura social e do autoconhecimento humano. E para 
conhecer as culturas tem que conhecer as matrizes religiosas e procurar 
entender o fenômeno existente em cada uma delas. 

A experiência religiosa pertence ao universo da cultura humana.

O estudo das religiões tem que promover nas escolas o respeito às 
diferenças. 
Lembrar que a religião tem que dar ao homem condição de viver e 
conviver. E através das tradições religiosas é que fomos entendendo as 
civilizações e seus ricos patrimônios culturais.

Assim, o Ensino Religioso Escolar oferece aos alunos uma pluralidade de 
conhecimentos na importância de seu papel na construção da 
espir i tual idade e  de  valores  que  poderão ser  ensinados  
independentemente de crenças, como: respeito mútuo, a não-violência e a 
compreensão que não tem relação direta com a religião, mas que ajudam as 
crianças, adolescentes e jovens na formação e educação.

Algumas Unidades da Federação já divulgaram legislação recente para 
implantação da referida área, a partir do dispositivo:

(...) § 6º - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é 
parte
integrante da formação básica do cidadão e constitui componente 
curricular dos horários normais das escolas públicas de Ensino 
Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e 
religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, 
conforme o art. 33 da Lei nº 9.394/96. (com nova redação 
LDBEN/97, Lei 9475/97).

                             *****************

As dimensões, religiosa e cultural fazem parte do crescimento integral 
da pessoa humana, que não pode deixar de lado este tão importante 
complemento. Imperdoável privar o educando do acesso aos 
conhecimentos desta natureza.

Vale dizer que os tópicos abordados em Ensino Religioso vêm de encontro 
às mais básicas e essenciais indagações e necessidades do homem. O ser 
humano, desde o seu nascimento, traz consigo a capacidade infinita de 
realizar com êxito as tarefas a ele conferidas. Para isso, basta pensar, decidir 
e agir com otimismo e autoconfiança. Deve, ainda, exercitar a paciência e 
respeitar a si e as diferenças do outro. Ora, o convívio harmonioso com o 
diferente implica em superar os preconceitos, um desafiado fundamental 
para o sucesso na vida profissional e pessoal. Assim, a importância da 
solidariedade intelectual e moral da humanidade são essenciais, a fim de 
que o homem não recuse ser aquilo que é, mas sim transforme sua vida para 
uma melhor convivência com o outro e desenvolva sua espiritualidade para 
o bem comum.

A liberdade de professar a fé e expressar as idéias e diferentes opiniões 
deve ser estimulada em sala de aula. O respeito a qualquer ideologia 
está contido no conceito de cidadania e, portanto, o aluno deve estar 
aberto a aceitar, com senso crítico, quaisquer opiniões contrárias à sua. 

Ensino Religioso - Matrizes/Tradições/Religiões - 05



MATRIZES E TRADIÇÕES RELIGIOSAS

Procedimentos:

Afro-brasileira

Pesquisar usando leituras em livros, textos e revistas.
Organizar exposições e murais. Expressar-se nas diferentes linguagens: 
dança, música e teatro.
Confeccionar cartaz.

Fechamento: A classe, orientada pelo professor, organizará uma feira 
cultural: músicas, danças e cartazes dos símbolos das religiões de origem 
afro-brasileira, com explicações dos ritos e mitos das mais conhecidas 
religiões (umbanda e candomblé). As apresentações deverão ser no pátio da 
escola, para que todos conheçam a religiosidade de um povo muito influente 
em nosso país. Isto tudo será trabalhado como área de conhecimento.

Budismo

Confeccionar cartazes com o símbolo do budismo.
Conhecer os símbolos budistas e seus significados.
Realizar trabalhos em grupo.
Discutir as oito regras de vida contida na quarta verdade e como podem ser 
aplicadas em nossa sociedade.
Formar grupos para pesquisarem e apresentarem os temas: Tripitaka, 
Nirvana, Budismom, Jô-do e Budismo Zen.

Fechamento: A execução dos trabalhos em grupo ou individual. O 
fechamento sob forma de debate promovendo compreensão desta religião 
como formação e educação de um povo.

Cristianismo

Interpretar textos sagrados (texto da anunciação do nascimento de Jesus 
Cristo, como Messias, dando origem ao cristianismo).
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Atividade:

PROJETOS PARA A ESCOLA

Projetos criados para atividades escolares. O foco é a 
educação para a vida que, no momento, se faz necessária ao ambiente 
escolar, para o crescimento e formação em valores essenciais para a vida 
humana de suas crianças e adolescentes. O assunto poderá ser escolhido 
em comum acordo entre, os membros do conselho da escola, movimentos 
estudantis, grupo de pais que atuam na escola e educadores. Como: 
projetos escolares de vida cidadã, onde são desenvolvidos temas como : 
amizade (através do autoconhecimento e conhecimento do outro), 
conservação do patrimônio, família, amor, sexualidade, drogas (e suas 
conseqüências), violência (os possíveis caminhos que a induz e 
conseqüências), ética (com um respeito capaz de ajudá-los a crescer na 
compreensão amor e cooperação sem ferir a liberdade do outro), 
comemorações cívicas ou sociais, e outros.

Projeto religiões
- Montar um projeto sobre os estudos das religiões ou, em grupos, fazer 
discussão sobre os questionamentos: 

a) Primeiramente estudar sobre as religiões como área de 
conhecimento e tirar suas próprias conclusões, verificando o 
conteúdo existente e indicado neste subsídio.

b)  Refletir: As religiões são importantes na formação e educação de um 
povo? Como? 

c) Vocês concordam que as religiões têm que se preocupar mais com o 
crescimento da vida e formação espiritual das pessoas, do que com o 
crescimento financeiro? E que a preocupação das religiões em 
relação ao financeiro deverá ser somente para a boa administração 
na garantia da sobrevivência de cada um e ajuda aos mais 
necessitados? Faça um comentário o que vocês pensam de tudo isso.

Enfim esse trabalho terá que abranger tudo o quanto estiver sendo 
necessário no momento e sempre voltado para o crescimento na formação 
das crianças aos jovens
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Fechamento: Os grupos deverão expor para a classe e o professor, sempre 
favorecer o dialogo, que os conduzem à reflexão na construção do respeito 
ao diálogo inter-religioso.

Judaísmo

Pesquisar em livros, revistas, Internet, etc... a história deste povo e os 
significados dos símbolos do judaísmo.
Debate sobre os ideais políticos (Estado de Israel)  e religiosos dos judeus.
Analisar criticamente o decálogo.

Fechamento: analisar a importância do Judaísmo como precursor do 
monoteísmo (D'us, G-d) e base do Cristianismo. Estudar os fatos históricos 
do anti-semitismo e o quanto ele é prejudicial à humanidade. Reconhecer os 
valores judaicos como formadores da moral e de uma nação consolidada 
pela ética e trabalho. Conhecer as principais palavras hebraicas que são 
usadas também em religiões cristãs (Shemá Israel, Adonai elohenu, Shalom 
(hevenu shalom aleichem), Tehilim (salmos), etc.). Estudar as principais 
festividades e as suas semelhanças com as festas cristãs (Pessach - Páscoa),  
Chanuká  - Natal), Rosh Hashaná (réveillon).

OBS: Os fechamentos poderão servir de exemplo nos trabalhos de qualquer 
matriz religiosa citadas. (ver orientações anteriores).

CONCLUSÃO

Atitudes: em relação às religiões conhecidas pelos alunos:
- respeitar as diferentes manifestações religiosas.
- cultivar o diálogo inter-religioso. 
- sensibilizar-se com a história de outros povos.

Obs.: A ordem das matrizes poderá ser abordada em outra seqüência de 
acordo com a especificidade de cada escola ou sala de aula.

***************************
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Pesquisa na Bíblia Sagrada.
Leitura em grupo sobre as bem-aventuranças. Revelando a ética do 
cristianismo.
Identificar a ética do cristianismo através das bem-aventuranças.
Pesquisar analisar sobre os principais ritos cristãos de diferentes igrejas.
Realizar e entrevistar pessoas cristãs sobre o que é a salvação, dentro do 
cristianismo.
Comparar os rituais do cristianismo com o de outras religiões.

Fechamento: promover um debate na escola entre um padre católico  e um 
pastor Evangélico, a fim de analisar a proximidade e a convergência entre as 
religiões cristãs e aprender sobre as suas origens.

