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ROTEIRO DE AULA
Tema: TEXTOS SAGRADOS DAS RELIGIÕES ORIENTAIS
Objetivo: Conhecer os textos sagrados das Religiões Orientais.
 Textos Sagrados: Budismo.
 Textos Sagrados: Hinduismo.
 Textos Sagrados: Confucionismo.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Qual é o nome do outro Livro Sagrado do Islamismo, além do
Alcorão? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Suna.
B. ( ) Torá.
C. ( ) Bíblia.
D. ( ) Talmude.
E. ( ) Pentateuco.
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•

São criados a partir da manifestação ou inspiração
divina: o próprio divino envia a mensagem ao
homem religioso.

•

Alguns textos sagrados não nascem sagrados:
tornam-se sagrados à medida em grupos encontram
neles elementos que auxiliam a experimentar a
manifestação do Sagrado.

•

Outra forma de um texto se tornar sagrado é após a
morte do fundador da religião.

•

Por exemplo: após a morte do Buda, seus
ensinamentos foram organizados e transformados
em livros pelos seus seguidores.

Textos Sagrados Escritos
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•

O Livro Sagrado é o centro da tradição religiosa.
Deve ser respeitado.

•

A mensagem escrita no Livro Sagrado é preservada
ao longo do tempo. É atual: mesmo o texto sendo
escrito no passado.

•

A narrativa da escrita é sagrada. Não é científica:
contém a experiência religiosa sagrada e orientações
para a vida.

•

Para a compreensão da mensagem o leitor deve
respeitar normas estabelecidas pela própria religião

•

Podem haver nos textos sagrados diversas fases:
textos escritos em tempos diferentes, autorias
diversas, linguagens diferentes, etc.

Os Livros Sagrados
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• Visão cíclica da história: a história se repete
num ciclo eterno. O mundo dura de eternidade
em eternidade.

Resumo: Cultura Oriental

• O divino está presente em Tudo: Politeísmo,
Panteísmo e Henoteísmo.
• O homem pode alcançar a união com o divino
mediante a iluminação súbita e o
conhecimento.
• Culto: Meditação e Sacrifício.
• Salvação: Libertação do eterno ciclo da
reencarnação da alma e da “Lei do Carma”.
• Ideal de Vida: Passividade e fuga do mundo.
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Budismo
•

O Budismo é originário da Índia.
Porém, pouco resta do Budismo na
Índia atualmente.

•

Ele é mais difundido no Sri Lanka e
no Sudeste da Ásia. Possuindo,
também, longa e importante
história na China, na Coréia e no
Japão.

•

Excluindo a China, estima-se que
quase 200 milhões de pessoas
professam a fé Budista no mundo.
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Fundador
•

Sidarta Gautama (560-480 a.C.): filho de um rajá
que viveu no Nordeste da Índia.

•

O príncipe Sidarta cresceu no seio da fortuna e do
luxo. O rajá ouviu uma profecia de que seu filho se
tornaria um poderoso governante. Mas, se ele visse
os sofrimentos do mundo, tomaria o caminho
oposto e abandonaria o mundo por completo.

•

Para evitar que isso ocorresse, o rajá “prendeu” o
filho no palácio e o cercou de delícias e diversões.

•

Ainda jovem, Sidarta se casou com sua prima.
Manteve, também, um harém de lindas dançarinas.
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•

Aos 29 anos, Sidarta saiu do palácio. O jovem
príncipe viu algo que nunca havia visto antes:
VELHOS e DOENTES. Ele não sabia o que era
velhice e doença. Foi-lhe explicado que, antes
de morrer, todos ficariam VELHOS e DOENTES.

•

Sidarta, então, pediu para ver a MORTE. Foi-lhe
apresentado um cadáver e as cinzas dos mortos.
Foi-lhe explicado que a morte é o momento da
separação e que ela vinha para todos.

•

Sidarta ficou profundamente abalado com a
VELHICE, DOENÇA E MORTE. Nesse dia, Sidarta
aprendeu o que era SOFRIMENTO e aprendeu,
sentindo, o que era COMPAIXÃO.

