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Tema: Introdução às Tradições Religiosas de Matriz Africana.
Objetivos:
•

Conhecer as Características Gerais das Tradições Religiosas de Matriz Africana:
Literatura Sagrada, Doutrina, Ritos, Festas, Ethos e Simbologia.

•

Reconhecer a dimensão de resistência cultural da espiritualidade dos povos africanos.







Religiões primitivas.
Animismo.
Família e Clã.
Orixás.
Atividade Complementar
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Animismo

• ANIMISMO (Animus = Alma): O homem
primitivo acreditava que os animais, as
plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e
as estrelas continham espíritos.
• Essas forças, elementos da natureza e
fenômenos da vida, eram forças que o
homem não conseguia dominar.

• Aos poucos, foram tratadas como divindades.
E era necessário agradá-los com sacrifícios e
oferendas. Exemplo: Adoração ao Trovão.
• Com o tempo, foram sendo atribuídos nomes
às forças da natureza e aos fenômenos da
existência humana; dando inicio ao
POLITEISMO.
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• Religiões Primitivas.

Religiões Primais

• Crença num grande número de forças,
deuses e espíritos que controlam a
vida cotidiana.
• O culto aos antepassados.
• Ritos de Passagem;

• A comunidade religiosa não se separa
da vida social.
• Sacerdócio normalmente é sinônimo
de liderança política da tribo.
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Religiões de Matriz Africana

• Cada povo tem seu próprio nome para
Deus e seus próprios rituais de culto.

• Por outro lado, há também muitos
traços em comum. Afinal, os povos
africanos não viveram uma existência
isolada. Houve diversas migrações e
contatos entre os povos tribais da
África.
• A maioria dos africanos “não-urbanos”
são agricultores e criadores de gado.
Há apenas alguns grupos de
caçadores-coletores.
Etnia Bapedi: África do Sul
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Religiões de Matriz Africana: Família e Tribo
• TRIBO: Também chamado de CLÃ. Trata-se de
grupo de parentesco ou família extensa.
• O respeito por essa instituição é mais
importante do que o respeito pelo indivíduo.

• O conceito africano de “Família” (ou tribo)
compreende, além dos vivos, os mortos.
• O ancestral permanece próximo à tribo:
espécie de espírito vivendo num mundo à
parte; ou pairando sobre o lar para garantir
que seus descendentes observem os
costumes.

Etnia Ndebele: África do Sul
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• Na maioria das tribos existe a crença num deus
supremo, embora este receba muitos nomes. Esse
deus supremo criou e governa todas as coisas vivas,
os animais e o ser humano.

Deuses e Espíritos

• Havia um contato íntimo entre o deus e o homem no
início dos tempos, quando tudo era bom; só que
houve um desentendimento e o deus se afastou.
• Apenas quando as pessoas estão passando por
graves necessidades recorrem ao deus supremo.
• De modo geral, não precisam perturbá-lo,
preferindo se voltar para deuses e espíritos
menores. Esses outros deuses, forças e espíritos se
encontram nas florestas, nas planícies e nas
montanhas, etc.

Olorum: senhor supremo do destino
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Orixás

• O culto aos antepassados é um dos aspectos mais
típicos da religião africana. Antepassados seriam os
primeiros orixás
• ORIXÁS: ancestrais africanos que foram divinizados.
Possuem características semelhantes aos dos seres
humanos.
• Cada orixá possui um sistema simbólico particular
composto de: cores, comidas, cantigas, rezas,
ambientes, oferendas, espaços físicos e até
horários. Exemplos:

Exú,
Orixá protetor e Guia da felicidade!

•
•
•
•

Exu: Orixá guardião dos templos, encruzilhadas, etc.
Ogum: Orixá do ferro, guerra, fogo, e tecnologia.
Oxóssi: Orixá da caça e da fartura, etc.
Oxum: Orixás das águas.
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• Data comemorativa: 13 de junho.

EXU

• Orixá da segunda-feira.
• Apesar de ser visto de forma maléfica por
muitas crenças, Exu não é o demônio. Ele é o
mensageiro e guardião das encruzilhadas.
• Por ser um orixá muito justo, algumas
pessoas o temem. Todavia, ele só cobra de
acordo com o que você pratica. Então, se
você fizer o bem, receberá apenas o bem em
troca.
• Saudação: Laroiê Exu (Salve o mensageiro)
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ATIVIDADE
1. Na religiosidade de Matriz Africana, quem são os orixás? (Marque a
alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Ancestrais africanos que foram sacrificados
) Ancestrais africanos que foram canonizados.
) Ancestrais árabes que foram divinizados.
) Ancestrais asiáticos que foram divinizados.
) Ancestrais africanos que foram divinizados.
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PESQUISA
01. Quais são as expressões da Religiosidade de Matriz Africana que
existem na sua comunidade, cidade ou estado? Registre.
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NA PRÓXIMA AULA

Tema:
Tradições
Religiosas
Brasileiras: Visão Geral.

Afro-
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