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Frases de Clay Newman:
“Há uma grande diferença entre existir e estar
vivo.”
“A primeira vez que me embebedei tinha 14
anos. A primeira vez que fumei um baseado, 15
e meio. A primeira vez que fui preso, 16, quase
17. A primeieira vez que tomei meu primeiro
antidepressivo, 18 recém-completados.”
Frase de Sêneca:
“A sabedoria é o único remédio que cura as
doenças da alma.”
Frases dos autores:
“O único fator que define a conduta de cada ser
humano são suas intenções e elas é que
proporcionam a felicidade ou a infelicidade.”
“Não olhamos em função de uma única vida,
mas sim da ideia de eternidade.”
Frases de Prabhupada:
“Vida simples, pensamento elevado.”
“A pureza é a força.”
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INTRODUÇÃO
Este livro não pretende retratar as
biografias de Sêneca [1] e de Prabhupada [2]
no sentido de relato detalhado de fatos e ideias
relacionados com esses dois homens, que,
aparentemente, nada têm a ver um com o
outro.
Uma pessoa que leia a biografia de um e
do outro sem a ideia de unidade que
caracteriza o nosso estudo, achará que estamos
forçando uma similaridade inexistente.
Todavia,
através
da
percepção
extrassensorial, viemos a tomar ciência de que
são a mesma individualidade espiritiual em
duas épocas e locais diferentes, com o mesmo
propósito de instruir as criaturas terráqueas
sobre a necessidade do auto aperfeiçoamento
espiritual.
Muitas das circunstânias da biografia de
um e do outro se devem às peculiaridades do
meio onde viveram e da própria necessidade de
utilizarem as ferramentas disponíveis no
momento.
Não se deve achar que a biografia de um
deva repetir exatamente a do outro.
Também temos de considerar que
inclusive os mestres evoluem enquanto
desempenham suas missões.
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Queremos esclarecer, também, que, da
vida de Sêneca, interessa-nos apenas o que ele
realizou em função da aplicação da Ciência
Secreta [3] que aprendeu no Egito,
restringindo-nos aos seus ensinamentos
relacionados com esse tema.
Seus textos de Filosofia e de Literatura
não ligados diretamente à Ciência Secreta estão
fora de cogitação para efeito deste nosso
estudo.
Quanto a Prabhupada, igualmente
importam-nos apenas o seu trabalho e o seu
esforço de divulgar a ideologia de Krishna [4].
Sêneca cumpriu sua missão em Roma e
Prabhupada nos Estados Unidos.
Os prezados leitores podem não enxergar
a correlação entre a Roma antiga e os USA,
mas a verdade é que os remanescentes dos
antigos romanos são os atuais estadunidenses,
além dos britânicos.
Muitos
daqueles
que
tiveram
a
oportunidade de conviver com Sêneca e ouvir
seus ensinamentos são os mesmos que ouviram
Prabhupada, dos quais um foi quem o
envenenou.
As vidas que esse grande trabalhador da
Luz viveu entre uma encarnação e outra não
serão abordadas aqui.
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Alguns seguidores de Prabhupada
estranharão nossa afirmativa de que ele foi um
romano em época passada, mas o mestre não
está obrigado a seguir “ad aeternum” uma
única linha de trabalho e pensamento e, muito
menos, encarnar num único país, mas sim
muda suas áreas e locais de atuação conforme
planos estabelecidos pelo Conselho Cármico, no
caso da Terra.
Entenda-se que o Conselho Cármico é a
equipe de 42 espíritos superiores, que, sob o
comando de Jesus, dirige os destinos da Terra.
Atualmente há uma tendência a valorizarse novamente Sêneca, mas somente há um ou
outro admirador desse grande mestre como tal,
dentre os quais o psicológo americano Clay
Newman, enquanto que os seguidores de
Prabhupada
contam-se
aos
milhões,
principalmente os que se autoqualificam de
adeptos do Hare Krishna.
É importante ficar bem claro que Sêneca
procurou ensinar não o Estoicismo [5] no
sentido restritivo de vitimismo que lhe deram
muitas mentes confusas e outras mal
intencionadas, ou seja, a renúncia forçada e
antinatural ao que é necessário para se viver
em condições razoáveis.
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Ele ensinou e exemplificou que a vida deve
ter como objetivo maior a evolução espiritual
própria e a contribuição à dos outros.
O ser humano, segundo ensinou, deve
viver em função desse objetivo, independente
de ser rico ou pobre, instruído ou analfabeto,
sacrificado pela maldade alheia ou benquisto
pelos que lhe compõem o “entourage”.
As deturpações que muitos filósofos e
religiosos pregam, em nome do Estoicismo, com
o isolamento da sociedade, autopunições etc.,
não têm nada a ver com a ideologia ensinada
por Sêneca.
Se houve ou há estoicos extremistas isso
não tem nada a ver com Sêneca: deve ficar bem
claro.
Quanto a Prabhupada igualmente
priorizou o auto aprimoramento espiritual,
apesar de que há alguns discípulos que
acreditam que ele focou, como meta máxima, a
alimentação não carnívora.
Nosso objetivo não é atacar nenhuma
forma de crença, mas sim deixar claro o que
esse mestre quis ensinar nas duas épocas.
Sempre seu público-alvo foi o mesmo, ou
seja, os decadentes romanos de antigamente e
de hoje.
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Por isso, a enorme quantidade de
aderentes dependentes químicos ou dominados
por outros vícios igualmente escravizantes.
O nível espiritual desse trabalhador da
Luz pode ser medido pelo grau de dificuldade
das suas missões.
Sêneca estudou no Egito do seu tempo a
Ciência Secreta e Prabhupada estudou o
Hinduísmo [6] (com profundidade) na Índia.
As duas ramificações do Conhecimento
são, na verdade, uma só árvore, mudando
apenas os nomes utilizados por uma e pela
outra.
Os prezados leitores podem observar que
muito se escreveu sobre Sêneca, mas ninguém,
pelo que conseguimos verificar, abordou a
mensagem principal da sua vida, que foi
baseada na Ciência Secreta.
Essa omissão é que pretendemos suprir
através deste livro.
Os temas mais relevantes abordados pelo
mestre foram abafados, esquecidos e muitos
engrandeceram justamente aquilo que ele
compôs como mero complemento da sua obra
notável.
Já Prabhupada concentrou sua atenção
apenas na divulgação da ideologia de Khishna,
no que fez melhor do que Sêneca, que misturou
“alhos com bugalhos” e isso possibilitou que as
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Trevas colocassem em foco o que menos valia
na sua obra.
Hoje em dia, Sêneca é lembrado apenas
como um filósofo estoico, de fisionomia triste,
que ele, na verdade, não tinha.
Apenas como lembrete final desta
introdução, temos a dizer aos prezados leitores
que nosso objetivo não é outro que transmitirlhes os ensinamentos desse mestre.
Se o fez como Sêneca ou como
Prabhupada não importa.
O que vale é conhecer e aplicar as lições.
Da mesma forma diríamos que também
não faz diferença se foi ele quem abordou, de
forma sábia, esses tópicos ou se foi outro.
A Verdade é que interessa, mas a Verdade
a que Jesus se referiu quando disse:
“Conhecereis a Verdade e a Verdade vos
libertará.”
Estamos “forçando a barra” com esta
tese?
Os prezados leitores irão avaliar e
desejamos que aproveite bastante estas
informações para sua vida diária, pois este
estudo não é mera teorização, mas visa ser útil
para o aperfeiçoamento espiritual de cada um,
a começar pelo nosso.
Os autores
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1. A IDEOLOGIA DE SÊNECA
Tentar resumir tudo de mais
importante que Sêneca ensinou é uma
tarefa hercúlea, mas há quem tenha feito
isso e é justamente o autor a quem nos
referimos linhas atrás: Clay Newman, que
escreveu “Mais Sêneca, Menos Prozac”,
publicado no Brasil pela Editora Best
Seller, em 2015.
Típico seguidor de Sêneca (portanto
daqueles do público alvo de Prabhupada),
relaciona vinte e um itens como
importantes
no
processo
de
aprimoramento espiritual.
Tomaremos, como ponto de referência,
como base, em linhas gerais, sua obra.
Então, vamos adiante.
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1.1 – HONESTIDADE
A honestidade tem tudo a ver com a
ideia de intenção.
Não
Queremos
valorizar
a
honestidade aparente, aquela que se faz
apresentar com a máscara da virtude,
mas costuma representar um simulacro.
Essa não resolve os problemas
internos do ser humano.
A única honestidade que dá a paz da
consciência é aquela baseada na intenção
pura.
Atentemos sempre para as nossas
verdadeiras e mais profundas intenções.
Só é realmente feliz que tem
intenções puras.
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1.2 – HUMILDADE
Humildade nada tem a ver com
andar esfarrapada, pedir desculpas por
tudo que faz e outras atitudes de aparente
humildade.
Humilde é que, mesmo sabendo das
próprias
virtudes,
inteligência
e
superioridade, não se prevalece disso para
humilhar as outras criaturas.
A pessoa humildade pode ser firme e
até incisiva quando tal se faz necessário,
mas
nunca
transforma
essas
oportunidades em pretexto para arrasar a
auto estima de ninguém.
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1.3 – AUTOCONHECIMENTO
Ninguém precisa, necessariamente,
conhecer suas vidas passadas para
autoconhever-se no sentido comum da
palavra.
O bom senso e a humildade nos
mostram quem somos, ou seja, qual o
nosso nível de inteligência e quais são
nossas virtudes e nossos defeitos.
Há
muito
exagero
e
muita
desinformação quanto ao que diz respeito
ao autoconhecimento.
Basta ter vontade sincera de
autoanalisar-se para chegar-se à verdade
sobre si mesmo.
Mas há quem fique chocado com o
que descobriu sobre si mesmo e desiste de
continuar
a
procura
do
autoconhecimento.
A pessoa tem de baixar o próprio ego
e seguir adiante, autoavaliando-se para
poder superar os defeitos e aperfeiçoar as
próprias virtudes.
Para isso tem de ter coragem e
verdadeira humildade.
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1.4 – CONSCIÊNCIA
Estar seguro de que pretende
aperfeiçoar-se como ser humano significa
ter consciência da sua condição de espírito
eterno.
Não somos o corpo, apesar dele ser
importante para nossa vida neste planeta.
Devemos cuidar dele, mas não sermos
seu escravo.
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1.5 – ENERGIA
Não queremos nos referir apenas à
energia no sentido de força de vontade,
mas
principalmente
à
substância
eterizada que cada criatura tem em si e
que pode ser direcionada a outras
criaturas para ajudá-las inclusive na cura.
Toda criatura tem essa energia a que
nos referimos e, pelo direcionamento que
a vontade lhe dá, transforma-se em
importante
ferramenta
para
o
aperfeiçoamento e a cura alheios.
Aprender a usar essa ferramenta no
Bem é muito importante até para a gente
gozar de boa saúde, pois essa energia tem
de circular de criatura para criatura.
Quem não a doa aos outros acaba
adoecendo.
O egoísmo é altamente prejudicial até
para a própria saúde física e espiritual.
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1.6 – SILÊNCIO
Nem sempre se devem rebater os
pontos de vista alheios.
Há ocasiões em que se deve esperar
que o tempo esclareça o impetuoso, o
agressivo e o inconsequente.
Nós mesmos devemos silenciar
muitas vezes ao invés de falarmos, porque
a palavra, depois de proferida, não volta à
boca de quem a falou.
Há uma sequência muito boa:
“silenciar, observar e agir.”
Isso é sabedoria.
Infelizmente, pouca gente procede
dessa maneira.
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1.7 – AUTOACEITAÇÃO
Auto
aceitação
não
significa
acomodação, mas sim conformar-se com o
que não pode ser mudado em si.
Nem tudo conseguimos aperfeiçoar
em nós e devemos saber aceitar nossos
limites.
Querer o impossível e sofrer por isso
é sinal de falta de inteligência e,
sobretudo, hipertrofia do ego.
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1.8 – RESPONSABILIDADE
Responsabilidade significa assunção
do compromisso de realizar o que nos
compete.
Querer eximir-se das próprias
responsabilidades com desculpismos é
uma das piores opções que podemos
adotar.
Quem
pretende
evoluir
desse
procurar cumprir o que lhe deve e levar
adiante suas tarefas, sem procrastinações
nem desculpismos ou vitimismo.
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1.9 – PROATIVIDADE
Proatividade significa a capacidade
de encontrar as melhores possíveis
soluções para cada problema.
Ninguém precisa ser gênio para ser
proativo, bastando que tenha boa vontade
e perseverança.
Outrem pode apresentar melhores
soluções, mas dê conta da sua com a
presteza possível, pois mais importa uma
solução que ajude as pessoas quando elas
precisam do que outra que fique apenas
na promessa.
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1.10 – COMPAIXÃO
Compaixão é sinônimo de bondade,
caridade etc.
A pessoa compassiva não deve ficar
somente no domínio da solidariedade
verbal, mas deve passar da palavra à
ação.
Isso, todavia, varia de caso para caso.
Há situações em que se deve deixar a
iniciativa por
conta
do próprio
necessitado.
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1.11 – PERDÃO
Perdoar não significa que devamos
ser omissos e, indiretamente, incentivar o
ofensor a continuar abusando da força ou
da astúcia.
Tudo tem de ter uma finalidade
construtiva e neste caso igualmente.
O mestre nem sempre elogia o
aprendiz e nem sempre deixa de dizer-lhe
umas verdades até duras sob o pretexto
do perdão.
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1.12 – DESAPEGO
O verdadeiro desapego é interno e
está dentro do capítulo das intenções.
Ninguém consegue saber se outrem é
desapegado ou não, pois o desapego está
dentro do coração de cada um.
Dentro do nosso coração devemos ser
desapegados.
Sêneca, apesar de milionário, era
desapegado de tudo.
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1.13 – ASSERTIVIDADE
Assertividade
significa
que,
sem
arrogância, alguém afirma seus pontos de vista,
seu modo de ser.
Devemos respeitar os sagrados pontos de
vista alheios, mas afirmarmos os nossos para
todos saberem o que somos.
Isso contribui para o aperfeiçoamento do
meio onde vivemos, pois a multiplicidade de
pontos de vista sempre enriquece.
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1.14 – ACEITAÇÃO DOS OUTROS
Mesmo as criaturas mais evoluídas têm
seus pontos fracos.
Devemos aceitar cada um com seus pontos
fracos, pois também temos os nossos.
O respeito mútuo faz com que cada um
mantenha certa tolerância para com as
fraquezas alheias e vice-versa.
Imagine-se se cada um cobrasse dos
outros a perfeição absoluta: seria uma guerra
permanente.
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1.15 – EVOLUÇÃO
A evolução se processa a cada dia, mesmo
que pareça o contrário.
É como a plantícula, que cresce sem que
consigamos perceber.
Por isso as mudanças em cada um muitas
vezes surgem inesperadamente: é porque não
tínhamos percebido certo amadurecimento que
estava acontecendo.
Não devemos julgar nossos semelhantes
pelas aparências, porque ele pode estar, na
verdade, mais pronto que nós para os grandes
saltos qualitativos.
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1.16 – CORRESPONDÊNCIA
“Cada pessoa é um conjunto de fatores
inacessível às demais”.
É possível conhecer alguns itens sobre os
outros, mas não tudo.
Costuma-se dizer que para “conhecer
alguém devemos ter caminhado duas luas com
suas sandálias”.
Mas devemos respeitar as vivências
alheias, pois elas são o seu acervo de
experiências, que, cedo ou tarde, levam cada
um à evolução espiritual.
Nós, que lidamos com os espíritos voltados
para o Mal, aprendemos que cada um tem seu
momento de despertamento para a Luz.
Não devemos olhar apenas o transcurso
de uma encarnação, mas a eternidade.
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1.17 – EQUANIMIDADE
“Equanimidade significa serenidade de
espírito”. É um estado natural e relaxado,
a capacidade de experimentar de maneira
estável as diferentes situações do mundo
físico, das sensações, da mente e dos
fenômenos. É caracterizada pela profunda
tranquilidade, completamente livre de
oscilações.
Nada paga o preço de estarmos felizes por
nós mesmos. Alcançando esse estágio, até
mesmo os relacionamentos ficam mais
fáceis de lidar, de pensar usando a razão
ao invés do coração. “Isso traz uma paz
incomensurável.”
(http://www.dicionarioinformal.com.br/equani
midade)
Com o estilo de vida estressante atual, não
é fácil manter-se equânime, mas devemos
tentar viver dessa forma a maior parte do
tempo possível.
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1.18 – GRATIDÃO
As pessoas têm-se esquecido de ser
gratas, sobretudo aos pais, e a primeira
coisa que costumam fazer quando eles
envelhecem, é interná-las nas chamadas
“casas de repouso”, em vez de conviver
com elas e devolver-lhes o carinho e a
atenção que receberam deles nos tempos
passados.
A ingratidão dói muito em que a
recebe.
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1.19 – CONFIANÇA
Devemos confiar em Deus, em nós mesmos
e, até prova em contrário, nas pessoas.
Se o nível de desconfiança nos outros
chegar às raias do absurdo, perderemos até a
condição de conviver em sociedade.
É claro que ninguém deve ser ingênuo e
colocar a própria vida nas mãos dos outros.
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1.20 – OBEDIÊNCIA
