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“Ensino Religioso com foco no sagrado”
Mãe África
Lúcia silva

Oh!... Mãe África!
Mãe negra e de coração!
Teu canto é como a chuva
Fecunda este chão
Teu canto é como o sol!
Clareia a nação!
A dança, o gingado, o pandeiro
Tambor, violão,
O canto, o colar, a pintura
A cor é cultura desta nação
No rosto um sorriso, um axé
Um eterno louvor

O negro é ternura, é raça, é obra de arte
Do Pai Criador
Em roda celebram a vida
A fé, o fervor
Convocam os seus orixás
São pais e mães, acolhem com amor!
Nas guerras resistem com sangue
Com luta e suor
Vencendo correntes, canhões
Sonhando com um mundo
Em que não haja dor!
CD: Partilha: Paulinas - COMEP, 1996.

IAIÁ
Borres e Diná Raquel

Acarajé, cuzcuz, vatapá
Que comida gostosa
Vem saborear (bis)
Olelê, olelê, olelê
olelê, olelê, olelê, iaiá (bis)
Vem o samba, o batuque, a capoeira
Tá fora a tristeza

E vamos dançar (bis)
A Umbanda e o Candomblé
Religiões brasileiras
Que trazem axé (bis)
A cultura afro-brasileira
É uma riquezas
Do nosso país (bis)

PENSAMENTOS PARA REFLETIR
“Eu tenho um sonho que um dia as pessoas não serão julgadas pela cor de sua pele, mas
pelo conteúdo do seu caráter”.
Martin Luther King

"O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem
caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons."
Martin Luther King

"Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua
religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser
ensinadas a amar."

Nelson Mandela

“Não existe um caminho para a paz; a paz é o caminho”.
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