Fundador
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• Sidarta concluiu que não poderia
mais viver no luxo com tanto
sofrimento do lado de fora do
palácio.

Fundador

• Na mesma noite, renunciou à sua
agradável vida de príncipe. Sem se
despedir, abandonou esposa e
filho. Partiu para uma vida de
andarilho.
• Uniu-se a uma grupo de ASCETAS
numa vida de oração e renúncias.
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•

Um dia, Sidarta ouviu um músico falando ao seu
aluno, num barco que passava no rio: “Se esticar a
corda, ela arrebentará; se deixar ela frouxa, não
tocará”. De repente, Sidarta percebeu que as
palavras do músico continham uma grande verdade
e que ele havia seguido o caminho errado.

•

O Caminho correto é o CAMINHO DO MEIO
(Equilíbrio): Nem “8” nem “80”!

•

Sidarta sentou-se sob a sombra de uma figueira para
meditar. Objetivo: Alcançar a Verdade. Depois de 49
dias alcançou o Nirvana: Extinção da chama dos
apegos e desejos; e o fim do sofrimento humano.

•

Desde então, ele passou a ser chamado de Buda:
“Desperto”, “Iluminado”, ‘O que sabe”.

Fundador
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•

NIRVANA: estado perfeito de paz mental. Livre de
toda ignorância, inveja, orgulho, ódio e outros
estados aflitivos.

•

Ao dominar seus desejos, Buda parou de produzir
Carma e não estava mais sujeito à lei do
renascimento. Conseguira alcançar a salvação
para si mesmo.

•

O deus Brahma pediu que Buda difundisse seus
ensinamentos. Então, Buda decidiu se tornar um
guia dos seres humanos.

•

Buda foi apenas o guia da humanidade. E como já
entrou no Nirvana, não pode ver nem
recompensar as ações de um budista.

Fundador
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ATIVIDADE
1. O Budismo é originário da Índia. Porém, pouco resta do Budismo
na Índia atualmente. Qual é o nome do fundador do Budismo?
(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Triptaca.
B. ( ) Sidarta
Gautama (Buda)
:
C. ( ) Rajá.
D. ( ) Vedas.
E. ( ) Lao Tsé.
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Texto Sagrado
•

Buda não deixou nada escrito, pois seus
ensinamentos eram feitos somente pela
oralidade: de forma falada.

•

Após a sua morte, seus seguidores
passaram a transcrever suas ideias em
textos escritos.

•

Por isso,
no Budismo, encontramos
diversos
escritos
inspirados
nos
ensinamentos de Buda.
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• Triptaca: 3 cestos. Escritura principal dos
budistas. Compilação dos ensinamentos
budistas tradicionais. É composto por três
grandes grupos ou Pitacas:

Texto Sagrado

1. Vinaia Pitaca (DISCIPLINA): Define as regras
para a comunidade monástica: Masculina e
Feminina.
2. Suta Pitaca (TEMAS): Contém os discursos
proferidos pelo Buda a seus discípulos,
admiradores e adversários.
3. Abidarma Pitaca (ENSINAMENTOS): Detalha o
processo de renascimento, processos mentais
sutis, a prática meditativa, dentre outros assuntos.
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Lei do Carma
•

Certas coisas que pensamos ou fizemos
no passado nos afetam mais tarde.

•

Os budistas creem que também o que
fazemos numa vida passada nos atinge
nesse vida presente; ou noutra vida
futura.

•

O tipo de vida em que o indivíduo vai
renascer depende de suas ações em vidas
anteriores. Ou seja: O homem colhe
aquilo que planta.

•

Portanto, é impossível fugir de seu carma.
Enquanto o ser humano tiver um carma,
ele está fadado a renascer.
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As Quatro Nobres Verdades Sobre o Sofrimento
•

Depois de experimentar sua iluminação debaixo da figueira,
Buda fez o sermão de Benares; no qual apresentou as QUATRO
NOBRES VERDADES SOBRE O SOFRIMENTO:

1.

