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ROTEIRO DE AULA
Tema: Lideranças Religiosas do Oriente: Budismo e Hinduismo
Objetivo:
• Conhecer as principais lideranças do Budismo, e Hinduismo, em suas vertentes.
• Destacar as pessoas mais influentes do Budismo, e Hinduismo, em áreas como:
conhecimento teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das
sociedades.
 Liderança e Organização do Budismo.
 Liderança e Organização do Hinduismo.
 Atividades.
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Budismo

• Nascimento: 563 a.C. (Nepal)
• Príncipe, conta a tradição, que num
dado
momento,
ele
tomou
conhecimento de que as pessoas
envelheciam,
tinham
doenças
horríveis e morriam.
• Isto deixou-o abalado profundamente.
• Então deparou-se com um peregrino
que, apesar de quase nu e nada
possuir, parecia estar tranquilo: seu
rosto irradiava paz, dignidade e
contentamento.
3

Budismo

•

Angustiado, Sidarta decidiu abandonar toda a sua
vida de confortos e acomodação material. Deixou o
palácio em busca de uma resposta para o
sofrimento.

•

Após alguns anos, resolveu ficar debaixo de uma
figueira meditando até encontrar uma resposta.
Passados 49 dias de profunda e silenciosa
meditação, e ultrapassando todos os níveis de
consciência, alcanço a suprema iluminação: o
NIRVANA.

•

Nesse momento, transformou-se no Buda: O
supremo iluminado, totalmente consciente.

•

A partir deste momento, e até o dia de sua morte
aos 80 anos, Sidarta viajou por todo a Índia,
partilhando com discípulos as suas descobertas.
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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

Dar dinheiro aos monges e pobres.
Dar roupa e alojamento aos monges e pobres.
Dar medicamentos aos monges e pobres.
Praticar ritos e devoções através de textos
sagrados e cânticos.

• Os “5 Mandamentos”:
1.
2.
3.
4.
5.

NÃO prejudicar os seres vivos.
NÃO roubar.
NÃO ter má conduta sexual.
NÃO mentir.
NÃO se intoxicar
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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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• Tempos antigos: Venerar as relíquias do
Buda ou de outros homens santos em
pequenos montes de terra (stupas). Aos
poucos as STUPAS se transformaram em
PAGODES.

Templo e Culto

• A partir do século I a.C., tornou-se comum
produzir imagens e estátuas do Buda.
• Venerar as imagens do Buda queimando
incenso e pondo flores e outras oferendas
diante delas não é adoração.
• Buda foi apenas o guia da humanidade. E
como já entrou no Nirvana, não pode ver
nem recompensar as ações de um budista.
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• Hinduísmo é uma religião da Índia. Porém,
possui muitos adeptos também no Nepal,
em Bangladesh e no Sri Lanka.

Hinduísmo

• 80% da população da Índia é Hinduísta.
10% muçulmana e 4% cristã.

• Desde 1947 a Índia se tornou uma
república independente: um Estado secular.
• A Constituição da Índia assegura direitos
iguais para todas as denominações
religiosas e proíbe qualquer forma de
discriminação baseada em religião, raça,
casta ou sexo.
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• Pouco conhecemos sobre as origens do
Hinduísmo. Sua existência antecede os registros
históricos

Hinduísmo

• A palavra “Hindu” antecede o Hinduísmo. O
termo é de origem persa e fazia referência ao
povo que residia no outro lado do Rio Indo
(Indiano).
• Diferentemente das outras religiões mundiais, o
Hinduísmo não tem fundador, nem credo fixo.
Caracteriza-se por sua imensa diversidade e pela
capacidade de abranger novos modos de
pensamento e expressão religiosa.
• Define-se como a “Religião Eterna“.

Símbolo do "Om" ; Som Sagrado
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• Desde os tempos antigos, a vida
do homem foi dividida em quatro
estágios
diferentes
que
correspondem aos deveres da
casta.

Quatro Estágios da Vida

• Essa divisão é relevante sobretudo
para os brâmanes do sexo
masculino.

• De um modo geral, "os quatro
estágios da vida" representam um
ideal que nem todos praticam.
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Quatro Estágios da Vida
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".

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.
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Autoridades no Hinduismo
• O Hinduísmo é um conjunto de religiões que
surgiu na Índia e que não possui estrutura
rígida de controle e autoridade.
• Porém, são os gurus, mestres, os que
orientam os adeptos rumo ao seu próprio
crescimento espiritual.
• Em alguns templos hinduístas é o sacerdote
brâmane quem cuida do templo, ele é o
único que pode entrar no santuário e fazer
as oferendas dos devotos.
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Guru
• Os líderes religiosos do Hinduísmo são
os "Gurus". Eles são professores que
ensinam o Hinduísmo às pessoas de
sua comunidade.
• Também são conhecidos como GUIAS
SAGRADOS.

• A importância de encontrar um GURU
que possa conceder o conhecimento
transcendental é uma das princípios do
Hinduísmo.
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Guru
• No Hinduísmo, o GURU é considerado uma
pessoa respeitada, com qualidade de um
santo, que ilumina a mente do seu discípulo.
• É um educador que ensina sobre os rituais e
cerimônias religiosas.
• O GURU sempre escuta. Ele está sempre
próximo e disponível. Apenas aqueles que
não o querem ouvir fecham os ouvidos ao
seus ensinamentos.
• Se o amor é o caminho, o GURU é luz que
ilumina este caminho.
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ATIVIDADE DE CLASSE

1. Como se chama o Líder Religioso do Hinduísmo? (Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

( ) Dalai Lama.
( ) Guru.
( ) Sacerdote
( ) Guia.
( ) Mestre.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

A
Dimensão
Política
das
Tradições Religiosas: Introdução
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