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Slide 1 Sobre este plano

Este slide em específico não deve ser apresentado
para os alunos, ele apenas resume o conteúdo da
aula para que você possa se planejar.
Este plano está previsto para ser realizado em uma
aula de 50 minutos. Serão abordados aspectos que
fazem parte do trabalho com a habilidade
EF05HI04 de História, que consta na BNCC. Como a
habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo
o ano, você observará que ela não será
contemplada em sua totalidade aqui e que as
propostas podem ter continuidade em aulas
subsequentes.
Materiais necessários: material impresso para
composição das estações de estudo, folha papel A4,
lápis de cor, giz de cera, projetor e computador.
Material complementar:
Estações de Estudo, disponível no link:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/76em4dsrEkRtdmFb55HbKNZxsZWrBRuBEKHFK5FPejGJpJY4ytr3w4UYcHCM/his5-
04un05-estacoes-de-estudo.pdf
Para você saber mais: para essa aula é importante
estar atento ao que é rito e ao que é ritual, segundo
o Dicionário SIlveira Bueno (2007):
rito - s.m. Cerimônia ou conjunto de cerimônias de
uma religião.
ritual - adj. Relativo a ritos; s.m. cerimonial,
protocolo.
CASAGRANDE, Gabriel. Rituais dentro das
diferentes religiões. Medium Corporation. 08 de
abril de 2017. Disponível em:
https://medium.com/@gabrielcasao/rituais-
dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
bdf4f734a2fa. Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
ZANINI, Sirlei Groff. Ritos Sagrados. Disponível
em:
http://ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/ritos_sagrados.ppt.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
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.
SGARIONI, Mariana. Saiba como é a iniciação em
diferentes religiões. Folha OnLine. 17/12/2012.
Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u254.shtml.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
VASCONCELOS, Alex C. Os ritos litúrgicos .
Dominus Vobiscum. Disponível em:
https://domvob.wordpress.com/2012/10/12/os-
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https://domvob.wordpress.com/2012/10/12/os-
ritos-liturgicos/. acesso em 25 de fevereiro de
2019.
Rituais nas tradições religiosas. ASSINTEC.
Disponível em:
http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-
%20Inf.%2028.pdf. Acesso em 25 de fevereiro de
2019.
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.
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.
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Slide 2 Objetivo

Tempo sugerido: 3 minutos
Orientações: Projete o objetivo e leia com os
alunos. E posteriormente, levanta algumas
questões:
O que são ritos?
O que são rituais?
Cite alguns exemplos de rituais vivenciados em
nossa comunidade?
A intenção desses questionamentos é instigar a
percepção dos alunos quanto aos acontecimentos
ritualísticos que acontecem na sociedade. Lembre-
se de informar que esses rituais estão ligados de
maneira peculiar com a religiosidade e formação
cultural da sociedade.
Para você saber mais: para essa aula é importante
estar atento ao que é rito e ao que é ritual, segundo
o Dicionário SIlveira Bueno (2007):
rito - s.m. Cerimônia ou conjunto de cerimônias de
uma religião.
ritual - adj. Relativo a ritos; s.m. cerimonial,
protocolo.
Para compreender um pouco mais acesse:
CASAGRANDE, Gabriel. Rituais dentro das
diferentes religiões. Medium Corporation. 08 de
abril de 2017. Disponível em:
https://medium.com/@gabrielcasao/rituais-
dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
bdf4f734a2fa. Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
ZANINI, Sirlei Groff. Ritos Sagrados. Disponível
em:
http://ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/ritos_sagrados.ppt.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
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Slide 3 Contexto

