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ROTEIRO DE AULA

Tema: Dimensão Escatológica das Tradições Religiosas Orientais – Budismo e Hinduismo

Objetivo:

• Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas do Budismo e do Hinduismo
sobre os últimos eventos na história do mundo; ou o destino final do gênero
humano.

• Investigar a resposta para a vida após a morte no Budismo e do Hinduismo.

 Escatologia do Budismo.
 Escatologia do Hinduismo.
 Atividades.
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Budismo
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Deus e Juízo
• O Budismo não tem conceito de Deus.

• Alguns mestres budistas, ao serem
indagados se acreditam em Deus,
respondem: Se Deus é amor, sabedoria e
bondade; então isso é algo que o Budismo
compartilha.

• Porém, no Budismo a ideia de Criador fica
numa penumbra.

• O Budismo não possui uma figura criadora
e julgadora dos princípios. Porém, não
significa que estamos livres para fazermos o
que quisermos sem uma consequência
direta. (Lei do Carma)
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• REENCARNAÇÃO: Os budistas acreditam em um
ciclo de reencarnação no qual a pessoa morre e
renasce até atingir a iluminação (NIRVANA).

• LEI DO CARMA: São os atos praticados por cada
pessoa que vão determinar a vida que ela terá
ou será quando reencarnar.

• Se conseguir praticar o “Caminho das 8 Vias”, o
ser humano estará no caminho para a
iluminação.

• Os adeptos do Budismo acreditam que a
capacidade de atingir a iluminação, ou chegar à
natureza de Buda, existe dentro de todos desde
o nascimento.

Resposta para a Morte
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• O caminho para dar fim ao sofrimento é o
CAMINHO DO MEIO. Buda o descreveu em oito
partes:

1. Perfeita compreensão: Compreender as
Verdades sobre o Sofrimento.

2. Perfeita aspiração: Lutar contra o desejo.
Inspirar-se em Buda.

3. Perfeita fala: Não contar mentiras, não fazer
intrigas, não ter conversas vazias e fazer
silêncio.

4. Perfeita conduta: Não matar nenhum ser vivo;
Não roubar; Não ser sexualmente promíscuo;
Não mentir; Não usar álcool ou drogas.

Caminho das Oito Vias
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5. Perfeito meio de subsistência:
Escolher um trabalho que não
contradiga a doutrina budista.

6. Perfeito esforço: Expulsar
pensamentos destrutivos.

7. Perfeita atenção.

8. Perfeita contemplação: Meditação.

Caminho das Oito Vias
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• Representação de Buda no seu primeiro sermão após
se tornar iluminado.

• A Roda da Lei, símbolo do Budismo, simboliza o ciclo
de renascimento, chamado DHARMA.

• Segundo os budistas, Buda a colocou em movimento.

• A roda com oito raios simboliza os oito ensinamentos
de Buda. São eles:

1. Entendimento Correto.
2. Pensamento Correto.
3. Linguagem Correta.
4. Ação Correta.
5. Modo de Vida Correto.
6. Esforço Correto.
7. Atenção Plena Correta.
8. Concentração Correta.

Roda do Dharma
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Lótus
• Simboliza o PRINCÍPIO DA REENCARNAÇÃO.

• SÍMBOLO DA LUZ: É uma planta cujas pétalas
fecham à noite, recolhendo-se; e desabrocham
ao nascer do sol.

• SÍMBOLO DO DESABROCHAR ESPIRITUAL: Ela
nasce em águas lamacentas e se abre para a luz
na superfície das águas onde desabrocha.

• O botão da FLOR DE LÓTUS na superfície das
águas simboliza:

1. A totalidade de todas as possibilidades ainda
não manifestadas antes da criação do mundo.

2. O coração do ser humano.
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Nó Infinito
• Simboliza a interligação, a causa e o efeito.

• É também símbolo do conhecimento infinito de Buda, ao qual
se soma a sua compaixão.

Bandeira da Vitória • Simboliza a vitória da mente sobre os pensamentos negativos.

• Triunfo de Buda sobre o demônio Mara, que é a personificação
das tentações no caminho para a iluminação.
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• A palavra NIRVANA significa, na verdade
"apagar“. APAGAR O QUÊ?

• O DESEJO "se extingue" quando se atinge o
NIRVANA.

• O DESEJO é como uma chama que se apaga
quando o combustível termina.

• O combustível do DESEJO é:

1. A luxúria humana.

2. O ódio.

3. A ilusão.

Nirvana
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• Uma condição para alcançar o NIRVANA é
que o budista encontre a iluminação
exatamente como ocorreu com o Buda
debaixo de sua figueira.