Indígenas

Pesquisar a cultura religiosa dos índios, através de livros, internet, revistas, 
etc. Para conhecer melhor sua tradição e costumes, tanto nos seus afazeres 
do dia a dia, como em suas atividades religiosas da cultura indígena no 
Brasil, suas danças, canto e religiosidade.

Fechamento: Os alunos deverão fazer uma feira cultural no pátio ou outras 
dependências da escola, fica a critério do coordenador. Para mostrar e 
valorizar a Matriz e Tradição indígenas, com sua riqueza cultural e religiosa 
e seus costumes.

Islamismo

Analisar os conceitos de: Profeta, Revelação, Resistência, Caaba, e Fé 
monoteísta (Alá).
Representar, através de cartazes símbolos do islamismo: Caaba, Mesquita, 
Alcorão, etc.
Explicar as origens dos símbolos do Islamismo.
Pesquisar as palavras: santo, amigo, misericordioso e compassivo usadas 
no islamismo e qual a importância delas, para o re-ligar do ser humano com 
Alá (Deus) ou o transcendente.
Discutir os valores da moral islâmica.
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j) Se não houvesse religião no mundo, como vocês imaginam que 
seria o ser humano em relação à vida e à morte no encontro 
com o transcendente? Explique.

k) Vocês concordam com a expressão: o homem é um ser que 
busca a felicidade através de seu criador, porque na caminhada 
para o transcendente, ele tem que aprender a relacionar-se, 
com a natureza, com o outro e consigo mesmo? Reflita.

l) Como somos parte da natureza, caso destruamos a natureza, o 
homem estará se autodestruindo. Vocês concordam com esta 
afirmativa? Comente. 

m) Hoje vemos que os projetos de desenvolvimento tecnológico e o 
consumismo de alguns países ricos estão empobrecendo o 
resto do mundo.  Vocês concordam com esta observação ou 
não? Dê sua opinião. (assista ao vídeo “a história das coisas” 
(the story of stuff), de Annie Leonard).

n) A cidadania e a religiosidade são o melhor caminho para 
formar um povo. Isto está correto? Dê sua opinião.

o) Analise as matrizes religiosas contidas neste trabalho e 
observem as semelhanças que existem entre elas e compare-as.

p) Pesquise e cite os países que massacram pessoas, destruindo 
também seus pertences por estas não pertencerem às suas 
mesmas confissões religiosas? Comentem porque isso 
acontece.

q) As religiões são para ensinar as pessoas a ajudarem-se 
mutuamente? Se isso fosse colocado em prática, como seria o 
mundo? Dê a sua opinião.

Obs: Os questionamentos são sugestões para o trabalho, mas o 
professor poderá acrescentar mais itens se for necessário.  
Cada item deverá ser trabalhado em cada aula, ou no tempo que 
o professor achar necessário, isto fica de acordo ao critério de 
cada um, como também a exposição, poderá ser em forma de 
grupos ou individual.  O importante é que atinja uma educação 
libertadora que trará dignidade às futuras gerações. 

************
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Atividades Complementares

O professor deverá conduzir o trabalho com o sábio controle da situação 
para que não haja discriminação, exclusão e nem fazer proselitismo (art. 

33, LDBEN 9394/96 com nova redação dada pela Lei 9475/97).

Objetivo: Refletir sobre as religiões e o fenômeno religioso e o que é e como 
elas se manifestam no ser humano e, se a religiosidade vem através delas.

I - O conhecimento sobre as grandes matrizes religiosas no mundo levará os 
alunos a responder através de um diálogo com o professor ou em forma de 
pesquisa os seguintes questionamentos:

a) Para uma pessoa possuir religiosidade, é necessário seguir uma 
religião? Fale o que você pensa a respeito.

b) A religião é importante para a religiosidade das pessoas? Por 
quê?

c) Você concorda com a importância das religiões como formação 
cultural e comportamental dos povos e com a influência delas 
no desenvolvimento da moral e ética de cada civilização? 
Explique.

d) Através da religião, um povo aprende a viver e a conviver, a 
preservar a moral e os bons costumes, O ateu também possui 
todos estes adjetivos? Dê sua opinião.

e) A pessoa poderá não seguir nenhuma religião e não ser ateu? 
Como?

f) O que vocês acham de religiões que desenvolvam nas pessoas 
conceitos de: ter e poder, sem se preocupar com o outro, a 
sociedade e nem a natureza, manipulando a fé das pessoas em 
seu próprio beneficio?

g) Os princípios éticos e morais existentes em cada matriz 
religiosa colaboraram para a educação e formação de um povo 
na prática da cidadania? Como?

h) Discutir sobre os valores éticos e morais de cada matriz 
religiosa.

i) Apontar os pontos negativos e positivos existentes nas matrizes 
religiosas.
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– Qual a crença em relação às situações de vida, morte e pós 
morte?  Refletir.

– Existe algum mecanismo de conforto em relação à morte para 
amenizar a dor dos que perdem entes queridos ou trazer 
esperança para os homens que partem desta vida?

6- As duas religiões da matriz africanas mais comuns são o 
Candomblé e a Umbanda e quais as diferenças entre elas? 
Pesquisem e apresentem.

7- Em relação à cultura, apresentar música, dança com 
instrumentos das religiões afro-brasileiras e procurar saber o 
significado do que estão apresentando e passá-los no momento 
das apresentações. Refletir o que tudo isso representa a esta 
cultura.

8- Qual é a mensagem central dessa religião em relação ao homem 
e seu transcendente? Comente.

Iemanja

Afro-Brasileira

Quando se fala em religiões afro-brasileiras, logo pensamos nas 
formas de religiões trazidas da África pelos escravos, as quais sofreram uma 
transformação pela catequese cristã que aqui encontram.

Quando aqui chegaram, os escravos trouxeram três (3) tipos de 
religiões diferentes:

14 - Diocese de São José do Rio Preto

Atividades (Questionamentos) 
e Conteúdo Histórico das Matrizes e Tradições Religiosas

1.  Afro-Brasileira

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS

Desenvolvimento dos conteúdos: Cada questionamento poderá ser 
trabalhado em (1) uma aula por semana, ou se for necessário mais tempo, 
fica a critério do professor. O mais importante não é o período de sua 
conclusão, mas sim a compreensão dos alunos no sentido do viver, conviver 
e reverenciar o transcendente do outro, no momento que há o 
conhecimento da religiosidade de cada um.

Objetivo: Conhecer as religiões formadas pelos povos africanos, que vieram 
para nosso país.

Questionamentos:

1- Observando os três tipos de religiões que vieram com os 
africanos, para o Brasil: o que significa politeísta, islamizada e 
animista? Pesquisar. 

2- O que aconteceu quando essa religião chegou ao Brasil? 
Comente.

3- Qual a origem das religiões afro-brasileiras? E por que é 
importante conhecermos as origens?

4- Após terem introduzido o conhecimento de como surgiu à 
religião afro-brasileira, vamos refletir como vocês imaginam os 
sentimentos dos africanos, que além de chegarem como 
escravos perderam os direitos de se relacionarem com os seus 
Orixás.

5- Como são feitas as preces e rituais das religiões afro-
brasileiras? Onde se realizam? Comente. 

– Como é passada a tradição religiosa? Observar e Comentar.
– Nestes encontros religiosos como é o relacionamento entre os 

adeptos? Verifique.
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criador, mas que este permite por fins pedagógicos.

Candomblé não é umbanda. As duas são religiões afro-brasileiras. 
Na Umbanda verificam-se presenças de elementos Kardecistas, bem como 
afinidades e empréstimos feitos ao culto dos santos do catolicismo popular. 
Dentre outras religiões de matriz africana, a mais comum é o Candomblé e a 
Umbanda.

Candomblé: tem base de matriz africana com suas várias noções 
rituais. Há afinidades entre o Candomblé e a Umbanda, mas é indispensável 
caracterizar a originalidade do Candomblé. O culto no candomblé se dá com 
louvação aos orixás que se incorporam nos fiéis, para fortalecer o axé 
(energia vital) que protege o terreiro e seus membros. E o culto na Umbanda 
se dá com o desenvolvimento espiritual dos médiuns que, quando 
incorporam dão passes e consultas.

