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DE BRITO

ENSINO
RELIGIOSO

O QUE SÃO ESPAÇOS
SAGRADOS?

ROTEIRO DE AULA
Tema: O que são Espaços Sagrados?
Objetivo: Conhecer as características que tornam determinados espaços como
sagrados para as Religiões.
 Sagrado.
 Como um lugar se torna sagrado?
 Cidades Sagradas.
 Espaços Sagrados construídos.
 Atividades de Fixação.
2

ATIVIDADE PARA CASA

1. O Enkan é o Símbolo da religião/filosofia monoteísta Seicho-no-ie. Cada
elemento desse símbolo representa uma religião expressiva da humanidade. Por
exemplo, o círculo branco representa o Cristianismo. Qual religião está
representada pela estrela de 8 pontas no centro do círculo branco? (Marque a
alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Islamismo.
) Judaísmo.
) Budismo.
) Xintoísmo.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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Sagrado
• Sagrado: Algo que é separado e
consagrado.
• Sagrado: Sobrenatural.
• Profano (não-sagrado): Aquilo
que está em frente ou do lado de
fora do templo.

“Antes mesmo de te
formar
no
ventre
materno, Eu te escolhi;
antes que viesses ao
mundo, Eu te separei e te
designei para a missão de
profeta para as nações!”
(Jeremias 1,5

• Profano: Natural.
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• O sagrado se manifesta como algo
sobrenatural que se revela diante
do ser humano.

Sagrado

• Tudo aquilo que aponta para uma
realidade sobrenatural é tido
como sagrado
• Por isso, alguém que se ajoelha
diante de uma estátua não está
prestando homenagem à estátua
em si. Ele venera a estátua porque
ela aponta para o Sagrado.
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• O culto promove o contato com o sagrado.

Espaços Sagrados

• Muitos espaços sagrados são destinados
ao culto religioso: igrejas, mesquitas,
sinagogas, catedrais, templos, terreiros,
santuários, etc.
• Há também montanhas, rios, grutas, lagos
e cidades considerados como espaços
sagrados. Para esses lugares, muitas
pessoas afluem em peregrinações ou
romarias.
•

Os cemitérios e as catacumbas também
são considerados lugares sagrados para as
religiões.
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Como um lugar se torna sagrado?
• Desde as mais antigas sociedades, a
humanidade observou atentamente o
sol, a lua, a chuva, o trovão e o
relâmpago.
• Houve um encantamento pelas forças
da natureza que possibilitou uma
relação com ela, muitas vezes
estabelecida no campo religioso.
• Essa relação ocorria pelo fato do ser
humano acreditar que as forças da
natureza poderiam intervir na vida
humana.
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Como um lugar se torna sagrado?
• Os seres humanos passaram a identificar
as forças da natureza como divindades,
que deveriam ser veneradas, adoradas e
cultuadas.
• O ser humano passou, então, a delimitar
lugares
que
possibilitassem
o
relacionamento com o sagrado.
• Os lugares preferidos, de início, foram as
montanhas, os rios, os lagos e alguns tipos
de árvores ou florestas.
• Estes locais escolhidos pelas comunidades
para reverenciarem os seus Deuses foram
chamados de lugares sagrados.
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Como um lugar se torna sagrado?
• O que torna um lugar sagrado é a
identificação e o valor atribuído a ele.
• Com o passar do tempo, mais “critérios”
foram
sendo
estabelecidos
para
determinar um local como sagrado:
1. Porque nele houve uma manifestação
do Transcendente (Deus).
2. Local em que nasceu ou morreu um
determinado líder religioso.
3. Porque nele foram construídos templos
de adoração, igrejas, mausoléus: locais
onde se realizam cultos e rituais em
reverência ao divino.
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• Lugar Sagrado: Local onde são realizadas as cerimônias
nas quais ocorrem manifestações da religiosidade.
•

Resumo

São exemplos de lugares sagrados:

1. Igreja: Lugar sagrado onde se realizam as cerimônias
rituais públicas das religiões cristãs.
2. Capela: Igreja com apenas um altar, onde se realizam
celebrações de grupos específicos.
3. Santuário: Lugar sagrado onde ocorrem graças.
4. Terreiro: Lugar sagrado onde se realizam cerimônias
rituais de religiões afro-brasileiras.
• O Ser Humano é o Lugar do Sagrado!
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ATIVIDADE
2. O que é Lugar Sagrado?(Marque a alternativa correta)
A.( ) Local onde são realizadas as cerimônias nas quais
ocorrem manifestações da religiosidade.
B. ( ) Local onde são realizadas as cerimônias profanas.
C. ( ) Local onde são realizadas, ao mesmo tempo, cerimônias
sagradas e profanas.
D. ( ) Série de práticas celebrativas das tradições religiosas.
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ATIVIDADE
2. São critérios para determinar se um local é sagrado:(Marque a alternativa correta)
A. (
) Local de manifestação do Transcendente; Local onde foram construídos
templos de adoração, igrejas, etc.
B. (
) Local de manifestação do Transcendente; Local onde nasceu ou morreu um
líder religioso; Local onde não foram construídos templos de adoração, igrejas, etc.
C. ( ) Local de onde não houve manifestação do Transcendente; Local onde nasceu
ou morreu um líder religioso; Local onde foram construídos templos de adoração,
igrejas, etc.
D. (
) Local de manifestação do Transcendente; Local onde nasceu ou morreu um
líder religioso; Local onde foram construídos templos de adoração, igrejas, etc.
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Hierópolis
Cidades sagradas

