Estações de Estudo
Estação 1 - Rituais de iniciação ou passagem
As mudanças mais significativas pelas quais passamos na vida são o nascimento, a
entrada na vida adulta, o casamento e a morte. Esses acontecimentos fundamentais
demandam, da mesma forma, ser culturalmente representados nos chamados ritos
de passagem,
“Ao longo de sua vida, o ser humano passa por diferentes etapas em seu
desenvolvimento pessoal, afetivo, social e também no que diz respeito à prática de
uma religião, sendo ela mais ou nem tanto institucionalizada. Mudar de uma etapa
pode significar uma ruptura, a qual estabelece na vida do indivíduo um novo status,
acarretando-lhe novos compromissos, outros conhecimentos e também
responsabilidade.
Essa passagem de um estágio para o outro está presente em várias dimensões da
vida em sociedade, e em muitos âmbitos ela é marcada por um ritual ou cerimônia,
nem sempre religiosa, mas com toda certeza carregada de simbolismo que lhe
agrega um valor quase religioso. Um exemplo muito forte na cultura brasileira é o
tradicional baile de debutante, no qual a menina ao completar 15 anos oficializa a
sua ruptura com a infância.”
O rito de iniciação. 12/04/2018. Disponível em:
https://www.paulinas.org.br/dialogo/pt-br/?system=news&id=15209&action=read. Acesso em 25 de
fevereiro de 2019.

Exemplos de rituais de iniciação em várias religiões
● Catolicismo - na religião católica há três rituais principais, a Igreja chama de
sacramentos: batismo, a eucaristia (primeira comunhão) e o crisma
(confirmação do batismo).
● Islamismo - após o nascimento a primeira coisa que o bebê deve ouvir são
as palavras de Deus, e por isso o pai recita ao seu ouvido o azan que contém
os fundamentos da religião.
● Judaísmo - a iniciação religiosa se dá aos 13 anos para os meninos numa
cerimônia chamada bar-mitzvá, e para as meninas aos 12 anos, e a
cerimônia se chama bat-mitzvá, onde os jovens leem pela primeira vez a torá.

● Budismo - no budismo a iniciação se dá numa cerimônia chamada
ordenação leiga, onde é escolhido um novo nome e a sua ordem na linhagem
de Buda.
● Protestantismo - dependendo da igreja a qual o indivíduo congrega o
batismo pode ser por volta dos 10 anos, e o indivíduo é imerso totalmente na
água, com certa semelhança ao batismo de Jesus nas águas do rio Jordão.
● Umbanda - a criança pequena é ungida pelo pai ou mãe de santo que lhe
oferece proteção, mas a iniciação propriamente dita só acontece na fase
adulta quando o indivíduo pode escolher qual religião seguir.
● Candomblé - Ao nascer, a criança de uma família adepta do candomblé é
batizada no ritual ekomojade, que significa "dia de dar o nome". O
pai-de-santo é consultado para saber qual é o orixá da criança, que recebe
um nome africano religioso e é banhada com óleos, mel e outros líquidos.

Estação 2 - Rituais comemorativos ou festivos
Os rituais comemorativos são eventos com o intuito de comemorar algo ou uma
passagem importante para aquela religião. Pode haver comemorações diferentes
com o mesmo nome, variando as tradições de acordo com cada religião. Natal,
Páscoa, Corpus Christi, Caminhada para Jesus no dia da Bíblia, Diwali — festa das
luzes no Hinduísmo, nascimento de Buda que é a festa das flores e outras
comemorações existentes nas diversas tradições.
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em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pascoa_na_Rua_da_Boavista_(6).JPG. Acesso em 25 de fereiro
de 2019.

