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Educar para a valorização da vida no Ensino Religioso é realizar um 
permanente trabalho de conscientização de que tudo que faz parte do 
nosso mundo é também parte de nós mesmos. Nós, os seres humanos, 
estamos integrados no todo e somos responsáveis pela qualidade da vida e 
pela preservação e o respeito à mesma. Na visão de Gandhi e de muitos 
místicos, todos os seres que fazem parte da realidade que nos circunda são 
considerados como os entes ou os próximos com os quais convivemos, 
interagimos e partilhamos a vida. Trata-se de uma comunhão com a 
totalidade da vida, pois, como disse Mahatma Gandhi: “Tudo o que vive é 
meu próximo” (Gandhi, 1869 – 1948).   
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Municipal de Educação de Curitiba e com a Secretaria Estadual de Educação e a 
organização de um Encontro Nacional de Entidades de Ensino Religioso, em consonância 
com o FONAPER (Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso).  
 Para que possamos atingir nossos objetivos contamos com o apoio e a colaboração 
de todas as entidades associadas e de todos os professores e professoras, verdadeiros 
heróis anônimos, que atuam em nosso Estado, com amor, vocação e desprendimento. 
Carlos Alberto Chiquim - Presidente da ASSINTEC 
 

 
A VALORIZAÇÃO DA VIDA NAS DIFERENTES TRADIÇÕES 

RELIGIOSAS E MÍSTICO-FILOSÓFICAS 
 
 

 A valorização da vida é um tema bastante relevante nos dias atuais por conta da situação de 
violência, desamor, injustiças sociais e degradação do meio ambiente que impera no mundo e em 
nossa sociedade. A vida em nosso planeta está ameaçada, e essa ameaça parte do próprio homem. 
A educação para a valorização da vida é um compromisso de todos, da família, da escola, das 
tradições religiosas e filosóficas, bem como da sociedade como um todo. Tivemos a preocupação de 
disponibilizar informações de diferentes tradições religiosas e místico-filosóficas sobre a temática. 
Estas informações foram elaboradas por representantes das mesmas e se constituem em subsídio 
para pesquisa nas aulas de Ensino Religioso. 
 
ANTIGA E MÍSTICA ORDEM ROSACRUZ – AMORC - A Antiga e Mística Ordem Rosacruz, AMORC 
entende a vida como um fluxo divino de Força Vital, que permeia todo o Universo e que ativa, quando 
as circunstâncias são propícias, a atividade consciente em vários reinos. A vida é una e universal, 
não existe apenas no planeta Terra, mas em várias partes do universo visível e invisível. A vida não 
se interrompe, apenas “muda de fase”: matéria e espírito. O viver na matéria implica desenvolver 
nossas melhores qualidades e despertar nosso potencial interior, de forma que possamos nos tornar 
canais de Luz, Vida e Amor entre nossos irmãos. Foi o que fizeram todos os Mestres, como Krishna, 
Buddha, Jesus etc. Devemos trilhar o mesmo caminho. A valorização da vida passa a ser, 
primeiramente, o autoconhecimento, apreendendo a vida universal a partir de nós, mediante a 
expansão de nossa consciência. Então entenderemos, experimentalmente, a máxima: “se chutas uma 
pedra, as estrelas sentirão”. Jamil Salloum Jr - Assessor de Comunicação da AMORC. Ordem 
Rosacruz, AMORC: Rua Nicarágua, 2620 - 82515-260 – Curitiba –PR. / Tel:(41)3351-3000  Internet: 
www.amorc.org.br / E-mail: rosacruz@amorc.org.br 
 