As pessoas têm vivido em pé de guerra,
porque ninguém está aceitando mais obedecer
nem aos próprios chefes.
Há “muito cacique para pouco índio”.
Mas quem obedece está obedecendo ao seu
conjunto de deveres e não à pessoa que está
dando as ordens.
Essa mudança de foco ajuda-nos a
obedecer “numa boa”.
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1.21 – ACEITAÇÃO DA REALIDADE
A vida é o que é.
Estamos em um mundo primário
espiritualmente falando.
Poucos aqui vivem cumprindo missões de
esclarecimento.
A maioria está em função da satisfação
dos objetivos básicos: “comer, dormir e
reproduzir”.
Querer obrigar a maioria à evolução
espiritual é “malhar em ferro frio”.
Devemos semear, mas a colheita fica por
conta de cada um, que vai despertando
gradativa e imperceptivelmente.
Quem cumpre sua missão, chega a hora
de ir para outros mundos e aqui as criaturas
responderão por suas próprias intenções.
Essa é a regra que devemos compreender
e seguir.
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2. A IDEOLOGIA DE PRABHUPADA
Resumir sua ideologia é impossível. Por
isso, transcreveremos algumas das suas frases:
“Todo aquele que queira lograr uma vida
perfeita, deve buscar primeiro conhecimento.”
“A vida sexual é o principio básico da vida
material. E devido a isso pensamos: eu sou este
corpo e tudo o que está relacionado com este
corpo é meu.”
“O verdadeiro objetivo da vida é regressar ao
mundo espiritual.”
“Primeiro de tudo faça com que sua vida seja
perfeita. Então tente ensinar aos outros.”
“Vida material significa tentar satisfazer aos
seus sentidos. E quando queira servir a Deus,
isso é vida espiritual.”
“Inteligência significa: Saber quem eu sou quem
é Deus, e o que é este mundo.”
“A verdadeira honestidade consiste em não
usurpar a propriedade dos outros”.
“Quando o discípulo está satisfeito com o mestre,
se entrega e faz da sua vida um sucesso.”
“Devemos entender que é impossível ser feliz no
mundo
material,
independentemente
de
quaisquer ajustes que façamos, e não podemos
ser felizes a menos que levemos uma vida
espiritual.”
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“Fazer simplesmente uma exibição de ginástica
não é a perfeição da yoga”. Yoga significa
controlar os sentidos.
“Nunca terá êxito alguém que parece praticar
yoga, mas que satisfaça seus sentidos, sem
restrição.”
“Baseado no Bhagavad-Gita, entendemos que
estamos mudando de um corpo para outro,
mesmo em nossa vida atual. Todos tivemos antes
o corpo de um bebê pequeno. Onde está o corpo
agora? Esse corpo se foi.”
“Se você ama alguém, você sempre pensará nele
naturalmente.”
“Se eu aceito que “eu sou este corpo”, então eu
não sou melhor do que os cães e gatos, já que
essa é a noção que eles têm sobre a vida.”
“A literatura védica completa abrange três
tópicos: o primeiro é o nosso relacionamento
com Deus, segundo, depois de haver entendido
essa relação, aprendemos a praticá-la.”
“Cada criatura viva tem uma relação especial
com Deus, mas agora se encontra esquecida.”
“O peixe não pode ser feliz fora da água, pois é
um animal aquático. Da mesma forma, todos nós
somos almas espirituais, e não podemos ser
felizes a menos que levemos uma vida espiritual
ou que estejamos no mundo espiritual.”
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“Um pode continuar tentar ser feliz, mas a vida
materialista nunca produzirá felicidade. Este é
um facto.”
“A vida materialista se passa mastigando o
mastigado.”
“Não sabemos que estamos atados pelas severas
leis da natureza material.”
“Ego falso significa identificação falsa. Nossa
vida ignorante começou a partir desta falsa
identificação: pensar que sou esta materia,
apesar de todos os dias e cada momento vejo que
não sou esta materia. A alma existe
permanentemente, enquanto que a materia está
mudando.”
“A verdadeira fórmula para a paz consiste no
que saber que Deus é o proprietário de todo esse
universo.”
“Nosso tempo está sendo desperdiçado na
construção de muitos dispositivos que nos dão
um conforto temporário e artificial, o preço de
uma quantidade proporcional de inconvenientes.
Tudo isso é parte da lei do karma, a lei de ação e
reação. Pois tudo o que fazemos, há uma reação
pela qual nos envolvemos.”
“Este mundo material está destinado a sofrer, a
menos que existam os sofrimentos, não
poderemos voltar conscientes do espiritual. Os
sofrimentos são em realidade um incentivo e nos
ajudam a elevar-nos para o espiritual.”
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“Devemos ser muito sérios para alcançar a nossa
vida eterna, plena de bem-aventurança e
conhecimento. Temos esquecido que este é o
verdadeiro propósito da vida, nosso interesse
real.”
“Como o mundo espiritual é real, este mundo
material, que é uma imitação, parece ser real,
devemos compreender o significado da realidade:
realidade significa existência que não pode
desaparecer; realidade significa eternidade.”
“Um homem que está dormindo pode ser
acordado por uma vibração sonora. Embora ele
esteja praticamente inconsciente, incapaz de ver,
sentir, cheirar etc., o sentido da audição é tão
proeminente que é possível acordar a esse
homem dormido com uma vibração sonora. Da
mesma forma, a alma espiritual, ainda que já
fosse vencida pelo sono material, pode ser
despertada com a
vibração do
som
transcendental do mantra. ”
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3. A MESMA BASE IDEOLÓGICA
Ambos ensinaram que a única coisa que
importa na vida é evoluir espiritualmente, de
que faz parte ajudar os outros nesse caminho.
Eis aí o resumo de tudo que fizeram e
falaram.
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NOTAS
[1]
“Lúcio Aneu Séneca (português
europeu) ou Sêneca (português
brasileiro)
(em
latim:
Lucius
Annaeus Seneca; Corduba, 4 a.C. —
Roma, 65) foi um dos mais célebres
advogados, escritores e intelectuais do
Império Romano. Conhecido também
como Séneca (ou Sêneca), o Moço, o
Filósofo, ou ainda, o Jovem, sua obra
literária e filosófica, tida como
modelo do pensador estoico durante o
Renascimento,
inspirou
o
desenvolvimento da tragédia na
dramaturgia europeia renascentista.
Origens familiares
Oriundo de família ilustre, era o
segundo filho de Hélvia e de Marco
Aneu Sêneca (Séneca, o Velho). O
irmão mais velho de Lúcio chamavase Lúcio Júnio Gálio e era procônsul
(administrador público) na Acaia,
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onde, em 53, se encontrou com o
apóstolo cristão Paulo. Séneca, o
Jovem, foi tio do poeta Lucano.
Ainda criança (três anos), foi enviado
a Roma para estudar oratória e
filosofia. Com a saúde abalada pelo
rigor dos estudos, passou uma
temporada no Egito para se recuperar
e regressou a Roma por volta do ano
31. Nessa ocasião, iniciou carreira
como orador e advogado e logo
chegou ao senado.
Exílio
Em 41, foi acusado por Messalina,
esposa do imperador Cláudio, de ter
cometido adultério com Júlia Livila,
sobrinha do imperador. Como
consequência, foi exilado para a
Córsega. No exílio, em meio a
grandes privações materiais, Séneca
dedicou-se aos estudos e redigiu
vários de seus principais tratados
filosóficos. Entre eles, os três
intitulados
Consolationes
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("Consolos"), em que expõe os ideais
estoicos clássicos de renúncia aos
bens materiais em busca da
tranquilidade da alma mediante o
conhecimento e a contemplação.
Por influência de Agripina, a Jovem,
sobrinha do imperador e uma das
mulheres com quem este se casou,
Séneca retornou a Roma em 49.
Agripina tornou-o preceptor de seu
filho, o jovem Nero, e elevou-o a
pretor em 50. Séneca contraiu
matrimônio com Pompeia Paulina e
organizou um poderoso grupo de
amigos.
Conselheiro de Nero
Logo após a morte de Cláudio,
ocorrida em 54, o escritor vingou-se
com um escrito que foi considerado
obra-prima das sátiras romanas,
Apocolocyntosis
divi
Claudii
("Transformação em abóbora do
divino Cláudio"). Nessa obra, Séneca
critica o autoritarismo do imperador e
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narra como ele é recusado pelos
deuses. Seu irmão, Lúcio Júnio
Gálio, também ridicularizou Cláudio,
fazendo uma analogia com as pessoas
executadas, que eram levadas ao
Fórum
Romano
puxadas
por
ganchos: ele disse que Cláudio havia
sido elevado aos céus puxado por um
gancho
Quando Nero, aos dezessete anos,
tornou-se
imperador,
Séneca
continuou a seu lado, porém não
mais como pedagogo e sim como seu
principal conselheiro (ajudado por
Afrânio Burro, prefeito do Pretório).
Sêneca procurou orientar para uma
política justa e humanitária. Se,
durante os primeiros sete anos, o
governo de Nero lembra o de
Augusto, o mérito exclusivo é desses
dois homens que, na realidade,
governaram ao lado do jovem
príncipe. A índole de Nero foi
mitigada, corrigida, freada. Mais
tarde, porém, a malvadez de Nero teve
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o predomínio. Séneca, durante algum
tempo, exerceu influência benéfica
sobre o jovem, mas, aos poucos, foi
forçado a adotar atitudes de
complacência. Chegou mesmo a
redigir uma carta ao senado na qual
se alega que tentou justificar a
execução de Agripina em 59. Séneca
sabia que a maior culpa por sua
morte havia sido da própria Agripina,
que pretendia imperar e que se
tornara hostil por ambição, capricho
e corrupção; sua raiva crescente só
fez aumentar a vingança matricida de
Nero, que não deu mais ouvidos às
palavras severas de seus dois
conselheiros. Séneca foi, então, muito
criticado pela fraca oposição à tirania
e à acumulação de riquezas de Nero,
incompatíveis com as concepções
estoicas. Conforme concluiu o
emérito professor Giulio Davide
Leoni, o destino foi, em parte,
malvado para com Séneca, fazendo
chegar até nós as acusações e
perdendo as defesas. Da leitura atenta
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de suas páginas, do modo como
aceitou e caminhou para a morte,
como Sócrates, surge um juízo
sincero que as reticências dos
historiadores e estudiosos, muitas
vezes, acabam por ofuscar.
Em De Beneficiis (II, 18), Séneca
lembra que "às vezes, mesmo contra a
nossa vontade, devemos aceitar um
benefício, quando é dado por um
tirano cruel e iracundo, que reputaria
injúria que tu desdenhasses seu
presente. Não deverei aceitar?"
Assim, mais importante do que saber
que Séneca era rico, é saber se ele era
ávido de riquezas, se viveu no fausto e
na opulência.
Conforme suas Epistulae Morales ad
Lucilium, 18, seu pensamento era
este: é lícito ser rico, contudo é
preciso viver de tal modo que se
possa, em cada contingência, bastar a
si próprio e renunciar a qualquer bem
que a sorte pode dar, mas também
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tirar. Rico, Séneca viveu com certo
conforto, mas, conforme acreditava e
pregava, sempre de maneira modesta.
"Séneca", no Museu Arqueológico
Nacional de Nápoles
O professor G.D. Leoni, da Sedes
Sapientiae, afirma, em seu estudo
introdutivo ao volume XLIV da
Biblioteca Clássica da Atena Editora,
São Paulo, 1957, que a posteridade
foi injusta, recolhendo contra Sêneca
somente as invejosas acusações dos
seus inimigos. Mas a perfeita intuição
dos poetas define aquilo que os
críticos se esforçam por esclarecer,
mas amiúde ofuscam. Dante, no
limbo, vê, entre os sumos escritores e
heróis antigos - Sócrates, Platão,
Demócrito, Diógenes de Sinope,
Anaxágoras, Tales de Mileto,
Empédocles, Heráclito, Zenão de
Cítio, Dioscórides, Orfeu, Cícero,
Lino e "Séneca morale". Séneca,
diferente de um filósofo, é um
entusiasta da filosofia, estudioso
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apaixonado, informado de todas as
correntes filosóficas do seu tempo,
mas contrário a encerrar-se em
qualquer sistema ou fórmula. Nele, a
filosofia era viva, era a própria vida.
"A prosa adere ao pensamento,
uniformiza-se se adapta a ele; e
muitas vezes um subentendido produz
um jogo de luzes e sombras cheios de
profunda beleza, amiúde a frase breve
produz
inesperadas
imagens
pictóricas, outras vezes antíteses, ou
as anedotas enriquecem as sentenças
austeras, a argúcia atenua a trágica
solenidade do assunto". Poeta,
humanista, mais que filósofo, o
elemento preponderante em suas
obras são os sentimentos, mais do que
as ideias, com as quais, na origem,
pouco contribuiu. Entretanto, na
história do pensamento, nunca
ninguém foi tão compenetrado do
sentimento da nobreza do espírito
humano, e soube tão bem e
poderosamente
transmitir
esse
sentimento em palavras." Sua prosa é
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vivaz, variada, alegre, moderna,
eterna; como quando procura
mostrar como as desventuras pelas
quais passam os bons, devem ser
encaradas como provas para melhor
evidenciar suas virtudes, ajudar o
próximo: "Os deuses põem à prova a
virtude e exercitam a força de espírito
dos bons, que devem seguir seu
destino preestabelecido: o sábio, por
isso, nunca será infeliz."
Sêneca, busto em mármore, por um
autor anônimo do século XVII,
Museu do Prado.
Séneca retirou-se da vida pública em
62. Entre seus últimos textos, estão a
compilação
científica
Naturales
quaestiones ("Problemas naturais");
os tratados De tranquillitate animi
(Sobre a tranquilidade da alma), De
vita beata (Sobre a vida beata) e,
talvez sua obra mais profunda, as
Epistolae morales, dirigidas a Lucílio,
em que reúne conselhos estoicos e
elementos epicuristas na pregação de
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uma fraternidade universal mais
tarde considerada próxima ao
cristianismo.
Morte
No ano 65, Séneca foi acusado de ter
participado da conspiração de Pisão,
na qual o assassínio de Nero teria
sido planejado. Sem qualquer
julgamento, foi obrigado a cometer o
suicídio. Na presença dos seus
amigos, cortou os pulsos com o ânimo
sereno que defendia em sua filosofia.
Tácito relatou a morte de Séneca e da
mulher, que também cortou os pulsos.
Nero, com medo da repercussão
negativa dessa dupla morte, mandou
que médicos a tratassem, e ela
sobreviveu ao marido alguns anos.
Contemporâneo de Cristo
Ver
artigo
principal:
Correspondência entre Paulo e
Séneca
Apesar de ter sido contemporâneo de
Cristo, Séneca não fez quaisquer
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relatos significativos de fenómenos
milagrosos
que
aparentemente
anunciavam o advento de uma
poderosa nova religião; entretanto,
segundo Jerónimo ("De Viris
Illustribus", xii), Séneca teria trocado
correspondências
com
Paulo
(apóstolo com cidadania romana,
também conhecido por Saulo).
Constata-se que os cristãos, por
intermédio de Lúcio Aneu Séneca,
assimilaram os princípios estoicos,
utilizando, inclusive, as mesmas
metáforas estoicas na Bíblia. Um
facto tanto mais curioso é que
Séneca, como filósofo, interessou-se
por todos os fenómenos da natureza,
resultando nas cartas intituladas
posteriormente
"Questões
da
natureza", como observou Edward
Gibbon, historiador do iluminismo do
século XVIII, perito na história do
Império Romano e autor do livro
História do Declínio e Queda do
Império Romano.
A filosofia de Séneca
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Séneca desenhado por Peter Paul
Rubens
Sêneca ocupava-se da forma correta
de viver a vida (ou seja, da ética), da
física e da lógica. Via o sereno
estoicismo como a maior virtude, o
que lhe permitiu praticar a
imperturbabilidade
da
alma,
denominada ataraxia (termo utilizado
a primeira vez por Demócrito em 400
a.C. Juntamente com Marco Aurélio
e Cícero, conta-se entre os mais
importantes
representantes
da
intelectualidade romana.
Sêneca via, no cumprimento do dever,
um serviço à humanidade. Procurava
aplicar a sua filosofia à prática. Deste
modo, apesar de ser rico, vivia
modestamente: bebia apenas água,
comia pouco, dormia sobre um
colchão duro. Sêneca não viu
nenhuma contradição entre a sua
filosofia estoica e a sua riqueza
material: dizia que o sábio não estava
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obrigado à pobreza, desde que o seu
dinheiro tivesse sido ganho de forma
honesta. No entanto, devia ser capaz
de abdicar da riqueza.
Sêneca via-se como um sábio
imperfeito: "Eu elogio a vida, não a
que levo, mas aquela que sei dever ser
vivida." Os afetos (como relutância,
vontade, cobiça, receio) devem ser
ultrapassados. O objetivo não é a
perda de sentimentos, mas a
superação dos afetos. Os bens podem
ser adquiridos, à condição de não
deixarmos que se estabeleça uma
dependência deles.
O
pensamento
de
Sêneca,
especialmente suas críticas ao
comportamento vulgar, permite que
se conheça melhor a sociedade de
Roma no século I d.C.
Para Sêneca, o destino é uma
realidade. O homem pode apenas
aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se o aceitar de
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livre vontade, goza de liberdade. A
morte é um dado natural. O suicídio
não é categoricamente excluído por
Sêneca.
Sêneca influenciaria profundamente
o pensamento de João Calvino. O
primeiro livro de Calvino foi um
comentário ao De Clementia, de
Sêneca.
A obra literária de Séneca
Ao se analisarem os escritos de
Séneca, é possível perceber a forma
pela qual alcançou o conhecimento e
desenvolvimento da ideia de fluxo de