• São cidades que, por alguma razão, possuem uma
forte ligação com o sagrado.
• São pontos de peregrinação. Ou
reconhecidas como centros religiosos.

seja:
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Meca
• Meca, é considerada pelos muçulmanos
uma cidade sagrada. Ela é o lugar em
que nasceu o profeta Muhammad
(Maomé).
• Segundo o Corão, o devoto muçulmano
deve orar cinco vezes ao dia em direção
à Meca.
• Deve, também, peregrinar a Meca pelo
menos uma vez na vida; caso tenha
recursos.
• Em Meca existe uma grande mesquita
que abriga em seu interior a Caaba
(Cubo).
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•

A Caaba é coberta por um manto negro que
contém várias inscrições bordadas em ouro.

Meca

• Dentro dela está a pedra sagrada que, segundo
a tradição, foi enviada do céu a Abraão. A
rocha, que era branca, ficou negra ao absorver
os pecados do homem.
• O muçulmano deve dar sete voltas ao redor da
Caaba e depois beijar a pedra sagrada
• Todos os peregrinos vestem o mesmo traje:
dois pedaços de tecido branco sem costura, um
amarrado na cintura e outro colocado sobre o
ombro.
• Essa tradição representa a igualdade dos fiéis
aos olhos de Alá.
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• Um dos lugares sagrados mais visitados no
mundo.

Jerusalém

• Cidade Sagrada de Três tradições religiosas:
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
Jerusalém.
1. Judaísmo: Local onde foi construído o
templo de Salomão.
2. Cristianismo: Cidade onde Jesus fez
grande parte de suas pregações.
3. Muçulmanos: Cidade onde Maomé subiu
aos céus. Foi construída uma mesquita
sobre as antigas ruínas do templo de
Salomão.
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ATIVIDADE
3. Jerusalém é cidade sagrada de quais religiões?(Marque a alternativa
correta)
A.(
B. (
C. (
D.(

) Judaísmo, Cristianismo e Budismo.
) Judaísmo, Hinduísmo e Islamismo
) Budismo, Cristianismo e Islamismo
) Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
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Espaços construídos para
o encontro com o Sagrado
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•

Qualquer
estrutura
arquitetônica
construída com fins devocionais, religiosos
e espirituais.

Lugar Sagrado Construído

• Por exemplo: uma igreja, um terreiro, uma
mesquita, entre outros.
• Alguns povos antigos faziam suas orações
aos deuses no alto das montanhas.
Acreditavam que, quanto mais alto fosse o
lugar, mais facilmente entrariam em
contato com seus Deuses.
• Outros, encontravam nas grutas os
melhores lugares para realizar o encontro
com o mundo espiritual.
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• Os templos são construídos para abrigar e
reunir os seguidores da tradição religiosa.

Templos Sagrados

• Para adentrar ao templo, as vezes 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), lavar o
rosto, lavar as mãos, etc.
1. Cristianismo: Igrejas.
2. Judaísmo: Sinagoga.
3. Islamismo: Mesquita.
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• Lugar sagrado das tradições religiosas afrobrasileiras.

Terreiro

• São tão sagrados tanto quanto os locais de
culto de qualquer outra designação
religiosa.
• Quando os africanos foram trazidos para o
Brasil, contra sua vontade, tiveram que
forçosamente abandonar tudo aquilo que
para eles fazia sentido: sua terra natal,
locais sagrados, familiares, etc.
• Uma das formas de resistência foi procurar
manter sua adoração a Olorum (criador),
além de outras divindades.
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ATIVIDADE
4. O que é um Lugar Sagrado Construído?(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Qualquer estrutura arquitetônica construída com fins devocionais,
religiosos e espirituais.
B. ( ) Qualquer estrutura arquitetônica construída com fins profanos.
C. ( ) Montanhas, grutas e outros espaços da natureza onde houve
manifestação do Sagrado.
D. ( ) Qualquer estrutura arquitetônica construída com fins políticos.
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ATIVIDADE PARA CASA
4. Qual é o nome do “Lugar Sagrado” das religiões de matriz
africana? (Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.

(
(
(
(

) Sinagoga.
) Terreiro.
) Mesquita.
) Catedral.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Espaços Sagrados nas Tradições
Religiosas Ocidentais.
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