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ROTEIRO DE AULA
Tema: Religiosidade e Espiritualidade nas Religiões Orientais.
Objetivo: Conhecer a forma como são vivenciadas as dimensões da
Religiosidade e Espiritualidade nas Religiões Orientais.
 Religiosidade e Espiritualidade no Budismo.
 Religiosidade e Espiritualidade no Hinduismo.
 Religiosidade e Espiritualidade no Taoismo.
 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Qual é o conceito de Salvação na Cultura Ocidental? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de
vida após a morte: no céu ou no inferno.
B. ( ) Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Mas, não existe
a noção de vida após a morte: no céu ou no inferno.
C. ( ) A salvação é se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma.
D. ( ) A salvação consiste em reencarnar num corpo melhor.
E. ( ) A Salvação é libertar-se do Carma.
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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 príncipe Sidarta Gautama 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. Aos 29 anos, Sidarta saiu do palácio. O jovem príncipe viu
algo que nunca havia visto antes. Qual foi essa visão? (Marque a alternativa
correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Sidarta avistou a VELHICE, a DOENÇA e a MORTE.
) Sidarta avistou a JUVENTUDE, a SAÚDE e o NASCIMENTO.
) Sidarta avistou a VELHICE e a DOENÇA.
) Sidarta avistou a DOENÇA e a MORTE.
) Sidarta avistou a VELHICE e a MORTE.
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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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Monges e Monjas
• Para o Budismo há duas categorias de fiéis: os
monges e os leigos.
• Os monges possuem apenas uma túnica amarelada
ou alaranjada e vivem em comunidades.
• O seu dia começa com as orações. Depois, saem
pelas ruas com a tigela do arroz para pedir esmola.
Em seguida, voltam para sua cela onde comem a
refeição que lhes foi dada. À tarde, os monges
dedicam-se a várias atividades. Ao cair da noite,
reúnem-se de novo para orar.
• O monge não deve distrair-se com coisas terrenas. A
sua pobreza é absoluta: caminha sempre descalço,
dorme numa esteira.
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• Ações meritórias para os leigos
budistas a fim de garantir um futuro
nascimento favorável:

Leigos Budistas

1. Dar dinheiro aos monges e pobres.
2. Dar roupa e alojamento aos monges
e pobres.
3. Dar medicamentos aos monges e
pobres.
4. Praticar ritos e devoções através de
textos sagrados e cânticos.
5. Os “5 Mandamentos”.
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• Não fica isolado da vida da cidade ou da
aldeia.

Mosteiro Budista

• Em determinados dias, os monjes
instruem os leigos sobre os ensinamentos
do Buda.
•

As pessoas comuns podem ainda passar
temporadas em retiro num mosteiro.

• Em países devotamente budistas, como
Birmânia e Tailândia, é comum todos os
meninos permanecerem algum tempo
num mosteiro, aprendendo sobre o
Budismo.
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ATIVIDADE
2. Como podem ser os seguidores do Budismo na vivência da religião?
(Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Crianças leigas.
) Crianças vivendo em mosteiros.
) Apenas Leigos.
) Apenas Monges e Monjas.
) Monges, Monjas e Leigos.

20

ATIVIDADE
2. Como podem ser os seguidores do Budismo na vivência da religião?
(Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Crianças leigas.
) Crianças vivendo em mosteiros.
) Apenas Leigos.
) Apenas Monges e Monjas.
) Monges, Monjas e Leigos.

21

• 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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• 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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Culto Doméstico
• Na maioria das casas, há uma sala ou um lugar
especial onde são colocadas estampas e esculturas
representando um ou mais deuses.
• Na frente das estampas e imagens, há um pequeno
altar para a família celebrar o serviço divino:
geralmente na sexta-feira. A liturgia do culto
doméstico compreende:
1. Banho purificador.
2. Sacrifício: Coloca-se no altar arroz, frutas ou flores.
3. O adorador se inclina até o chão, com as mãos
unidas, diante das imagens divinas.
4. Recitam-se textos sagrados.
5. Oração espontânea e Meditação
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• Não é obrigatório que o hinduísta vá ao
templo. Porém, existe um templo em cada
aldeia da Índia.