Tempo sugerido: 10 minutos
Orientações: projete essas imagens para os alunos,
e peça que eles indiquem que momentos estão
sendo retratados nas imagens.
Imagem1: casamento
Imagem 2: batizado. Disponível em:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Batismo_Davi_Bergstedt.jpg.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
Imagem 3: formatura
Após a identificação das imagens, pergunta a eles:
Qual a importância desses eventos na vida de um
ser humano?
Esses eventos podem ser chamados de ritos ou
rituais?
Você já participou de algum desses eventos?
Como você entende a participação em algum
desses eventos?
As perguntas devem ser lidas e deixar um momento
breve para a exposição das colocações dos alunos.
Os ritos e rituais são ordenadores da vida social e
na sua dimensão simbólica, constituem bens
comuns em sociedade (SEGALEN, Martine, 2002)
Como adequar à sua realidade: o professor pode
iniciar essa aula no laboratório de informática e
pedir que os alunos pesquisem imagens de rituais
comuns na vida do ser humano. Ou ainda, usar a
cultura local para explorar os rituais vivenciados
nessa comunidade, exemplos: batismo na fogueira,
danças típicas, cerimônias de iniciação da vida
adulta, cerimônias fúnebres, entre outras.
Para você saber mais: para essa aula é importante
estar atento ao que é rito e ao que é ritual, segundo
o Dicionário SIlveira Bueno (2007):
rito - s.m. Cerimônia ou conjunto de cerimônias de
uma religião.
ritual - adj. Relativo a ritos; s.m. cerimonial,
protocolo.
Para compreender um pouco mais acesse:
CASAGRANDE, Gabriel. Rituais dentro das
diferentes religiões. Medium Corporation. 08 de
abril de 2017. Disponível em:
https://medium.com/@gabrielcasao/rituais-
dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
bdf4f734a2fa. Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
ZANINI, Sirlei Groff. Ritos Sagrados. Disponível
em:
http://ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/ritos_sagrados.ppt.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
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Slide 4 Problematização - parte 1

Tempo sugerido: 10 minutos
Orientações: Projete esse slide para os alunos.
Escolha um aluno para realizar a leitura para
todos. Após a leitura, é importante esclarecer aos
alunos que os ritos e rituais estão ligados à vida em
sociedade. Esclareça que essa aula não é sobre uma
ou outra religião, e sim um momento de entender o
motivo pelo quais esses rituais são importantes
para o ser humano, como forma de convívio em
sociedade e ordenador de cultura.
Para você saber mais: (para essa aula é importante
estar atento ao que é rito e ao que é ritual, segundo
o Dicionário SIlveira Bueno (2007):
rito - s.m. Cerimônia ou conjunto de cerimônias de
uma religião.
ritual - adj. Relativo a ritos; s.m. cerimonial,
protocolo.
Para compreender um pouco mais acesse:
CASAGRANDE, Gabriel. Rituais dentro das
diferentes religiões. Medium Corporation. 08 de
abril de 2017. Disponível em:
https://medium.com/@gabrielcasao/rituais-
dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
bdf4f734a2fa. Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
ZANINI, Sirlei Groff. Ritos Sagrados. Disponível
em:
http://ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/ritos_sagrados.ppt.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
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Slide 5 Problematização - parte 2

Tempo sugerido: 15 minutos
Orientações: esse slide vai ficar projetado durante
o tempo da problematização. Nesse momento,
monte 5 estações de estudo com os tipos de rituais
presentes nas diversas religiões. Para
esclarecimento sobre as imagens:
Iniciação - imagem de iniciação do Candomblé.
Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Inicia%C3%A7%C3%A3o_%C3%A9_um_rito_de_passagem.JPG.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
Festivos - folia de reis no Espírito Santo.
Disponível em:
https://www.flickr.com/photos/pit_thompson/88431244/in/photostream/.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
Litúrgicos - missa na igreja católica. Disponível
em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Maria_Sehnde_Gottesdienst.jpg.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
Cura - pajelança através de defumação. Disponível
em:
http://tamboresdeorunmila.blogspot.com/2012/06/pajelanca-
cura-atraves-das-ervas.html. Acesso em 24 de
fevereiro de 2019.
Mortuários - visitação ao cemitério no dia de
finados. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Campo_da_Boa_Esperan%C3%A7a_06.jpg.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
Para montar cada estação, imprima o material
Estações de Estudo, disponível no link:
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/76em4dsrEkRtdmFb55HbKNZxsZWrBRuBEKHFK5FPejGJpJY4ytr3w4UYcHCM/his5-
04un05-estacoes-de-estudo.pdf
Nesse material há textos de exemplos do
significado de cada um dos tipos de rituais. Divida
a turma em 5 grupos para que haja tempo para
leitura e estudo em todas as estações por todos os
grupos. O tempo de permanência de cada grupo em
cada estação é de 3 minutos.
Como adequar à sua realidade: o professor pode
trazer imagens ou depoimentos de pessoas ligadas
à comunidade. Seria interessante convidar líderes
de diversas religiões para apresentar aos alunos as
especificidades dos rituais em cada religião.
Para você saber mais:
CASAGRANDE, Gabriel. Rituais dentro das
diferentes religiões. Medium Corporation. 08 de
abril de 2017. Disponível em:
https://medium.com/@gabrielcasao/rituais-
dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
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dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
bdf4f734a2fa. Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
ZANINI, Sirlei Groff. Ritos Sagrados. Disponível
em:
http://ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/ritos_sagrados.ppt.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
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.
SGARIONI, Mariana. Saiba como é a iniciação em
diferentes religiões. Folha OnLine. 17/12/2012.
Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u254.shtml.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
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.
Rituais nas tradições religiosas. ASSINTEC.
Disponível em:
http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-
%20Inf.%2028.pdf. Acesso em 25 de fevereiro de
2019.
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.
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.
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Slide 6 Sistematização

