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Nossa aula on-line no aplicativo MEET acontece quinzenalmente nas terças- feiras as 16:00 horas. Anotem as
dúvidas para que as tiremos e não faltem, pois conta presença e aprendizado. Nossa aula dia 07-07 e nosso
próximo reencontro está agendado para 21-07-2020 .

TEMPO SAGRADO E OS CALENDÁRIOS
O que é um calendário? Como apareceu o calendário? O que os calendários têm a ver com as religiões?
As tradições religiosas geralmente têm datas importantes comemoradas nas festas. Muitas comemorações
estão narradas nos seus textos sagrados, o que evidencia a importância da temporalidade nas mais diversas tradições
religiosas.
A temporalidade sagrada se manifesta, também, no calendário que se remete aos ritos e as festas. Outra
maneira de estudar o tema é através dos diversos mitos da criação, onde encontramos uma das formas de entender a
origem das coisas. Podemos citar como exemplo o mito da criação Judaico-cristã e o mito da criação de origem africana.
A temporalidade pode ser percebida e comemorada também, através dos ritos de passagem ligados ao ciclo
vital que são realizados no nascimento, nos momentos importantes da vida e morte de lideranças e fundadores das
tradições religiosas. Também são celebradas as passagens das estações, a virada de ano, a colheita, o plantio, entre
outros momentos.

Momentos importantes ligados ao tempo sagrado nas Tradições Religiosas:
Cristianismo: Natal, Ano Novo, Páscoa, Ascensão de Cristo, Corpus Christi, Finados entre outros.
Hinduismo: Diwali - Ano Novo, Holi (chegada da primavera), Kumba Mela (grande festival)
Judaísmo: RashHashará (Ano novo), Shovaut ou Pentecostes (festa das colheitas), Pessach ou Páscoa (êxodo ou saída da
Egito).
Tradição Afro: Iemanjá (celebração de ano novo), Páscoa (Umbanda)
Islã: Eid-ul-abda (acontece no décimo dia de Dhul-Hijjh, último mês do ano), Ramadhan (mês sagrado).
Tradição Indígena: Kikikoi (ritual Kaingang, realizado entre os meses de abril e junho - festa da vida além morte), Povo
Inca – Inti, o deus Sol (comemorado no final do inverno)
Budismo: aniversário do Buda – Hanamatsuri/Kambutsu-e, e o Dia - Ano Novo – Shusho-e.

1. Após copiar ou colar o texto no caderno, anote da maneira que optar três informações
que caracterizam a ligação entre a religiosidade e o tempo.
2. Pegue um calendário e verifique como todos os feriados religiosos são católicos. Por
que você acha que o nosso calendário só marca feriados cristãos?
3. Tire foto e envie para o whattsapp da professora ou entregue em folhas n os dias

21 ou 22/07 quando receber as outras atividades.