Umbanda: Com as mesmas raízes históricas do candomblé, surge 
por volta de 1920 tendo seu centro no Rio de Janeiro. Suas raízes africanas 
vieram com as levas de escravos sobretudo bantos e nagôs. Seus agentes 
religiosos expressam uma dupla tendência: uma intelectual que incorpora 
as diferentes formas de cultura moderna, outra com caráter mágico 
prolongam a mentalidade animista. “As religiões afro-brasileiras, durante 
séculos relegadas ou recalcadas, emergem hoje afirmando a identidade e a 
solidariedade negra, valorizando o corpo, a dança, o canto, a confiança em si 
e a alegria de viver” (in: JOSAPHAT, Carlos. Evangelho e diálogo inter-
religioso. Loyola, São Paulo, 2003)

MATRIZ DA RELIGIÃO AFRICANA

 Segundo a tradição, os deuses do candomblé têm origem nos 
ancestrais dos clãs africanos divinizados há mais de 5000 anos. Acredita-se 
que tenham sido homens e mulheres capazes de manipular as forças da 
natureza, ou que trouxeram para o grupo os conhecimentos básicos para a 
sobrevivência como a caça, o plantio. o uso de ervas na cura de doenças e a 
fabricação de ferramentas.

Os orixás estão longe de parecerem-se com os santos cristãos. Ao 
contrário, as divindades do candomblé têm características muito humanas: 
são vaidosos, temperamentais briguentos, fortes, maternais ou ciumentos. 
Enfim têm personalidade própria. Cada traço da personalidade é associada 
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1) Religiões politeístas (a maioria da baía da Guiné)

2) Religiões islamizadas (a maioria da região do Chade)

3) Religiões animistas (Angola, Congo e Moçambique)

A maior parte dos grupos que vieram para o Brasil, praticavam as 
religiões animistas.  Alguns grupos africanos não tinham o costume de 
trazer imagens do ser supremo e praticam o culto de forma modesta em 
pequenas cabanas, altares junto aos caminhos, cumes de montanhas.. e as 
oferendas eram feitas para pedir saúde, vida, sucesso Rezam diariamente, 
de forma comunitária, com danças e cantos... Impera a criatividade, não 
tendo escrituras, e levam os ritos de passagem muito a sério.  “Os ritos, 
mitos e linguagem são de uma sociedade secreta com várias finalidades: 
economia, social, política. A religião africana é otimista com referência ao 
homem”.

Acreditam que como muitas calamidades e alegrias cercam os 
homens nesse mundo, bem como são numerosas as provações, o Ser 
supremo fará justiça depois da morte.

Professam que a realidade central do homem é um ser espiritual, 
que sobrevive ao corpo e possui várias potências, umas vitais e outras 
intelectuais e não tem conceito dualista (no qual o homem é composto de 
alma e corpo), mas percebem que o corpo define totalmente o homem e nem 
sequer é a sua mais importante expressão.

Ao contato com a catequese cristã e a religião indígena as religiões 
Africanas aqui no Brasil começaram a sofrer modificações.

Como exemplo, o candomblé da Bahia, tem em seus orixás (deuses), 
alguns Santos católicos. É a forte influência do catolicismo, numa visão 
africana.

Vida após a morte:

A morte não estava nos planos do Criador, mas por culpa do próprio 
homem é que isto aconteceu e de um mensageiro infiel que não soube dar ao 
homem a boa nova da imortalidade, trocando a mensagem pela notícia da 
morte universal. Isto é: a morte é um “acidente imprevisto” nos planos do 
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8 - Ossaim: deus das folhas e ervas medicinais. Tipo de devoto: 
instável e emotivo. Cores: branco e verde claro. Corresponde a 
Santo Onofre no sincretismo.

9 - Oxumaré: deus da chuva e do arco-íris. Tipo de pessoa devota: 
sensível e tranqüilo. Cores: azul claro, amarelo, verde claro e 
preto. São Bartolomeu.

10 - Xangô: deus do fogo, do trovão, e da justiça. Tipo do protegido: 
ousado e prepotente. Cores: branco, marrom e vermelho. No 
sincretismo: São Jerônimo e São Jorge.

11 - Nana: deusa da lama, do fundo dos rios e da fertilidade. Tipo do 
seu devoto: vingativo disfarçado. Cores: lilás, branco e azul. No 
sincretismo: Santana.

12 - Iemanjá: deusa dos mares e oceanos. Tipo de devoto: doce e 
tranqüilo. Cores: azul claro, branco e verde claro. No 
sincretismo: Nossa Senhora da Conceição.

 Na África costuma-se dizer que “todo velho 
que morre,  é  uma bibl ioteca  que 
desaparece”. E todos aceitam que “o jovem 
de pé vê muito perto enquanto que o velho 
sentado vê bem longe”.

2. Budismo 

Objetivo: Dar oportunidade aos alunos de conhecer a cultura, religiosidade 
de um povo que através de princípios éticos e morais, buscam a paz, 
felicidade e a purificação, no viver e conviver. E através das regras de vida 
buscam a coerência do saber sem a preocupação com a origem.

Questionamentos:
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a um elemento da natureza e da sua cultura: o fogo, o ar, a água, a terra, as 
florestas e os instrumentos de ferro.

Na África Ocidental, existem mais de 200 orixás. Mas, na vinda dos 
escravos para o Brasil, grande parte dessa tradição se perdeu. Hoje, o 
número de orixás conhecidos no país está reduzido a dezesseis. E, mesmo 
desse pequeno grupo, apenas doze são ainda cultuados: os outros quatro - 
Oba, Logunedé, Ewa e Irôco (raramente se manifestam nas festas e rituais).

(livro: Os Orixás, publicado pela Editora Três).

Conheça os doze orixás mais cultuados do Brasil

1 - Oxalá: deus da criação. Tipo de quem a ele é consagrado: 
Equilibrado bondoso e tolerante. Cores: branco. No 
sincretismo: Jesus, Senhor do Bonfim.

2 - Exu: Orixá mensageiro entre deus e os homens. Guarda das 
encruzilhadas e das entradas das habitações. Tipo de pessoa 
que lhe pertence: atrevido, agressivo, caráter duvidoso. Cores 
das roupas e colares: vermelho e preto. No sincretismo: 
identifica-se com o diabo.

3 - Oxossi: deus da caça e da fauna. Tipo de quem está sob a sua 
proteção: intuitivo e emotivo. Cores: verde claro e azul 
turquesa e branco. No sincretismo: São Jorge, São Sebastião e 
Santo Antônio.

4 - Obaluaiê: deus da peste e das doenças e, atualmente, AIDS.

5 - Oxum: deus das águas doces, da riqueza, do amor e da 
fertilidade. Tipo correspondente: comunica a maneira 
maternal, mas também vaidosa. Cores: amarelo, dourado. No 
sincretismo: Nossa Senhora das Candeias, da Conceição e 
Aparecida.

6 - Iansã: deus dos ventos e das tempestades. Tipo de quem a ela se 
consagra impulsivo e imprevisível. Cores: vermelho, vermelho 
escuro, marrom e branco. Corresponde a Santa Bárbara.

7 - Ogum: deus da guerra, do fogo e da tecnologia. Tipo de quem o 
cultua: de paciente e obstinado. Cores azul escuro e verde 
escuro. No sincretismo: São Jorge e Santo Antônio.
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1º Cesto - Vinaya (mosteiro): abrange os livros que expõem as 
regras monásticas.

2º Cesto - Sutra (textos): abrange os livros que expõem a doutrina 
atribuída a Buda e aos seus discípulos imediatos.

3º Cesto - Abhidharma (dharma explanado): abrange os livros 
sobre a doutrina budista.

As quatro verdades e o Nirvana

Buda ao chegar no estado de iluminação descobre as seguintes 
verdades:

- A existência da dor;
- Sua origem na insatisfação gerada pelos instintos;
- A possibilidade de evitar a dor anulando os sentimentos e
- O caminho para anular os apetites, os desejos. Esse caminho 

estabelece oito regras de vida:
1) A fé pura: a verdade é o guia do homem.
2) Vontade pura: ser sempre calmo e nunca fazer dano a nenhuma 

criatura.
3) Palavra pura: nunca mentir, nunca usar linguagem grosseira ou 

áspera.
4) Ação pura: nunca roubar, nunca fazer nada de que uma pessoa 

possa mais tarde arrepender-se ou envergonhar-se.
5) Meios de existência: nunca escolher uma ocupação que seja má, 

tal como a falsificação, manejo de coisas roubadas, usura e 
semelhantes.