Matzah da Pessach. Uma espécie de pão da Páscoa judaica. Disponível
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3matzot.jpg. Acesso em 25 de fevereiro de 2019.
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Estação 3 - Rituais litúrgicos
A expressão “ritos litúrgicos” está intimamente ligada ao conceito de Liturgia, visto
referem-se às diversas formas de celebração do culto a Deus, por meio da Liturgia,
os quais podem variar de acordo com fatores como a língua, a etnia, o país, a
cultura dos povos, e muitos outros, conforme já observado.
VASCONCELOS, Alex C. Os ritos litúrgicos. Dominus Vobiscum. Disponível em:
https://domvob.wordpress.com/2012/10/12/os-ritos-liturgicos/. acesso em 25 de fevereiro de 2019.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_mass_of_the_Syriac_Orthodox_Church.jpg. Acesso em
25 de fevereiro de 2019.

Terreiro de umbanda. Representação de Ogum. Início da gira. Disponível
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ogum.JPG. Acesso em 25 de fevereiro de 2019.
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Estação 4 - Rituais de cura
Todas as tradições religiosas possuem um aspecto fundamental que é a
apresentação da possibilidade de resolver os problemas e realizar as curas. O
melhor exemplo dessa natureza são os movimentos pentecostais que se encontram
dentro da tradição cristã. As missas e novenas ritualísticas de cura da tradição
católica, os rituais do milagre da Igreja Evangélica do Poder de Deus e oferta de
solucionar os problemas familiares, doenças e do desemprego da Igreja Universal
Reino de Deus são os exemplos destacados desta natureza. No modo geral a
religião apresenta solucionar os problemas de solidão e conflito que são os
aspectos inevitáveis da condição humana e os meios ritualísticos utilizados para tal
finalidade são a meditação, contemplação, confissão e outros.
Rituais nas tradições religiosas. ASSINTEC. Disponível em:
http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C
3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-%20Inf.%2028.pdf. Acesso em 25 de fevereiro de 2019.

Na cultura indígena há a figura do pajé que desenvolve a pajelança. A Pajelança
significa "arte de curar " usando o recurso das ervas e folhas dentro das matas.

Rito desenvolvido pelos Indígenas Brasileiros, com foco no tratamento de doenças
tanto espiritual quanto, doenças na "matéria" no corpo humano de uma pessoa.
Dentro de uma tribo indígena a pajelança sempre vai ser realizada pelo "chefe da
tribo" ou "curandeiro" grandes conhecedores dos segredos das ervas medicinais
encontradas na natureza.
SANTOS, Rodrigo Correia dos. Pajelança - cura através das ervas - rito indígena. Disponível em:
http://tamboresdeorunmila.blogspot.com/2012/06/pajelanca-cura-atraves-das-ervas.html. Acesso em
25 de fevereiro de 2019.

Estação 5 - Rituais mortuários ou fúnebres
O culto aos mortos ou a sua despedida do mundo dos vivos é algo comum em todas
as sociedades humanas. Porém, as religiões têm rituais específicos para cumprir
esse papel de despedida, separação.
Catolicismo
“Essa é uma das religiões mais presentes no Brasil e por isso grande parte dos
rituais fúnebres católicos são celebrados de maneira semelhante. O velório e o
enterro ocorrem em sequência, sendo que esse último normalmente é realizado até
24 horas após a morte.”
Como são os rituais fúnebres nas diferentes religiões. Disponível em:
https://www.coroasparavelorio.com.br/blog/como-sao-os-rituais-funebres-nas-diferentes-religioes/.
Acesso em 26 de fevereiro de 2019.

Após o enterro ainda há um prazo de sete dias, onde a família pede ao sacerdote
que reze a Missa de Sétimo Dia.
Judaísmo
Nessa religião, primeiramente, o corpo é lavado por pessoas especializadas da
comunidade para que volte a ser como chegou a esse mundo, purificado. Depois o
corpo deve ser vestido com uma túnica branca e, então, ocorre o velório. Antes do
funeral, os familiares do morto rasgam suas próprias roupas, como representação
do luto.
Como são os rituais fúnebres nas diferentes religiões. Disponível em:
https://www.coroasparavelorio.com.br/blog/como-sao-os-rituais-funebres-nas-diferentes-religioes/.
Acesso em 26 de fevereiro de 2019.