Culto no Templo

• O dia no templo começa com música para
despertar os deuses. Em seguida, são
lavadas as imagens divinas. Durante o dia,
os deuses são alimentados várias vezes.
• As pessoas que chegam ao templo, rezam
para seu deus e oferecem sacrifícios de
flores e outros presentes.
• Podem, também, somente escutar a
interpretação das escrituras dada pelo
sacerdote.

Meenakshi Aman Temple (ìndia)
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• A Vaca é um animal sagrado na Índia. Ela
é adorada durante certas festas
religiosas. O animal é considerado a
“Mãe da Humanidade”.

A Vaca Sagrada

• RAZÃO: Ela supre tudo o que é
necessário para sustentar a vida: Leite,
manteiga, excrementos (adubo), força
animal, etc.
• A vaca se tornou um símbolo da vida.
Não é permitido matá-la.
• Muitos ocidentais têm uma visão
bastante negativa desse fato. Segundo
eles, as vacas deveriam ser mortas para
fornecer alimento aos famintos da Índia.
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1. Primeiro Estágio (8 anos): o menino realiza um rito
de passagem no qual recebe o "fio sagrado“;
simbolizando que ele "nasceu pela segunda vez".

Quatro Estágios da Vida

2. Segundo Estágio : Casa-se, tem filhos, cumpre os
deveres de casta, obrigações sacrificiais e desfruta
dos prazeres da vida. Esse estágio se encerra com o
crescimento dos netos.
3. Terceiro Estágio: O homem entra no estágio
contemplativo da vida. Sozinho, ou em companhia
de sua esposa, ele se retira para um local tranquilo:
monastério ou um centro religioso.
4. Quarto Estágio: Tornar-se um santo andarilho.
Deus passa a habitar nele.
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ATIVIDADE
3. O seguidor do Hinduismo, idealmente, passa por 4 estágios
espirituais em sua vida. Qual é o último estágio? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) Casamento.
B. ( ) Recolhimento num mosteiro.
:

C. ( ) Enterro.
D. ( ) Tornar-se um santo andarilho.
E. ( ) Tornar-se um monge.
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• O Taoismo é uma filosofia de vida e uma
religião chinesa milenar. Nela, o ser humano
deve viver em harmonia com a natureza, pois
faz parte dela.

Taoismo

• Lao-Tsé é considerado o fundador do Taoismo.
• Lao-Tsé: Seu nome significa “velho mestre”.
Viveu e trabalhou em Luoyang como
arquivista. Assim, pôde se dedicar ao estudo
das escrituras aos seus cuidados.
• Foi
contemporâneo
de
Confúcio
(Confucionismo) e de Sidarta Gautama (Buda).
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• No Taoismo, o ser humano deve viver em harmonia com a
natureza, pois faz parte dela. Quando tomamos a natureza
como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio, ou o
TAO.

Taoismo

• Alguns Princípios do Taoismo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desapego.
Contemplação da Natureza.
Humildade.
Generosidade.
Não-violência.
Simplicidade.

• O Taoista deve também:
1.
2.

Praticar meditação.
Ler Textos sagrados: TAO TE CHING ( Livro do Caminho e da
Virtude).
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ATIVIDADE
4. O Taoismo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa
milenar, na qual o ser humano deve viver em harmonia com a
natureza, pois faz parte dela. Qual é o nome do fundador do
Taoismo? (Marque a alternativa correta)
A. ( ) Sidarta Gautama (Buda)
B. ( ) Dalai: Lama.
C. ( ) Lao Tsé.
D. ( ) Confúcio.
E. ( ) Shiva.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Religiosidade e Espiritualidade
nas Religiões de Matriz Africana
e Indígena.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Os hinduístas têm diversos animais sagrados: a vaca, o macaco, o
crocodilo, a tartaruga e a cobra. Dentre os citados, qual é considerado
“Símbolo da Vida”? (Marque a alternativa correta)
A.(
B. (
C. (
D.(
E. (

) Macaco.
) Crocodilo.
) Vaca.
) Tartaruga.
) Cobra.

35

