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ROTEIRO DE AULA

Tema: REVISÃO: Lideranças Religiosas do Oriente.

Objetivo:

• Conhecer as principais lideranças das Tradições Religiosas Orientais.

• Destacar as pessoas mais influentes das Tradições Religiosas Orientais em áreas
como: conhecimento teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das
sociedades.

 Visão Geral das Religiões Orientais.
 Dalai Lama.
 Outros Líderes Históricos Orientais.
 Atividades.
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• Visão cíclica da história: a história se repete
num ciclo eterno. O mundo dura de eternidade
em eternidade.

• 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.

Resumo: Cultura Oriental

Krishna



• No Tibete o Budismo é chamado, muitas
vezes, de LAMAÍSMO.

• LAMAÍSMO: Provém do termo LAMA que
significa PROFESSOR ou MESTRE.

• LAMA é nome dado aos líderes
espirituais; geralmente Monges.

• Desde o século XVII, o Tibete é governado
por um Lama Principal, ou DALAI-LAMA:
Oceano de sabedoria.

• O DALAI-LAMA é, assim, o líder religioso e
político do país.

BUDISMO
Dalai Lama



• Acredita-se que o DALAI LAMA seja a reencarnação de um
famoso BODISATTVA.

• BODISATTVA: é uma pessoa iluminada que atingiu o mesmo
status de Buda.

Três pessoas estão andando por um deserto. Eles veem um
muro alto à frente. Eles se aproximam e circulam o muro,
mas não tem entrada ou porta. Um sobe nos ombros dos
outros, olha para dentro, gritando "Eureka" e pula para
dentro. O segundo, em seguida, sobe e repete as ações do
primeiro. O terceiro laboriosamente sobe o muro, sem
assistência e vê um luxuriante jardim. Ele tem água fresca,
árvores, frutos, etc. Mas, em vez de saltar para o jardim, a
terceira pessoa salta de volta para o deserto e procura
andarilhos do deserto para falar sobre o jardim e como
encontrá-lo. A terceira pessoa é o Bodhisattva.

BUDISMO
Dalai Lama

Kuan Yin: Bodisattva da compaixão 



Atividade de Classe

1. Qual é o significado do título Budista DALAI LAMA? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Oceano de Paz.
B. ( ) Oceano de Amor.
C. ( ) Oceano de Sabedoria.
D. ( ) Oceano de Alegria,
E. ( ) Oceano de Buda,
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• Ao morrer um DALAI LAMA, os Budistas
buscam uma criança que tenha sua
marca.

• Quando, depois de vários testes, é
encontrada a criança certa, ela é
consagrada como o novo DALAI LAMA.

• Tenzin Gyatso, atual DALAI LAMA, com
2 anos de idade, foi reconhecido pelos
monges tibetanos como a reencarnação
do 13.º Dalai Lama: Thubten Gyatso.

BUDISMO
Dalai Lama

Palácio de Potala (Tibete) 



• Com 4 anos de idade, Tenzin foi separado de sua
família e levado para o Palácio de Potala (Tibete)
onde começou sua preparação para assumir a
liderança como o 14.º Dalai Lama.

• Começou sua rigorosa preparação, aos seis anos de
idade; que incluiu entre outros estudos, aulas de:
filosofia budista, arte e cultura tibetana, gramática,
inglês, astrologia, geografia, história, ciências,
medicina, matemática, poesia música e teatro.

• Em 1950, foi empossado como o líder espiritual do
Tibete e o 14.º Dalai Lama.

• Em 1959, com 23 anos, Dalai Lama obteve o grau de
doutorado em filosofia budista.

Preparação



• Em 1950, o Tibete foi invadido pela China.

• Nesse mesmo ano, após o fracasso de uma
rebelião nacionalista contra o governo chinês,
Dalai Lama, junto com um grupo de líderes
tibetanos e com seus seguidores, a convite do
governo indiano, exilou-se na Índia.

• Na Índia, Dalai Lama instalou provisoriamente
o governo tibetano.

• Com o governo fora do Tibete, o Dalai Lama
luta para preservar a cultura tibetana.

• Fundou assentamentos agrícolas, para receber
o grande número de refugiados; e oferece
escolas onde ensina a língua, a história e a
religião tibetana.

Exílio de Dalai Lama

Mosteiro de Namgyal , Dharamsala, Índia



• Em 1967, o Dalai Lama iniciou uma série de
viagens por diversos países, levando sua crença e
a esperança de encontrar a paz entre os povos.

• Esteve com o Papa Paulo VI em 1973 e com João
Paulo II em diversos momentos.

• Em 1989, recebeu o Prêmio Nobel da Paz; em
reconhecimento à sua campanha pacifista para
acabar com a dominação chinesa no Tibete.

• Em 2011, Dalai Lama anunciou que deixaria o
comando político dos tibetanos. O sufrágio
ocorreu na Índia, onde o Parlamento se reúne no
exílio desde 1959.

Exílio de Dalai Lama



• FUNDADOR: Filósofo Lao-Tsé (século VI a. C);
Contemporâneo de Buda e Confúcio.

• Historiadores não têm certeza se ele de fato
existiu. Porém, é comum se referir a Lao-Tsé
como fundador do Taoismo.

• O Taoísmo é baseado num livro chamado
TAO TE CHING: Livro do TAO e do TE.

1. TAO: Ordem do mundo.

2. TE: Força vital.

Taoísmo



• FUNDADOR: Confúcio; contemporâneo de Buda (criador
do Budismo) e de Lao-Tsé (fundador do Taoismo).

• Nascido em berço pobre, Confúcio tornou-se um sábio e
ganhou grande reputação como professor.

• Acreditava ter sido escolhido pelo CÉU para revitalizar a
cultura e a moralidade estabelecidas pelos sagrados
imperadores chineses em tempos antigos.

• Confúcio deu a seguinte interpretação para o TAO e o
TE:

1. TAO (Harmonia)

2. TE (Virtude)

Confucionismo 



Atividade de Classe

2. Qual é o nome do Fundador do TAOISMO? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Lao Tsé.
B. ( ) Confúcio.
C. ( ) Dalai Lama.
D. ( ) Sidarta Gautama.
E. ( ) I Ching
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

Lideranças Religiosas do
Oriente: Budismo e Hinduismo.
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