BUDISMO - Um rio separava dois reinos, porém um ano sobreveio uma seca e a água teria que ser 
racionada. Como as duas nações começaram a brigar os seus reis enviaram exércitos para proteger 
os respectivos súditos.O Buda encaminhando-se à fronteira disse aos reis: “O que vale mais: a água 
do rio ou o sangue dos seus súditos?""O sangue destes homens vale mais do que a água do rio", 
responderam."Oh, reis insensatos" - disse o Buda - "derramar o mais precioso para obter aquilo que 
vale muito menos! Havendo luta haverá o derramamento de sangue destes homens e o rio não 
aumentará uma só gota d’água".Os reis envergonhados resolveram chegar a um acordo e repartir a 
água. Pouco depois chegaram as chuvas e houve irrigação para todos. No Budismo a valorização da 
vida só pode ser realizada através da sabedoria e compaixão presente em todos, porém usualmente 
obscurecida. Por isso treina-se a meditação como forma de remover os obscurecimentos da mente e 
possibilitar uma ação cada vez mais lúcida na vida. O Budismo utiliza-se de diferentes métodos para 
que as pessoas possam encontrar a felicidade, verdadeiramente. Um dos métodos inicia-se com a 
motivação de não criar sofrimento, de criar relações positivas e de dirigir a própria mente. Então, é 
necessário estabelecer a Visão, como ponto de partida, o que significa ouvir os ensinamentos 
revelados pelo Buda, e, que chegou até os dias atuais graças à compaixão genuína dos mestres que 
os transmitiram, geração após geração. Assim, o estudo é o ponto de partida. Porém, é necessário a 
Meditação para estabilizar a Visão. É imprescindível que os ensinamentos sejam vivenciados, 
testados. Assim, a prática do silêncio vai permitir que o que se estudou, o que se ouviu dos grandes 
mestres, se torne uma experiência verdadeira na vida de um praticante. Desse modo é possível 
transcender aos impulsos negativos (uma vez que a mente vai ser “domada”), conduzindo ao 3º 
passo, que é a etapa da Ação, ou seja, a capacidade de agir de forma lúcida no cotidiano. Aí tem 
início o caminho espiritual propriamente dito. Surge a generosidade, o amor e a compaixão dedicados 
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aos outros seres. São ações que ultrapassam nossa identidade. A natureza do ser humano não está 
presa no auto-interesse, mas é originalmente ampla. O time do “eu sozinho” não tem nenhuma chance 
de sobrevivência! Quando manifestamos essa natureza ampla fazemos o que o Buda fez: dedicamos 
nossas vidas para trazer benefícios aos seres, partilhando uma cultura de paz num mundo que inclui 
todos os seres, com suas limitações e com todo o seu potencial de amar e transcender!    Bruno 
Davanzo – Presidente do Centro de Estudos Budistas Bdisatva Paramitta. Centro de Estudos Budistas 
Bodisatva  - Curitiba/PR – Rua Conselheiro Carrão, 1155 – Alto da XV Site: www.paramitta.org  email: 
curitiba@caminhodomeio.org  Fone: 8818-9989 
 
ESPIRITISMO - A verdadeira vida é a vida espiritual. Os Espíritos são os seres inteligentes da 
Criação Divina. Somos Seus filhos porque somos a obra de Deus, tivemos um princípio de acordo 
com a vontade do Criador do Universo, e não teremos fim. Nosso corpo físico é a morada temporária 
da nossa alma, é por meio dele que entramos em contato com o mundo exterior, Deus impõe a 
encarnação com a finalidade de levar o Espírito à perfeição e ter condições de enfrentar sua parte na 
obra da Criação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do Universo, dessa forma, 
contribuindo para a obra geral, os Espíritos também progridem. Desta forma, a Doutrina Espírita 
desenvolve o trabalho de conscientização a respeito do valor da vida corpórea através de palestras, 
cursos, mensagens, incentivando seus adeptos a participarem na comunidade, enquanto cidadãos 
conscientes e ativos, em todas as ações que promovam o bem e preservem a vida, em qualquer de 
suas formas. Izildinha Regina da Silva Castagini - Federação Espírita do Paraná – Alameda Cabral, 
300 – Centro – Curitiba – PR – www.feparana.com.br  
 