energia, que advém, segundo ele, de
algum "princípio ativo" (termo
utilizado em seu livro "Questões
Naturais"), o qual sujeita à regra
geral: "causa e efeito", ou "ação e
reação", de tal forma que sugeria, em
uma de suas Cartas a Lucílio, que só
tem domínio de si aquele que não faz
de seu corpo um peregrinador por
outros corpos.
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Séneca destacou-se como estilista
literário. Numa prosa coloquial, seus
trabalhos exemplificam a maneira de
escrever retórica, declamatória, com
frases
curtas,
conclusões
epigramáticas
e
emprego
de
metáforas. A ironia é a arma que
emprega
com
maestria,
principalmente nas tragédias que
escreveu, as únicas do gênero na
literatura da antiga Roma. Versões
retóricas de peças gregas, elas
substituem o elemento dramático por
efeitos brutais, como assassinatos em
cena, espectros vingativos e discursos
violentos, numa visão trágica e mais
individualista da existência.
Diálogos
(40) Ad Marciam, De consolatione
(41) De Ira - Estudo sobre as
consequências e sobre o controle da
ira
(42) Ad Helviam matrem, De
consolatione
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(44) De Consolatione ad Polybium
(49) De Brevitate Vitæ ("Sobre a
brevidade da vida")
(62) De Otio ("Do ócio")
(63) De Tranquillitate Animi
("Sobre a tranquilidade da alma")
(64) De Providentia ("Sobre a
Providência")
(55) De Constantia Sapientis ("A
constância do sábio")
(58) De Vita Beata
Tragédias
Hercules furens (Hércules furioso)
Troades (As Troianas)
Phoenissae (As Fenícias)
Medea (Medeia)
Phaedra (Fedra)
Oedipus (Édipo)
Agamemnon
Thyestes (Tiestes)
Hercules Oetaeus (Hércules no
Eta)”
(https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9
neca)
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[2]
“Abhay
Charanaravinda
Bhaktivedanta Swami Prabhupada
(Bengali:
) (1 de setembro de 1896 14 de novembro de 1977) foi um líder
religioso indiano, fundador da
Sociedade Internacional para a
Consciência de Krishna, comumente
conhecida como Movimento Hare
Krishna. Nascido em Calcutá,
Prabhupada migrou para os Estados
Unidos em 1965 e surgiu como uma
figura importante da contracultura
ocidental, apresentando a cultura
védica a milhões de pessoas em todo o
mundo.
Apesar dos ataques de membros da
comunidade acadêmica e de grupos
de apologética cristã, Prabhupada
recebeu acolhida favorável de muitos
estudiosos da religião, tais como J.
Stillson Judá, Harvey Cox, Shinn
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Larry e Thomas Hopkins, que elogiou
as traduções de Prabhupada e
defendeu seu movimento contra as
imagens distorcidas e as más
apresentações veiculadas pela mídia.
Prabhupada foi descrito como um
líder carismático, no sentido usado
pelo sociólogo Max Weber, devido à
sua bem-sucedida aquisição de
seguidores nos Estados Unidos, Índia,
Austrália, países da Europa, da
África e outras regiões. Após sua
morte, o Movimento Hare Krishna
continuou a crescer e desenvolver-se
e está presente até os dias de hoje,
contando com diferentes sedes ao
redor do mundo que celebram a vida
de Prabhupada e seus discípulos.
Biografia
A.
C.
Bhaktivedanta
Swami
Prabhupada nasceu em 1896 em
Calcutá, filho de Gour Mohan e
Rajani De. Seus pais eram devotos de
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Krishna e deram-lhe o nome de
Abhay Charan ( "destemido por ter se
abrigado no Senhor" ). Seu pai, Gour
Mohan, educou-o à risca de acordo
com
a
etiqueta
devocional
(vaishnava) e deu-lhe todos os
ensinamentos básicos do Bhagavad
Gita, ensinou-o a cozinhar e a tocar
mridanga (instrumento de percussão
de origem indiana). Gour Mohan
sempre quis que o seu filho se
tornasse um devoto de Sri Radha e
Krishna.
Srila Prabhupada concluiu em 1920
os seus estudos em sânscrito,
filosofia, inglês e economia no
Scottisch Churches College. Por
circunstâncias
auspiciosas
ele
encontrou em 1922 o seu mestre
espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati
Maharaja, em Calcutá. Em 1932 ele
recebeu a primeira e segunda
iniciação
por
Bhaktisiddhanta
Sarasvati Maharaja, um proeminente
erudito devocional e fundador de
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sessenta
e
quatro
Gaudiya
Mathas(institutos védicos), que lhe
deu o nome de Abhay Caranaravinda.
Naquela época, Srila Prabhupada
ainda estava enredado na vida
familiar e nos negócios. Quando
pensava em abandonar os seus
afazeres materiais para viver no
templo, Bhaktisiddhanta Maharaja o
desencorajava. Alguns dos devotos
queriam que Srila Prabhupada
assumisse a direção de um dos
maiores templos da Gaudiya-Matha
de Srila Bhaktisiddhanta, mas o
prórpio Bhaktisiddhanta tinha outros
planos. Ele não queria que Srila
Prabhupada
se
envolvesse
diretamente
com
a
GaudiyaMatha.No primeiro encontro que
tiveram
em
1922,
Srila
Bhaktisiddhanta pediu que Srila
Prabhupada
difundisse
o
conhecimento védico na língua
inglesa. Nos anos que se seguiram,
Srila Prabhupada escreveu um
comentário sobre o Bhagavad Gita e
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ajudou a Gaudiya Matha no seu
serviço de pregação.
Obras
Em 1944 ele publicou o primeiro
número duma revista quinzenal em
inglês Back to Godhead ( De volta
para o Supremo) .Ele próprio redigia,
dactilografava os manuscritos e revia
as provas, distribuindo ele mesmo as
revistas nas ruas de Nova Delhi de
forma gratuita.Lutava para manter a
publicação, pedindo doações de papel
e algumas moedas. Desde então, a
revista chamada "De Volta ao
Supremo" continua a ser publicada
ininterruptamente e é editada em
mais de trinta línguas. Em seguida,
começou a tradução do Bhagavad
Gita e do Sri Ishopanishad. Embora
Srila Prabhupada sempre tentasse
organizar a pregação, não sabia como
transformá-la em realidade. A sua
idéia era inspirar devotos na Índia e
ir com eles para os Estados
Unidos.Com esse objectivo, ele
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fundou a League of Devotees
(Sociedade
dos
Devotos),
por
intermédio da qual conseguiu alguns
colaboradores.
"Pelo reconhecimento da erudição
filosófica e devoção, a Sociedade
vaishnava Gaudiya honrou, em 1947,
Srila Prabhupada com o título de
'Bhaktivedanta'." Em 1954, com 58
anos, Srila Prabhupada retirou-se da
vida familiar e tomou vanaprastha
(ordem de vida retirada), para poder
dedicar-se mais tempo aos estudos e
às
atividades
literárias.
Srila
Prabhupada dirigiu-se para a cidade
de Vrindavan, o famoso lugar
sagrado
onde
Krishna
tinha
aparecido cinco mil anos atrás. Ele
achou abrigo no templo medieval de
Radha-Damodara, onde vivia em
condições humildes, dedicando-se
profundamente aos estudos por
muitos anos.
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Em 1959 entrou na ordem de vida
renunciada (sannyasa). No templo de
Radha-Damodara Srila Prabhupada
iniciou a obra da sua vida - a
tradução dos muitos volumes do
Srimad-Bhagavatam
com
comentários dos 18.000 versos! Ali
escreveu também o livro Easy
Journey to Other Planets (Fácil
viagem a outros planetas).
Sendo um sannyasi sem recursos
materiais, Srila Prabhupada teve
dificuldade em arranjar os meios
necessários para suas publicações.
Apesar disso conseguiu publicar até
1965, graças a donativos, o Primeiro
Canto do Srimad-Bhagavatam em 3
volumes.
Além
disso
Srila
Prabhupada
esforçava-se
para
conseguir uma viagem gratis para os
Estados Unidos, que por fim lhe foi
concedida pro Sumati Morarji,
proprietária da Scindia Steamship
Company. E assim Srila Prabhupada
viajou, sozinho, para os Estados
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Unidos no outono de 1965 a bordo do
cargueiro Jaladuta, para cumprir a
missão do seu mestre espiritual.
Quando Srila Prabhupada chegou
com o navio no porto de Nova Iorque,
ele praticamnte estava sem recursos
financeiros. Após um ano cheio de
dificuldades
Srila
Prabhupada
fundou em julho de 1966 a Sociedade
Internacional da Consciência de
Krishna (ISKCON), que sob sua
direção pessoal se desenvolveu numa
década num movimento mundial com
mais de 100 ashramas, escolas,
templos e comunidades rurais. Em
1968 Srila Prabhupada fundou nas
colinas do Oeste da Virginia a
primeira comunidade rural da
consciência de Krishna, que serviu de
exemplo para projetos idênticos em
todos os continentes. Em 1972, com a
fundação da escola gurukula em
Dallas, Texas, Srila Prabhupada
introduziu o sistema védico de ensino
elementar e secundário no Ocidente.
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Com o constante aumento do número
de alunos formaram-se 10 outras
escolas até 1978. A mais importante
das suas escolas está sediada em
Vrindavan, Índia. Também na Índia
Srila Prabhupada criou muitos
projetos, como por exemplo o
impressionante templo de KrishnaBalarama em Vrindavana, o Centro
de Congresso e Cultural junto com o
templo e casa internacional de
hóspedes em Bombay e o Centro
Mundial da ISKCON em Sridhama
Mayapur (Bengala), onde se projeta
erguer uma cidade em moldes
védicos.
Além destas muitas atividades Srila
Prabhupada
sempre
via
na
publicação de livros sua tarefa
principal, e assim em 1972 ele fundou
a Bhaktivedanta Book Trust (BBT),
hoje a maior editora na Índia de
literatura religiosa e filosófica. Até
seu desaparecimento em 14 de
novembro de 1977 em Vrindavana,
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Srila Prabhupada, apesar da sua
idade avançada, viajou 14 vezes em
viagens de pregação ao redor da terra
. Não obstante desta apertada agenda,
publicou contínuamente novos livros
- num total de mais de 80 volumes que hoje em dia são traduzidos em
todas as línguas do mundo.
Nestes onze anos, de 1966 até 1977,
Srila Prabhupada iniciou milhares de
discípulos e escreveu, além dos seus
livros, cinco mil cartas que hoje estão
disponíveis em forma de livros, para
seus seguidores.
Srila Prabhupada faleceu em
Vrindavan, Índia, no ano de 1977.
Seus discípulos continuam levando
adiante o movimento que ele iniciou e
a mensagem que ele trouxe da Índia
para o Ocidente.”
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Bhaktiveda
nta_Swami_Prabhupada)
[3]
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“A religião no Antigo Egito refere-se
ao complexo conjunto de crenças
religiosas e rituais praticados no
Antigo
Egito.
Não
existiu
propriamente uma religião egípcia,
pois as crenças - frequentemente
diferentes de região para região - não
eram a parte mais importante, mas
sim o culto aos deuses, que eram
considerados os donos legítimos do
solo, terra que tinham governado no
passado distante.
Este conjunto de crenças foi
praticado no antigo Egito desde o
período pré-dinástico, cerca de 3000
anos a.C., até o surgimento do
cristianismo. Inicialmente, era uma
religião politeísta por crer em várias
divindades, como forças da natureza.
Com o passar dos séculos, a crença se
diversificou,
sendo
considerada
henoteísta, porque acreditava em uma
divindade criadora do universo, tendo
outras forças independentes, mas não
iguais em poder a este. Também pode
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ser considerada monoteísta, pois
tinha a crença em um único deus, as
outras divindades eram neteru (plural
de neter), participantes da criação e
manutenção da realidade, mas ainda
assim inferiores em poder ao grande
Ser supremo. Amenófis IV instaurou
o monoteísmo, que fenece
As fontes para o estudo da antiga
religião egípcia são variadas: templos,
pirâmides, estátuas, túmulos e textos.
Em relação às fontes escritas, os
egípcios não deixaram obras que
sistematizassem, de forma clara e
organizada, as suas crenças. Em
geral, os investigadores modernos
centram seu estudo em três obras
principais: o Livro das Pirâmides, o
Livro dos Sarcófagos e o Livro dos
Mortos.
O Livro das pirâmides de Sacará.
Do ponto de vista cronológico,
situam-se na época da V dinastia;
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O Livro dos Sarcófagos, uma
recolha de textos escritos em
caracteres hieroglíficos cursivos no
interior de sarcófagos de madeira da
época do Império Médio, tinha
também como função ajudar os
mortos no outro mundo;
Por último, o Livro dos Mortos, que
inclui os textos das obras anteriores,
para além de textos originais, datando
do Império Novo. Esta obra era
escrita em rolos de papiro pelos
escribas e vendida às pessoas para ser
colocada nos túmulos.
Outras fontes escritas são os textos
dos autores gregos e romanos, como
os relatos de Heródoto (século V a.C.)
e Plutarco (século I d.C.).
Divindades
As várias divindades egípcias
existentes caracterizavam-se pela sua
capacidade de estar em vários locais
ao mesmo tempo e de sobreviver a
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ataques. A maioria delas era
benevolente, com excepção de
algumas
divindades
com
personalidade mais ambivalente como
as deusas Sekhet e Mut.
Um deus poderia também assumir
várias formas e possuir outros nomes.
O exemplo mais claro é o da
divindade solar Rá, que era
conhecido como Kepra, representado
como um escaravelho, quando era o
sol da manhã. Recebia o nome de
Atom enquanto sol do entardecer,
sendo visto como velho e curvado, um
deus esperado pelos mortos, que se
aquecem com os seus raios. Durante
o dia, Rá anda pela Terra como um
falcão. Estes três aspectos e outros
setenta e dois são invocados numa
ladainha sempre na entrada dos
túmulos reais.
Estas divindades eram agrupadas de
várias maneiras, como em grupos de
nove deuses (as Enéades), de oito
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deuses (as Ogdóades), ou de três
deuses (tríades). A principal Enéade
era a da cidade de Heliópolis,
presidida pela divindade solar Rá.
Cosmologia e criação
O princípio do universo é a formação
única de Deus, que não se fez do
nada, e sim, autocriou seus aspectos.
Os aspectos de Deus, como dito
anteriormente, chamam-se neteru (no
singular: neter no masculino e netert
no feminino). Tudo vem a início de
um líquido infinito cósmico chamado
Nun (Nu ou Ny): este é o "ser
subjetivo". Quando esse líquido se
autocria e torna-se real, é Atum, o
"ser objetivo". Essa passagem é
semelhante
à
passagem
de
inconsciente para consciente do ser
humano. Atum criou uma massa
única universal que deu origem a
uma explosão, porém pré-planejada.
Atum também tem o poder de
"tornar-se a si mesmo", que, segundo
os antigos egípcios, é algo muito
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complicado para um humano, seria
uma "obra divina". Mas isto é o
princípio da Terra. A oração para a
transformação de Atum é a seguinte:
Cquote1.svg
Saudamos a vós, Atum!
Saudamos a vós, aquele que torna a si
mesmo!
Vós sois em vosso nome o altíssimo!
Vós tornais em vosso nome Khepri,
aquele que se torna si mesmo!
Cquote2.svg
Khepri é um nome dado ao primeiro
neter da Terra, Rá, o que é outra
forma de Atum. Para criar a Terra,
Rá deu origem ao Sol da manhã,
enquanto o Sol da tarde era Atum.
Cuspiu Chu e Tefnut, que deram
origem a ar e a umidade. A seguir
outro texto de "obra divina":
Cquote1.svg
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Fui anterior aos dois anteriores que
criei, pois tinha prioridade sobre os
dois anteriores que criei.
Visto que meu nome é anterior ao
deles, porque criei-os antes dos dois
anteriores.
Cquote2.svg
Os próximos neteru a serem gerados
eram Geb e Nut, que criaram os dois
ambientes da Terra: o céu e a terra
(plana). Estes também deram origem
aos quatro neteru da vida: Osíris, Ísis,
Seth e Néftis. Osíris criou a vida no
além e todo o processo de jornada até
o céu. Ísis é responsável por todos os
seres vivos. Seth representa os
opostos, mas também coisas más,
como ódio e caos. Néftis representa o
deserto, a orientação, e o ato de
morte. A história desses quatro neteru
é a origem do próximo a ser gerado.
Lembrando que as próximas histórias
são semelhantes aos humanos porque
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esses neteru eram de espécies bem
próximas aos humanos. Existem
milhares de versões, no geral a
história é a seguinte: Osíris era o
neter que criou o ciclo de vida e
morte, por isso governava a terra.
Seth, movido a inveja, resolveu armar
uma forma de matá-lo.
Então,
de
forma
incerta,
provavelmente
mostrando
outra
intenção, o trancafiou em um caixão
e jogou no Nilo para se perder e
ninguém nunca achar. Néftis
percebeu isso e avisou Ísis, quando
começaram a procurar e encontraram
um caixão, e recuperaram Osíris.
Seth como era uma forma do mal,
esquartejou a forma material de
Osíris em 40 pedaços e espalhou-os
por todo o deserto e no Nilo. Ísis,
depois de muito tempo, conseguiu
encontrar todos eles, exceto o pênis,
que foi devorado por três peixes.
Então, Osíris uniu-se a Ísis e gerou
um filho, a primeira ideia de
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"imaculada concepção", ela ficou
conhecida com "Virgem Ísis". O filho
era Hórus, o herdeiro que então lutou
contra Seth, perdendo um olho na
batalha, mas consegui vencê-lo. Esse
olho ficou conhecido como "Olho de
Hórus", que foi reconhecido como
símbolo de proteção pelos egípcios. A
seguir uma oração relacionada a
isso:
Cquote1.svg
Ó benevolente Ísis
que protegeu o seu irmão Osíris,
que
procurou
incansavelmente,

