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Boas-vindas à iniciação na sabedoria!
Olá, estudante!

Boas-vindas ao 4o ano!

Você está crescendo rapidamente! Observe as pessoas da turma: veja como também 
estão maiores que no ano passado. 

Mas ninguém cresce só em estatura, você sabe. As pessoas crescem de diversas for-
mas, inclusive na capacidade de pensar, de compreender e de comunicar, e merecem ser 
iniciadas no modo sábio de viver!

Nas aulas de Ensino Religioso deste ano você vai crescer muito, descobrindo aconte-
cimentos incríveis.

O ano será como uma iniciação na sabedoria, isto é, muitos conhecimentos novos 
lhe serão revelados, para que você se torne uma pessoa sábia.

Em cada aula, apresentamos inicialmente um pequeno texto para ler e comentar. 
Depois você irá participar do círculo de iniciação. Isso quer dizer que aprenderá muito 
por meio da comunicação, com colegas e com a professora ou o professor. A seguir, 
vem o enigma, que desafia a inteligência e, ao mesmo tempo, diverte. Por fim, a trilha 
da sabedoria propõe que você faça suas próprias pesquisas e entre nos recintos secretos 
do conhecimento. A mensagem da semana serve para você pensar, cantar ou conversar 
com quem você ama a respeito do que está descobrindo no Ensino Religioso.

Bom ano de estudo! Aliás, bom ritual de iniciação na sabedoria!

Um grande abraço da autora deste livro.



U N I D A D E  1

A comunicação no 
planeta Géa

Objetivo Refletir acerca da capacidade de 
participação individual e coletiva na construção de 
um mundo humanizado e pleno de significados, 
conforme ensinam as tradições religiosas.



1.1. Agentes secretos de Géa*

OBJETIVO

Apresentar-se com base em valores e atitudes que caracterizarão a própria convivên-
cia com a turma.

A PERSEGUIÇÃO

O planeta Géa é uma linda esfera azul que flutua no espaço. É formado de água e 
terra, recoberto de verde e pontilhado de flores, desde o princípio. Depois, os habitantes 
o coloriram ainda mais com belas cidades, grandes navios nos mares e aeronaves no ar. 

O que Géa tem de diferente de nosso planeta é o tempo. Lá, um dia vale por um 
ano. Um menino de 10 anos tem, na verdade, 3.650 anos.

Géa era um lugar de paz e felicidade. Mas foi invadida por guerreiros da terra do 
Pavor, que escravizaram os geáqueos e os forçaram a mentir, assaltar, assassinar, traficar, 
explorar, destruir, brigar, desrespeitar, abandonar, enganar, sequestrar e guerrear.

*  Nome fictício, semelhante ao nome grego do planeta Terra – gea (pronuncia-se “guéa”).
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Quando os pavoráqueos iniciaram a perseguição em Géa, não conseguiram capturar 
todas as pessoas. Então, consultaram nos computadores os registros da população e 
descobriram os nomes dos clandestinos. Agora os perseguem para apanhá-los. Por isso, 
eles adotaram nomes enigmáticos e assumiram a identidade de agentes secretos. Eles 
têm a missão de restituir a liberdade à população escravizada e fazer o planeta voltar a 
ser o que era antes.

DOCUMENTOS DOS AGENTES SECRETOS DE GÉA

Nome: Discídapa
Significado: Discípula da paz
Pai: Respeito
Mãe: Serenidade
Idade: 7.300 anos
Missão secreta: Jamais responder  

 a provocações.

Nome: Désdemen

Significado: Destruidor de mentiras

Pai: Bom senso

Mãe: Sinceridade

Missão secreta:  Jamais mentir 
 nem enganar.

C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Você sabia que qualquer pessoa pode ter uma missão secreta?

Você viu que o nome de cada agente tem relação com a missão secreta?

Em sua opinião, quais as missões mais necessárias no planeta Terra? Por quê?

Agora, você pode imaginar-se um agente secreto de Géa. Pode escolher sua missão 
e criar o seu nome. Depois, faça seu documento de identidade e apresente-se.

ENIGMA

Quem é a pessoa a quem nos sentimos unidos por sentimentos de fraternidade?

R.: Encaminhar-se (1) + Cacho de dedos (1)

O número entre parênteses indica o número de sílabas que você deve escrever para formar a pala-

vra-resposta. Para descobrir as respostas, consulte o “chaveiro dos enigmas”, no fim do livro.
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TR ILHA DA SABEDORIA

Você pode pesquisar, durante a semana, o significado das palavras “discípulo” e 
“serenidade”.

