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Tema: Principais Tradições Religiosas Afro-Brasileiras: Candomblé.

Objetivos:

• Conhecer as Características Específicas do Candomblé: Literatura Sagrada Doutrina,
Ritos, Festas, Ethos e Simbologia.

• Compreender a contribuição do Candomblé ao fenômeno do sincretismo religioso na
dimensão sócio-cultural brasileira

 Características Gerais.
 Atividades Complementares
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Candomblé
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• O termo CANDOMBLÉ vem da junção das
palavras:

1. CANDOMBE: Dança com atabaques.
2. IORUBÁ ILÊ: Casa.

3. Significa, portanto: Casa da Dança com
Atabaques.

• O Candomblé é símbolo da resistência dos
negros contra a escravidão no Brasil.

• Em seus ritos e mitos prevalece a ênfase:

1. No culto à presença dos Orixás.
2. Nos espaços sagrados e ao seu poder de

influência no comportamento dos adeptos.
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• Decorrida do ANIMISMO africano, a
religião tem por base a ALMA DA
NATUREZA. Em seu entendimento, os
animais e plantas possuem espírito.

• Atualmente o CANDOMBLÉ reúne cerca
de 3 milhões de adeptos em todo o
mundo.

• É uma das religiões africanas mais
praticadas no planeta. Seus seguidores
se espalham pela América e pela Europa.

• Porém, é no Brasil que está o maior
número de praticantes do Candomblé.
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• No Candomblé não há a idéia de
salvação da corrupção do pecado.

• Não há espaço para a negação deste
mundo terreno em prol da busca
necessária de um "outro mundo“: de
uma vida eterna no Além.

• No Candomblé o objetivo é a
interferência concreta do sobrenatural
"neste mundo“ natural. Isso ocorre
mediante:

1. Manipulação de forças sagradas.
2. Invocação das potências divinas.
3. Sacrifícios oferecidos aos Orixás.
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• Não existe noção de pecado no candomblé,
porque não existe um código de conduta
geral.

• A distinção entre o bem e o mal depende
basicamente da relação entre cada seguidor
e seu “deus pessoal”: o orixá.

• Segundo o CANDOMBLÉ, cada pessoa tem
seu orixá; que é o SENHOR DE SUA CABEÇA:
a quem pertence sua mente e cujos traços
de personalidade e tendências de
comportamento herda e procura imitar.

• Podem ser herdadas qualidades, mas
também defeitos. Afinal, nenhum orixá é
inteiramente bom nem inteiramente mau.
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• Os ORIXÁS não são divindades
moralistas. Não exigem e
recompensam quem é bom; ou
condenam e castigam quem faz o
mal.

• A ênfase do CANDOMBLÉ é no
RITUAL.

• As regras de comportamento têm
fundamento apenas ritual, não
ético: usar esta ou aquela roupa,
deixar de comer isto ou aquilo, e
assim por diante.
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• A pessoa descobre qual é o seu orixá por
meio do JOGO DE BÚZIOS.

• É uma forma de atendimento pessoal
que é uma das prerrogativas religiosas
do BABALORIXÁ (Pai-de-santo) ou da
IALORIXÁ (Mãe-de-santo).

• Saber a que orixá alguém pertence é
absolutamente imperativo no processo
de iniciação de novos devotos e mesmo
no atendimento aos clientes que
procuram.

• O jogo de búzios sempre se faz fora dos
rituais comunitários, em sessões de
atendimento individualizado.
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• As divindades se manifestam por meio
dos “Pais” ou “Mães” de Santo, por meio
de danças e cantos, ao ritmo de
instrumentos de percussão, com o
objetivo de:

1. NÃO: pregar sermões.

2. SIM: Expressar a sua energia vital (Axé).

• O culto geralmente termina com um
jantar aberto ao público, feito com
alimentos sagrados: A Comida dos
Orixás.

Omolu, orixá da transformação: Banho de Pipoca
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CANDOMBLÉ 

PROPÓSITO

• Resgatar a cultura africana. 

• Dentro do barracão do Candomblé vemos a presença dos 
costumes, das características, das crenças, da ritualística, 
da visão do mundo, da musicalidade, do dialeto; e das 
divindades exatamente como era na África.

CULTO 
AO

ORIXÁ

• Os Orixás são de origem africana: O ORIXÁ é visto como 
ancestral divinizado.

• No culto há louvação aos Orixás que se incorporam nos 
pais e mães de santos ou BABALORIXÁS e IALORIXÁS, 
para fortalecer o axé (energia vital) que protege o 
terreiro.
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CANDOMBLÉ 

ATENDIMENTO
• O CLIENTE é atendido e aconselhado 

por meio de um oráculo chamado 
Merindelogun (Jogo de Búzios)

SINCRETISMO 
RELIGIOSO

• Não possui o sincretismo (mistura) de 
elementos do Cristianismo Católico,
nem do Espiritismo ou da Tradição 
Indígena.

• Porém, possui o sincretismo das
Religiões Africanas.
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CANDOMBLÉ 

INICIAÇÃO

• A iniciação é a condição essencial para 
participar do culto. O recolhimento durante o 
processo de iniciação dura de sete a vinte e 
um dias. 

• O ritual envolve o sacrifício de animais, a 
oferenda de alimentos e a obediência a
rígidos preceitos.

SACRIFÍCIO 
ANIMAL

• OCORRE como um resgate de como as coisas 
eram feitas na África. Lá, os animais eram 
sacrificados para o Orixá (divindade) e 
distribuía-se aquele axé daquela carne para 
toda a comunidade.
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CANDOMBLÉ 

CULTO

• As vestes usadas no culto são 
coloridas com insígnias da cada Orixá.

• Durante o culto, são cantados 
cânticos em línguas africanas, 
acompanhados por instrumentos 
musicais.

• Os atabaques são tocados somente 
por iniciados do sexo masculino.

VIDA

ALÉM-MORTE
• Em geral, não aceita a reencarnação, 

mas a ancestralidade.



ATIVIDADE DE CLASSE

1. Em se tratando de resistência cultural, qual é o objetivo do
Candomblé? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Resgatar a cultura asiática.
B. ( ) Resgatar a cultura brasileira.
C. ( ) Resgatar a cultura africana.
D. ( ) Resgatar a cultura americana.
E. ( ) Resgatar a cultura indígena.
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Tema:

Tema: Principais Tradições
Religiosas Afro-Brasileiras:
Umbanda.