6) Atuação pura: procurar sempre o que é bom e afastar-se do que 
é mau.

7) Memória pura: ser sempre calmo e não permitir pensamentos 
que estejam dominados pela alegria ou pela tristeza.

8) Meditação pura: consegue-se quando todas as outras regras 
forem seguidas e a pessoa tiver atingindo o nível da paz perfeita. 

Todos os caminhos citados conduzem ao Nirvana, à purificação.

O budismo espalhou-se de maneira estrondosa na Índia, quando o rei Asoka 
se converteu ao budismo e impulsionou a atividade missionária com todos 
os meios possíveis.
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1 - De que forma surgiu o movimento budista, local e época? 
Pesquisar e comentar.

2 - O que ensina a doutrina tripitaka (os três cestos)? Fale sobre 
cada cesto e reflita a importância de cada um.

Nota 1: Sendo Nirvana, o caminho da purificação, vamos evidenciar esse 
processo.

3 - Fale sobre as três primeiras verdades que levou Buda 
(Siddharta-Gautama) a um estado de iluminação. E o que elas 
representam para as pessoas que as observarem?

Nota 2: A quarta verdade diz respeito a regra de vida que conduz os adeptos 
do budismo ao caminho da purificação, o Nirvana, que são: verdade, 
tolerância, acolher as pessoas com educação, não roubar, nunca escolher 
posições por meios incorretos preocupando somente consigo, procurar ter 
boas intenções nas atitudes, ser calmo e não ser dominado pelos 
sentimentos, procurar seguir todas as regras para conservar a paz perfeita.

4 - O aluno observando esta quarta verdade deverá com 
orientação do professor, refletir sobre os valores citados que 
conduz o povo ligado a esta religião.

Budismo

É uma religião/filosofia que gira em torno da figura e dos 
ensinamentos de Siddharta-Gautama, chamado Buddha (iluminado): nos 
países asiáticos tem o nome de Buddha-sâsana, ou seja, disciplina búdica. O 
Budismo nasceu por volta do ano 550 a.C., na Índia.

Após a morte de Buda, o budismo já se estendeu por toda a Índia. E 
nessa época o monge Mahakasypa pode convocar para o primeiro “concílio” 
budista, que reuniu 500 monges.

Foi então escrita a Doutrina (Dharma), a Disciplina (Vinaya) e a 
primeira Coleção (Sutra) de sermões do Buda, que mais tarde deram origem 
ao famoso cânon em língua pâli, conhecido como Tripitaka (os três cestos) 
ou cânon pâli (os três cestos).
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Obs.: Como o cristianismo é uma matriz religiosa, com vários segmentos; 
em algumas religiões cristãs os números de livros da Bíblia Sagrados não 
serão os mesmos. Fazem suas orações em comunidades e Templos (Igrejas).

Cristianismo

Jesus na última ceia com seus doze discípulos.

Quando a Judéia ainda era dominada pelos romanos, na época do 
governo de Tibério, Séc. I surge Jesus de Nazaré, um profeta, que durante 
três anos anunciou ao povo judeu a vinda do “Reino de Deus”. Como os 
antigos profetas de Israel denunciaram a hipocrisia das classes dominantes 
principalmente dos fariseus e saduceus, que representavam o pensamento 
conservador dos privilegiados. Jesus de Nazaré estava sempre ao lado dos 
pobres, acolhia os pecadores e a todos pregava a misericórdia e o perdão de 
Deus.

A maior novidade do anúncio que pregava, era o “Reino de Deus” 
(para os justos). Jesus de Nazaré, apresentando-se como o Messias 
prometido, foi acusado de subversão pelos seus inimigos judeus e levado ao 
governador romano, Pôncio Pilatos, foi condenado à morte de Cruz.

Após a morte de Jesus seus discípulos continuaram a pregação, 
espalhando a todos que ele havia ressuscitado e tinha subido aos céus, onde 
estava sentado à direita de Deus. Muitos judeus não aceitaram esta 
mensagem porque esperavam outro messias. Mesmo assim, os seus 
discípulos e apóstolos continuavam a espalhar os seus ensinamentos e 
testemunho a todo o império romano.

Elementos Fundamentais:
- Deus se fez homem
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No início da era cristã, o budismo começou a penetrar na China. Da China, 
ele chegou na Coréia, no século IV e no Japão no século VI dc.
A doutrina budista dividiu-se em dois movimentos extremos; o budismo Jô-
dô que ensina a salvação pelo Buda Amida, não sendo preciso viver em 
mosteiro e nem guardar a continência absoluta. O budismo Zen ensina a 
salvação pelo próprio esforço, prega a necessidade da prática da iluminação 
que melhor se realiza na vida dos mosteiros, além da doutrina budista, 
acolhe muitas idéias psicológicas e éticas do Ocidente.
No Brasil, existem alguns mosteiros budistas, que são de corrente Zen 
japonesa.

3. Cristianismo

Objetivo: Conhecer a doutrina cristã, fundada por Jesus de Nazaré (Jesus 
Cristo), seus ensinamentos sobre o caminho da salvação. A crença em um 
único Deus, misericordioso e justo no plano de salvação.

Questionamentos:

1- Como surgiu o cristianismo? E por quem? E qual sua filosofia em 
relação ao homem?

2- O que Jesus Cristo, através de sua doutrina, anunciava e 
denunciava para a sua sociedade?

3- Por que Jesus Cristo foi condenado a morrer crucificado?

Retomando os ensinamentos: Jesus Cristo ensinou: a verdade, justiça amor, 
paz, compaixão, misericórdia, fé, tolerância, caridade a oração (um diálogo 
com Deus) e tudo o que poderá levar o homem a plenitude humana, para que 
encontre a salvação.

4- Os valores essenciais à conduta e formação humana citados 
conduzem o homem à felicidade? Como?

5- O que é a felicidade? A nossa felicidade também depende da 
felicidade do outro? Explique.

6- Como Jesus ensinou a orar? Pesquisar nos evangelhos.
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- Deus é Amor
- Deus é Pai
- Os homens têm que viver como irmãos
- Deus é único, mas distinto em três pessoas: Pai (Deus), Filho 

(Jesus) e Espírito Santo (Santificador)
Jesus Cristo apresenta a missão na Trindade 
Santa, como:
“Ide, pois, fazer discípulos entre todas as 
nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo” Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo Mateus, Capítulo 28, versículo 19, 
Bíblia Sagrada.

COMO JESUS ANUNCIAVA O REINO DE DEUS:

1) “Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e 
passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os 
seus discípulos e escolheu doze dentre eles que chamou de 
apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro; André, seu 
irmão; Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé; Tiago, 
filho de Alfeu; Simão; chamado zelador; Judas, irmão de Tiago; 
Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor.
Descendo com eles, parou numa planície.
Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande 
multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região 
marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser 
curadas das suas enfermidades.
E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam 
livres.
Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os 
curava a todos.” (Lc 6,12-19) – texto da Bíblia Sagrada.

2) As bem-aventuranças: Caminhos da salvação na santidade 
plenitude do ser humano.
(Lc 6,20-26). TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia.
“Felizes, vós, os pobres: o Reino de Deus é vosso.
Felizes, vós que tendes fome: sereis saciados.
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6 - Matriz e Tradições Indígenas      

“Os povos indígenas possuem um conjunto de 
hábitos e traços muitos diferentes do que 
tendemos a chamar de religião.”

 Na compreensão de mundo está ligada a 
vivência da espiritualidade. 

Como deve ser o chefe:

Quando nessa comunidade uma pessoa sábia começa a dizer coisas 
importantes dos antepassados que os ensinaram, costumes e tradições 
contando como história para que tenham conhecimento de sua origem e 
afirma que todos ali são iguais e ninguém é mais que o outro.  E em relação à 
compreensão religiosa diz que a cultura e a vida devem aos deuses e a mais 
ninguém e o conhecimento religioso os tem com liberdade. E o chefe tem 
que ter essa visão para seu desempenho na aldeia.
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Felizes, vós, que agora chorais: haveis de rir.
Felizes sois vós quando os homens vos odeiam, quando vos 
rejeitam, e quando o insultam e proscrevem vosso nome como 
infame por causa do filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e saltai 
de alegria, pois grande é a vossa recompensa no céu: com efeito, da 
mesma maneira que seus pais tratavam os profetas.
Mas infelizes, vós, os ricos: já tendes a vossa consolação.
Infelizes vós que estais saciados agora: tereis fome.
Infelizes, vós que rides agora: estareis no luto e chorareis.
Infelizes sois vós quando todos os homens falam bem de vós: com 
efeito, é da mesma maneira que seus pais tratavam os falsos 
profetas”.

