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Arquitetura Sagrada
Arquitetura é a arte de projetar, edificar e organizar espaços destinados às diferentes
atividades humanas. O estilo da arquitetura varia de acordo com a cultura dos povos. Através
dos tempos as diversas culturas, como a egípcia, grega, romana, bizantina, chinesa, inca, maia,
entre muitas outras, desenvolveram diferentes estilos arquitetônicos.
Os seres humanos constroem edifícios e organizam espaços destinados ao comércio, à
educação, ao lazer, ao tratamento da saúde, à habitação e também os destinados às práticas
religiosas ou devocionais.
Em diversas tradições religiosas a arquitetura dos espaços destinados às reuniões de
culto ou de estudo geralmente possui significados simbólicos. A foto ao lado é da catedral de
Brasília. A estrutura dessa catedral é composta de 16 colunas curvas, para muitas pessoas,
entre outros significados, representa à coroa de Jesus. Esta catedral é um exemplo de
arquitetura moderna, desenvolvida pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Mas há
também tradições religiosas cuja organização dos espaços destinados ao culto não existe a
preocupação de representar ou simbolizar algo específico de sua crença.
Cabe destacar também, que cada religião possui seus próprios locais de práticas
religiosas. Por exemplo:
· A casa de reza na aldeia indígena

· A Basílica, a Catedral, o Santuário, a

· O Terreiro do Candomblé

Igreja ou a Capela Católica

· O Templo do Budismo e do

· As Igrejas Evangélicas

Hinduísmo

· O Centro Espírita

· O Templo da Umbanda

· A Mesquita do Islamismo

· A Sinagoga do Judaísmo

· A Casa de Adoração Bahá’í

· A Igreja ou Catedral Ortodoxa

· O Salão do Reino das Testemunhas
de Jeová

· O Jorei Center da Igreja Messiânica

· A Academia da Seicho-No-Ie, entre
outros.

SAIBA MAIS: Tradição Religiosa: É uma instituição de cunho religioso que possui além da

tradição, ritos, festas, mitos, textos sagrados orais ou escritos, lugar sagrado, líderes, fundador
e código moral, entre outros.
Tradição místico-filosófica: também possui a relação com o sagrado, porém não se conceituam
como religião por não buscar a religação com uma entidade divina, mas procuram se envolver
nos mistérios das antigas civilizações e nos segredos do universo.

Atividade: Após copiar ou colar o texto impresso em seu caderno, converse com seus
familiares sobre o seu local de batismo ou outro ato religioso de apresentação a Deus
conforme a crença de sua família. Pergunte caso não saiba: 1) qual é a religião e nome do
templo?; 2) Um breve histórico do local ( sobre os templos que lá existiam quando foi
‘apresentado’ ); 3) Significado da arquitetura; 4) Como era organizado o espaço interno? 5)
Faça um desenho de como é esse templo a partir de fotos ou de como imagina ele.
Caso não seja possível fazer sobre você (algumas religiões só realizam batismo ou
apresentação a partir de uma certa idade), faça a pesquisa sobre alguém próximo
(preferencialmente um familiar seu).

Tire foto e envie para o whattsapp da professora ou entregue em folhas até dia 03/08/2020,
quando receber as novas atividades.
Bons estudos! 