A condição do homem é de sofrimento. Toda sua vida é
sofrimento: nascimento,
envelhecimento, enfermidade
(Primeira Nobre Verdade).

2.

Então indica a causa do sofrimento: cobiça, raiva e ignorância (Segunda Nobre Verdade).

3.

Afirma, no entanto, que o sofrimento é curável: Nirvana (Terceira Nobre Verdade).

4.

Aponta o caminho para o Nirvana e o fim do sofrimento: Nobre
Caminho das 8 Vias - (Quarta Nobre Verdade).
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Caminho das Oito Vias
•

O caminho para dar fim ao sofrimento é o
“Caminho do Meio“. Buda o descreveu em
oito partes:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Perfeita compreensão.
Perfeita aspiração.
Perfeita fala.
Perfeita conduta.
Perfeito meio de subsistência.
Perfeito esforço.
Perfeita atenção.
Perfeita contemplação.
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ATIVIDADE
2. Como se chama a coleção de “Textos sagrados” do Budismo?
(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Triptaca.
B. ( ) Vinaia Pitaca.
C. ( ) Suta: Pitaca.
D. ( ) Abidarma Pitaca.
E. ( ) Buda Pitaca.
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• Originário da Índia, pouco se conhece
sobre as origens do Hinduísmo. Sua
existência é bem anterior aos registros.

Hinduísmo

• É uma religião de caráter Politeísta: Crê
num grande número de deuses. Quase
todas as aldeias na Índia têm a sua própria
divindade local.
• Trimurti (Trindade):
1. Brahma (Criação).
2. Vishnu (Conservação).
3. Shiva (Destruição).
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• Deus supremo da Trindade Hindu. Criador de
todo o universo e de todas as divindades
individuais. Na criação do mundo, resolveu
dar à Terra habitantes que fossem criados da
sua própria emanação:
1.
2.
3.
4.

Boca: Brâmane (sacerdote).
Braço direito: Chátria (guerreiro)
Braço esquerdo: a esposa do guerreiro.
Coxas:
Vaissias
(agricultores
comerciantes).
5. Pés: Sudras (mecânicos e trabalhadores).

Brahma

e

• Brahma é representado com quatro caras e
quatro braços para indicar a sua onipotência.
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• Segundo deus da Trindade: Espírito da conservação.
Para proteger o mundo, em épocas de perigo,
desceu à Terra sob várias formas de AVATARES:

Vishnu

1. Matsia: Peixe. Preservou o ser humano no dilúvio.
2. Kurma: Tartaruga. Protegeu a Terra quando os
deuses agitavam o mar.
3. Varaha: Javali.
4. Narasimha: Homem-Leão.
5. Vamana: Anão.
6. Parashurama: Homem com o machado.
7. Rama: Arqueiro. Protege o bem e pune o mal.
8. Buda: O Iluminado (Sidarta Gautama).
9. Krishna: Guerreiro que livrou a Terra dos tiranos.
10. Kaiki: Homem com cavalo branco alado. Destruirá
todos os vícios; e devolverá a virtude e pureza.
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Shiva
• Terceiro deus da trindade hindu:
Princípio destrutivo. Tido por muitos
como o mais importante dos 3 deuses.
• Shiva é o destruidor que, no final de
cada época, dança sobre o mundo até
reduzi-lo a pedaços. Quando isso
acontece, Brahma tem de criar o mundo
novamente.
• Vale ressaltar que Shiva destrói para que
seja construído algo novo. Por isso,
muitos o chamam de "renovador" ou
"transformador"
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• A TRIMURTI é homenageada nos
grandes festivais. Mas, no dia-a-dia, as
pessoas costumam visitar templos
dedicados a divindades menores

Divindades Menores

• As
divindades
menores
são
procuradas para assuntos de menor
importância: problemas pessoais,
doenças, etc. Exemplos:
1. Ganesha: Visivelmente notável por
sua cabeça de elefante. Patrono do
intelecto, letras, artes e ciências.
2. Kamadeva: Deus hindu do amor e do
desejo. KAMA significa Desejo.