******************************************



Existem contradições onde nos mostra a história entre o discurso e a prática 
da religião. Olhando hoje existe uma realidade visível entre as diferenças e 
semelhanças entre as religiões e como seria possível propor situações de 
diálogos e solidariedade com os povos indígenas. 
Poderemos ter para isso o exemplo dos guaranis, que são conhecidos por 
sua delicadeza e simplicidade.
 Atualmente houve uma grande modificação em suas vidas devido ao 
massacre que sofreram, deixando apenas sinais de antiga cultura. Os 
sobreviventes se encontram em pequenas reservas no Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul. A maioria dessa 
população se encontra no Paraguai.

Ritos e normas religiosas

As regras e tradições possuem sentido religioso, pois o espiritual está muito 
presente em sua vida. 
Os ritos e normas religiosas os acompanham as várias fases da vida como: o 
nascimento das crianças, sua passagem para a vida adulta, o casamento e a 
morte. Também existem ritos ligados a plantação e colheita dos alimentos e 
outros a caça e a guerra. 
Nos ritos a comunidade indígena procurava se comunicar com os espíritos 
criadores e preservadores do mundo, como também reverenciar as almas 
dos mortos.

“Dança e cantos são sincronizados, a tal ponto, que às vezes temos a 
sensação de que o círculo está parado e que os pés não tocam o chão, 

mas pairam no ar. O canto e a dança exprimem o dinamismo do 
universo e da sociedade.”. Caderno nº 5 - Ensino Religioso Capacitação 

para um novo milênio, página 14.

A característica do povo Guarani é a resistência a cultura que tem como eixo 
a religião onde esta se manifesta.

Tupi-guarani - não é uma língua, mas uma família de mais de vinte línguas, 
inclui o Tapirapé, o Wayampi, o Kamayurá, o Guarani (com seus dialetos), o 
Parintintin, o Xetá, o Tupi Antigo, etc.
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O chefe é uma pessoa que mesmo em período difícil encontra algo para 
oferecer.
A respeito das fontes religiosas dos índios tem diferença das que 
fundamentam em livros, suas tradições religiosas são passadas e 
vivenciadas oralmente, não podendo julgar a prática e nem possuem 
dogma.

“Uma religião não escrita dificilmente pode ser proselitista, estar 
baseada numa lógica da exclusão, porque você não tem uma 

referência única.” página 10 - caderno 5 - Ensino Religioso 
(Capacitação para um Novo Milênio).

Assim a religião indígena é pluralista e também politeísta, por crer em 
entidades espirituais. 
A noção de espiritualização está ligada a humanização como, por exemplo: o 
espírito da onça é fisicamente um ser humano, compreendem que a 
dimensão espiritual dos seres, é de forma humana, mesmo os espíritos dos 
animais, compara-se o que acontecia na religião do Antigo Egito, que tinha o 
culto de animais: gato e escaravelho sagrado (inseto-besouro), proveniente 
da região do mediterrâneo (mitologia egípcia).

Tupinambá 

“Outros equívocos do famoso Tupã, a famosa história da Tupã. Tupã era a 
palavra Tupinambá (deuses), e traduziram sistematicamente “Tupã” por 
Deus. E depois diziam que eles adoravam o Trovão. Esses índios eram 
bárbaros e tinha como Deus, o Trovão. Mas, é claro, se Tupã é a palavra para 
Trovão e vocês dizem que Tupã é Deus, logo, eles adoram o trovão.” (página 11 
- caderno 5 - Ensino Religioso - Capacitação para um Novo Milênio).

Guarani

Os guaranis, são considerados os povos indígenas mais místicos da América 
do Sul, são considerados o povo da palavra, por dar tanta centralidade à 
palavra, eles são dividido em três grupos no Brasil: Nhandeva, Mbyá e 
Kaiová.  
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Atividades com os questionamentos:

01 - Como é escolhido o chefe nas tribos indígenas? Comente.

02 - As fontes religiosas dos índios como é passada de geração em geração? 
Façam em forma de discussão ou por escrito.

03 - O índio para transmitir sua religião tem escritura sagrada? Explique.

04 - Como é a religião do índio a respeito da entidade espiritual? Verifique e 
comente.

05 - Qual a noção de espiritualização em relação ao homem e a natureza? 
Pesquise e apresenta.

06 - Qual o significado da palavra Tupã? Comentar

07 - Fale sobre os povos Guaranis! Pesquisem e apresentem

08 - Como são os ritos e normas religiosas dos Guaranis? Comente por 
escrito ou oralmente.

09 - Fale sobre a religiosidade indígena! 

10 - Vocês acham corretos outras religiões irem às aldeias, para convencer 
os índios a deixarem suas tradições e começarem a seguir outras tradições 
religiosas? Comentem.
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Ritos - Espiritualidade

Ser humano e divindade, ser humano e natureza, nelas há uma vivência 
religiosa em que a natureza se torna manifestação de Deus.

Religiosidade indígena 

Todos os seres vivos recebem do indígena muito respeito, admiração e 
adoração, porque acredita que os seres humanos e plantas são também 
vegetais, por isso o respeito.
Deus é designado como o Grande Espírito sem estar apoiado numa 
sistematização da teologia ou estrutura eclesial. A religiosidade indígena 
tem sua forma própria de interpretar diferente do cristianismo, pois na sua 
estrutura religiosa não tem profeta, santo, escritura sagrada ou religiosa.
No Brasil tem-se 215 povos indígenas que falam 170 línguas diferentes, daí 
vemos a diversidade e a dificuldade de diálogo no campo religioso.

“Em um encontro de espiritualidade indígena participaram caciques, 
pagés, e outros lideres espirituais inclusive cristãos, dentre os 
questionamentos que perguntou a um Page, que é líder; que Deus ele 
adorava?
Respondeu:
_ Eu só sei de um Deus, você sabe outro? Nós não temos problemas com a 
Igreja, ela é que tem problema conosco. 
A religiosidade indígena é ecumênica, por isso tem uma capacidade de 
aceitar o outro ser religioso, o outro índio, o pastor, o padre o místico, 
enfim o diferente, como ele é e da forma que sabe se comunicar com o 
Grande Espírito”. Lúcio Paiva Flores (livro: Adoradores do Sol), página 
13.

Curas pelos pajés 

“Nas aldeias indígenas de uma forma geral o tratamento e cura de doenças é 
feita pelos curandeiros ou pajés que possui práticas mágicas. As crenças 
indígenas são baseadas nos poderes espirituais que também podem ser 
utilizados como cura ou também para causar doenças. Cada grupo indígena 
tem seu processo de cura.”
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quando ele tinha 10 anos. Um de seus tios Abu Talib cuidou dele. E aos 40 
anos Muhammad estava em oração suplicando à Deus quando foi 
surpreendido por uma voz:

“Ó Muhammad, tu és o enviado de Deus”. Depois disso, sentiu em seu 
coração a certeza de ter sido destinado por Deus para receber essa 
revelação e transmiti-Ia aos homens, como um profeta. Com o tempo, 
passaram a atribuir ao anjo Gabriel a mensagem dessa revelação.

No inicio, o Profeta Muhammad encontrou uma forte resistência por 
parte das autoridades, dos ricos, porque pregava contra os ídolos. Os seus 
seguidores eram sua mulher, parentes, pobres, escravos e aqueles que nada 
tinham.

No ano de 630, o profeta entrou triunfante em Meca, purificou a 
Caaba dos ídolos, deixando ficar apenas a pedra negra, que consagrou para 
o culto a Alá e veio a falecer em Medina no ano de 632. No seu túmulo surgiu 
a grande mesquita de Medina.

