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ROTEIRO DE AULA
Tema: Espaços Sagrados nas Tradições Religiosas Ocidentais.
Objetivo: Conhecer os espaços sagrados das Tradições Religiosas Orientais.





Cultura Oriental.
Espaços Sagrados do Budismo.
Espaços Sagrados do Hinduismo.
Espaços Sagrados do Taoismo.

 Atividades de Fixação.
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ATIVIDADE PARA CASA

1. Em qual dia da semana se reúne a Comunidade Mulçumana?
(Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Domingo.
) Sexta-Feira.
) Sábado.
) Terça-Feira.
) Segunda-Feira.
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• Dimensão da materialidade do Sagrado.
Aspectos físicos que orientam a
paisagem religiosa. Dividem-se em:

Lugares Sagrados

1. Lugares Construídos: “Casa de Reza”
indígena, Igrejas dos cristãos, Mesquitas
islâmicas, Sinagogas dos judeus,
Templos hinduístas, etc.
2. Lugares da Natureza: Montanhas, rios,
montes, paisagens, etc.
3. Cidades Sagradas: Meca (Terra natal de
Maomé), Jerusalém, Machu Pichu
(Cidade Inca de pedras), etc.

Machu Pichu (Peru)
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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.(
B. (
C. (
D.(
E. (

) Shiva.
) Sidarta Gautama.
) Vishnu
) Brahma.
) Nirvana
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•

Surgiram após a morte de Buda: Seus
companheiros não possuíam lugar de morada
fixa. Viviam sempre em peregrinação pela
Índia.

•

Os primeiros templos budistas surgiram para
abrigar os monges da estação chuvosa que,
ainda hoje, dura seis meses (chuvas de
monções).

•

No início, os templos budistas eram cabanas.
Depois,
foram
construídos
templos
financiados por seguidores ricos. Muitos
templos foram construídos pelos monarcas.

•

A vida monástica (dos monges) surgiu depois
da morte de Buda.

Templos Budistas

Seiganto-ji: Templo das Ondas Azuis (Japão)
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•

O Templo Budista representa uma
percepção de mundo que os antepassados
possuíam.

•

Os Budistas vão aos templos para cantar,
fazer oferendas e ouvir palestras feitas
pelos monges.

•

Os Templos Budistas, principalmente os
pagodes da China e Japão, são construídos
em madeira.

•

Atualmente, quando não tem a madeira,
procura-se construir com um material que
tenha a mesma semelhança.

Templos Budistas

Templo Byodoin (Japão)
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Stupas
•

As STUPAS budistas consistem em construções
circulares. Em cima delas há um cubo com as faces
voltadas para os pontos cardeais.

•

Encontramos nas stupas os olhos de Buda pintados:
Olhos que tudo veem.

•

Em torno da STUPA há várias bandeirinhas penduradas
onde estão escritas orações. Na medida em que o
vento sopra, os budistas acreditam que estas orações
são levadas pelo ar até as montanhas.

•

Debaixo da STUPA sempre tem algo muito sagrado
para os budistas:

1.
2.

Corpo de um líder espiritual falecido (um Lama).
Algo que pertenceu à Buda.
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Stupas
•

Tudo começou quando Buda morreu aos 80
anos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas
foram levadas a oito lugares. Neles, foram
construídas sobre as cinzas as STUPAS.

•

As STUPAS são, portanto, relicários: lugares
onde se guardam coisas preciosas.

•

Depois de muitos anos o Imperador Ashoka
Maurya (Reinou entre 273 e 232 a.C. ),
recolheu novamente as cinzas e colocou-as em
outros lugares: na Índia e noutros países.
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ATIVIDADE
2. As STUPAS budistas consistem em construções circulares. Em cima delas há
um cubo com as faces voltadas para os pontos cardeais. O que encontramos
pintado nas STUPAS e o que significam?(Marque a alternativa correta)
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

) Olhos de Buda: olhos que tudo veem.
) Braços de Buda: braços que tudo alcançam
) Face de Buda: perfeição.
) Olhos de Buda: Beleza.
) Olhos de Buda: Compaixão.
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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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• 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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• Na Índia, todo rio é sagrado. Os rios são
considerados extensões das divindades.
•

Rios Sagrados

A possibilidade de vida no planeta está
ligada às águas:

1. Dois terços do planeta são formados de
água.
2. O corpo humano é feito de mais ou menos
70% de água.
• RIO GANGES: Segundo o Hinduísmo, o rio
Ganges se origina no céu. É a continuação
do céu e também a ponte sagrada para o
divino.
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• A crença hinduísta baseia-se na ideia de um
ciclo sucessivo de nascimento, morte e
renascimento (Lei do Carma).

Rio Ganges

• Para se libertar desse ciclo, é preciso levar
uma vida voltada para o bem: vida pacífica,
dedicação aos estudos, meditação e orações.
• Se possível, após a morte, é bom ter as cinzas
lançadas no Ganges
• É comum ver hinduístas banharem-se no rio
para obter a purificação dos pecados do
espírito e do corpo. Ou atirando as cinzas dos
mortos para que consigam efetuar a
transição para os céus.
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• Não é obrigatório que o hinduísta vá ao
templo. Porém, existe um templo em cada
aldeia da Índia.

Templo Budista

• 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.
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ATIVIDADE
3. Na Índia, todo rio é sagrado. Os rios são considerados extensões das divindades. O
principal rio sagrado é o Ganges. Como é considerado o Rio Ganges pelo Hinduísmo?
(Marque a alternativa correta)
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

) Não é a continuação do céu e tampouco a ponte sagrada para o divino.
) É a continuação do céu e também a ponte sagrada para o divino.
) É a continuação do céu, mas não é a ponte sagrada para o divino.
) É o rio onde Buda foi batizado.
) É o rio preferido das vacas que são animais sagrados.
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Taoismo
• 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.
• 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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Seminário para Formação de Sacerdotes Taoistas – Rio de Janeiro
Sede da Sociedade Taoista do Brasil no
bairro do Cosme Velho, Rio de Janeiro
(RJ),
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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. Lao-Tsé é
considerado o fundador do Taoismo. O que significa o nome “Lao Tsé”? (Marque a
alternativa correta)
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

) Seguidor de Buda.
) Hinduísta.
) Jovem Mestre.
) Mestre Atual.
) Velho Mestre.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:
Espaços Sagrados nas Tradições
Religiosas de Matriz Africana e
Indígena.
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ATIVIDADE PARA CASA
1. Em torno da STUPA budista há várias bandeirinhas
penduradas. O que está escrito nelas? (Marque a alternativa
correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Frases da doutrina budista.
) Nome dos monges budistas.
) Orações.
) Nomes dos visitantes.
) Ensinamentos de Buda.
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