FÉ BAHÁ’Í - “Peço que cada um de vós se instrua pela força do Espírito Divino, a fim de ser o meio 
de educar o próximo. A vida e a moral de um homem espiritual são, em si mesmas, um ensinamento 
àqueles que o conhecem. Não penseis em vossas próprias limitações, atentai unicamente o benefício 
que vem do Reino da Glória. Considerai a influência de Jesus Cristo sobre Seus apóstolos e refleti, 
pois, no efeito que eles tiveram sobre o mundo. Esses homens simples foram capacitados, pelo poder 
do Espírito Santo, a propagar as boas novas! Assim, possais todos vós receber a assistência Divina! 
Nenhuma capacidade é limitada quando o Espírito de Deus a guia. A terra por si só não apresenta 
qualidades próprias de vida; é árida e seca, até que seja fertilizada pelo sol e pela chuva; todavia, a 
terra não necessita lamentar suas próprias limitações. Que vos seja dada vida! Que a chuva da 
Misericórdia Divina e o calor do Sol da Verdade fertilizem vossos jardins, para que inúmeras flores de 
rara fragrância e amor cresçam em abundância. Afastai vossas faces da contemplação de vossas 
próprias personalidades finitas e fixai vossos olhos sobre o Resplendor Eterno; então, vossas almas 
receberão, na medida plena, o Poder Divino do Espírito e as Bênçãos da Generosidade Infinita. Se 
assim vos mantiverdes preparados, transformar-vos-eis numa flama ardente para o mundo da 
humanidade, numa estrela guia e numa árvore frutífera, convertendo toda a escuridão e angústia em 
luz e felicidade através do fulgor do Sol da Misericórdia e das bênçãos infinitas das Boas Novas. Este 
é o significado do poder do Espírito Santo, o qual peço seja derramado profusamente sobre vós.” 
'Abdu'l-Bahá (1844-1921) Centro do Convênio de Bahá'u'lláh Fundador da Fé Bahá’í (Palestras de 
‘Abdu'l-Bahá em Paris 1911) -  Comunidade Bahá´í de Curitiba – Rua Fagundes Varela 84 Curitiba- 
Pr - www.bahaictba.org.br 
 
IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos bem 
definida nossa missão, tanto na doutrina quanto no exercício da mesma, no que diz respeito ao valor 
da vida humana. Fomos criados a “...imagem...” e “...semelhança...” de Deus (Gênesis 1:26). E, 
dentre os muitos atributos divinos, o que melhor O caracteriza é o amor (ver I São João 4:8). Portanto 
é de fundamental importância que todo ser humano reflita o caráter do Criador, amando o Senhor, de 
todo o coração, alma e entendimento e o próximo como a si mesmo. (ver São Mateus 22:37 a 40).Em 
2003, foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira o livro Declarações da Igreja, onde a igreja 
expressa sua posição sobre vários temas que influencia a vida humana, tais como: Aborto, 
homossexualismo, clonagem, assédio sexual, entre outros. Este amor-respeito pela vida é ensinado e 
praticado pelos adventistas, pois entendemos que os atos falam mais do que as palavras. E é isto 
que nos motiva a manter em funcionamento em vários lugares creches, asilos, clinicas e hospitais, 
além do complexo educacional, que ensina valores para formar pessoas vencedoras. Pr. Itanael 
Miranda - Pastor Distrital na Associação Sul Paranaense da IASD - Para mais informações consultar: 
Site: www.igrejaadventista.org.br Editora Casa Publicadora Brasileira – Rodovia SP 127 – Km 106 – 
Tatuí-SP. www.cpb.com.br Livro: Nisto Cremos, da CPB. Uma exposição das crenças doutrinárias 
dos Adventistas do 7º. Dia Site: www.vidaporvidas.com.br – Uma campanha nacional pela doação de 
sangue realizado pelos jovens adventistas. 
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IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA - A Igreja Católica Apostólica Brasileira é 
orientada por princípios éticos, cristãos, católicos e apostólicos, no aperfeiçoamento espiritual e na 
formação integral do homem, tendo por missão através de São Carlos do Brasil, organizador jurídico 
da igreja, defender ferrenhamente a coluna mestra da sociedade que é a família, com a arma mais 
potente que se conhece, A SAGRADA ESCRITURA, porque assim estaremos orientando a 
comunidade, valorizando a vida, que é o bem maior. A missão da ICAB, através das várias pastorais 
de aperfeiçoamento dos fiéis, espiritualmente falando, pois sabemos que somos pedras brutas, que 
devemos nos lapidar diuturnamente até nos tornar uma pedra preciosa. Daí o sacerdócio pleno que 
detém o Bispo, através da sucessão apostólica, “de ligar e desligar” quando São Pedro recebeu de 
Jesus o poder da continuidade da igreja dizendo: “o que ligares na terra será ligado no céu e o que 
desligares na terra, também será desligado no céu”. O princípio ético primeiro é o comprometimento 
a participação, é ter amor e disposição para participar da formação espiritual e material, colocando-
nos ao dispor da comunidade, esta atitude é o verdadeiro comprometimento com a vida. DOM 
AURIO FONTANELLA CAMARGO 

IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA - A narrativa bíblica da criação (Gn, 1,1-25), é um 
“hino de louvor” à vida que possui como fonte o Deus criador e senhor supremo de todas as formas 
de vida, e fica satisfeito com a obra da criação ao ver que tudo era “muito bom”. Conforme a narrativa, 
antes da intervenção divina, o mundo era “caos” “abismo” “trevas”. Depois da intervenção tudo se 
transforma em “luz”, firmamento”, “vida”. O ser humano aparece no final como administrador daquele 
paraíso e isso lhe confere uma valor ontológico maior que todas as outras criaturas. O ser humano é 
o primeiro responsável pelo cuidado da vida.  No  evangelho de João, Jesus Cristo se apresenta 
como o Deus da vida e no capítulo dez, na parábola do Bom Pastor, Ele assegura que é preciso 
“expor a vida pela vida” (Jo. 10,11), pois a vida é o fim último na fé cristã que em sua concepção 
escatológica crê na ressurreição onde “tudo será tudo em Cristo” (I cor. 15,28).  Para a Igreja Católica, 
a vida é um fim em si e não meio. Ela não pode ser instrumentalizada para outros fins que não sejam 
a felicidade plena do ser humano e a reconciliação com todas as diversas formas de vida do universo, 
sinal visível do criador. Dentre tantos projetos em favor da vida, temos a Campanha da Fraternidade 
2007 sobre a Amazônia com o lema: “Vida e Missão neste chão” . Prof. Mario Antonio Betiato – 
Membro do Conselho Fiscal da ASSINTEC. 

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL - As igrejas nascem a serviço de Deus e da vida 
das pessoas, queremos crer. Todas elas. Igualmente a nossa, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, 
um dos membros da Comunhão Anglicana. Todavia, há uma pequena diferença entre uma 
comunidade religiosa que acredita que PROMOVER A JUSTIÇA E A VIDA é um dos pilares da sua 
doutrina e missão, e outra que pratica o bem como prática de virtude e busca de perfeição na 
caridade. A ótica da primeira é bem mais forte, muito embora ambas busquem a mesma vontade de 
Deus. A segunda tem dificuldade de ver a ação libertadora como essência do seu existir. O espaço 
de diaconia (serviço) de nossa igreja tem sido relativamente diversificado. Vejamos: Pastoral 
Indigenista; Projeto Bom Samaritano - atendimento via telefone e pessoalmente; Cooperativa de 
costureiras; co-participação em recuperação de tóxico-dependentes; Padaria Comunitária; Projeto 
Barnabé – sopão, banho e formação de moradores de rua; creches; luta pela terra e política agrária; 
participação no mundo da comunicação, especialmente Rádio; Pastoral Juvenil e no mundo das 
escolas. Reverendo Roberto Negreli - robnegreli@bol.com.br - (41) 3024-2981 - clérigo encarregado 
da Missão São João Crisóstomo, Colombo – PR Igreja Episcopal Anglicana do Brasil - Diocese 
Anglicana de Curitiba, uma das 08 dioceses brasileiras. Sede Diocesana do Paraná: Avenida Sete de 
Setembro, 3927 – Centro – 80250-210 – Cwb – PR (41) 3232-0917 - Bispo Diocesano: Naudal Alves 
Gomes ( naudal@yahoo.com.br) 