• Logo, as boas obras por si sós não bastam
para o NIRVANA.

• Entretanto, um estilo de vida irrepreensível
pode levar a bons renascimentos, que mais
tarde poderão possibilitar o encontro da
iluminação.

• Buda, segundo se conta, nasceu 547 vezes
antes de finalmente chegar ao NIRVANA

Nirvana
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Hinduísmo
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• Quando nasce um filho de pais hindus, o bebê é
lavado e a palavra OM, que representa o som da
criação, é escrita com mel em sua língua.

• Quando o bebê completa seis ou oito meses,
acontece a cerimônia de consumo de arroz; que é a
primeira alimentação sólida que a criança recebe.

• Os hindus preferem morrer em casa cercados pela
família. Acreditam que a hora da morte não deve
ser temida, mas deve ser entendida como um novo
estágio de crescimento pessoal para que se possa
atingir a perfeição.

• O filho, ou pessoas da família, geralmente, realizam
os últimos ritos com a ajuda do sacerdote hindu.

Hora da Morte
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• O corpo sem vida é vestido com roupas
novas e levado para o local da cremação. A
pira fúnebre é acesa, o corpo é
embalsamado com óleos, perfumes. Então,
é cremado.

• Para os hindus, cremar o corpo tem caráter
purificante. As chamas são encarregadas
de liberar a alma do mundo terreno e levá-
la ao além, para sua união com a alma
universal ou para permanecer no ciclo de
renascer.

• As cinzas do morto são coletadas para que
no próximo dia sejam lançadas no Rio
Ganges.

Hora da Morte
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• Quando as pessoas são vítimas de doenças
ou epidemias, o corpo é geralmente jogado
nas águas do Rio Ganges.

• Assim, não ofendem os espíritos maus que
atacaram as vítimas causando doenças.

• Atualmente, milhares de peregrinos vindos
de todas as regiões da Índia dirigem-se a
Benares, cidade às margens do Rio Ganges,
para purificar-se em suas águas.

• Muitos levam as cinzas de parentes,
cremados em aldeias distantes, para serem
espalhadas em suas águas.

Hora da Morte

16



• Os HINDUS acreditam na REENCARNAÇÃO: A
alma não morre com a pessoa, mas volta em
outro corpo para pagar pelos erros acumulados
em vidas passadas até purificar-se.

• LEI DO CARMA: determina a sucessão de
nascimentos e mortes pelos quais o ser humano
deve passar. O tipo de vida que cada pessoa tem
seria determinado pelas ações que praticou:

1. Se a pessoa foi boa durante a vida, a alma
voltará a viver nova vida em outro corpo
humano ou animal.

2. Se a pessoa foi má, a alma reviverá em uma
vida infeliz.

Resposta para a Morte
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• O tema da morte sempre foi um mistério.

• Inconscientemente rejeitamos sua
ocorrência, pois acreditamos na
continuidade da existência.

• O Hinduísmo considera esse inconformismo
com a morte como uma indicação da
eternidade da alma.

• TRANSMIGRAÇÃO DA ALMA: Após a morte
física, a alma, depois de um período mais ou
menos longo no império dos mortos, voltar
a animar outros corpos de homens ou de
animais; até que transcorra o tempo de sua
purificação e possa retornar à fonte da vida.

Transmigração da Alma 
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• O Hinduísmo não possui uma doutrina
clara sobre a salvação que explique de
que modo o homem pode escapar do
interminável e cansativo ciclo das
reencarnações.

• Apesar disso, é possível distinguir três
caminhos diferentes para a Salvação:

1. Via do Sacrifício.
2. Via do Conhecimento.
3. Via da Devoção.

• Cada individuo escolhe o (s) caminho
(s) que lhe convier.

Três Vias de Salvação
Hinduísmo
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ATIVIDADE DE CLASSE
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1. Compreender a Simbologia do Budismo, auxilia na compreensão acerca de sua dimensão
escatológica. Qual é o símbolo abaixo e o que ele significa? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Flor de Lótus. Simboliza os ensinamentos de Buda,

B. ( ) Nó Infinito. Simboliza os ensinamentos de Buda.

C. ( ) Bandeira Infinita. Simboliza os ensinamentos de Buda.

D. ( ) Roda do Dharma. Simboliza a quantidade de reencarnações de Buda.

E. ( ) Roda do Dharma. Simboliza os ensinamentos de Buda.



ATIVIDADE DE CLASSE
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NA PRÓXIMA AULA

Temas: Princípios e Valores
Éticos nas Tradições Religiosas.
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