por

ele

que atravessou o país enlutada,
e nunca descansou antes de tê-lo
encontrado.
Ela, que lhe proporcionou sombra
com suas asas
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e lhe deu ar com suas penas,
que se alegrou e levou o seu irmão
para casa.
Ela, que reviveu o que, para o
desesperançado, estava morto,
que recebeu a sua
concebeu um herdeiro,

semente

e

e que o alimentou na solidão,
enquanto ninguém sabia quem era...
Cquote2.svg
Hórus também era conhecido como o
"salvador da humanidade". Depois
disso, Seth se tornou um neter menor.
Também há histórias dizendo que
Hórus encarnou na terra e mostrou
ensinamentos à humanidade. Ele
seria guiado pela estrela Sirius e
presenteado em seu nascimento por
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três reis, que seriam representados
pelas Três Marias. Também fez
milagres na terra, como andar sobre
as águas do Nilo. Em outra versão,
teria ressuscitado um homem
chamado El-Azar-Us. Foi morto pelo
faraó (por inveja deste) e também
teria ressuscitado alguns dias depois.
Fora da terra, teria se casado com
Hator.
Os templos
Pilone do Templo de Luxor
Os templos no Antigo Egipto eram
entendidos como os locais onde
residia a divindade (hut-netjer, "casa
do deus"), que poderia ser
acompanhada pela sua família e por
outras Divindades, sendo, por isso,
muito diferentes dos modernos
edifícios religiosos.
Os templos dos períodos mais antigos
da história do Antigo Egipto, como o
Império Antigo e o Império Médio,
não chegaram em bom estado até aos
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dias de hoje, pelo que são as
construções do Império Novo e da
época ptolomaica que permitem o
conhecimento da estrutura dos
templos. Na estrutura "clássica" dos
templos
egípcios
podem
ser
distinguidas três partes: o pátio, as
salas hipóstilas e o santuário.
À
entrada
de
um
templo,
encontravam-se obeliscos e estátuas
monumentais, que antecediam o
pilone. Nos templos do Império Novo,
é comum a existência de uma avenida
de acesso ladeada por esfinges com
corpo de leão e cabeça de carneiro
(que se acreditava protegerem o
templo e o deus), na qual desfilava a
procissão em dias de festa.
Um
pilone
era
uma
porta
monumental composta por duas
torres em forma de trapézio, entre as
quais
se
situava
a
entrada
propriamente dita. Nas paredes do
pilone,
representavam-se
as
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divindades ou, muitas vezes, a cena
clássica na qual se vê o faraó a atacar
os inimigos do Egipto.
Passado o pilone, existia uma grande
pátio (uba), a única zona acessível ao
público, onde a estátua da Divindade
era mostrada nos dias de festa. O
pátio era rodeado por colunas e
possuía por vezes um altar (aba),
onde se efectuavam os sacrifícios.
Este pátio precedia uma sala hipostila
(ou seja, uma sala de colunas), mais
ou menos imersa na escuridão, que
antecedia outros salas onde se
guardavam a mesa de oferendas e a
barca sagrada. Finalmente, achava-se
o santuário do deus (kari). Se os
faraós entendessem ampliar um
templo construíam-se novas salas,
átrios e pilones.
Os
templos
mais
importantes
poderiam possuir um lago sagrado,
nilómetros, per ankh (casas de vida),
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armazéns e locais para a residência
dos sacerdotes.
Pilone do Templo de Edfu visto desde
o pátio
O culto nos templos
Teoricamente, o rei egípcio tinha o
dever de realizar a liturgia em cada
templo. Uma vez que era fisicamente
impossível para o rei estar presente
em todos os templos que existiam no
Egito,
o
soberano
nomeava
representantes para realizar as
cerimónias a Deus. Os reis só
visitavam os templos em ocasiões
especiais associadas a festivais, o que
não
impedia
que
fossem
representados nos templos fazendo
oferendas às Divindades.
A vida nos templos seguia o curso da
vida normal. Antes do nascer do sol,
abatiam-se os animais que seriam
oferecidos
as
Divindades.
Os
sacerdotes purificavam-se com água,
e, vestidos com trajes brancos,
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entravam em procissão no templo. No
pátio do templo, os sacerdotes
apresentavam as suas oferendas e
queimavam incenso. Um sacerdote
dirigia-se ao santuário da divindade,
uma sala especialmente consagrada,
localizada na parte mais reservada do
templo. Aqui, o sacerdote acendia um
archote e abria o naos, tabernáculo
onde se guardava a estátua da
Divindade. O sacerdote apresentavase à divindade e anunciava vir
cumprir os seus deveres. Limpava o
tabernáculo,
queimava
incenso,
lavava a estátua e aplicava sobre ela
óleos, vestia-a, maquilhava-a e
colocava-lhe a coroa. Terminado este
processo, o sacerdote colocava a
estátua no naos, abandonando a sala
e apagando o archote e as pegadas
que havia feito. Ao meio-dia, poderia
ser feita uma nova cerimónia na qual
se ofereciam alimentos.
Sacerdotes
Sacerdotes vestidos com pele de
leopardo
realizam
rituais
de
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purificação. Túmulo de Userhat. XIX
Dinastia.
No Antigo Egipto, não existiu uma
estrutura sacerdotal centralizada;
cada Divindade possuía um grupo de
homens e mulheres dedicados ao seu
culto. O termo mais comum para
designar um sacerdote em egípcio era
hem-netjer, o que significa "Servo de
Deus".
Não se sabe em que época da história
egípcia se estruturou o grupo
sacerdotal. Na época do Império
Antigo, os sacerdotes não estavam
ainda organizados em corpos fixos
como sucederia no Império Novo. De
acordo com os Textos das Pirâmides,
datados do Império Antigo, os reis
tinham cinco refeições diariamente:
três no céu e duas na terra; estas
últimas estavam a cargo dos
sacerdotes funerários.
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As fontes do Império Novo mostram
que
os
sacerdotes
estavam
organizados em quatro grupos (em
grego: phyles), cada um dos quais
trabalhava durante um mês cada três
meses. Durante os oito meses que
tinham livres, os sacerdotes levavam
uma vida comum inserida na
comunidade, junto das suas esposas e
filhos.
O clero egípcio estava estruturado de
forma hierárquica. O rei era, em
teoria, o líder de todos os cultos
egípcios, mas, como já foi referido,
este delegava o seu poder a outro
homem devidamente preparado por
Deus: o Sumo Sacerdote, que, na
hierarquia, era seguido do segundo
sacerdote, por sua vez seguido do
terceiro e quarto sacerdotes. O grupo
seguinte era o dos "pais divinos" e
"dos "puros". Existiam também os
sacerdotes leitores, os que calculavam
o momento ideal para realizar um
determinada cerimónia através da
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observação do sol ("horólogos") e os
que determinavam os dias fastos e
nefastos ("horóscopos"). Finalmente,
pode distinguir-se um grupo dedicado
aos serviços de manutenção do templo
(imiu-seté).
As mulheres também trabalhavam
nos templos seguindo o mesmo
regime de rotatividade dos homens.
Frequentemente, estas mulheres eram
esposas dos sacerdotes. As mulheres
poderiam ser cantoras (chemait),
músicas (hesit) ou dançarinas
(khebait). Durante o Império Antigo e
o Império Novo, muitas mulheres da
classe abastada serviram a deusa
Hathor. No culto de Amon, o cargo
mais importante ocupado por
mulheres era o de "Adoradora
Divina". As mulheres que ocuparam
este cargo foram filhas ou irmãs do
faraó governante.”
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3
%A3o_no_Antigo_Egito)
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[4]
“Krishna ou Críxena (em sânscrito:
, pronunciado
a ou kr
)
no hinduísmo, é um avatar ou
manifestação de Brâma, Vishnu e
Shiva, os três nomes da divindade.
Considerado o oitavo avatar de
Vishnu, é uma das divindades mais
cultuadas
em
toda
a
Índia
possivelmente por ser o interlocutor
de Arjuna no Bhagavad-Gitā e pelas
comunidade Hare Krishna de seus
seguidores.
Krishna é muitas vezes descrito e
retratado como uma criança comendo
manteiga, um jovem rapaz tocando
uma flauta como no Bhagavata
Purana, :56 ou como um ancião que
dá direção e orientação como no
Bhagavad Gita. :15 As histórias de
Krishna
aparecem
em
várias
tradições filosóficas e teológicas
hindus que o retratam de vários
modos: um deus-criança,
um
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brincalhão, um modelo de amante,
um herói divino e o Ser Supremo[7]
As escrituras principais que discutem
a história de Krishna são o
Mahabharata, o Harivamsa, o
Bhagavata Purana e o Vishnu
Purana.
Nome e títulos
A palavra em sânscrito k a é
essencialmente um adjetivo que
significa "negro", "azul" ou "azulescuro". Como um substantivo
feminino, k a é usado no sentido de
"noite", "escuridão" no Rigveda.
Krishna é um nome de Deus que
significa "o todo atraente", a
Verdade absoluta.
O Mahabharata (Udyogaparva 71.4)
analisa a palavra ishna da seguinte
maneira:
krishir bhu-vacakah sabdo nas ca
nirvriti-vacakah
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tayor aikyam param
krishna ity abhidhiyate