Fundamentos:
a) Deus (Alá) é único, santo, poderoso, amigo, misericordioso e 

compassivo;
b) Anjos: servem a Deus e cuida dos homens anotando suas obras 

boas e más;
c) Os livros sagrados: Lei de Moisés, Salmos de Davi, O Evangelho 

de Jesus e Corão de Muhammad com os ensinamentos 
recebidos pelo profeta através do Anjo Gabriel. No entanto, 
atualmente os islâmicos seguem apenas o Corão ou Alcorão.

d) Os profetas: crer nos profetas enviados por Deus, de Adão a 
Muhammad.

e) O julgamento - após a morte, cada um é premiado ou castigado, 
conforme a sua conduta aqui na terra.

f) Moral - definida nos seguintes preceitos:
· A profissão da fé no único Deus
· Orar cinco vezes ao dia, em posição voltada para Meca. A 

mais importante é a do meio-dia (rezada comunitariamente 
nas sextas-feiras, na mesquita.)

· A caridade: proteger os menos favorecidos de suas 
necessidades materiais e das tristezas espirituais; reduzir o 
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5. Islamismo 

Objetivo: Conhecer o islamismo e, comparar com as 
outras religiões já estudadas.

Questionamentos:
1- Como e onde surgiu o Islamismo? Pesquisar e comentar.
2- Quais os fatores que contribuíram para a expansão do 

Islamismo? Como surgiu a grande mesquita? E qual sua 
importância?

3- Comparar o islamismo com o cristianismo e judaísmo, no que é 
comum.

4- Comentar os fundamentos antropológico-religiosos que o 
Islamismo transmite ao homem em relação a paz?

5- Qual o livro sagrado? Qual nome se dá ao templo de orações? E 
como são feitas as orações? Observem e comparem esses três 
questionamentos em relação a religiosidade dos povos 
muçulmanos.

6- Cite princípios morais que formam a conduta dos fiéis ao 
islamismo. Comente-os.

7- Descrever as formas de manifestações religiosas dos 
muçulmanos (cultos, rituais, etc.).

Obs.: “Uma das mesquitas mais antiga até hoje existente é a Grande 
Mesquita de Córdoba, Espanha. Iniciada em 785 dc, foi ampliada nos séculos 
seguintes, pois, sendo a principal mesquita da capital da Espanha 
muçulmana, necessitava muito espaço para as grandes multidões das 6ª 
feiras. A floresta de arcos que suportam o teto é um dos traços mais 
admiráveis e criam um movimento repetitivo que conduz o olhar na direção 
da oração” (Para Entender as Religiões - John Bowker, Ed. Ática.).

Islamismo

Fundador: Muhammad (Maomé) que significa “digno de louvor”, 
“abençoado”, nasceu em Meca (Arábia Saudita), por volta do ano 570 d.C., 
filho de mercadores. O pai faleceu antes do seu nascimento, e sua mãe 
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número dos desocupados e dos mendigos; angariar fundos 
para a difusão do Islã; purificar os ricos de suas avarezas e de 
suas vaidades.

· O jejum, obrigação aos seguidores e dura um mês lunar 
(Ramadan); começa de manhã antes de clarear o dia e vai até 
o cair da noite, e nesse período não se pode comer, beber, 
fumar nem aspirar um perfume ( nada que entra pela boca e 
caia no estômago): todos os sentidos devem ser 
profundamente mortificados. Durante a noite tudo volta ao 
normal.

· A peregrinação a Meca: pelo menos uma vez na vida se 
houver possibilidade, é também um desejo do muçulmano e 
preceito definido pelo Corão. Os pecados mais graves são: 
abandono da fé, insultar a Muhammad, homicídio (fora da 
guerra santa), fornicação e adultério, falta contra os pais, 
magia negra, calúnia grave e usura (ganância). O pecado é 
uma desobediência a Deus e a pessoa poderá livrar-se 
quando arrepender e mudar de atitude.

Após a morte do Profeta Muhammad em 632 d.C., a comunidade 
muçulmana se dividiu. Os que achavam que seu sucessor deveria ser o 
homem mais qualificado escolheram Abu Bakr (sogro do Profeta). Eles se 
tornaram os muçulmanos sunitas, ou sunni, aqueles que seguem a Sunna 
(os costumes) de Muhammad.

E também outros, do partido de Ali, pensavam que seu parente mais 
próximo, seu primo e genro Ali deveria sucedê-lo, e vieram a ser os xiitas. 
Mas os dois grupos têm pouca diferença na crença e na prática. Segundo 
HELLERN, Victor et all in: O livro das religiões a principal dissidência no islã 
foi causada não por uma questão ideológica, mas política sobre quem devia 
ser o líder.

“Tudo no mundo criado irá passar, mas a face do senhor 
permanecerá”.

(Corão, Sura 55:26-27)
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6. Judaísmo

Objetivo: Conhecer as origens do JUDAÍSMO 
pelas revelações dos profetas.

Questionamentos:
1) Qual o ponto inicial da Religião Judaica?
2) A Torá ou Pentateuco formam a sagrada escritura dos judeus. O 

que significam?
3) Debater o papel de Moisés e a sua relação com Deus para a 

conduta moral e ética do povo judeu.
4) Reflita sobre cada mandamento que forma o decálogo, discuta 

sua importância e suas permanências no mundo atual.
5) Qual o nome do templo de oração dos judeus? E como é 

constituindo?
Judaísmo

Os judeus vêm desenvolvendo sua espiritualidade há quase quatro 
mil anos através de suas escrituras sagradas, leis, profecias e tradições. 
Assentado sobre três pilares: a Torá, as boas ações e a adoração, o judaísmo 
defende o princípio da justiça e anuncia: Ó Israel o Senhor teu Deus é o único 
(Deuteronômio 6:4).

O seu livro sagrado, a Torá contém o Pentateuco com os cinco 
primeiros livros da Bíblia Sagrada e outros livros relativos a acontecimentos 
e fatos relacionados a fé judaica.

Pentateuco ou Torá (que significa a Instituição, a Lei), porque 
também existiam textos legislativos com os históricos. Pentateuco (os cinco 
livros):

1) Gênesis (livro das origens) - Bereshit
2) Êxodo (saída do povo hebreu de Deus do Egito) - Shemot
3) Números (textos narrativos da permanência dos hebreus no 

deserto) - Bamidbar
4) Levítico (coletiva de prescrições rituais relativas ao culto 

público e privado) - Vaycká
5) Deuteronônimo (relação de discursos e de exortações à 
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fidelidade para com Deus pela observância dos seus 
mandamentos) - Devarim

O judaísmo - Nasceu de um pacto: a aliança entre Deus e Abraão. 

(Gênesis 17, 3-6) “Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus 
poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Quero fazer-te dom da 
minha aliança para ti e mim. Eu te farei proliferar ao extremo. Por mim, 
eis a minha aliança contigo. Tu te tomarás o pai de uma multidão de 
nações. Não te chamarão mais com o nome de Abraão, se não que teu 
nome será Abraão, pois te conceberei tornar-te de uma multidão de 
nações e te tornarei fecundo ao extremo: farei com que dês nascimento a 
nações, e de ti sairão reis”.

Abraão habitava na terra de Ur, na Caldéia (lraque). No ano de 1900 
a.C. Deus ordenou-lhe que abandonasse a sua terra e fosse para Canaã 
(Palestina), dai surgiu o conceito de terra prometida. E segue a 
descendência de Abraão até Moisés.

Moisés, seguindo a tradição, liberta e conduz o seu povo, pelo 
deserto, para a Terra Prometida. Durante a jornada, Deus entrega a tábua da 
Lei com os 10 mandamentos (Decálogo), como maneira de instruir o povo 
de Israel; com as inscrições:
(Êxodo 20, 1-17) TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia.

“E Deus falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, 
que ti fiz sair da terra do Egito da casa de servidão: Não terás outros deuses 
perante de mim.

Não farás para ti ídolos, ou coisa alguma que tenha a forma de algo 
que se encontre no alto do céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da 
terra.  Não te prosternarás diante desses deuses e não servirás, porque eu sou 
o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento, visitando a iniqüidade dos pais nos 
filhos até a terceiro e a quarta geração - se eles me odeiam -, mas provando a 
minha fidelidade a milhares de gerações - se eles me amam e guardam os meus 
mandamentos.

Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, pois o Senhor 
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não deixa impune quem pronuncia o seu nome em Vão.
Que se faça do dia de sábado um memorial, considerando-o sagrado.  