MENSAGEM DA SEMANA

DOCE PEDIDO

Vem, criança, vem
Empresta teu sorriso ao mundo
Deixa tua inocência preencher os espaços
Olha o céu, tu o tens em teus braços
Teu sonhar alcança as estrelas
Que brilham dentro de ti
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Canta, criança, canta
Tua voz desperta os anjos
Que te acompanham na melodia
Teu mundo é tão fantasia
Tua meiguice enternece o coração da gente
E nele faz brotar a emoção como semente

Vem, criança, vem
Há esperança em tua inocência
É o Deus menino trazendo à consciência
O desejo de ser simples, de ser paz
Vem, criança, vem
Há esperança em tua inocência
Vem, criança, vem
Ensina-me a ser feliz também

Vem, criança, sorri
Ensina o mundo a ser feliz
É Deus quem fala pelo teu sorriso
É o coração dizendo que amar é preciso
Que o bem e a fé vêm do querer
E que é tão bom saber viver.

Paulinho e Cida Freitas. CD Meu canto em oração.  
Paulinas/COMEP, 1996.

A comunicação no planeta Géa Unidade I | 11



1.2. Palavras (quase) “mágicas”

OBJETIVO

Compreender a importância da linguagem na comunicação de valores e atitudes 
que constroem paz e felicidade.

A LÍNGUA DO PAÍS “P”

A população do país P é feliz. As pessoas descobriram a existência de palavras e le-
tras que parecem mágicas, porque ajudam a viver com alegria.

P é um país muito bem cuidado. É a casa de todos. A principal característica do povo 
de P é a língua do P. 

. .
P

pa-pão
papar-tipi-lhapa

apa-mopor

R
repes-pepei-topo

papa-rapa-bepéns!

R
pa-paz
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C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Você descobriu como funciona a letra mágica na língua do país P? Observe, pense, 
compare e tente traduzir.

Depois reflita e converse com a turma: quais as outras palavras que a letra P faz 
lembrar?

ENIGMA

Com o grupo, você pode imaginar que foi a uma conferência internacional no país P. 
Lá foram tratados assuntos urgentes para o bem de toda a população da Terra.

O tema da conferência foi: Apa papaz depe-pepen-depe de-pe topo-dopos no-pós.

Com o grupo, você pode criar outros temas para a conferência internacional. Pode 
usar as palavras que a letra “p” faz lembrar.

Também pode escrever os temas na linguagem do país P, depois trocá-los com outro 
grupo para serem decifrados.
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TR ILHA DA SABEDORIA

Você pode pesquisar, durante a semana, o significado das palavras “partilha”, “amor”, 
“respeito” e “paz”.

MENSAGEM DA SEMANA

FARÓIS DE ESPERANÇA

Um novo tempo sonhamos
De justiça, paz e amor
Unindo nossas mãos
Faremos acontecer

Ainda é tempo
Pra felicidade
Um cantinho de paz
Esperança e amizade
Respeitar a vida, a natureza
Cuidar da beleza de todo o planeta
É a nossa missão

Vamos acender faróis de esperança
Luzes de confiança
Para o mundo ser melhor.

Verônica Firmino. CD Faróis de esperança.  
Paulinas/COMEP, 2002.
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1.3. Dicionário do conhecimento sagrado

OBJETIVO

Conhecer o significado de palavras que expressam a sabedoria sagrada em todas as 
tradições religiosas.

A ESCOLA DE TODOS OS POVOS

A escola de conhecimento sagrado reúne estudantes de diferentes etnias, tradições 
religiosas e de todos os povos. O estudo funciona assim: a classe entra no círculo de ini-
ciação e conversa a respeito do que acontece no mundo, no país, na cidade, nas famílias 
e na vida de cada pessoa.
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O mestre da escola é um ancião de origem indígena. Depois de todos terem falado 
sobre assuntos que observam no dia a dia, ele inicia os alunos no conhecimento sa-
grado. Fala do ensinamento das tradições religiosas acerca das atitudes humanas. Por 
exemplo: se existe a ira, que maltrata e magoa, é possível viver a mansidão, que respeita 
e protege. Se existe a desigualdade, que causa fome e morte, é possível viver a partilha, 
que nos ensina a repartir o que é nosso com quem tem menos e proteger a vida. Se 
existe a guerra, que causa medo, é possível viver a paz, que dá segurança e alegria. Por 
isso, essas palavras são sagradas.

Quando o mestre acaba de explicar, as crianças pesquisam outros significados para 
as palavras sagradas. A turma toda, então, escreve o Dicionário do conhecimento sagra-
do. A cada aula, novas palavras aparecem.

C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Você sabia que as palavras faladas e escritas comunicam experiências e ideias?

Sabia que as palavras sagradas têm significados semelhantes em todas as línguas?

Em sua opinião, quais são as palavras sagradas mais importantes para que haja paz 
e amizade entre as pessoas?

Com o grupo, você pode fazer uma síntese dos significados de uma das palavras que 
você já pesquisou. Assim, irá formar-se o dicionário sagrado da turma.

ENIGMA

Transliterar é escrever palavras e frases com letras de um outro alfabeto. Por exem-
plo: escrever palavras em português, usando letras do alfabeto grego.

Abaixo temos o alfabeto grego usado há mais de três mil anos.