brahma

A palavra 'krish' é a característica
atrativa da existência divina, e 'na'
significa 'prazer espiritual.' Quando o
verbo 'krish' é adicionado ao 'na', ele
se torna 'krishna', que indica a
Suprema Verdade Absoluta.
Krishna também é conhecido por
diversos nomes, epítetos e títulos, que
refletem suas múltiplas qualidades e
atividades. Entre os mais usados,
estão Hari ("Aquele que tira"
[pecados, ou que afasta samsara, o
ciclo de nascimentos e mortes]),
Govinda ("Aquele que dá prazer às
vacas, à Terra e aos sentidos") e
Gopala ("Protetor das vacas" ou,
mais precisamente, "Protetor da
vida").
Iconografia
Krishna é facilmente reconhecido por
suas representações artísticas. Sua
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pele é retratada na cor preta ou azulescura, conforme descrito nas
Escrituras, embora em representações
pictóricas modernas ele geralmente
seja mostrado com pele azul.
Ele aparece usando um dhoti de seda
amarelo e uma coroa de penas de
pavão.
Representações
comuns
mostram-no como um bebê, um
menino ou um jovem. Normalmente,
está com uma perna dobrada na
frente da outra, levando uma flauta
aos lábios, esboçando um sorriso
misterioso, e acompanhado por vacas.
A cena no campo de batalha de
Kurukshetra, nomeadamente quando
se dirige a Arjuna no Bhagavad Gita,
é outro tema comum para sua
representação. Nessas cenas, ele é
mostrado como um homem de dois
braços atuando como cocheiro, ou
com as típicas características da arte
religiosa hindu (tais como braços ou
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cabeças múltiplas) e com atributos de
Vishnu, como o chakra.
Biografia
Este
resumo
se
baseia
no
Mahabharata, no Harivamsa, no
Bhagavata Purana e no Vishnu
Purana . Os fatos narrados
ocorreram no norte da Índia, a maior
parte nos atuais estados de Uttar
Pradesh, Bihar, Haryana, Deli e
Gujarat.
Nascimento e infância
Yashoda, a mãe adotiva de Krishna,
adornando-o, em pintura de Raja
Ravi Varma (1848-1906)
De acordo com o Bhagavata Purana,
Krishna nasceu sem uma união
sexual, mas por meio da "transmissão
mental" ióguica da mente de
Vasudeva no ventre de Devaki.
Baseado em dados das escrituras e
cálculos astrológicos, a data de
nascimento de Krishna, conhecida
como Janmastami, é o dia 18 de julho
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de 3228 a.C. Krishna pertencia ao clã
Vrishni dos Yadavas, de Mathura,
capital dos clãs Vrishni, Andhaka e
Bhoja. Foi o oitavo filho da princesa
Devaki e seu marido Vasudeva
O rei Kamsa subiu ao trono após
mandar prender o próprio pai,
Ugrasena (rei da dinastia Bhoja).
Kamsa é tido como um grande
demônio, que pertencia à classe dos
Kshatriyas, mas que, de algum modo,
havia se desviado do Dharma
universal.
No caminho que conduzia os noivos
até a nova casa, Kamsa escutou uma
voz que dizia que o oitavo filho de
Devaki iria levá-lo à morte.
Imediatamente fez menção de matar
Devaki, mas Vasudeva implorou pela
vida da esposa, prometendo que cada
filho que nascesse, seria levado à
presença de Kamsa.
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Receoso, mandou prender Vasudeva e
a esposa no porão do castelo, sendo
vigiados dia e noite por guardas.
Cada filho do casal que nascia era
morto por Kamsa, que mesmo
sabendo que a profecia se cumpriria
apenas no oitavo filho, não tinha
piedade de nenhum e matava a todos.
Kamsa havia sido alertado por
Narada Muni que, em breve, Vishnu
nasceria na família de Vasudeva.
Soube também, através deste sábio,
que, em uma encarnação anterior,
Kamsa havia sido um demônio
chamado Kalanemi que tinha sido
morto por Vishnu.
Conta a tradição védica que Kamsa,
temendo que Vishnu nascesse em
qualquer uma das famílias do reino,
mandou matar todos os meninos com
até dois anos de idade, a fim de evitar
o cumprimento da profecia.
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E foi então que o oitavo filho de
Devaki nasceu - Bhagavan Sri
Krishna. O local do nascimento é
conhecido
atualmente
como
Krishnajanmabhoomi,
onde
um
templo foi erguido em honra. Como
sua vida corria risco na prisão, foi
tirado da prisão e entregue aos pais
adotivos Yashoda e Nanda em
Gokula.
Juventude
Nanda, pai adotivo de Krishna, era o
líder de uma comunidade de pastores
de gado. As histórias da infância e
juventude contam a vida e relação
com as pessoas da região. Uma dessas
histórias
conta
que
Kamsa,
descobrindo que ele havia sido
libertado da prisão, enviou vários
demônios para impedir que isso
acontecesse. Todos falharam. São
muitas as façanhas de Krishna e as
aventuras com as Gopis da vila,
incluindo Radha, aventuras estas que
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se tornaram conhecidas como Rasa
lila.
Krishna, o Príncipe
Krishna, então um jovem homem,
retorna para Mathura, acaba com o
governo de Kamsa, e institui o pai,
Vasudeva, que havia sido aprisionado
por Kamsa, como rei de Yadavas. Em
seguida declarou a si mesmo príncipe
da corte. Neste período, iniciou a
amizade com Arjuna e outros
príncipes de Pandava do reino de
Kuru. Casou-se com Rukmini, filha
do rei Bishmaka de Vidarbha. Ele
também teve 150 mil esposas,
incluindo Satyabhama e Jambavati.
A guerra de Kurukshetra
Ver artigo principal: Guerra de
Kurukshetra
Krishna possuía primos em ambos os
lados na guerra entre os Pandavas e
os Kauravas, porém ele tomou o lado
dos Pandavas e concordou em ser o
cocheiro da carruagem de Arjuna - o
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primo e grande amigo - na batalha
decisiva. O Bhagavad Gita consiste
nos conselhos dados por Krishna a
Arjuna, antes do início do combate.
Últimos dias
Segundo o Mahabharata, a Batalha
de Kurukshetra resultou na morte de
todos os cem filhos de Gandhari. Na
noite antes da morte de Duryodhana,
o Senhor Krishna visitou Gandhari
para oferecer suas condolências.
Pressentindo
que
Krishna
conscientemente não tinha posto fim
à guerra, Gandhari teve um acesso de
raiva e tristeza, e amaldiçoou Krishna
e toda a dinastia dos Yadu a
morrerem no prazo de 36 anos.
Em um festival, uma briga começou
entre os Yadavas, que exterminaram
uns aos outros. Balarama, o irmão
mais velho de Krishna, entregou
conscientemente o corpo usando
yoga. Krishna se retirou para a
floresta e sentou-se debaixo de uma
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árvore em meditação. Um caçador
chamado Jara confundiu o pé
parcialmente visível de Krishna com
um veado, e atirou uma flecha
ferindo-o mortalmente.
De acordo com os eruditos
vaishnavas, o corpo de Krishna é
completamente espiritual, e não seria
corruptível nem sujeito à morte e à
deterioração. Mesmo assim, na
execução de seus passatempos
terrenos, ele "aparenta" nascer e
morrer como uma pessoa comum.

Ao ver que tinha ferido Krishna, o
caçador ficou muito perturbado e
pediu
perdão.
Krishna
então
respondeu-lhe: "Você era Vali em seu
nascimento anterior, e eu era Rama,
que o matei secretamente. Você
queria se vingar, e, assim, neste meu
aparecimento, estou cumprindo seu
desejo; tudo isso fazia parte do meu
92