Trabalharás durante seis dias, fazendo todo o teu trabalho, mas o sétimo dia, 
farás trabalho algum, nem tu, nem tua serva, nem teus animais, nem o 
migrante que está em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez o céu e a 
terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no sétimo dia repousou, eis por que 
o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou.

Honra teu pai e tua mãe, afim de que teus dias se prolonguem sobre a 
terra que o Senhor, teu Deus, te dá.

Não cometerás adultério.
Não furtarás.
Não prestarás testemunho mentiroso contra teu próximo.
Não cobiçaras a casa de teu próximo. Não cobiçaras a mulher de teu 

próximo, nem o seu servo, sua serva, seu boi ou seu jumento, nada do que 
pertença a teu próximo”.

- O mestre Maimônides (Moshê Maimon) (1135-1204), para 
ajudar as comunidades judaicas contemporâneas escreveu 
treze princípios de fé para o sustento na crença:

1) Deus existe.
2) Ele é de um modo único e perfeito.
3) Ele é imaterial e não pode ser comparado a nenhuma coisa.
4) Ele é eterno.
5) A oração deve ser dirigida somente a Ele.
6) Deus se revelou aos profetas.
7) A profecia de Moisés é única e superior a todas as demais coisas.
8) Através de Moisés, Deus entregou a Torá aos judeus.
9) Deus nunca mudará ou revogará a Torá.
10) A providência de Deus observa as ações exteriores e interiores 

das pessoas.
11) As pessoas são premiadas ou castigadas segundo o 

merecimento.
12) O Messias virá, ainda que se atrase.
13) Os mortos serão ressuscitados.

Símbolo: O escudo de Davi, a estrela de seis pontas. 
E seu templo de oração é a sinagoga
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E a aliança de Deus com seu povo teve as seguintes sucessões e foram 
os únicos de fundamental importância como:

1) Abraão – recebeu  a ordem divina de deixar tudo e partir para a 
Terra Prometida (Gênesis 12: I), tornando-se assim Pai do “Povo 
Escolhido”, o povo de Israel, o povo dos desígnios de Deus 
(embora alguns judeus hoje rejeitem esse titulo por julga-lo 
elitista);

2) Isaac e Jacó (este, pai das 12 tribos de Israel)
3) Moisés - instrumento da aliança feita no monte Sinai que 

introduziu a Lei como o marco da aceitação da Aliança.

Davi - quando Davi capturou Jerusalém, introduziu o reinado como um 
instrumento de mediação dos desígnios para com seu povo: o rei é ungido, 
então passa a ser chamado de haMashiach, o ungido ou “Messias”. Quando 
os reis desapontaram o povo, a esperança messiânica voltou-se para um 
futuro rei que viria inaugurar o reino de Deus na Terra. O filho de Davi, 
Salomão, ergueu o primeiro templo como centro de culto, devoção e 
peregrinação. O segundo foi construído no século V a.C., após o exílio do 
povo judeu na Babilônia. Os romanos destruíram esse templo em 70 d.C. 
(Macabeus - Tito contra os macabeus, originando a festa do Hannukah). O 
templo é destruído, o sacerdócio extinto, mas não o ideal religioso e político 
dos judeus, que se prolonga pelos séculos afora, até o nosso tempo.

”Menorá, um candelabro com sete braços representando os sete dias da 
criação do mundo, e surgiu para celebrar uma importante vitória do povo 
judeu, além de um suposto milagre. Essa história começa no século 2 a.C., 
quando os selêucidas - uma dinastia de origem grega que dominava parte da 
Ásia na época - tomaram e pilharam um templo sagrado para os judeus em 
Jerusalém durante três anos. No ano 165 a.C., os judeus finalmente 
conseguiram expulsar os selêucidas. "Quando o templo sagrado foi 
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reconquistado, encontraram um único cântaro (vaso) de óleo puro inviolado, 
que seria suficiente para manter aceso o menorá durante apenas um dia. 
Milagrosamente, o óleo durou oito dias.. Para comemorar esse suposto 
milagre, os judeus criaram um feriado chamado Chanuká, ou "Festa das 
Luzes", que acontece no fim de novembro ou durante o mês de dezembro. Oito 
dos nove braços do candelabro usado durante esse período de celebração 
correspondem aos oito dias do feriado. No nono braço, coloca-se o shamash, 
uma vela auxiliar com a qual se acendem as outras”.

Candelabros em hebraico é Menorá. A menorá que ficava permanentemente 
acessa no Templo Sagrado continha sete braços, para mostrar que D'us é a 
luz do mundo. Inclusive as janelas do Templo eram construídas de forma a 
levar esta luz para fora (eram estreitas dentro e amplas por fora).

A "menorá" de nove braços, na verdade é uma chanukiá. Possui oito lugares 
para oito velas e um braço mais alto, chamado de "shamash", "auxiliar" (e 
não nove) pois através dele acendemos as demais velas. É acesa a cada dia 
(durante oito dias) na festa de Chanuca, quando celebramos o milagre 
ocorrido no Segundo Templo Sagrado (quando foi novamente consagrado). 
www.chabad.org.br

CONCLUSÃO
O professor poderá acrescentar mais itens se for necessário. E cada item 
deverá ser trabalhado em cada aula, ou no tempo que o professor achar 
necessário, isto fica a seu critério, o importante é que atinja uma educação 
que trará dignidade às futuras gerações.
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ANEXOS

Atividades interdisciplinares com as matrizes:

Todas as atividades envolvendo as religiões têm como objetivo, ajudar na 
promoção da paz. Refletir sobre esta responsabilidade e questionar as 
lacunas.

Interdisciplinaridade : Afro – Brasileira

Ciências: Na religião africana como são feitos os rituais de curas: físicas e 
psíquicas?  Comparar com trabalhos realizados por profissionais da saúde. 
Em obras literárias e cinematográficas são abordadas a importância da fé e 
do bom humor na busca da cura ou bem estar. (Relacionar a fé e a sua 
importância colaborativa com a ciência)
Educação Artística: Fazer cartazes, exposições de objetos, dança e 
apresentação de música para mostrar a cultura africana e religiosidade.
Educação Física: O professor de educação física poderá reforçar junto com 
o professor de Educação Artística as danças dos orixás.
Geografia: Quais as regiões do Brasil, que estão mais concentradas a 
religião de matriz africana e em seu município?
História: Qual a influência que teve em nosso país, o contato da religião 
africana com as que já existem? Observem e comentem.
Como os senhores e senhoras de escravos reagiam às manifestações 
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religiosas e culturais dos povos africanos?
Língua Portuguesa: Quais as influências em nosso vocabulário, com a 
vinda dos africanos? Cite algumas palavras e comentem-as.
Matemática: Há quantos anos existe a religião Afro no Brasil? E como está 
hoje.

Interdisciplinaridade - Budismo

Ciências: Qual a relação entre a saúde física e mental que as 8 regras de vida 
poderá trazer ao ser humano? Comentário.
Educação Artística: Desenhar alguns símbolos existentes no budismo e dê 
os seus significados. Analisar em grupo e apresentar o trabalho para a 
classe.
Educação Física: Trabalhar alguns exercícios de meditação e refletir a sua 
importância para conseguir a calma e o auto-controle, como os sugeridos no 
Programa Escola Saudável.
Geografia: Onde está localizado o templo Budista mais importante em 
nosso país? Pesquisar. Localizar os países/povos onde praticam o budismo 
identificando suas características geográficas.
História: Pesquisar os hábitos, costumes e as relações políticos sociais dos 
países com maioria budista. E no seu município, localizar algum templo 
budista.
Língua Portuguesa: Com a vinda do budismo para o nosso país, quais as 
palavras acrescentadas em nosso dicionário? Comente.
Matemática: Assim como o budismo surgiu dos povos hindus, o algarismo 
usado em nosso país também originou destes mesmos povos, então qual o 
nome que recebeu, por que e há quantos anos isto aconteceu? Pesquisar.

