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Olá galerinha, mais uma quinzena de estudos! Avante
Os templos sagrados
Os templos são construídos para abrigar e reunir os seguidores da tradição religiosa.
Para adentrar ao templo é necessário conhecer certas regras, como as purificações, tirar ou
não os sapatos, colocar ou não o véu (mulheres), colocar ou não algo sobre a cabeça
(homens), etc.
O templo representa a ligação do ser humano com o sagrado e é nele que cada
pessoa pode entrar em contato com a divindade. O apóstolo São Paulo, que foi um dos
propagadores da mensagem do Cristianismo depois do ano 34 d.C. (depois de Cristo),
afirmava que todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna templo do Espírito Santo, isto é,
morada da Santíssima Trindade. Nesse caso, vemos que o corpo se torna simbolicamente
templo da divindade, esta imagem se repetirá também em outras tradições religiosas.
Os mesopotâmicos se destacaram pelos templos, denominados zigurates, que foram
construídos na região da planície Mesopotâmica, por volta do quarto milênio a.C. (antes de
Cristo), em áreas mais elevadas, pois representavam a ligação entre o céu e a terra. O
zigurate era uma construção de diversos andares, sendo que o de cima era sempre menor
do que o de baixo e representava simbolicamente uma montanha cósmica.
Os povos da Mesopotâmia acreditavam que os Deuses também moravam nos
zigurates. Assim, para estabelecer contato com eles era importante frequentar essa
construção arquitetônica que se tornava morada da divindade.
Visualize, abaixo, o mapa da Ásia, localizando a Mesopotâmia, atual Iraque, onde
ocorrem conflitos religiosos e políticos.

Atividade 1: Fazer a leitura do texto e se receber impresso,
sso, cole no caderno de ensino
ensi
religioso.

Atividade 2. Copie o parágrafo que para ti, melhor retrata sobre a importância dos
templos.

Tire foto e envie para o whattsapp da professora ou entregue em folhas quando receber
as novas atividades. Prazo de entrega: 02/08.