plano". Dizendo isso, Krishna partiu
para Goloka, sua morada celestial.
Segundo as Escrituras hindus, o
desaparecimento de Krishna ocorreu
na meia-noite de 17 para 18 de
fevereiro de 3102 a.C. e marca o fim
de Dwapara Yuga e o início de Kali
Yuga, a era da hipocrisia e das
desavenças. Devido à presença de
Krishna no planeta, o demônio Kali
não se atreveu a manifestar-se com
toda a sua força. Mas neste mesmo
dia, Kali entra no mundo na forma do
delito de ferir uma vaca - justamente
o animal preferido de Krishna.
Devoção a Krishna
Segundo o Srimad Bhagavatam,
Krishna é a forma original de Deus,
superior a todas as outras expansões
divinas, já que todas emanam dele.
Krishna é um ser eterno, sem
nascimento nem morte, que adotou
uma manifestação temporária na
terra para poder agraciar seus
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devotos e aniquilar os demônios - mas
que simultaneamente está presente
eternamente
em
seu
planeta
espiritual.
Gita Govinda
Vários trabalhos foram importantes
na difusão da devoção a Krishna,
especialmente o Gita Govinda, escrito
por Jayadeva Goswami na Índia
oriental, no século XII. Trata a
respeito da relação íntima de Krishna
com uma gopi em particular,
Radharani (que no Mahabharata teve
papel secundário).
Movimentos recentes de Krishnabhakti
Derivações posteriores das primeiras
tradições de devoção a Krishna
incluem a que foi promovida pelo
santo bengali Caitanya Mahaprabhu,
no século XVI. Seus seguidores
consideram-no uma encarnação de
Krishna e Radharani num só corpo.
Vários movimentos pertencem a esta
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tradição, entre eles o Movimento
Hare Krishna.
Fundado em nova York pelo guru
indiano
Bhaktivedanta
Swami
Prabhupada em 1966, o Movimento
Hare Krishna é o principal
responsável
pela
disseminação
contemporânea da figura de Krishna
no Ocidente.”
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Krishna)
[5]
“O estoicismo (do grego Στωικισμός)
é uma escola de filosofia helenística
fundada em Atenas por Zenão de
Cício no início do século III a.C. Os
estoicos ensinavam que as emoções
destrutivas resultam de erros de
julgamento, e que um sábio, ou
pessoa com "perfeição moral e
intelectual", não sofreria dessas
emoções. O estoicismo afirma que
todo o universo é corpóreo e
governado por um Logos divino
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(noção que os estoicos tomam de
Heráclito de Éfeso e desenvolvem). A
alma está identificada com este
princípio divino como parte de um
todo ao qual pertence. Este logos (ou
razão universal) ordena todas as
coisas: tudo surge a partir dele e de
acordo com ele, graças a ele o mundo
é um kosmos (termo grego que
significa "harmonia").
Busto de Zenão de Cítio (334 a.C. 262 a.C.), fundador do estoicismo, em
Atenas, na Grécia
O estoicismo propõe se viver de
acordo com a lei racional da natureza
e aconselha a indiferença (apathea)
em relação a tudo que é externo ao
ser. O homem sábio obedece à lei
natural, reconhecendo-se como uma
peça na grande ordem e propósito do
universo, devendo, assim, manter a
serenidade perante tanto as tragédias
quanto as coisas boas. A partir disso,
surgem duas consequências éticas:
primeiro, deve-se "viver conforme a
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natureza". Mas, sendo a natureza
essencialmente o logos, essa máxima
é prescrição para se viver de acordo
com a razão. Sendo a razão aquilo
por meio do que o homem torna-se
livre e feliz, o homem sábio não
apreende o seu verdadeiro bem nos
objetos externos, mas usando estes
objetos através de uma sabedoria pela
qual não se deixa escravizar pelas
paixões e pelas coisas externas.
Os estoicos preocupavam-se com a
relação activa entre o determinismo
cósmico e a liberdade humana, e com
a crença de que é virtuoso manter
uma
vontade
(denominada
prohairesis) que esteja de acordo com
a natureza. Por causa disso, os
estoicos apresentaram a sua filosofia
como um modo de vida, e pensavam
que a melhor indicação da filosofia
de uma pessoa não era o que teria
dito mas como se teria comportado.
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Estoicos mais tardios, como Séneca e
Epicteto, enfatizaram que porque a
"virtude é suficiente para a
felicidade", um sábio era imune aos
infortúnios. Esta crença é semelhante
ao significado de "calma estoica",
apesar de essa expressão não incluir
as visões "éticas radicais" estoicas de
que apenas um "sábio" pode ser
verdadeiramente considerado livre, e
que todas as corrupções morais são
igualmente viciosas. O estoicismo
floresceu na Grécia com Cleantes de
Assos e Crisipo de Solis, sendo levado
a Roma no ano 155 a.C. por Diógenes
de Babilônia. Ali, seus continuadores
foram Marco Aurélio, Séneca, Epiteto
e Lucano.
Busto de Crisipo de Solis (c. 279 a.C.
- c. 206 a.C.)
O estoicismo foi uma doutrina que
sobreviveu todo o período da Grécia
Antiga, até o Império Romano,
incluindo a época do imperador
Marco Aurélio, até que todas as
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escolas filosóficas foram encerradas
em 529 por ordem do imperador
Justiniano I, que percepcionou as
suas características pagãs, contrárias
à fé cristã.
A escola estoica preconizava a
indiferença à dor de ânimo causada
pelos males e agruras da vida. Reunia
seus discípulos sob pórticos ("stoa",
em grego) situados em templos,
mercados e ginásios. Foi bastante
influenciada pelas doutrinas cínica e
epicurista, além da influência de
Sócrates.
Princípios básicos do estoicismo
Cquote1.svg A filosofia não visa a
assegurar qualquer coisa externa ao
homem. Isso seria admitir algo que
está além de seu próprio objeto. Pois
assim como o material do carpinteiro
é a madeira, e o do estatuário é o
bronze, a matéria-prima da arte de
viver é a própria vida de cada pessoa.
Cquote2.svg
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— Epiteto
Os estoicos apresentavam uma visão
unificada do mundo consistindo de
uma lógica formal, uma física não
dualista e uma ética naturalista.
Dentre estes, eles enfatizavam a ética
como
o
foco
principal
do
conhecimento humano, embora suas
teorias lógicas fossem de mais
interesse para os filósofos posteriores.
Busto de Sêneca (4 a.C. - 65) em
Córdoba, na Espanha
O
estoicismo
ensina
o
desenvolvimento do autocontrole e da
firmeza como um meio de superar
emoções destrutivas. Defende que
tornar-se um pensador claro e
imparcial permite compreender a
razão universal (logos). Um aspecto
fundamental do estoicismo envolve a
melhoria da ética do indivíduo e de
seu bem-estar moral: "A virtude
consiste em um desejo que está de
acordo com a natureza". Este
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princípio também se aplica ao
contexto das relações interpessoais;
"libertar-se da raiva, da inveja e do
ciúme" e aceitar até mesmo os
escravos como "iguais aos outros
homens, porque todos os homens são
igualmente produtos da natureza".
A ética estoica defende uma
perspectiva determinista. Com relação
àqueles que não têm a virtude estoica,
Cleanto uma vez opinou que o
homem ímpio é "como um cão
amarrado a uma carroça, obrigado a
ir para onde ela vai". Já um estoico
de virtude, por sua vez, alteraria a sua
vontade para se adequar ao mundo e
permanecer, nas palavras de Epicteto,
"doente e ainda feliz, em perigo e
ainda assim feliz, morrendo e ainda
assim feliz, no exílio e feliz, na
desgraça e feliz", assim afirmando
um desejo individual "completamente
autónomo" e, ao mesmo tempo, um
universo que é "um todo rigidamente
determinista".
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Retrato de Epiteto (55 - 135) na capa
de uma tradução inglesa de 1751 do
Manual de Epiteto
O estoicismo tornou-se a filosofia
mais popular entre as elites educadas
do mundo helenístico e do Império
Romano, a ponto de, nas palavras de
Gilbert Murray, "quase todos os
sucessores
de
Alexandre
[...]
declararem-se estoicos."
História
Por volta de 301 a.C., Zenão de Cítio
ensinou filosofia no Pórtico Pintado,
lugar a partir do qual o nome da
filosofia se originou. Ao contrário de
outras escolas de filosofia, como a dos
epicuristas, Zenão escolheu ensinar a
sua filosofia num espaço público, que
era uma colunata com vista para o
local central de manifestação da
opinião pública, a Ágora de Atenas.
As ideias de Zenão desenvolveram-se
a partir do cinismo, cujo fundador,
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Antístenes, foi um discípulo de
Sócrates. O seguidor mais influente
de Zenão foi Crisipo de Solis,
responsável pela moldagem do que
actualmente
é
denominado
estoicismo. Estoicos posteriores, da
época do Império Romano, focaram o
aspecto da promoção de uma vida em
harmonia com o universo, sobre o
qual não se tem controlo directo.
Os
académicos
dividem,
normalmente, a história de estoicismo
em três fases:
A primeira (estoicismo antigo)
desenvolveu-se no século III a.C.,
com Zenão de Cítio, Cleanto, Crisipo
de Solis e Antíprato de Tarso, se
preocupando com a lógica, a física, a
metafísica e a moral.
Na segunda (estoicismo médio), o
pensamento estoico combinou-se com
o espírito romano. Foi representado
por Panécio de Rodes (180 a.C. - 110
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a.C.) e Possidónio (135 a.C. - 51
a.C.).
A terceira (estoicismo imperial ou
novo estoicismo), com representantes
como: Caio Musónio Rufo, Séneca
(nascido no início da era cristã e
falecido em 65 d.C., Epicteto (50 d.C.
- 125 d.C.) e Marco Aurélio (121 d.C.
- 180 d.C.), que foi imperador romano
em 161 d.C. As obras de Séneca,
Epicteto e Marco Aurélio propagaram
o estoicismo no mundo ocidental. A
última época do estoicismo, ou
período romano, caracteriza-se pela
sua tendência prática e religiosa,
fortemente acentuada como se
verifica nos "Discursos" e no
"Enchiridion" de Epiteto e nos
"Pensamentos" ou "Meditações" de
Marco Aurélio.
Não sobreviveu, até a actualidade,
qualquer obra completa de um
filósofo estoico das duas primeiras
fases. Apenas textos romanos da
última fase nos chegaram completos.
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Epistemologia
Os estoicos acreditavam que o
conhecimento pode ser atingido
através do uso da razão. A verdade
pode ser distinguida da falácia,
mesmo que, na prática, apenas uma
aproximação possa ser efetuada. De
acordo com os estoicos, os sentidos
recebem constantemente sensações:
pulsações que passam dos objectos
através dos sentidos em direcção à
mente, onde deixam uma impressão
na imaginação (phantasia). Uma
impressão originária da mente era
designada de phantasma.
A mente tem a capacidade de julgar
(sunkatathesis) — aprovar ou rejeitar
— uma impressão, permitindo que
possa ser feita uma distinção entre
uma verdadeira representação da
realidade de uma falsa. Algumas
impressões
podem
ter
um
assentimento imediato, enquanto que
outras
podem
apenas
atingir
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diferentes graus de aprovação
hesitante, que podem ser chamadas
de crenças ou opiniões (doxa). É
apenas através da razão que podemos
atingir uma clara compreensão e
convicção (katalepsis). A certeza e o
conhecimento verdadeiro (episteme),
alcançável pelo sábio estoico, podem
apenas ser atingidos pela verificação
da convicção com a experiência dos
pares e pelo julgamento colectivo da
humanidade.
Cquote1.svg Produz para ti próprio
uma definição ou descrição da coisa
que te é apresentada, de modo a veres
de maneira distintiva que tipo de
coisa é na sua substância, na sua
nudez, na sua completa totalidade, e
diz a ti próprio é seu nome
apropriado, e os nomes das coisas de
que foi composta, e nas quais irá
resultar. Pois nada é mais produtivo
para a elevação da alma, como ser-se
capaz de examinar metódica e
verdadeiramente cada objecto que te é
apresentado na tua vida, e sempre
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observar as coisas de modo a ver ao
mesmo tempo que universo é este, e
que tipo de uso tudo nele realiza, e
que valor todas as coisas têm em
relação com o todo. Cquote2.svg
— Marco Aurélio
Filosofia social
Uma característica distintiva do
estoicismo é o seu cosmopolitismo:
todas
as
pessoas
seriam
manifestações do espírito universal
único e deveriam, de acordo com os
estoicos,
em
amor
fraternal,
ajudarem-se uns ao outros de
maneira eficaz. Nos Discursos,
Epicteto comenta sobre a relação do
ser humano com o mundo: "cada ser
humano é, primeiro, um cidadão da
sua comunidade; mas também é
membro da grande cidade dos
homens e deuses..." Este sentimento
ecoa o de Diógenes de Sínope, que
disse "Eu não sou nem ateniense nem
coríntio, mas um cidadão do mundo."
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Apoiavam a ideia de que as
diferenças externas, como status e
riqueza, não são importantes nas
relações sociais. Em vez disso,
advogavam
a
irmandade
da
humanidade e a natural igualdade do
ser humano. O estoicismo tornou-se a
mais influente escola do mundo
greco-romano. O estoicismo produziu
uma grande quantidade de escritores
e personalidades de renome, como
Catão, o Jovem e Epicteto.
Em particular, os estoicos eram
notados pela sua defesa à clemência
aos escravos. Séneca exortava:
"Lembra-te, com simpatia, de que
aquele a quem chamas de escravo
veio da mesma origem, os mesmos
céus lhe sorriem, e, em iguais termos,
contigo respira, vive e morre."
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Estoicismo)
[6]
“Hinduísmo é uma tradição religiosa
que se originou no subcontinente
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indiano. É frequentemente chamado
de Sanātana Dharma (
म)
por seus praticantes, frase em
sânscrito que significa "a eterna
(perpétua) dharma (lei)". Num
sentido mais abrangente, o hinduísmo
engloba o bramanismo, isto é, a
crença na "Alma Universal",
Brâman;
num
sentido
mais
específico, o termo se refere ao
mundo cultural e religioso, ordenado
por castas, da Índia pós-budista.De
acordo com o livro História das
Grandes Religiões, "o hinduísmo é
um estado de espírito, uma atitude
mental dentro de seu quadro peculiar,
socialmente dividido, teologicamente
sem crença, desprovido de veneração
em conjunto e de formalidades
eclesiásticas ou de congregação: e
ainda substitui o nacionalismo".
Entre as suas raízes está a religião
védica da Idade do Ferro na Índia e,
como tal, o hinduísmo é citado
frequentemente como a "religião
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mais antiga", a "mais antiga tradição
viva" ou a "mais antiga das
principais tradições existentes".
É formado por diferentes tradições e
composto por diversos tipos, e não
possui um fundador. Estes tipos de
sub-tradições
e
denominações,
quando
somadas,
fazem
do
hinduísmo a terceira maior religião,
depois do cristianismo e do
islamismo, com aproximadamente um
bilhão de fiéis, dos quais cerca de 905
milhões vivem na Índia e no Nepal.
Outros países com populações
significativas de hinduístas são
Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão,
Malásia, Singapura, ilhas Maurício,
Fiji, Suriname, Guiana, Trinidad e
Tobago, Reino Unido, Canadá e
Estados Unidos.
O vasto corpo de escrituras do
hinduísmo se divide em shruti
("revelado") e smriti ("lembrado").
Estas escrituras discutem a teologia,
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filosofia e a mitologia hinduísta, e
fornecem informações sobre a prática
do dharma (vida religiosa). Entre
estes textos os Vedas e os Upanixades
possuem a primazia na autoridade,
importância e antiguidade. Outras
escrituras importantes são os Tantras,
os Ágamas, sectários, e os Puranas
(AFI: Purā as ), além dos épicos
Maabárata (AFI: Mahābhārata ) e
Ramáiana (AFI: Rāmāya a ). O
Bagavadguitá
(AFI:
[Bhagavad
Gītā ), um tratado do Maabárata,
narrado pelo deus Críxena (Krishna),
costuma ser definido como um
sumário dos ensinamentos espirituais
dos Vedas.
Os hindus acreditam num espírito
supremo cósmico, que é adorado de
muitas formas, representado por
divindades individuais. O hinduísmo
é centrado sobre uma variedade de
práticas que são vistos como meios de
ajudar o indivíduo a experimentar a
divindade que está em todas as partes,
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e realizar a verdadeira natureza de
seu Ser. A teologia hinduísta se
fundamenta no culto aos avatares
(manifestações
corporais)
da
divindade
suprema,
Brâman.
Particular destaque é dado à Trimurti
- uma trindade constituída por Brama
(Brahma), Xiva (Shiva) e Vixnu
(Vishnu). Tradicionalmente o culto
direto aos membros da Trimurti é
relativamente raro - em vez disso,
costumam-se cultuar avatares mais
específicos e mais próximos da
realidade cultural e psicológica dos
praticantes, como por exemplo
Críxena (Krishna), avatar de Vixnu e
personagem central do Bagavadguitá.
Os hindus cultuam cerca de 330 mil
divindades diferentes.
Etimologia
Hindū é o nome em persa do rio Indo,
encontrado pela primeira vez na
palavra Hindu (h ndu) do persa
antigo, correspondente ao sânscrito
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védico Sindhu. O Rigveda chama a
terra dos indo-arianos como Sapta
Sindhu (a terra dos sete rios no
noroeste da Ásia Meridional, um
deles o Indo), que corresponde ao
Hapta H ndu no Avesta (Vendidad or
Videvdad, 1.18), escritura sagrada do
zoroastrianismo. O termo foi utilizado
para designar aqueles que viviam no
subcontinente indiano, ou para além
do "Sindhu".
O termo persa (persa médio Hindūk,
persa moderno Hindū) entrou na
Índia pelo Sultanato de Délhi e
aparece nos textos do sul da Índia,
bem como da Caxemira, a partir de
1323 d.C, e a partir daí é cada vez
mais utilizado, especialmente durante
o Raj britânico. Desde o fim do século
XVIII a palavra passou a ser usada
no Ocidente como um termo que
abrange a maioria das tradições
religiosas, espirituais e culturais do
subcontinente, com a exceção do
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sikhismo, budismo
religiões distintas.
Divisões