Ganesha

Kamadeva
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• Vedas significam “saber e conhecimento”. São
considerados a Escritura Sagrada mais antiga
da humanidade (3000 a.C.).

Literatura Sagrada: Vedas

• Quatro coleções de hinos, orações e textos
ritualísticos, revelados aos antigos sábios:
1. Rig-Veda: Mais antigo livro. Sabedoria dos
Hinos de Louvação
2. Atharva-Veda:
Mágicas

Sabedoria

das

Fórmulas

3. Sama-Veda: Sabedoria das Melodias
4. Yajur-Veda:
Sacrificiais

Sabedoria

das

Fórmulas
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ATIVIDADE
3. Como se chama a coleção de “Textos sagrados” do Hinduísmo?
(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Yajur Veda.
B. ( ) Vedas.
:
C. ( ) Rig Veda.

D. ( ) Sama Veda.
E. ( ) Atharva Veda.
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• Doutrina baseada no sistema filosófico do
chinês Confúcio (Kung-Fu-Tzu), durante o século
VI a.C.

Confucionismo

• Nascido em berço pobre, porém nobre, Confúcio
tornou-se um sábio e ganhou grande reputação
como professor ainda jovem. Abriu sua primeira
escola aos 22 anos.
• Conquistou cargos no governo até chegar a
Ministro do Estado. Faleceu aos 80 anos de
idade com mais de 3000 discípulos formados.
• Confúcio foi contemporâneo de Buda (criador do
Budismo) e de Lao-Tsé (fundador do Taoismo).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanidade.
Justiça.
Rituais.
Conhecimento.
Integridade.
Lealdade.
Piedade filial.
Continência.
Honestidade.
Bondade e Perdão.
Juízo e Senso de certo e errado.
Bravura.
Amabilidade e Gentileza.
Respeito.
Frugalidade.
Modéstia e discrição.

Ensinamentos do Confucionismo
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•

O Confucionismo não tem um único livro sagrado,
mas diversas obras textuais que orientam os
seguidores da doutrina. Entre elas, estão:

Literatura Sagrada

1. Anacletos: Reúne os ensinamentos de Confúcio.
2. Mengzi: livro escrito por Mêncius, o segundo
sábio do confucionismo
3. Wu Ching: os cinco clássicos.
a)
b)
c)
d)
e)

Shu Ching: Política.
Shih Ching: Poesia.
Li Ching: Livro dos ritos. Visão social dos chineses
Chun-Chiu: Visão histórica.
I Ching: Livro das Mutações. Nele consta a ideia do
Yin e Yang como as forças que regem o universo.

Equilíbrio das forças positivas e negativas
do universo. A metade negra representa o
negativo e o feminino. A metade branca
representa o positivo e o masculino.
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ATIVIDADE
4. O Confucionismo não tem um único livro sagrado, mas diversas obras
textuais que orientam os seguidores da doutrina. Quais são elas?
(Marque a alternativa correta)
A. ( ) Chun Chio, Anacletos e Wu Ching
B. ( ) Shu Shing, I Ching e Mengzi.
:
C. ( ) Anacletos,
Mengzi e I Ching.

D. ( ) Shu Shing, I Ching e Li Ching.
E. ( ) Anacletos, Mengzi e Wu Ching.
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NA PRÓXIMA AULA

Tema:
Textos Sagrados
e
Tradição oral das Religiões
de Matriz Africana e
Indígena
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ATIVIDADE PARA CASA
1. O “Wu Ching”, livro doutrinário do Confucionismo, é uma coleção de cinco
clássicos: Shu Ching (Política); Shih Ching (Poesia); Li Ching (Livro dos
Ritos); Chun-Chiu (Visão histórica chinesa) e I Ching (Livro das Mutações).
Em qual deles consta a ideia do Yin e Yang como as forças que regem o
universo? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Shu Shing.
B. ( ) Shih Ching.
C. ( ) Li Ching.
D. ( ) Chun Chio.
E. ( ) I Ching.
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