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Tema: As possíveis respostas das Tradições Religiosas sobre a Morte: Ancestralidade.

Objetivos:

• Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas das tradições religiosas sobre o
destino final do gênero humano.

• Investigar uma possível resposta para a vida após a morte nas tradições religiosas:
Ancestralidade.

 Origens da Culto aos Ancestrais.
 Características do Culto aos Ancestrais.
 Atividades.

ROTEIRO DA AULA



Ancestralidade 
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Oh morte, tu que és tão forte!
Que matas o gato, o rato e o homem

Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar
Que meu corpo seja cremado

que minhas cinzas alimentem a erva
E que a erva alimente outro homem como eu

Porque EU CONTINUAREI neste homem, nos meus filhos
Na palavra rude que eu disse para alguém que não gostava
E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite.

(Raul Seixas: Canto para Minha Morte)



• O termo TRIBAL é CHAVE para
compreender a Ancestralidade.

• TRIBO/CLÃ: Família extensa.

• O respeito pelo CLÃ é mais importante do
que o respeito pelo indivíduo.

• ANCESTRALIDADE: O conceito de CLÃ
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.

Família e Clã

Etnia Ndebele: África do Sul
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• O Culto aos Antepassados implica em relação entre os
vivos e os mortos.

• Para algumas tradições religiosas, principalmente de
matriz africana, o ser humano, ao morrer, volta aos
antepassados, aos ancestrais.

• Para os adeptos da ancestralidade, quando alguém
morre, seu espírito continua vinculado à família e ao clã.

• Cada criança que nasce é um ancestral que retorna. Não
no sentido de reencarnação; mas, no sentido de
continuidade.

Ancestralidade 
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• Os ancestrais que morreram, deixaram
de existir apenas fisicamente. Eles
continuam presentes na vida de seus
familiares; agindo por meio de
orientação, proteção e benefícios.

• Embora não possa ser vistos, há o
contato com os ancestrais por meio de
sonhos e transes. Pode ser facilitado
pela ingestão de substâncias psicoativas
ou rituais.

• A crença na ancestralidade faz com que
os que já morreram estejam sempre
ligados aos que ainda vivem; formando
uma linha de continuidade.

Ancestralidade 



• Os antepassados são invisíveis, mas
acredita-se que mantenham a aparência
que tinham em vida.

• Os africanos não fazem divisão entre
corpo e alma. Eles não acreditam que a
alma sobrevive.

• Uma ideia comum é que os mortos vivem
no mundo deles da mesma maneira que
viviam neste. Até seu status social é
mantido.

• Eles se revelam aos vivos sobretudo em
sonhos; mas também como animais e
outros objetos.

Culto aos Ancestrais
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• Os mais importantes ANCESTRAIS são:

1. Espíritos dos Pais de Família.

2. Espíritos dos Patriarcas.

3. Espíritos dos Chefes da Tribo.

• O Fundador de uma linhagem de chefes é
cultuado como um deus superior; uma
divindade nacional.

• Os vivos obtêm força e socorro de seus
ANCESTRAIS.

Culto aos Ancestrais
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• Os mortos dependem das oferendas de seus
descendentes. Se não receberem oferendas,
irão "morrer“: deixar de existir.

• Fazer um sacrifício a um ancestral é algo
simples: Um membro da tribo vai até o
túmulo de seu pai, por exemplo, oferece uma
pequena quantidade de comida e bebida; e
pede ajuda para resolver uma situação difícil.

• Há, também, a oferenda familiar coletiva. Ela
é comandada pelo CHEFE DA FAMÍLIA.

• STATUS: O chefe da família é o único que tem
o direito de fazer esse sacrifício: faz em nome
de toda a sua família.

Culto aos Ancestrais
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• OFERENDA TRIBAL: O chefe da tribo é
responsável pelos sacrifícios. Em nome
de toda a tribo, ele se dirige aos espíritos
de antigos chefes e faz orações pedindo
uma boa caça ou uma boa safra.

• Na época da colheita, os primeiros frutos
são oferecidos aos espíritos dos chefes.

• Selecionam-se os melhores produtos em
honra dos espíritos, e - com o
acompanhamento de orações, cantos e
danças - as pessoas (usando máscaras e
outros adornos) expressam sua gratidão
e oram para continuar tendo proteção.

Culto aos Ancestrais
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• A Ancestralidade está presente
em tradições religiosas no Oeste
da África, Polinésia, Melanésia,
vários povos indo-europeus,
China e Japão.

• No Brasil, no período
compreendido entre 1549 e
1888, no Período da escravidão,
há registros de crenças
ancestrais que foram trazidas
pelos negros escravizados.
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• A crença na Ancestralidade
constrói uma ética de
valorização da vida em
todas as suas fases.

• É uma maneira de guardar
tradições a fim de manter
viva a sabedoria de um
povo, o qual se sente
irmanado, formando uma
verdadeira família.
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1. Quais são os Espíritos Ancestrais mais importantes? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Espíritos dos Pais de Família; Espíritos das Matriarcas; Espíritos dos Chefes da Tribo.
B. ( ) Espíritos dos Patriarcas; Espíritos dos Pais de Família; Espíritos dos Tumbeiros.
C. ( ) Espíritos dos Pais de Família e Espíritos dos Patriarcas
D. ( ) Espíritos dos Pais de Família; Espíritos dos Patriarcas; Espíritos dos Chefes da Tribo.
E. ( ) Espíritos dos Patriarcas e Espíritos dos Chefes da Tribo.

ATIVIDADE PARA CLASSE
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1. Quais são os Espíritos Ancestrais mais importantes? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Espíritos dos Pais de Família; Espíritos das Matriarcas; Espíritos dos Chefes da Tribo.
B. ( ) Espíritos dos Patriarcas; Espíritos dos Pais de Família; Espíritos dos Tumbeiros.
C. ( ) Espíritos dos Pais de Família e Espíritos dos Patriarcas
D. ( ) Espíritos dos Pais de Família; Espíritos dos Patriarcas; Espíritos dos Chefes da Tribo.
E. ( ) Espíritos dos Patriarcas e Espíritos dos Chefes da Tribo.

ATIVIDADE PARA CLASSE
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Tema: As possíveis respostas das Tradições
Religiosas sobre a Morte: Ressurreição

Objetivo:

• Conhecer o ponto de vista e as possíveis
respostas das tradições religiosas sobre o
destino final do gênero humano.

• Investigar uma possível resposta para a
vida após a morte nas tradições religiosas:
Ressurreição.

PRÓXIMA AULA