e

jainismo,

O hinduísmo pode ser subdividido em
diversas correntes principais. Dos seis
darshanas ou divisões históricas
originais, apenas duas escolas, a
vedanta e a ioga, sobrevivem. As
principais divisões do hinduísmo hoje
em dia são o vixnuísmo, o xivaísmo, o
smartismo e shaktismo. A imensa
maioria dos hindus atuais podem ser
categorizados sob um destes quatro
grupos, embora ainda existam outros,
cujas denominações e filiações
variam imensamente.
Alguns estudiosos dividem as
correntes do hinduísmo moderno em
seus "tipos":
Hinduísmo popular, baseado nas
tradições locais e nos cultos das
divindades tutelares, praticado em
nível mais localizado;
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Hinduísmo dármico ou "moral
diária", baseado na noção de carma,
na astrologia, nas normas de
sociedade como o sistema de castas,
os costumes de casamentos.
Hinduísmo vedanta, especialmente
o Advaita (smartismo), baseado nos
Upanixades e nos Puranas;
Bhakti, ou "devocionalismo",
especialmente o vixnuísmo;
Hinduísmo bramânico védico, tal
como é praticado pelos brâmanes
tradicionalistas, especialmente os
shrautins;
Hinduísmo
iogue,
baseado
especialmente nos Yoga Sutras de
Patandjáli. Com os principais templos
Hoysaleswara e Khajuraho.
Definições
Templo hinduísta em Mysore, Índia.
O hinduísmo não tem um "sistema
unificado de crenças, codificado
numa declaração de fé ou um credo",
mas sim é um termo abrangente, que
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engloba a pluralidade de fenômenos
religiosos que se originaram e são
baseados nas tradições vêdicas.
Hindu é originalmente um termo
persa, em uso desde os tempos do
Sultanato Délhi, e que se referia a
qualquer tradição nativa da Índia, em
contraste com o islã. Hindu é usado
no inglês no sentido de "pagão
indiano" desde o século XVII, porém
a noção do hinduísmo como uma
tradição
religiosa
identificável,
qualificando uma das religiões do
mundo, surgiu apenas durante o
século XIX.
A característica da tolerância
compreensiva às diferenças de credo e
a abertura dogmática do hinduísmo o
torna difícil de ser definido como uma
religião de acordo com o conceito
ocidental tradicional. Embora o
hinduísmo seja um conceito prático
claro para a maior parte de seus
seguidores, muitos manifestam algum
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tipo de problema ao tentar chegar a
uma
definição
do
termo,
principalmente devido à ampla gama
de tradições e ideias incorporadas ou
cobertas por ele.
Embora seja
descrito como uma religião, o
hinduísmo costuma ser definido com
mais frequência como uma 'tradição
religiosa'. É descrito como a mais
antiga das religiões mundiais, e mais
diversa em tradições religiosas.
A maior parte das tradições hindus
reverenciam um corpo de literatura
sagrada ou religiosa, os Vedas,
embora existem exceções; algumas
tradições religiosas acreditam que
certos rituais específicos sejam
essenciais para a salvação, mas
diversos pontos de vista sobre o
assunto podem coexistir. Algumas
filosofias hindus postulam uma
ontologia teística da criação, sustento
e destruição do universo, enquanto
outros hindus são ateus. O hinduísmo
por vezes é caracterizado pela crença
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na
reencarnação
(samsara),
determinada pela lei do karma
(karma), e que a salvação é a
liberdade deste ciclo de sucessivos
nascimentos e mortes; outras
religiões da região, no entanto, como
o budismo e o jainismo, também
acreditam nisto, mesmo estando fora
do escopo do hinduísmo. O
hinduísmo é visto como a mais
complexa de todas as religiões
históricas vivas do mundo, porém a
despeito desta complexidade é não
apenas numericamente a maior delas,
como também a mais antiga tradição
em existência na Terra, com raízes
que se estendem até a pré-história.
Uma definição do hinduísmo dada
pelo primeiro vice-presidente da
Índia, o reputado teólogo Sarvepalli
Radhakrishnan, diz que ele não é
"apenas uma fé", mas que, por estar
ele próprio relacionado à união da
razão e intuição, não pode ser
definido, apenas experimentado.[30]
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De
maneira
similar,
alguns
acadêmicos sugerem que o hinduísmo
pode ser visto como uma categoria
com seus limites pouco definidos, e
não uma entidade rígida e bemdefinida.
Algumas
formas
de
expressão religiosa são centrais ao
hinduísmo, enquanto outras não são
tão
centrais,
porém
ainda
enquadram-se dentro da categoria;
com base nisto desenvolveram-se
algumas teorias acerca da definição
do hinduísmo, como a 'teoria dos
protótipos'.
Os problemas com uma única
definição do que realmente se quer
dizer
pelo
termo
'hinduísmo'
frequentemente são atribuídas ao fato
de que o hinduísmo não tem um
fundador histórico único ou comum.
O hinduísmo ou, como alguns dizem,
'hinduísmos', não tem um sistema
único de salvação, e apresenta
diferentes metas de acordo com a
seita ou denominação. As formas da
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religião vêdica são vistos não como
uma alternativa ao hinduísmo, mas
como a sua forma mais antiga, e
praticamente não há justificativa para
as divisões estabelecidas pela maior
parte dos acadêmicos ocidentais entre
o vedismo, o bramanismo e o próprio
hinduísmo.
Uma possível definição de hinduísmo
é ainda mais complicada pelo uso
frequente do termo "fé" como
sinônimo para "religião". Alguns
acadêmicos e diversos praticantes se
referem ao hinduísmo com uma
definição nativa, como 'Sanātana
Dharma', uma frase em sânscrito que
significa "a eterna lei" ou "eterno
caminho".
Crenças
Escultura no templo de Hoysaleswara
representando a Trimurti: Brahma,
Shiva e Vishnu.
O hinduísmo é uma corrente religiosa
que evoluiu organicamente através
120

dum grande território marcado por
uma diversidade étnica e cultural
significativa. Esta corrente evoluiu
tanto através da inovação interior
quanto pela assimilação de tradições
ou cultos externos ao próprio
hinduísmo. O resultado foi uma
variedade enorme de tradições
religiosas, que vai de cultos pequenos
e pouco sofisticados aos principais
movimentos da religião, que contam
com milhões de aderentes espalhados
por todo o subcontinente indiano e
outras regiões do mundo. A
identificação do hinduísmo como
uma religião independente, separada
do budismo e do jainismo, depende
muitas vezes da afirmação dos
próprios fiéis de que ela o é.
Temas proeminentes nas (porém não
restritos às) crenças hinduístas
incluem o darma (dharma, ética
hindu), samsara (samsāra, o contínuo
ciclo do nascimento, morte e
renascimento), carma (karma, ação e
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consequente reação), mocsa (moksha,
libertação do samsara), e as diversas
iogas (caminhos ou práticas).
Conceito de Deus
Ver artigo principal: Deus no
hinduísmo
Brama,
uma
das
principais
divindades do hinduísmo.
O hinduísmo é um sistema
diversificado de pensamento, com
crenças que abrangem o monoteísmo,
politeísmo, panenteísmo, panteísmo,
monismo e ateísmo, e o seu conceito
de Deus é complexo, e está vinculado
a cada uma das suas tradições e
filosofias. Por vezes é tido como uma
religião henoteísta (isto é, que envolve
a devoção a um único deus, embora
aceite a existência de outros), porém o
termo é visto, da mesma maneira que
os outros, como uma generalização
excessiva.
A maior parte dos hindus acredita
que o espírito ou a alma - o "eu"
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verdadeiro de cada pessoa, chamado
de ātman — é eterno. De acordo com
as teologias monistas/panteístas do
hinduísmo (tais como a escola
Advaita Vedanta), este Atman não
pode ser distinguido, em última
instância, do Brâman, o espírito
supremo; estas escolas são, portanto,
chamadas de não-dualistas. A meta
da vida, de acordo com a escola
Advaita, é chegar à conclusão que o
seu ātman é idêntico ao Brâman, a
alma suprema. Os Upanixades
afirmam que quem que tome
consciência do ātman como o âmago
de si próprio estabelece uma
identidade com Brâman, atingindo
assim o moksha ("liberação" ou
"liberdade").
Escolas dualísticas (Ver Dvaita e
Bhakti) compreendem Brâman como
um Ser Supremo que possui
personalidade, e o/a veneram como
Vishnu, Brahma, shiva ou Shakti,
dependendo da seita. O ātman é
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dependente de Deus, enquanto o
moksha depende do amor a Deus e da
graça de Deus. Quando Deus é visto
como um ser supremo pessoal (em
lugar do princípio infinito), Deus é
chamado de Ishvara ("O Senhor"),
Bhagavan ("O Auspicioso") ou
Parameshwara
("O
Senhor
Supremo" As interpretações de
Ishvara variam, no entanto, da nãocrença no Ishvara dos seguidores do
Mimamsakas, até a sua identificação
com Brâman, pelo Advaita.[39] Na
maior parte das tradições do
vishnuísmo Deus é Vishnu, e o texto
das escrituras desta denominação
identifica este Ser como Krishna, por
vezes chamado de svayam bhagavan.
Também existem escolas, como o
Samkhya, que têm tendências ateias.
Devas e avatares
Críxena (à esquerda), a oitava
encarnação (avatar) de Vishnu, ou
svaym bhagavan, com sua consorte,
Rada - venerada como Radha
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Krishna em diversas tradições.
Pintura tradicional do século XVII.
As escrituras hindus se referem a
entidades celestiais chamadas devas
(ou devī, na sua forma feminina;
devatā é usado como sinônimo de
Deva em hindi), "os brilhantes", que
pode ser traduzido como "deuses" ou
"seres celestiais". Os devas são uma
parte integrante da cultura hindu, e
foram retratados na sua arte,
arquitetura, e através de ícones, e
histórias mitológicas sobre eles foram
relatadas nas escrituras da religião,
particularmente na poesia épica
indiana
e
nos
Puranas.
Frequentemente são, no entanto,
dissociados de Ishvara, um deus
pessoal supremo que muitos hindus
veneram de uma forma particular,
como seu i ṭa devatā, ou "ideal
escolhido". A escolha é uma questão
de preferência individual e tradições
regionais e familiares.
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Os épicos hindus e os Puranas
relatam diversos episódios da descida
de Deus à Terra em sua forma
corpórea para restaurar o dharma da
sociedade e guiar os humanos ao
moksha. Tal encarnação é chamada
de avatar. Os avatares mais são os de
Vishnu,
e
incluem
Rama
(protagonista do Ramáyana) e
Krishna (figura central do épico
Mahabárata).
Karma e samsara
Ver artigo principal: Karma
Karma
pode
ser
traduzido
literalmente como "ação", "obra" ou
"feito" e pode ser descrito como a
"lei moral de causa e efeito". De
acordo com os Upanixades um
indivíduo, conhecido como o jivaatma,
desenvolve
samskaras
(impressões) a partir das ações, sejam
elas físicas ou mentais. O linga
sharira, um corpo mais sutil que o
físico, porém menos sutil que a alma,
armazena as impressões, e lhes
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carrega
à
vida
seguinte,
estabelecendo uma trajetória única
para o indivíduo. Assim, o conceito de
um carma infalível, neutro e
universal,
relaciona-se
intrinsecamente à reencarnação,
assim
como
à
personalidade,
característica e família de cada um. O
carma une os conceitos de livrearbítrio e destino.
O ciclo de ação, reação, nascimento,
morte e renascimento é um contínuo,
chamado de samsara. A noção de
reencarnação e carma é uma
premissa forte do pensamento hindu.
O Bagavadguitá afirma que:
“ Assim como uma pessoa veste
roupas novas e joga fora as roupas
antigas e rasgadas, uma alma
encarnada entra em novos corpos
materiais, abandonando os antigos.
(B.G. 2:22)”
A samsara dá prazeres efêmeros, que
levam as pessoas a desejarem o
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renascimento para gozar dos prazeres
de um corpo perecível. No entanto,
acredita-se que escapar do mundo da
samsara através do moksha assegura
felicidade e paz duradouras. Acreditase
que
depois
de
diversas
reencarnações
um
atman
eventualmente procura a união com o
espírito
cósmico
(Brâman/Paramatman).
A meta final da vida, referida como
moksha, nirvana ou samādhi, é
compreendida de diversas maneiras
diferentes: como uma realização da
união de alguém com Deus; como a
realização da relação eterna de
alguém com Deus; realização da
unidade de toda a existência;
abnegação total e conhecimento
perfeito do próprio Eu; como o
alcance de uma paz mental perfeita; e
como o desprendimento dos desejos
mundanos. Tal realização libera o
indivíduo da samsara e termina com o
ciclo de renascimentos.
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A conceitualização do moksha difere
entre as várias escolas de pensamento
hindu. O Advaita Vedanta, por
exemplo, sustenta que após alcançar
o moksha um atman não mais
identifica a si próprio como um
indivíduo, mas sim como sendo
idêntico a Brâman em todos os
aspectos. Os seguidores das escolas
Dvaita (dualísticas) se identificam
como parte de Brâman, e, após
atingir o moksha, esperam passar a
eternidade num loka (céu),[57] na
companhia de sua forma escolhida de
Ishvara. Assim, diz-se os seguidores
do Dvaita desejam "provar o açúcar",
enquanto os seguidores do Advaita
querem "se tornar açúcar".
Objetivos da vida humana
Ver artigo principal: Purusharthas
O pensamento hindu clássico aceita
os seguintes objetivos da vida
humana, conhecidos como os
puru ārthas ou "quatro objetivos da
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vida": dharma "retidão", "ethikos",
artha "sustento", "riqueza", kāma
"prazer sensual", mok a "liberação",
"liberdade" [do samsara]".
No hinduísmo, acredita-se que todos
os homens seguem o kama e o artha,
mas brevemente, com maturidade,
eles aprendem a controlar estes
desejos com o dharma, ou a
harmonia moral presente em toda a
natureza. O objetivo maior seria o
infinito, cujo resultado é a absoluta
felicidade, moksha, ou liberação
(também conhecida como mukti,
samadhi, nirvana, etc.) do samsara, o
ciclo da vida, morte, e da existência
dual.
Ioga
Ver artigo principal: Ioga
Estátua de Xiva em meditação yogue.
Qualquer que seja a maneira na qual
o hindu defina a meta de sua vida,
existem diversos métodos (yôgas) que
os sábios ensinaram para se atingir
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aquela meta. Textos dedicados ao
ioga
incluem
o
Bagavadgitá
(Bhagavad Gita), os Yôga Sutras, o
Hatha Yoga Pradipika, a Gheranda
Samhita, entre outros, e, como sua
base
filosófico-histórica,
os
Upanixades. Os caminhos que um
indivíduo pode seguir para atingir a
meta espiritual da vida (moksha ou
samadhi) incluem, entre outros:
Bhakti Yoga (o caminho do amor e
da devoção)
Karma Yoga (o caminho da ação
correta)
Raja Yoga (o caminho da
meditação)
Jnana Yoga (o caminho da
sabedoria)
Raja Yoga (o caminho da união
real)
Um indivíduo pode preferir um ou
alguns iogas sobre os outros, de
acordo com a sua inclinação e
entendimento.
Algumas
escolas
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devocionais ensinam que o bhakti é,
para a maior parte das pessoas, a
único caminho prático para se
alcançar a perfeição espiritual, com
base em sua crença de que o mundo
atualmente estaria no Kali Yuga
(uma das quatro épocas que formam
o ciclo Yuga). A prática de um yoga
não exclui as outras, e muitos
estudiosos
acreditam
que
os
diferentes
yogas
se
misturam
naturalmente e auxiliam na prática
das outros yogas. Por exemplo,
acredita-se que a prática da Jñana
Yoga inevitavelmente leve ao amor
puro (a meta do bacti-ioga), e viceversa. Alguém que pratica a
meditação profunda (como no rajaioga) deve incorporar os princípios
centrais do karma-ioga, do jnanaioga e do bacti-ioga, seja direta ou
indiretamente.
Práticas
As práticas hinduístas geralmente
envolvem a procura da consciência de
132