IGREJA MENONITA - Trabalhamos com várias atividades para a valorização da vida em todas as 
fases da vida, desde infância até a idade idosa. Com os adolescentes focamos a questão de se 
cuidar, de ter relações sexuais somente depois do casamento, da menina se valorizar e não “ficar” 
por aí e dos filhos honrarem os pais. Em escolas focamos palestras e aconselhamento. Encontramos 
muitos lares destruídos, familiares sem estrutura e adolescentes e crianças frustradas. Procuramos 
trabalhar com esses jovens trazendo-lhes suporte. Procuramos ajudar pessoas que estão envolvidas 
com algum tipo de droga ou algo que as escravize. Fazemos isso mediante visitas, mensagens e 
palestras, mostrando que eles são importantes para Deus e que Ele os ama. Ressaltamos que Deus 
os conhece, porque foi Ele quem os criou e que podem confiar n’Ele. Cantamos, visitamos e trazemos 
palavras de ânimo e coragem para pessoas no Lar de Idosos. Também temos um grupo de apoio 
psicológico para mulheres. Pr. Ralf Peters – 2º tesoureiro da ASSINTEC. 
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IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL - A Igreja Presbiteriana reafirma a convicção de que Deus é 
o Senhor da Vida. Cremos que através do Cristo ressurreto a vida venceu a morte, cumprindo assim 
a promessa de que Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Cremos que todas as vezes que os 
valores eternos (fé, esperança e amor) são vivenciados pelo homem, experimentamos a vida 
abundante pregada por Jesus Cristo. Neste sentido, a Igreja Presbiteriana defende os valores da vida 
condenando a violação dos direitos humanos e tudo o que atente contra a dignidade das pessoas. 
Nas comunidades Presbiterianas os membros são incentivados a fazer o bem, a serem prósperos, 
em amar e compartilhar a vida. Procuramos educar um cristão responsável, no sentido de tomar a 
iniciativa em favor da vida. Neste momento em que a vida humana e o próprio planeta estão 
ameaçados, a Igreja Presbiteriana ensina que é dever do cristão ser um agente comprometido com a 
defesa da vida do homem e do meio ambiente. Revº. Agemir de Carvalho Dias – 2º Secretário da 
ASSINTEC. 
 
IGREJA ORTODOXA UCRANIANA -  A vida é um Dom de Deus e não cabe ao homem interrompê-
la desde a concepção com o aborto ou abreviá-la com a eutanásia. Desde o início do Cristianismo a 
Igreja Ortodoxa  instituiu no seu calendário eclesiástico três datas importantes para celebrar a vida: 
a) 25 de março – Anunciação de Maria; b) 08 de dezembro – Concepção de Maria e c) 23 de 
setembro – Concepção de S. João Batista, promovendo palestras e orientando os fiéis a valorizar o 
ser humano desde a sua concepção. Ultimamente a Igreja criou uma  organização " Zoe for Life " 
www.zoeforlifeonline.org com vários programas entre os ortodoxos para valorizar,defender e proteger 
a vida como também programas de educação, abstinência, orientação às gestantes e conforto 
espiritual àqueles que sofrem tormentos de consciência por terem cometido aborto. Na vida da 
natureza e meio ambiente a Igreja na pessoa de Sua Toda Santidade Patriarca Bartolomeu I  criou 
uma ONG Ecológica  Internacional em defesa do meio ambiente, pois: "tudo o que respira, louve o 
Senhor Sl. 150, 6" - Dom Jeremias FERENS – Bispo Eparca da Igreja Ortodoxa Ucraniana na 
América do Sul Av.Cândido Hartmann, 1278 – Bigorrilho – Curitiba, Pr. www.ecclesia.com.br. 
 
