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ROTEIRO DE AULA

Tema: REVISÃO: Escatologia Oriental

Objetivo:

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

• Investigar as possíveis respostas para a vida após a morte nas Tradições
Religiosas Orientais.

 Deus e Criação.
 Respostas para a Morte.
 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
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• NAS RELIGIÕES OCIDENTAIS, o ser humano
cumpre suas obrigações religiosas se
submetendo aos mandamentos de Deus.

• Nas RELIGIÕES ORIENTAIS, sobretudo na
Índia, um dos objetivos é atingir a união
com a divindade.

• Para as religiões ocidentais, isso equivalente
a uma blasfêmia e arrogância.

• Na Tradição Judaico-Cristã, por exemplo, a
harmonia original do ser humano com Deus
foi destruída porque o ser humano tentou
imitar a divindade.

A Relação do Ser Humano com o Divino
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• TRANSMIGRAÇÃO DA ALMA: Depois da morte
de um indivíduo, sua alma renasce numa nova
criatura vivente.

• Esse Movimento Cíclico é impulsionado pela LEI
DO CARMA.

• LEI DO CARMA: Todas as ações têm
conseqüências; e de que essas conseqüências
podem aparecer depois da morte.

1. As ações de uma vida, e somente elas, formam
a base para a próxima.

2. O CARMA É UMA LEI NATURAL: Não é uma
punição pelas más ações ou uma recompensa
pelas boas.

RESPOSTA PARA A MORTE
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Atividade de Classe
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1. Qual é a IDEIA DE SALVAÇÃO nas Religiões Orientais? (Marque a alternativa
correta).

A. ( ) Voltar ao Jardim do Éden,

B. ( ) Perdão dos Pecados.

C. ( ) Libertação do eterno ciclo da reencarnação da alma e da “Lei do Carma”.

D. ( ) Purificar-se no Purgatório.

E. ( ) Libertação do eterno ciclo da reencarnação da alma; mas permanecer na
“Lei do Carma”.



Atividade de Classe
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• O ser humano é escravizado por uma
série de renascimentos.

• É CONDENADO a renascer sempre!

• Enquanto o ser humano tiver um
carma, ele está fadado a renascer.

• A alma está presa nesse eterno ciclo,
até que venha a salvação.

• Mas, o que em que consiste a
SALVAÇÃO nesse cenário?

Ideia de Salvação
Parar de Renascer
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• A salvação consiste em ser libertado do
círculo vicioso dos renascimentos.

• A SALVAÇÃO É PARAR DE RENASCER!

• A eterna série de reencarnações costuma
ser comparada a um rio que separa o
homem do nirvana.

• O objetivo do oriental é encontrar a
"passagem“ por onde se pode atravessar
para a outra margem.

Ideia de Salvação
Parar de Renascer
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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 caminho
que lhe convier.

Proposta do Hinduismo 
para a Salvação
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• É a ignorância do homem que o amarra
ao ciclo da reencarnação.

• Assim, compreender a verdadeira
natureza da existência é um caminho
para a salvação.

• Apenas quando o homem adquire o
reto conhecimento, é redimido da
implacável roda da transmigração. Que
conhecimento é esse?

Via do Conhecimento
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1. A alma humana e o mundo espiritual são uma
coisa somente.

2. A alma é uma parte integrante não somente dos
seres humanos. Ela também se encontra nas
plantas e nos animais.

3. Todas as almas individuais são reflexos de BRAHMA
(alma universal).

4. O homem é libertado da transmigração ao adquirir
plena compreensão da unidade entre a alma e
Brahma: o homem tem uma centelha divina em seu
interior.

5. Mesmo que desapareça a pessoa, sua origem divina
permanece e se une novamente com Brahma:
como uma gota de chuva se dissolve no mar.

Via do Conhecimento
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Atividade de Classe
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2. Quais são as “Vias de Salvação” propostas pelo Hinduismo? (Marque a
alternativa completamente correta).

A. ( ) Via do Sacrifício, Via do Conhecimento e Via de Buda.

B. ( ) Via do Sacrifício, Via de Buda e Via da Devoção.

C. ( ) Via do Conhecimento e Via da Devoção.

D. ( ) Via do Sacrifício, Via do Conhecimento e Via da Devoção.

E. ( ) Via do Sacrifício e Via do Conhecimento
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NA PRÓXIMA AULA

Temas: Dimensão Escatológica
no Budismo e Hinduismo.
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