MARCIANO
DE BRITO

DIMENSÃO ÉTICA NA
ENSINO LITERATURA SAGRADA DAS 21/09/2020
RELIGIOSO TRADIÇÕES RELIGIOSAS

ORIENTAIS

ROTEIRO DE AULA
Tema: Dimensão Ética na Literatura Sagrada das Tradições Religiosas Orientais.

Objetivo:
•

Reconhecer, em textos escritos das tradições religiosas orientais, ensinamentos
relacionados a modos de ser e de viver das sociedades.

•

Conhecer a forma como é vivenciada a dimensão ética nas diversas tradições
religiosas orientais.

➢ Religiões Orientais: Visão Geral.
➢ Literatura Sagrada Oriental
➢ Atividades.
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Religiões Orientais
• Visão Histórica: Visão Cíclica da História. é aquele em que o fim é sempre um novo começo. Por
exemplo, na cultura hindu, na qual a reencarnação é uma crença religiosa, o tempo é cíclico, pois a
morte significa uma nova vida

• Conceito de Deus: O divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades
(politeísmo), ou como uma força impessoal que permeia tudo e a todos (panteísmo).
• Noção de Humanidade: O homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e
o conhecimento.
• Salvação: A salvação consiste em se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma. A graça vem
por meio de atos de sacrifício ou do conhecimento místico.

• Ética: Passividade e Fuga do Mundo.
• Culto: Meditação e Sacrifício.
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• Um dia um homem sábio disse, com toda
a certeza de seu coração, a seguinte frase:
“Tudo aquilo que vive é o meu próximo”.
• Este homem se chamava Gandhi e vivia
na Índia. O que será que ele queria dizer?
• Se eu concordar que tudo aquilo que vive
é meu próximo e que meu próximo, assim
como eu, deve viver plenamente
valorizando sua vida do mesmo modo que
valoriza a vida do outro, posso me sentir
parte ativa e amorosa do movimento da
vida no universo.
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• Compreendendo que as pessoas das diferentes
religiões são o meu próximo, estabeleço com elas
laços de fraternidade e de defesa do direto de
crer de cada um, ou até mesmo de não crer.

• Pessoas são seres vivos, com seus sentimentos e
capacidade de ação no mundo. São diversas, mas
essas diferenças não devem ser motivos para
causar afastamentos e discriminações de
qualquer forma:
O seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é.
(Gilberto Gil)
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• Sagrado: Algo que é separado e
consagrado.
• Sagrado: Sobrenatural.
• Profano (não-sagrado): Aquilo
que está em frente ou do lado de
fora do templo.

Sagrado
“Antes mesmo de te
formar
no
ventre
materno, Eu te escolhi;
antes que viesses ao
mundo, Eu te separei e te
designei para a missão de
profeta para as nações!”
(Jeremias 1,5

• Profano: Natural.
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Tradição Oral

Textos Sagrados

• O que torna um texto como sagrado é o
reconhecimento de que transmite uma
mensagem ou favorece uma aproximação entre
os adeptos da religião e o sagrado (Deus)
• Algumas tradições religiosas, com o surgimento
da escrita, fizeram a opção de escrever os seus
textos sagrados; como forma de garantir a
preservação de seu conteúdo.

• Assim, muitas dessas narrativas orais foram
reunidas em textos escritos transformando-se em
livros sagrados; tais como a Bíblia e o Alcorão.
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Como um texto se torna sagrado?
• Texto Sagrado - Escrito por inspiração
ou Revelação Divina:

1. Revelação de uma mensagem de
Deus para a humanidade: o próprio
divino se faz presente para enviar a
mensagem ao homem religioso
(profeta).
2. Morte do Líder: Após a morte de
Buda, seus ensinamentos foram
organizados e transformados em
livros pelos seus seguidores.
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• Vedas significam “saber e conhecimento”.
Considerados a Escritura Sagrada mais antiga da
humanidade (3000 a.C.).

Hinduismo: 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: Sabedoria das Fórmulas Mágicas
3. Sama-Veda: Sabedoria das Melodias
4. Yajur-Veda: Sabedoria das Fórmulas Sacrificiais
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• Triptaca: 3 cestos. Escritura principal dos
budistas. Compilação dos ensinamentos
budistas tradicionais. É composto por três
grandes grupos ou Pitacas:

Budismo

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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• Confucionismo: um conjunto de pensamentos,
regras e rituais sociais desenvolvidos pelo
filósofo Confúcio durante o século VII (a.C.)

