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Nossa aula on-line no aplicativo MEET acontecerá nesta terça as 13:00 horas. Anotem as

dúvidas para que as tiremos e não faltem, pois conta presença e aprendizado ☺.

ENSINO RELIGIOSO: Diversidade Cultural e Religiosa- Candomblé e Umbanda

Vamos conhecer mais sobre algumas crenças e alguns líderes religiosos:
O líder religioso no Candomblé é escolhido por meio dos oráculos e é geralmente chamado de
“pai de santo”, “mãe de santo” ou “zelador de santo”. Ele ou ela tem a função de chefe do terreiro, o
responsável pelo culto religioso, pela administração do grupo e o zelo pela manutenção da ordem do
terreiro.
A Umbanda, que iniciou no Rio de
Janeiro entre 1920 e 1930, mistura crenças e
rituais africanos com outros rituais. O chefe
da Umbanda também é conhecido como “pai
de santo, babalorixá ou babalaô”. O líder
religioso, tanto no Candomblé como na
Umbanda, tem a missão de transmitir
oralmente, de geração a geração, suas
crenças.
Fonte: ASSINTEC.

PARA SABER MAIS
Pai de santo: No Brasil, termo que designa o principal sacerdote de um terreiro de Umbanda
ou Candomblé. O termo é uma tradução incorreta do iorubábabalorixá, “sacerdote do culto ao
orixás”, fusão dos vocábulos baba, “pai”, e oloorisa, “seguidor do culto”.

Nessas tradições religiosas não existem nenhum documento escrito que descreva quem é a
pessoa que deve exercer o papel de líder. Apenas é um direito adquirido, reconhecido e respeitado
pelos seguidores da religião.
PARA SABER MAIS:
Os africanos desembarcaram no Brasil sob a condição imposta de escravidão, trazendo
consigo suas crenças e práticas religiosas. Embora tenham sido forçados às práticas cristãs, muitos
deles permaneceram cultuando suas divindades através da identificação de alguns orixás,
reverenciados em santos de origem cristã.
Na Umbanda, Jesus Cristo foi identificado como Oxalá; Iemanjá com a Virgem Maria; Xangô
com São Jerônimo; Oxóssi com São Sebastião; Ogum com São Jorge

Atividade 1
Copie o texto ou o cole no caderno. Pode imprimir, colar e grifar (destacar) as
informações que julgar mais importantes.
Atividade 2

Cite duas contribuições das religiões dos afrodescendentes na nossa cultura:
a)_________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________

NÃO DEIXE DE FAZER O CABEÇALHO E PREENCHER COMPLETAMENTE.
ENVIE FOTOS DO CONTEÚDO E ATIVIDADES NO CADERNO ATÉ DIA 05-06 PARA A
PROFESSORA.