ORDEM E MISSÃO RAMAKRISHNA VEDANTA - A Ordem Ramakrishna, seguindo a filosofia da 
Vedanta, acredita que a natureza é sagrada. Tudo o que existe—no universo inteiro—é manifestação 
da bem-aventurança divina. Para a Ordem, o verdadeiro Ser de todas as pessoas é a divindade—
inclusive aquelas consideradas indignas. Todas as impurezas e imperfeições apenas recobrem essa 
divindade.  A Ordem possui 170 centros em todo o mundo, trabalhando incessantemente para o bem 
estar físico, mental e espiritual dos seres humanos. Não apenas isso, alguns centros cuidam do meio-
ambiente, plantando árvores, e a Ordem tem institutos e faculdades que ensinam técnicas de 
agricultura e horticultura em beneficio das pessoas pobres. A Ordem Ramakrishna valoriza a vida de 
milhares de pessoas carentes ajudando-as fisicamente, mentalmente, e espiritualmente.  Ver Deus 
em todos os seres vivos, e servi-Lo neles “adorando-os como uma imagem viva do divino” é o ideal 
da Ordem Ramakrishna. Swami Sunirmalananda. 
 
RELIGIÃO DE DEUS - A Religião de Deus, no Brasil e exterior desenvolve atividades que visam 
fomentar a valorização do Ser Humano e seu Espírito Eterno. Destacam-se Campanhas educativas 
com discussões acerca das conseqüências da pena de morte, do suicídio, das drogas, do aborto, do 
racismo e o respeito com os portadores do HIV; manifestações pela preservação do meio ambiente e 
pela Paz, por meio de palestras e encontros com instituições afins, reforçadas por carreatas e 
passeatas, colocando em prática os conceitos da Pedagogia do Cidadão Ecumênico — Pedagogia do 
Afeto — criada pelo Educador Paiva Netto e aplicada nos atendimentos socioeducacionais da LBV, 
com base nos valores morais, éticos e espirituais. Tudo isso é corroborado pela Rede Boa Vontade 
de Comunicação (Rádio, TV, Internet e mídia impressa), que propaga a Fraternidade entre os povos 
nos meios de comunicação referenciados acima, divulgando, inclusive, uma Prece, de hora em hora, 
num gesto Ecumênico pela Paz Mundial. Nas aulas de Moral Ecumênica, ministradas pela Religião de 
Deus em comunidades que nos solicitam e, também,  para filhos de adeptos, bem como nos 
Encontros da nossa Juventude Ecumênica, são discutidas questões pertinentes ao contexto atual, 
sob o prisma da Espiritualidade Ecumênica. Também acontecem reuniões nos lares, que atuam no 
fortalecimento e na harmonização da família, num trabalho que se estende por meio de visitas a 
hospitais e instituições, visando o conforto espiritual daqueles que sofrem. Podemos concluir 
destacando que a expressão máxima deste Ecumenismo Irrestrito está no Templo da Boa Vontade, 
localizado em Brasília, cujas portas permanecem abertas 24 horas, à disposição de todos os seres 
humanos e espirituais, sem nenhum tipo de discriminação, pois afirma o Presidente da Religião de 
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Deus, José de Paiva Netto: "Deus criou a felicidade. Quem inventou o sofrimento fomos nós, Seres 
Humanos". - Eliane Maria – Jornalista da LBV/Religião de Deus 
 
SEICHO-NO-IE DO BRASIL - O homem é filho de DEUS e foi criado a sua imagem e semelhança.  
Ele traz em seu interior a Vida sublime que possui Valor Eterno. A Vida que tem existência e Eterna é 
a Imagem Verdadeira, o DEUS Absoluto alojado no interior de cada Ser. A Imagem Verdadeira é a 
essência do homem. Ela é a Verdade Vertical que nos liga diretamente ao transcendente, isto é, a 
nossa origem divina onde só existe o Bem, a Luz, a Saúde, a Paz... O mundo da Imagem Verdadeira 
é aqui e agora e nele estão os atributos fundamentais do filho de Deus: a Sabedoria, o Amor, a Vida, 
a Provisão, a Alegria, a Harmonia. O mundo, onde vemos a matéria com os olhos carnais é o mundo 
dos cinco sentidos. É projeção da mente do homem fenomênico que ora manifesta sua existência 
verdadeira e em outros momentos manifesta a pobreza, doença... A Vida Divina é infinita. Quando o 
homem desperta para a Verdade manifesta a Imagem Verdadeira aqui e agora. Vera Lucia Jarenko 
da Cruz – Preletora - Presidente do Depto. de Educadores da Regional Paraná/Curitiba. 

