FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Livro I – Cristianismo e Espiritismo
Módulo I – Antecedentes do Cristianismo

Roteiro 2
AS RELIGIÕES NÃO
CRISTÃS (1)
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OBJETIVOS

1. Identificar, nos mensageiros das
diferentes religiões, os porta-vozes de
Jesus no Planeta.

2. Apresentar as principais características do
Hinduísmo e do Budismo.
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IDEIAS PRINCIPAIS
Todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de
adiantamento moral e intelectual dos homens: estes, assaz
materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente
espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no
cumprimento de fórmulas exteriores.
KARDEC, A. O céu e o inferno. Primeira parte, cap. 1, item 12.

O Hinduísmo abrange várias expressões religiosas desenvolvidas na
Índia, há três ou quatro mil anos, que apresentam manifestações
tipicamente politeístas, monolatristas, panteístas e animistas. Não existe
um fundador do Hinduísmo. Os seus livros sagrados são os Vedas e os
Upanishads.
O fundador do Budismo foi Sidarta Gautama (560- 480 a.C), o Buda, que
significa “o iluminado”. O Budismo tem como base doutrinária a lei do
carma ou dos renascimentos sucessivos, e tem como meta alcançar o
estado de plenitude espiritual ou nirvana.

Conceitos sobre Religião
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Concepção Histórica: a religião é a crença em forças,
poderes, deuses sobre-humanos; impotência perante
esses poderes; desejo de salvação.

Concepção Psicológica: segundo Freud a religião é uma
neurose obsessiva.
Concepção Fenomenológica: a religião está ligada ao
sagrado: objeto, lugar, tempo, ritual, palavra etc.
Concepção Antropológica: para a Antropologia a
experiência do terror é a origem da religião.
Para a Doutrina Espírita o conceito de Religião é formulado
com base na origem etimológica da palavra: do latim
religare, religar, tornar a unir; religião como processo de
religação do homem ao divino, de onde se originou e para
onde há de retornar.

ETIMOLOGIA
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A palavra religião deriva do latim religio.
• Cícero, na sua obra De natura deorum, (45 a.C.)
afirma que o termo se refere a relegere, reler,
sendo característico das pessoas religiosas
prestarem muita atenção a tudo o que se
relacionava com os deuses, relendo as escrituras.
• Lactâncio (século III e IV d.C.) rejeita a
interpretação de Cícero e afirma que o termo vem
de religare, religar, argumentando que a religião é
um laço de piedade que serve para religar os
seres humanos a Deus.
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“Existe somente uma religião, a religião do amor; existe somente
uma linguagem, a linguagem do coração; existe somente uma
casta, a casta da humanidade; existe somente um Deus e ele é
onipresente. Todas as religiões são facetas da mesma verdade.
Todas as Escrituras são sagradas, todos os locais de devoção são
sagrados. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo
Deus, embora elas o chamem por diferentes nomes”
Sathya Sai Baba

Budismo
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Cristianismo
Hinduismo

Religião Sabedoria

“ Todas as Religiões são galhos de uma mesma árvore”
Helena Petrovna Blavatsky
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Sistemas de Crenças
Animatismo
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Animismo
Fetichismo
Totemismo
Ancestralismo
Politeísmo
Monoteísmo
Monismo

14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de
todas as forças e de todas as inteligências do Universo reunidas?
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- Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não
pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra.
- Deus existe; disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades
além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos
tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis
saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses
sistemas; tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por
vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos
desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que
é impenetrável.
15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da Natureza, todos os
seres, todos os globos do Universo seriam partes da Divindade e constituiriam,
pelo seu conjunto, a própria Divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta?
- Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus.
KARDEC, A. O livro dos espíritos. Questões 15, 16.
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Número de adeptos por religião
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ATIVIDADE

• Formar dois grupos para estudar os itens
Hinduísmo e Budismo
• Cada grupo deverá destacar as principais
características de cada religião não-cristã e
identificar os pontos que lhes são comuns
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HINDUÍSMO
“As organizações hindus são de origem anterior à própria
civilização egípcia e antecederam de muito os
agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde
personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As
almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam
recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor
e cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras
recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos
Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da
religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de
profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam
beber a verdade os homens e os povos do porvir...”
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HINDUÍSMO
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BUDISMO
“Começou por combater as superstições e os sacrifícios.
A seus discípulos nada ensinou sobre Deus, porque eles
não podiam formar de Deus uma ideia justa e precisa.
Mas declarou que a alma renascia constantemente até a
completa depuração de suas impurezas. Liberta do cárcere
corporal, iria para o nirvana, que é a completa tranquilidade
do Espírito.”

•

A Lei do Carma

•

Visão da Humanidade

•

As 4 nobres verdades
do sofrimento
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