Tempo sugerido: 12 minutos
Orientações: projete esse slide e deixe ele como
fundo para execução dessa etapa. Divida a turma
em grupos de no máximo 4 alunos.
Cada grupo irá enumerar rituais que eles conhecem
e se possível dizer de que tipo são. Para isso eles
vão usar as referências das estações de estudo.
Distribua para cada aluno meia folha de papel A4 e
oriente a atividade.
O grupo irá fazer um relato sobre uma tradição
familiar que acontece como se fosse um ritual.
Exemplo: como acontece as comemorações do
Natal? Que tipos de comida? Há alguma celebração
religiosa?
Após o relato, irã produzir um desenho que
represente esse ritual.
E finalmente a turma toda irá organizar um painel
onde estarão expostos os relatos e desenhos dos
rituais familiares ou da comunidade. O painel terá
o seguinte título: Ritos familiares - construindo
minha identidade.
Para você saber mais:
CASAGRANDE, Gabriel. Rituais dentro das
diferentes religiões. Medium Corporation. 08 de
abril de 2017. Disponível em:
https://medium.com/@gabrielcasao/rituais-
dentro-das-diferentes-religi%C3%B5es-
bdf4f734a2fa. Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
ZANINI, Sirlei Groff. Ritos Sagrados. Disponível
em:
http://ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/ritos_sagrados.ppt.
Acesso em 23 de fevereiro de 2019.
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.
SGARIONI, Mariana. Saiba como é a iniciação em
diferentes religiões. Folha OnLine. 17/12/2012.
Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u254.shtml.
Acesso em 24 de fevereiro de 2019.
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.
Rituais nas tradições religiosas. ASSINTEC.
Disponível em:
http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-
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http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-
%20Inf.%2028.pdf. Acesso em 25 de fevereiro de
2019.
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.
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.
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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. 
 

https://www.paulinas.org.br/dialogo/pt-br/?system=news&id=15209&action=read


● 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. 
 



 
Imagem de Comemoração da Páscoa em Portugal. Disponível 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 em:            
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3matzot.jpg. Acesso em 25 de fevereiro de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pascoa_na_Rua_da_Boavista_(6).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3matzot.jpg


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. 

 

 
Santa Missa da Igreja Ortodoxa. Disponível em:       
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_mass_of_the_Syriac_Orthodox_Church.jpg. Acesso em   
25 de fevereiro de 2019. 
 

https://domvob.wordpress.com/2012/10/12/os-ritos-liturgicos/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_mass_of_the_Syriac_Orthodox_Church.jpg


 
Terreiro de umbanda. Representação de Ogum. Início da gira. Disponível em:           
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ogum.JPG. Acesso em 25 de fevereiro de 2019. 
 

 
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. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ogum.JPG
http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-%20Inf.%2028.pdf
http://ensinoreligiosonreapucarana.pbworks.com/w/file/fetch/109765948/Rituais%20nas%20Tradi%C3%A7%C3%B5es%20Religiosas%20-%20Inf.%2028.pdf


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. 
 
 

http://tamboresdeorunmila.blogspot.com/2012/06/pajelanca-cura-atraves-das-ervas.html
https://www.coroasparavelorio.com.br/blog/como-sao-os-rituais-funebres-nas-diferentes-religioes/
https://www.coroasparavelorio.com.br/blog/como-sao-os-rituais-funebres-nas-diferentes-religioes/
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