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Unidade 2: Integridade (Valores além da medida) 

Nesta unidade, nosso objetivo é refletir sobre integridade. A integridade pessoal inclui a 

integridade moral e física, sendo um conceito bem abrangente. Pode ser entendido como a 

qualidade de ser honesto consigo mesmo e com as outras pessoas, além de procurar viver uma 

vida alinhada a seus princípios morais. Um indivíduo que queira desenvolver integridade pessoal 

deve rever suas crenças e valores e se comportar conscientemente com seu código moral 

pessoal. 

Integridade neste sentido não se refere apenas à dimensão da moralidade, mas da inteireza do 

ser. A integridade não acontece instantaneamente, mas se desenvolve durante a vida toda, numa 

tarefa de autoconhecimento, e isso exige disciplina, esforços. 

Todas as atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-se de 

colocar identificação e o título do conteúdo). 

 

 Para melhor compreensão do tema, leia o texto bíblico, leia o texto bíblico Gênesis 50,19-

20 e responda as questões a seguir.  

1) Que conclusões podemos tirar depois da leitura do texto bíblico acima? Explique.  

2) Qual a relação do tema da unidade com a história do personagem José? 

 

A Narrativa bíblica nos apresenta alguns princípios: Nem tudo dá certo, mesmo quando agimos 

bem. Nem tudo está sob nosso controle e todas as coisas podem ser transformadas por Deus. 

 

Jeitos de ser: Religião no antigo Egito 

 O antigo Egito era politeísta, ou seja, as pessoas acreditavam em vários deuses e deusas; 

 A vida pós-morte tinha grande importância na cosmovisão egípcia. Acreditava-se que os 

mortos ressurgiam em uma vida de fartura, semelhante à vida que tinham na Terra. Para 

isso o corpo do morto tinha que ser preservado de acordo com os rituais.  

(cosmovisão: maneira pessoal de ver e compreender o mundo). 

 Osíris: deus dos mortos e do renascimento. 

 Maat: deusa responsável pela verdade, a justiça e a ordem. 

A morte no antigo Egito 

Depois da morte, a alma humana (chamada de ba) era conduzida pelo deus Anúbis ao “saguão das 

duas verdades”, onde era julgada por um tribunal divino presidido por Osíris. O coração da pessoa era 

colocado em uma balança que tinha como contrapeso uma pena da deusa Maat, representada pela 

pena de avestruz. A alma só entraria no mundo dos mortos se seu coração fosse íntegro e justo, mais 

levedo que a pena de Maat. 

 Para os egípcios, um ser humano, para ser completo, precisava possuir o corpo físico, o 

nome, a sombra, o Ka(sua força de vida espiritual),o ba(sua personalidade) e o akh(o ser 

aperfeiçoado que aproveitaria a  vida no paraíso após a morte). 

 Por isso, o corpo tinha de ser conservado, pois era para ele que o Ka retornaria  de onde 

tiraria forças para se reunir novamente ao ba no além. 

 Ka e ba,reunidos,criavam o akh, que era quem receberia permissão, ou não, para entrar no 

paraíso. 



 O corpo dos faraós era preservado por meio do embalsamamento. Eles eram colocados 

em sarcófagos dentro de gigantescas câmaras mortuárias nas pirâmides, acompanhados 

de suprimentos para abastecer a vida pós- morte.  

 Além dos bens necessários à vida no Paraíso, os mortos eram enterrados com textos que 

os ajudariam a pedir pela absolvição a Osíris. 

 

Reflita sobre o texto e responda às questões. 

 

1) O que significa a expressão “estar com a consciência pesada”? 

2) Como será a consciência de uma pessoa cujo coração é integro e justo? 

3) O que significa politeísta ou monoteísta? 

4) De acordo com as crenças egípcias, o que o ser humano precisava para ser completo? 

5) Para os egípcios a vida pós-morte tinha grande importância.Com base nas informações 
obtidas, relacione as questões a seguir. 

(1) Cosmovisão; 
(2) Osíris; 
(3) Maat; 
  
(     ) Responsável pela verdade, a justiça e a ordem. 
(     ) Maneira pessoal de ver e compreender o mundo. 
(     ) deus dos mortos e do renascimento. 
 


