
 

 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Ensino Religioso os CALENDÁRIOS SAGRADOS. Para ajudar em 

seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos.  

 

TEMPORALIDADE/CALENDÁRIOS SAGRADOS 

Você sabia que existem calendário sagrados? Ou seja, existem religiões que seguem e registram o tempo 

de diferentes modos? 

Nossos objetivos na aula de hoje são conhecer diferentes calendários sagrados antigos, entender a 

função dos calendários nas diferentes religiões como forma de registro das datas importantes e da 

passagem do tempo. 

 

QUEM TEVE A IDEIA DE CORTAR O TEMPO EM FATIAS E FAZER UM CALENDÁRIO? 

Desde a antiguidade os seres humanos procuram adotar formas de medição do tempo para se 

orientar. Os conhecimentos produzidos a partir dos calendários foram e são utilizados na agricultura, na 

pesca, na caça, nos movimentos migratórios. Além disso, são marcadas nos calendários as datas 

comemorativas de caráter religioso, como o nascimento ou morte de um líder, ou um fato marcante na 

história desse povo ou civilização.  

Para você ter uma idéia, o calendário mais antigo já encontrado (10.000 anos) fica na Escócia. Trata-

se de um monumento Mesolítico que marca os meses lunares (5 semanas de 10 dias cada).  

 

Agora vamos conhecer alguns calendários antigos! 

 

Calendário Maia – faz parte dele o caléndário Haab com um ciclo 

solar de 365 dias e o calendário Tozolkin de rituais religiosos que 

funciona com 250 dias. Esse calendário é composto por duas 

engrenagens uma dentro da outra. Funciona na forma de ciclos 

de vinte em vinte anos. Inicia-se num marco “zero” que, segundo 

os estudiosos, corresponde a 3113 a.C.  
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Calendário Mesopotâmico - possuía 12 meses lunares de 29 ou 30 dias e serviu de base para a elaboração 

do calendário judaico. O ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar, então 

acrescentaram um mês a cada três anos. Era profundamente ligado aos cultos, estruturando a vida dos 

mesopotâmios. 

 

 

Calendário Egípcio - Os egípcios organizavam seu 

calendário a partir de um ano dividido em três diferentes 

estações formadas a partir da variação das águas do Nilo. 

Assim, trabalhavam basicamente com as estações das 

inundações, da semeadura e da colheita. Havia, então, dois 

tempos: um tempo cíclico marcado pelas tradições e pelos 

rituais religiosos (sagrado); e um tempo linear, mais pautado pela atividade quotidiana (profano).  

 

Calendário Judaico - criado na época do Êxodo (1447 a.C.), é um calendário lunissolar (procura harmonizar a 

duração do ano solar com os ciclos mensais da lua através de ajustamentos periódicos). Usado pelo povo de 

Israel há mais de três milênios para a determinação de datas festivas, aniversários, mortes e serviços 

religiosos. Atualmente está no ano 5776. 

 

Calendário Chinês – também é lunissolar e data da época do imperador Huang Di (Imperador Amarelo) que 

reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. O calendário conta anos e ciclos. Cada ciclo tem 12 anos que 

recebem nomes dos animais do horóscopo chinês: Boi, Cão, Carneiro, Cavalo, Coelho, Dragão, Galo, Macaco, 

Porco, Rato, Serpente, Tigre. O calendário chinês está no ano da Cabra de 4713. 

 

Agora que vimos resumidamente a história de alguns calendários adotados pela humanidade ao longo 

dos tempos, vamos conhecer o caledário adotado aqui no Brasil. Você sabe qual é? Conhece sua origem? 

 

Trata-se do calendário Gregoriano instituído em 1582 pelo papa Gregório XIII. O Papa Gregório 

reformou o calendário Juliano, uma herança do Império Romano. Agora, com o calendário Gregoriano o início 

da contagem dos dias é o nascimento de Jesus Cristo. Assim, nós, que recebemos a herança ocidental, 

marcamos a história por meio desse calendário e dividimos o tempo histórico tendo como ponto de partida 

o nascimento de Cristo, por isso é comum nos referirmos a tudo o que ocorreu antes de Cristo com a 

abreviação (a.C), e a tudo o que ocorre depois do seu nascimento com a abreviação (d.C).  

                     Calendários egípio e judaico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_solar


 

 

 

Este calendário surgiu para ajustar o ano civil ao ano solar decorrente do movimento de elipse 

realizado pela Terra em torno do Sol. Nele foram fixadas as datas sagradas do cristianismo. 

 

CALENDÁRIO GREGORIANO - https://www.maisfm.com/google-celebra-aniversario-do-calendario-gregoriano-confira-algumas-curiosidades/ 

 

Considerações Finais 

 

Vimos nessa aula que a humanidade, desde as primeiras civilizações, procura organizar o tempo. 

Podemos dizer que existiram tantos calendários quanto civilizações. Percebemos que a temporalidade 

sagrada se manifesta, também, por meio dos calendários, que marcam os ritos, os cultos, as festas, a história 

do sagrado. Que os calendários servem tanto para registrar a passagem do tempo profano, ou seja, o tempo 

marcado pelas nossas realizações cotidianas da vida civil, quanto para marcar o tempo sagrado 

 

 

Agora você já pode fazer as atividades!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maisfm.com/google-celebra-aniversario-do-calendario-gregoriano-confira-algumas-curiosidades/


 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

1. Sobre calendários sagrados é correto afirmar: 

a) O calendário mais antigo já encontrado localiza-se na Nova Zelândia. 

b) O calendário maia funciona na forma de ciclos de dez em dez anos. 

c) O calendário mesopotâmico serviu de base para a elaboração do calendário judaico. 

 

2. Trata-se de um calendário lunar, composto por doze meses de 29 ou 30 dias, 

formando um ano de 354 ou 355 dias. 

a) Calendário Maia 

b) Calendário Islâmico 

c) Calendário Gregoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Semana e bons estudos! Até nossa próxima aula. 

Escola/Colégio: 
 

Disciplina: 
 

Ano/Série: 

Estudante: 
 