Que tal transliterar uma palavra? Primeiro, escreva a palavra em português. Depois, 
confira os dois alfabetos e copie cada letra correspondente no alfabeto grego.

a b k d e f g ‘ i i k l m n o p c r s t u x u z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u x y z

Obs.: A letra “h” não corresponde a uma letra em grego, mas a um sinal que parece uma aspa sim-
ples, o qual era usado no início de algumas palavras iniciadas com vogal. Seu som corresponde ao “h” 
do inglês, como em he (“ele”). 

As letras “v” e “w” não possuem letras correspondentes em grego. 

Para reproduzir as letras gregas no computador você pode usar a fonte symbol. 
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TR ILHA DA SABEDORIA

Você pode pesquisar o significado das palavras “sagrado”, “atitude” e “experiência” 
e incluí-las no dicionário sagrado da turma. 

MENSAGEM DA SEMANA

CORO DAS RAÇAS

Qual é a cor do nosso Deus
E qual o sangue que ele tem?
Deus tem a cor dos filhos seus
Deus tem o sangue que eles têm

O sentimento não tem cor
E em cada um pode morar
O amor sincero é incolor
Jamais nos vai discriminar

A paz virá desta união
De sangue, raças e de cor
Quando aceitarmos nosso irmão
Conforme fez o Criador

A cor que tinge o nosso rosto
Não pode o espírito mudar
Um dia tudo será posto
Na mesma oferta e mesmo altar

José Acácio Santana. CD Notícias de vida. Paulinas/
COMEP, 1999.
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1.4. A casa dos seres pensantes

OBJETIVO

Refletir acerca das capacidades de pensar, decidir, agir e amar, que caracterizam o 
ser humano em relação aos outros seres vivos. Compreender a responsabilidade das 
pessoas para com o planeta e o sonho de transformar a Terra num lugar de vida e paz 
para todos.
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A ILHA DE SÍNESIS

No mapa do mundo feliz, a ilha de Sínesis é banhada por quatro oceanos: o Pensa-
mento, o Palavra, o Comunicação e o Amizade.

Os habitantes de Sínesis são os únicos seres capazes de pensar e formar opinião a 
respeito de tudo o que existe. As ideias são expressas pela palavra, pois eles também 
têm o privilégio de falar e comunicar uns aos outros o próprio pensamento. 

Em Sínesis, as pessoas são amigas e se reúnem para pensar e decidir juntas o que é 
melhor para todas. Os outros seres vivos da ilha, os animais e as plantas, também são 
felizes. O povo de Sínesis sabe que é responsável por esses seres que não pensam nem 
tomam decisões, mas têm direito de viver em paz, sem ameaças nem perigos.

A vida na ilha é de comunicação, amizade e alegria. O povo pensante conhece sua 
responsabilidade pelo equilíbrio e pela proteção do maravilhoso mundo de Sínesis.
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C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

No grupo, você pode criar um desenho coletivo que represente uma cena da ilha de 
Sínesis.

Depois, pode passar o desenho para outro grupo.

Seu grupo receberá o desenho feito por colegas e criará uma história que explique 
a cena desenhada.

ENIGMA

O que é algo que representa e faz lembrar outra coisa?

R.: Concordo, com acento agudo na vogal (1) + Melhor item da festa (2)
O número entre parênteses indica o número de sílabas que você deve escrever para formar a pala-

vra-resposta. Para descobrir as respostas, consulte o “chaveiro dos enigmas”, no fim do livro.

TR ILHA DA SABEDORIA

Você pode pesquisar o significado das palavras “pensar”, “decidir”, “amizade” e “res-
ponsabilidade” e incluí-las no dicionário sagrado da turma.

MENSAGEM DA SEMANA

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

 1.  Todos os animais têm o mesmo direito à vida. 

 2.  Todos os animais têm direito ao respeito, à atenção, aos cuidados e à proteção 
do ser humano.

 3.  Nenhum animal deve ser maltratado.

 4.  Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat e de se 
reproduzir.

 5.  Todo os animais têm direito de crescer no ritmo e nas condições próprias de sua 
espécie.

 6.  O animal que o ser humano escolher para companheiro tem direito a viver con-
forme sua longevidade natural e não deve nunca ser abandonado. 

 7.  Todo o animal de trabalho tem direito a limites razoáveis de duração e de inten-
sidade de trabalho, a alimentação reparadora e a repouso.
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 8.  Nenhum animal deve ser usado em qualquer tipo de experiência que lhe cause 
dor.

 9.  Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado, 
transportado e morto sem ansiedade nem dor.

 10.  Nenhum animal deve de ser explorado em exibições ou espetáculos para diver-
timento do ser humano. 

 11.  Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida.

 12.  Todo ato que implique a morte de grande número de animais, tais como a po-
luição e a destruição do meio ambiente, são considerados crimes.

 13.  Os animais mortos devem ser tratados com respeito e as cenas de violência con-
tra eles no cinema e na televisão não devem ser veiculadas.

 14.  As organizações de proteção dos animais devem ter representação governamen-
tal e os diretos dos animais devem ser defendidos por lei.

Texto original disponível em: <http://www.apasfa.org/leis/declaracao.shtml>.
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