Interdisciplinaridade - Cristianismo

Ciências: Fazer uma comparação entre o fenômeno científico e o religioso 
(curas e ressuscitar mortos através de Jesus Cristo).
Educado Artística: Fazer desenhos colagem em confecções de cartazes 
com símbolos cristãos que você conhece. Explicar seus significados.
Geografia: Verificar como está geograficamente representada hoje, a terra 
em que Jesus foi crucificado. E como esse povo está em relação ao 
Cristianismo?
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História: Citar algum personagem que lutou ou luta pela liberdade do povo 
que poderá ser comparado com os ideais de Jesus Cristo pela justiça? 
Pesquisar e comentar.
Língua Portuguesa: Interpretar textos sagrados.
Matemática: Quantos livros têm a Bíblia Sagrada e como está dividida? 
Apresentar em cartazes, feitos em grupos à divisão dos livros, de modo que 
cada grupo fique com certo número de livros, expondo-os para a classe, o 
nome e significado de cada um.
          

Obs.: Como o cristianismo é uma matriz religiosa, com vários segmentos; 
em algumas religiões cristãs os números de livros da Bíblia Sagrados não 
serão os mesmos.

Interdisciplinaridade - Indígena

Ciências: Os pajés agem como sacerdotes da tribo e evocam todos os deuses 
da floresta para ajudar na cura. Como esse ritual de cura é feito? Pesquise 
pelo menos em uma tribo e apresente seu resultado sobre a medicina 
indígena.
Educação Artística: Fazer cartazes, exposição de objetos, danças e 
apresentação de músicas para mostrar a cultura e religiosidade indígena.
Educação Física: Os professores de educação artística e física deverão 
estar trabalhando juntos para a apresentação das danças indígenas.
Geografia: Quais as regiões brasileiras que são habitadas pelos povos 
indígenas?
História: Fale sobre a influência da cultura indígena em nosso país, na 
questão da culinária, acessórios, religião etc.
Língua Portuguesa: Cite palavras em nosso vocábulo que tem influência 
indígena? Comente.
Matemática: Calcular o índice de redução através das décadas das tribos 
indígenas que existiam e existem em nosso país, conforme variados dados 
estatísticos nos anos de ocupação do homem branco? Demonstrar 
graficamente.

Interdisciplinaridade - Islamismo
         

Ciências: Discutir com os alunos a prática do jejum, outras restrições 
alimentares e suas conseqüências para a saúde.
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Educação Artística: Fazer cartazes com símbolos que representem o 
islamismo (com desenhos, fotos, recortes...,) e explicar para a classe.
Educação Física: Comentar com os alunos as implicações das práticas 
usadas sistematicamente nos momentos de oração diários.
Geografia: Pesquisar os países que possuem maioria islâmica e suas 
características geográficas.
História: Discutir as questões sociais e culturais dos países com maioria 
muçulmana, Pesquisar sobre a presença muçulmana na Península Ibérica.
Em que os muçulmanos (adeptos de Muhammad) têm contribuído para a 
formação ética de um povo? Comente.
Língua Portuguesa: Com a vinda do povo muçulmano ao nosso país, que 
palavras acrescentaram em nosso vocabulário? Pesquisar.
Interpretar textos sagrados e os contos das mil e uma noites.
Matemática: Construir gráficos comparativos com o número de fiéis das 
principais religiões e discutir as razões do crescimento do islamismo.
Conhecer as formas geométricas utilizadas nas mesquitas.

Obs.: “Uma das mesquitas mais antiga até hoje existente é a Grande 
Mesquita de Córdoba, Espanha. Iniciada em 785 dc, foi ampliada nos séculos 
seguintes, pois, sendo a principal mesquita da capital da Espanha 
muçulmana, necessitava muito espaço para as grandes multidões das 6ª 
feiras. A floresta de arcos que suportam o teto é um dos traços mais 
admiráveis e criam um movimento repetitivo que conduz o olhar na direção 
da oração” (Para Entender as Religiões - John Bowker, Ed. Ática.).

Interdisciplinaridade - 1. Judaísmo

Ciências: Pesquisar no Pentateuco:
a) A passagem no livro dos Números que cita o episódio das 

pessoas que eram picadas pelas serpentes no deserto e por que 
Moisés fez uma serpente de bronze.

b) Orientações sobre preservação da saúde, higiene no livro do 
Deuteronômio e no Levítico.

Educação Artística: Representar simbolicamente os princípios éticos dos 
dez mandamentos.
Educação Física: Pesquisar no Pentateuco sobre os cuidados com o corpo.
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Geografia: Comparar as mudanças e as permanências ocorridas no espaço 
pelos judeus no Oriente Médio.
História: Pesquisar e discutir aspectos no cotidiano vivido pelos judeus 
através do Pentateuco. Vida social, aspectos econômicos, a questão 
feminina, as pragas do Egito, etc.
Língua Portuguesa: Analisar o livro Cânticos dos Cânticos e identificar as 
comparações e metáforas utilizadas.
Matemática: Como é o calendário judaico?

- Como sugestões de fechamento do trabalho sobre as religiões, o 
professor de Ensino Religioso poderá envolver toda a escola, 
fazendo uma exposição sobre as Matrizes, tradições e culturas 
religiosas e estendendo a comunidade, convidando a todos para 
visitar a exposição.

*****************************

PEDAGOGIA X PROJETO

“A pedagogia de projetos visa a re-significação de um espaço 
escolar com seus tempos, rituais, rotinas e processos, de modo a que ele 
possa, efetivamente estar voltado para a formação de sujeitos ativos 
reflexivos, cidadãos atuantes e participativos, como desejam os 
profissionais da educação”.

Um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas 
múltiplas dimensões. O trabalho de projetos traz uma nova perspectiva 
para entendermos o processo de ensino - aprendizagem. 
                     

                 COMO MONTAR UM PROJETO?

I - Cabeçalho: Tema proposto - Série atendida - Período.
a) Abordagem proposta e justificativa do tema escolhido.
b) Público-alvo do projeto, tipo de aluno.

II - Objetivos Gerais e Específicos:
      Por que trabalhar com projeto?
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      O que se pretende atingir com ele?
      Qual o propósito do projeto?

III - a) Desenvolvimento do Projeto – Discriminar as atividades a realizar, 
incluindo local, tempo, duração, material utilizado, como repartir as tarefas, 
etc...
       b) Cronograma de atividade – Período de duração de cada atividade ou 
do projeto como todo.

IV - Avaliação - Finalização do projeto, atividade de culminância (excursão, 
auditoria, exposição, etc...). É o produto final de acordo com o que foi 
proposto.

Todo projeto se organiza:
1 - Detectando junto com os alunos as necessidades e os interesses reais 
deles.
2 - Elegendo, coletivamente, um objetivo a ser realizado durante as aulas.
3 - Recordando da realidade partes significativas, para evitar que se 
desgastem ao se estenderem.
4 - Quando se fizer necessário para a realização do objetivo, envolver os 
alunos, escola e comunidade.

Num projeto de trabalho, o ambiente deverá ser cooperativo, onde as 
decisões são coletivas e comprometidas com os objetivos, às etapas e a 
avaliação.

A escola tem que ter o seu espaço de aprendizagem re-significado, numa 
perspectiva social (escola/professor/aluno/comunidade), transformando-
a num ambiente cooperativo, onde sejam consideradas as estruturas 
estimulantes, exigentes, conflituosas, de valores e responsabilidades. Onde 
o aluno possa viver suas “estratégias de aprendizagem”, formando alunos 
ativos e interagidos num meio e no processo de aprendizagem.

Dessa forma, o aluno vai se formando enquanto sujeito da sua 
aprendizagem, sendo capaz de ter uma percepção global, organiza-se, estar 
aberto a outras propostas, ser autônomo e exigente, ter confiança em si 
mesmo e saber avaliar-se.
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Informação
Subsídios para o professor (a)

1) Metodologia para o Ensino Religioso Escolar -2007
2) Manual do Professor de Ensino Religioso Escolar - 2008
3) Segurança Pública e Ensino Religioso - 2009
4) Ensino Religioso Economia e Vida - 2010
5) Ensino Religioso Fraternidade e Vida no Planeta - 2011
6) Ensino Religioso Fraternidade e Saúde Pública - 2012
7) Ensino Religioso Fraternidade e Juventude - 2013
8) Ensino Religioso Fraternidade e Tráfico Humano - 2014
9) Ensino Religioso MATRIZES/ TRADIÇÕES/ RELIGIÕES (A serviço do 
bem comum) - 2015

Material de Ensino Religioso: www.bispado.org.br ;
 www.regiaolapa.com.br; www.cnbbsul1.org.br; www.google.com.br.
Regional Sul 1 - CNBB
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