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Hinduísmo: religião eterna

“Esta é a síntese do dever: não fazer aos outros aquilo que lhes seria causa de dor”
Introdução
O Hinduísmo é uma religião politeísta tradicional da Índia. Considerada a mais antiga das grandes
religiões do mundo ainda em prática, o hinduísmo é caracterizado por uma diversidade de sistemas
de crenças, práticas e escrituras. Tem origem na antiga cultura Védica em cerca de 3000 a.C..
É a terceira maior religião do mundo com aproximadamente 1050 milhões de seguidores, sendo
96% na Índia. Mas também é influente em Bangladesh, Nepal, Indonésia, Sri Lanka, e no Paquistão.
Segundo ensina o hinduísmo, os Vedas contêm as verdades eternas reveladas pelos deuses e a
ordem que rege os seres e as coisas, organizando-os em castas. Cada casta possui seus próprios
direitos e deveres espirituais e sociais. A posição do homem em determinada casta é definida pelo
seu carma. A casta à qual pertence um indivíduo indica o seu status espiritual.
O objetivo é superar o ciclo de reencarnações, atingindo assim, o nirvana, a sabedoria resultante do
conhecimento de si mesmo e de todo o Universo.
O caminho para o nirvana, segundo ensina o hinduísmo, passa pelo ascetismo, pelas práticas
religiosas, pelas orações e pela ioga. Assim a pessoa alcança a “salvação”, escapando dos ciclos da
reencarnação.
Origem
Provinda de grupo indo-europeus, ocupantes do Irã, no século XVI, antes da era cristã. Povo de pele
mais clara que dominou as populações mais negras e pobres. Além de deuses tribais veneravam
deuses cósmicos como: Dyeus, o Sol e a Lua. Reiteravam a encarnação.
Nasceu provavelmente a 2000 e 1500 antes de nossa era. A idade do Hinduísmo é de pelo menos
3500 anos. Redigidos foram os Rig-Veda, os grandes Upanixades e os Purunas.
Religião eterna
O hinduísmo, sem perder sua identidade, é capaz de absorver valores religiosos que vêm das mais
variadas fontes. O essencial que se exige de uma pessoa, para ser considerada hindu, é que aceite
pelo menos os Vedas, livros sagrados dos hindus.
Textos Sagrados
Livros revelados (Shrute): o que é recebido e ouvido além.
Livros da tradição (smrite = lembrança, memória): comentários dos livros védicos.
1. Vedas (conhecimento): Rig Veda, Yajurveda, Sammaveda, Atharvaveda.
2. Leis de Manu.
3. Mahabarata.
4. Bhagavad Gita .
5. Ramayana.
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Divindades
Os deuses são múltiplos, porque um só não conseguiriam manter a ordem no mundo.
A coexistência de tantas formas e manifestações religiosas criou os mais extraordinários símbolos:
deuses com mil olhos, como Indra e Kali.
Brahma: é princípio de tudo, criador do universo e “alma do mundo”.
Vishnu: é o Deus bom e misericordioso, salvador.
Shiva: é o Deus da Guerra e também da fecundidade.
Crenças
Quem faz o bem renasce num ser mais nobre.
O destino do homem depende de seu próprio esforço.
A realidade social é predestinada, karma.
A salvação consiste na liberação desse ciclo e na fusão final com Deus.
Não há condenação eterna.
O culto
O culto hindu envolve imagens, orações e diagramas do universo. O iantra mais simples é um
círculo inscrito em um quadrado, dentro de um retângulo, com quatro entradas que representa, as
quatro direções do universo.
Espiritualidade e observâncias
Oração, ofertas, práticas religiosas como visita aos templos e banho nos rios sagrados.
Rio Ganges.
Yoga.
O Guru e a iniciação
Atribuições:
Inicia espiritualmente o discípulo, conhece as escrituras e vive sua mensagem, já superou o mal, é
sem pecado, vive em Deus, está sempre atento aos outros, pronto a servi-los, não é exibicionista,
não vai a busca de discípulos, são eles que o buscam.
Sociedade de castas
Brâmanes: Sacerdotes considerados puros, os “saídos dos lábios de Brama”.
Xátrias ou guerreiros: Protetores contra a maldade. “São os saídos dos braços de Brama”
Vaicias: Lavradores, comerciantes e artesãos. “Saídos das pernas de Brama”.
Sudras: Servos e escravos. São os saídos dos pés de Brama”.
Os Párias: seres marginalizados, são comumente chamados de os “sem casta”, ou seja, os intocáveis.
Glossário
CARMA - conjunto de suas ações em vidas anteriores.
VEDAS - os quatro textos que formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do
hinduísmo.
NIRVANA - È o ápice ou seja é o ponto mais alto de meditação,diz que o espírito se liberta do corpo
temporariamente.
CASTA - Classe social distintamente separada das outras por diferenças de riqueza, posição social
etc.
TRÍADE - Como no cristianismo, o hinduísmo possui uma Divina Trindade, formada por Brahma,
Vishnu e Shiva
ASCETISMO - doutrina que desvaloriza os aspectos corpóreos e sensíveis do homem.
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