 
TRADIÇÃO RELIGIOSA AFRICANA E/OU AFRO-BRASILEIRA - Desde a concepção até a volta à 
massa de origem1, onde os Seres (homens e mulheres) adquirem o status de ancestralidade 
mediante toda uma ritualidade que se inscreve na dinâmica da escatologia negro-africana e afro-
brasileira (àsèsè2, sirrun3, intambe4, arisun5), a Vida é considerada sagrada, de acordo com os 
valores civilizatórios, filosóficos e teológicos da visão de mundo africana. A prerrogativa da 
ancestralidade está condicionada ao pleno cumprimento no àiyé (terra) do projeto mítico social 
conferido pelo criador Eledumaré, Zambi e/ou Mawu/Lisa às pessoas compulsoriamente.  O 
pertencimento ontologicamente falando a um Orixá, Inkice ou Vodun6 é compreendido como um fator 
que é concebido e gerado imbricadamente com o desenvolvimento da vida do menino ou da menina 
em processo de gestação. Nessa premissa da Existência de natureza africana reside a improbidade 
de toda e qualquer violência seja ela simbólica ou material à vida humana. Como afirma SODRÉ7 
(1999, p. 181), o Ser Humano na Religião Afro é “considerado um santuário” ou ainda como “um 
verdadeiro templo vivo”, numa “articulação [...] de instâncias psíquicas pertencentes tanto ao registro 
mítico quanto ao das identificações psicossociais” (p. 183). Pegigã Glauco Souza Lobo & Ogiyán 
Kalafor Olorode (Jayro Pereira). 
 

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ -  Como Testemunhas de Jeová seguimos as leis e princípios descritos 
na Bíblia Sagrada. Um dos aspectos principais de valorização da vida é ensinar às pessoas a respeito 
de Jeová Deus e seu filho Jesus Cristo. Através deste conhecimento exato é possível dar sentido a 
vida agora e uma esperança para o futuro. (João 17:3). Quando Jesus Cristo veio à Terra, sua 
principal atividade era ensinar sobre os propósitos de Deus. Mesmo quando julgado perante Pôncio 
Pilatos, Jesus testificou: “Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da 
verdade” (João 18:37). Jesus reconhecia a importância da sua obra. Onde quer que estivesse Jesus 
dava testemunho de Jeová e louvava-o publicamente. Assim as Testemunhas de Jeová dão 
testemunho da verdade que pode libertar as pessoas, indo de casa em casa, nas ruas, ou dando 
testemunho informal a colegas de trabalho, de escola ou a parentes (João 8:32). Alexandre Ianino – 
Site: www.watchtower. org 
 

                                                 
1 Na Tradição Africana das Celebrações do Culto aos Orixás, Inkices e Voduns, não se usa a palavra 
“morte” como no ocidente. Na cosmogênese africana, a conotação é da volta à “massa de origem”. 
Como dissolução do corpo com todo o seu conteúdo na terra voltando para o Òrun (espaço infinito) e 
Emí (sopro vital da existência) que retorna ao Deus Criador.   
2 Na língua iorubá 
3 Da língua ewe-fon 
4 Dos idiomas quicongo, quimbundo e umbundo. Cf. CASTRO, Yeda Pessoa de. Falares africanos na 
Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. p. 86.   
5 Essa expressão é usual para denominar as celebrações escatológicas e ancestrálica das Nações de 
Oyo, Gege/Ijexá e Cabinda do Estado do Rio Grande do Sul. 
6 Não confundir Vodun, expressão que denota “divindade” na língua Fon/Fogbe como a palavra 
“vudu” que mediante a conotação perversamente racista é atribuída ao uso de bonecos com alfinetes 
para fazer o “mal” que assim enquadra a Tradição Religiosa de origem africana na visão de mundo 
maniqueísta judaico cristã e, por conseguinte, associação à bruxaria européia.  
7 SODRÉ, Muniz. Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.   