Confucionismo

• O Confucionismo era uma religião estatal
praticada pela elite e pelas classes dominantes.
Porém, não se disseminou entre as “massas”.
• A religião dos pobres era a adoração dos
espíritos, particularmente dos antepassados.
• O Confucionismo prevaleceu na China até a
queda do imperador em 1911; com o país se
tornando uma república.
• . Em 1949 os comunistas tomaram o poder.
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Literatura Sagrada
• O Confucionismo não possui um único livro
sagrado, mas diversas obras textuais que
orientam os seguidores da doutrina.
• ANACLETOS DE CONFÚCIO: Seleção de
textos atribuídos a Confúcio e aos seus
discípulos. Livro doutrinal mais importante
do Confucionismo.
1. Benevolência: Qualidade mais importante
que um homem pode ter.
•

MENGZI: Livro escrito por Mêncius, o
segundo sábio do Confucionismo.
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Literatura Sagrada
•

WU CHING: Cinco livros atribuídos a Confúcio e a
outros autores de períodos anteriores:

1.
2.
3.
4.
5.

O Shu Ching (Clássico de Política).
Shih Ching (Clássico de Poesia).
Li Ching (Livro dos Ritos, visão social).
Chun-Chiu (Anais das Primaveras e Outonos).
I Ching (Livro das Mutações)

•

O “I Ching” é o mais conhecido no Ocidente.
Nele, consta a ideia do Yin e Yang como as forças
complementares que regem o universo.
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• Filosofia de vida e religião chinesa
milenar.

Taoísmo

• PRINCIPIO: O ser humano deve
viver em harmonia com a natureza,
pois faz parte dela. Quando
tomamos a natureza como
referência
em
nossa
vida,
atingimos o TAO (EQUILIBRIO)

• Taoísmo: TAO (Caminho Espiritual).
TAO
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• O taoísmo é baseado num livro chamado TAO
TE CHING: Livro do TAO e do TE.

Taoísmo

• TAO (Ordem do mundo) e TE (Força vital) são
antigos conceitos chineses.
• Confúcio deu uma interpretação um pouco
diferente: TAO (Harmonia) e TE (Virtude)
• FUNDADOR: filósofo Lao-Tsé (século VI a. C).
Contemporâneo de Buda e Confúcio.
• Historiadores não têm certeza sequer se ele de
fato existiu. Porém, vamos nos referir a Lao-Tsé
como fundador do Taoismo.
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Literatura Sagrada
• TAO TE CHING: Principal obra do
Taoismo. Livrinho de apenas vinte ou
25 páginas, dividido em 81 capítulos.

• Ninguém sabe ao certo quem o
escreveu. No entanto, é atribuído ao
filósofo Lao-Tsé: personagem chave na
cultura chinesa;
• CHUANG TZU: escrito pelo mestre
Chuang, o maior escritor Taoista. Sua
filosofia é muito influente no Budismo
Zen.
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• Religião nativa do Japão.
•

Xintoísmo

XINTOÍSMO = Caminho dos deuses.

• PRINCIPIO: Relação do ser humano com a
natureza.

• FUNDADOR: Não possui.
• No Japão, a antiga religião nacional era o
Xintoísmo.
• A partir do ano 500, porém, o Xintoísmo
enfrentou dura competição do budismo.
Resultado: As duas religiões se influenciaram.
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• SHINTEN: conjunto de textos sobre os
ensinamentos da religião. Porém, não são
considerados textos revelados ou
sobrenaturais.

Literatura Sagrada

• KOJIKI (Anais das coisas antigas) (712):
Texto sagrado mais antigo (3 volumes).
Significa “Registro das coisas antigas”.

• O KOJIKI Narra de forma mitológica a
origem do arquipélago e do povo japonês
segundo tradições antigas transmitidas
oralmente de geração em geração.
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ATIVIDADE
1. Qual é o nome do Livro Sagrado do Taoísmo? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Shinten.
B. ( ) Vedas.
C. ( ) Triptaca

D. ( ) Tao Te Ching.
E. ( ) Kojiki.
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ATIVIDADE
1. Qual é o nome do Livro Sagrado do Taoísmo? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Shinten.
B. ( ) Vedas.
C. ( ) Triptaca

D. ( ) Tao Te Ching.
E. ( ) Kojiki.
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NA PRÓXIMA AULA

Tema: Dimensão Ética
na Literatura Sagrada
do
Budismo
e
Hinduismo
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