Deus, e por vezes também a procura
de bençãos dos devas. Assim, o
hinduísmo desenvolveu muitas destas
práticas como forma de ajudar o
indivíduo a pensar na divindade em
meio à vida cotidiana. Os hindus
podem praticar a pūjā (culto ou
veneração) tanto em casa como num
templo. Em seus próprios lares os
hindus frequentemente costumam
criar um altar, com ícones dedicados
às suas formas escolhidas de Deus.
Os templos costumam ser dedicados a
uma divindade primária e às
divindades subordinadas que lhe são
associadas, embora alguns templos
sejam dedicados a mais de uma
divindade. A visita a templos não é
obrigatória, e muitos os visitam
apenas durante os festivais religiosos.
Os hindus realizam seu culto através
dos murtis, ícones; o ícone serve
como uma ligação tangível entre o
fiel e Deus. A imagem costuma ser
considerada uma manifestação de
Deus, já que Ele é imanente. O
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Padma Purana afirma que o mūrti
não deve ser visto como apenas pedra
ou madeira, mas sim como uma
forma manifesta da Divindade.
Algumas seitas hindus, como o Ārya
Samāj, não acreditam em venerar
Deus através de ícones.
O hinduísmo possui um sistema
desenvolvido de simbolismo e
iconografia para representar o
sagrado
na
arte,
arquitetura,
literatura e em seu culto. Estes
símbolos ganham seu significado das
escrituras, mitologia ou tradições
culturais. A sílaba Om (que
representa o Parabrahman) e o sinal
da
suástica
(que
simboliza
auspiciosidade) acabaram passando a
representar o próprio hinduísmo,
enquanto outros símbolos, como a
tilaka, identificam um seguidor da fé.
O hinduísmo ainda apresenta
diversos
símbolos
que
são
costumeiramente
associados
a
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divindades específicas, como o lótus,
chakra e veena.
Os mantras são invocações, louvores
e orações que, através de seu
significado, som e estilo de canto,
ajudam um devoto a focar a sua
mente nos pensamentos sagrados ou
exprimir devoção a Deus ou às
divindades. Muitos devotos realizam
abluções matinais às margens de um
rio sagrado, enquanto cantam o
Gayatri Mantra ou os mantras
Mahamrityunjaya. O poema épico
Maabárata exalta o japa (canto
ritualístico) como o maior dever
durante o Kali Yuga (que os hindus
acreditam ser a era presente), e
muitos adotam o japa como sua
prática espiritual primordial.
Rituais
Tradicionais diyas e outros itens
usados em orações durante uma
cerimônia de casamento hindu.
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A imensa maioria dos hindus
praticam
rituais
religiosos
diariamente, porém a observância
destes rituais varia enormemente de
acordo com as regiões, cidades ou
aldeias e indivíduos. A maior parte
dos hindus segue estes rituais
religiosos em seus lares. Os hindus
mais devotos também executam
tarefas diárias, como venerar durante
a alvorada, depois de se banhar
(normalmente
num
santuário
familiar, num ritual que também
envolve o acendimento de uma
lâmpada e a colocação de oferendas
de alimentos diante de imagens das
divindades), recitar os escritos
religiosos, cantar hinos devocionais,
meditar, cantar mantras, entre outros.
Um fator de destaque nos rituais
religiosos é a divisão entre o puro e o
impuro (ou poluído). Atos religiosos
pressupõem algum grau de impureza
ou poluição para o seu praticamente,
que devem ser anulados ou
neutralizados antes ou durante o
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decorrer do ritual. A purificação, feita
geralmente com água, é portanto um
aspecto típico da maior parte dos atos
religiosos do hinduísmo. Outras
características incluem a crença na
eficácia do sacrifício e do conceito de
mérito, ganho através da realização
da caridade ou de bons atos, que
acumulam com o tempo e reduzem o
sofrimento no próximo mundo. Os
ritos védicos da oblação pelo fogo
(yajna) são atualmente apenas
práticas ocasionais, embora sejam
altamente reverenciadas na teoria.
Nas cerimônias de casamentos e
funerais hindus, no entanto, o yajña e
o entoamento de mantras védicos
ainda são a norma. Os rituais,
upacharas, mudam com o tempo; por
exemplo, nas últimas centenas de
anos alguns rituais, como as danças
sagradas e as oferendas musicais nos
tradicionais conjuntos de Upacharas
Sodasa, recomendados pelo Agama
Shastra, foram substituídos por
oferendas de arroz e doces.
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Ocasiões
como
nascimentos,
casamentos e mortes envolvem o que
são
frequentemente
conjuntos
elaborados de costumes religiosos. No
hinduísmo, os rituais que tratam do
ciclo da vida incluem o Annaprashan
(a primeira ingestão de comida sólida
por
um
bebê),
Upanayanam
("cerimônia do fio sagrado" pela
qual passam as crianças de castas
elevadas em sua iniciação na
educação formal) e Shraadh (ritual
de conceder banquetes em nome dos
falecidos). Para a maior parte das
pessoas na Índia, o noivado de um
jovem casal e a data e hora exatas do
casamento são questões decididas
pelos pais, em consultas com
astrólogos. Na morte, a cremação,
que é considerada obrigatória para
todos, com a exceção de sanyasis,
hijra e crianças abaixo de cinco
anos,[carece de fontes] costuma ser
executada envolvendo-se o corpo em
138

algum tecido e queimando-o sobre
uma pira.
Peregrinação e festivais
Ver artigo principal: Festivais hindus
Diwali, o festival das luzes, é o festival
principal do hinduísmo. Aqui são
mostradas as tradicionais Diyas, que
frequentemente são acesas durante o
Diwali.
A peregrinação não é obrigatória no
hinduísmo, embora muitos de seus
seguidores as realizem. Os hindus
reconhecem
diversas
cidades
sagradas
na
Índia,
incluindo
Allahabad, Haridwar, Varanasi e
Vrindavan. Entre as cidades que
possuem templos famosos está Puri,
que abriga um dos principais templos
vixnuísta de Jagannath e a
comemoração de Rath Yatra;
Tirumala - Tirupati, lar do Templo
Tirumala Venkateswara; e Katra,
onde se localiza o templo de Vaishno
Devi. Os quatro locais sagrados de
Puri, Rameswaram, Dwarka e
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Badrinath (ou, alternativamente, as
cidades de Badrinath, Kedarnath,
Gangotri e Yamunotri, no Himalaia)
compõem o circuito de peregrinação
de Char Dham (quatro moradas). O
Kumbh Mela (o "festival das jarras")
é uma das peregrinações hindus mais
sagradas, realizada a cada quatro
anos; a localização é alternada entre
Allahabad, Haridwar, Nashik e
Ujjain. Outro importante grupo de
peregrinações são os Shakti Peethas,
onde a Deusa Mãe é cultuada, da
qual as duas principais são Kalighat e
Kamakhya.
O hinduísmo apresenta diversos
festivais ao longo do ano. O
calendário hindu costuma prescrever
estas datas. Estes festivais tipicamente
celebram eventos da mitologia hindu,
e coincidem muitas vezes com as
mudanças de estação. Existem
festivais
que
são
celebrados
principalmente por seitas específicas
ou
em
certas
regiões
do
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Subcontinente Indiano. Alguns dos
festivais mais importantes são o
Maha Shivaratri, Holi, Ram Navami,
Krishna
Janmastami,
Ganesh
Chaturthi, Dussera e Durga Puja,
além do Diwali.
Escrituras
O Rig Veda é um dos mais antigos
textos religiosos. Este manuscrito do
Rig Veda em particular esta no
alfabeto devanágari.
O hinduísmo baseia-se no "tesouro
acumulado
de
leis
espirituais
descobertas por diferentes pessoas em
diferentes tempos." As escrituras
foram transmitidas oralmente, na
forma de versos - para auxiliar na
sua memorização, muitos séculos
antes de serem escritos. Ao longo dos
séculos diversos sábios refinaram
estes ensinamentos e expandiram o
cânone. Na crença hindu pós-védica e
moderna a maior parte das escrituras
não costuma ser interpretadas
literalmente; dá-se mais importância
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aos significados éticos e metafóricos
derivados deles. A maior parte dos
textos sagrados está em sânscrito, e os
textos se dividem em duas classes:
Shruti e Smriti.
Shruti
Ver artigo principal: Śruti
Shruti (lit: "aquilo que é ouvido")
refere-se primordialmente aos Vedas,
que compõem o mais antigo registro
das escrituras hindus. Enquanto
muitos hindus veneram os Vedas
como verdades eternas reveladas aos
antigos sábios (Ṛ is), alguns devotos
não associam a criação deles com
qualquer divindade ou pessoa,
acreditando serem leis do mundo
espiritual, que existiriam mesmo se
não tivessem sido reveladas aos
sábios. Os hindus acreditam que,
como as verdades espirituais dos
Vedas são eternas, eles estão sendo
expressos
continuamente,
de
diferentes maneiras.
Vedas
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Os Vedas são os textos mais antigos
do
hinduísmo,
e
também
influenciaram o budismo, o jainismo
e o sikhismo. Os Vedas contêm hinos,
encantamentos e rituais da Índia
antiga. Juntamente com o Livro dos
Mortos, com o Enuma Elish, I Ching
e o Avesta, eles estão entre os mais
antigos textos religiosos existentes.
Além de seu valor espiritual, eles
também oferecem uma visão única da
vida cotidiana na Índia antiga.
Enquanto a maioria dos hindus
provavelmente nunca leram os Vedas,
a reverência por mais uma noção
abstrata de conhecimento (Veda
significa
"conhecimento"
em
sânscrito)
está
profundamente
impregnada no coração daqueles que
seguem o Veda Dharma.
Existem quatro Vedas: Rig Veda,
Sama Veda, Yajur Veda, Atharva
Veda. O Rig Veda é o primeiro e mais
importante deles. Cada Veda se divide
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em quatro partes: a primeira, o Veda
propriamente dito, é o Saṃhitā, que
contém mantras sagrados. As outras
três partes formam um conjunto em
três camadas de comentários,
costumeiramente em prosa, tidos
como feitos numa data um pouco
posterior ao Saṃhitā. São os
Brâmanas (Brāhma as), Āra yakas e
os Upanixades. As primeiras duas
partes
foram
chamadas
posteriormente de armakā ḍa (parte
ritualística), enquanto as últimas
duas formam a Jñānakā ḍa (parte do
conhecimento). Embora os Vedas
tenham como foco os rituais, os
Upanixades se concentram numa
abordagem
espiritual
e
em
ensinamentos filosóficos, discutindo
Brâman e a reencarnação.
Upanixades
Os Upanixades são denominados
Vedanta, porque eles contêm uma
exposição da essência espiritual dos
Vedas. Entretanto é importante
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observar que os Upanixades são
textos e Vedanta é uma filosofia. A
palavra Upanishad significa "sentarse próximo ou perto", pois os
estudantes costumavam sentar-se no
solo, próximos a seus mestres.
Os Upanixades organizaram mais
precisamente a doutrina védica de
auto-realização, yoga, e meditação,
karma e reencarnação, que eram
veladas no simbolismo da antiga
religião de mistérios. Os mais antigos
Upanixades
são
geralmente
associados a um Veda em particular,
através da exposição de uma brâmana
ou Aranyaka, enquanto os mais
recentes não.
Formando o coração da Vedanta
(Final dos Vedas), eles contêm a
técnica de adoração aos deuses
védicos e capturam a essência do dito
do Rig Veda "A Verdade é Uma".
Eles colocam a filosofia hindu
separada e acolhendo uma única e
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transcendente força imanente e inata
na alma de cada ser humano,
identificando o microcosmo e o
macrocosmo como Um. Podemos
dizer que enquanto o hinduísmo
primitivo é fundamentado nos quatro
Vedas, o hinduísmo clássico, a ioga e
vedanta, e correntes tântricas do
Bhakti foram modelados com base
nos Upanixades.
Smritis
O Naradeya Purana descreve a
mecânica do universo; neste retrato
vê-se Vishnu, com sua consorte,
Lakshmi, descansando em Shesha
Nag. Narada e Brama também
aparecem.
Textos hindus além dos shrutis são
chamados coletivamente de smritis
("memória"). Os mais célebres dentre
os smritis são os poemas épicos, que
consistem
do
Maabárata
(Mahābhārata) e do Ramáiana
(Rāmāya a).
O
Bagavadguitá
(Bhagavad Gītā), parte integral do
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Maabárata, e um dos mais populares
textos sacros do hinduísmo, contém
ensinamentos filosóficos de Krishna,
uma encarnação de Vishnu, narradas
ao príncipe Arjuna às vésperas de
uma grande guerra. O Bhagavad
Gītā, narrado por rishna, é descrito
como a essência dos Vedas. O Gītā,
no entanto, por vezes também
chamado
de
Gitopanishad
("Guitopanixade"), costuma ser
categorizado com maior frequência
entre os shrutis, por ter um conteúdo
de natureza upanixádica.[86] Os
smritis também incluem os Puranas
(Purā as), que ilustram ideias hindus
através
de
narrativas
vívidas.
Também existem textos de natureza
sectária, como o Devi Mahatmya
(Devī Mahātmya), os Tantras, os
Yoga Sutras, Tirumantiram, Shiva
Sutras e Agamas (Āgamas). Um texto
mais controverso, o Manusmriti, é o
livro de leis que epitomiza os códigos
sociais do sistema de castas.
Puranas
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Os Puranas são considerados smriti;
ensinamentos não escritos passados
oralmente de uma geração a outra.
Eles são distintos dos shrutis ou
ensinamentos
em
escritos
tradicionais. Existem um total de 18
Puranas maiores, todos escritos em
forma de versos. Acredita-se que estes
textos
foram
escritos
muito
anteriormente ao Ramayana e ao
Mahabarata. Acredita-se que o mais
antigo Purana provém de cerca de
300 a.C., e os mais recentes de 13001400 d.C. Apesar de terem sido
compostos em diferentes períodos,
todos os Puranas parecem ter sido
revisados. Tal pode ser notado
quando se observa que todos eles
comentam que o número de Puranas
é 18. Os Puranas variam muito: o
Skanda Purana é o mais longo com
81 000versos, enquanto o Brahma
Purana e o Vamana Purana são os
mais curtos com 10 000 versos cada.
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O número total de versos em todos os
18 Puranas é 400 000.
Ramayana e Mahabarata
O Ramayana e o Mahabarata são os
livros épicos nacionais da Índia. São
provavelmente os poemas mais longos
escritos em todo o mundo. A obra
conta a história de um príncipe,
Rama de Ayodhya, cuja esposa Sita é
abduzida pelo demônio Rāvana, rei de
Lanka.
O Mahabarata é atribuído ao sábio
Vyasa, e foi escrito no período entre
540 e 300 a.C.. A obra, que conta a
lenda dos báratas, uma das tribos
arianas, discute o tri-varga ou as três
metas da vida humana: kama ou
desfrute
sensorial,
artha
ou
desenvolvimento econômico e dharma
a religiosidade mundana que se
resume em códigos de conduta moral
e ritual.
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O Ramayana é atribuído ao poeta
Valmiki, e foi escrito no primeiro
século d.C., apesar de ser baseado em
tradições orais que datam de seis ou
sete séculos a.C.
Bhagavad Gita
A Bhagavad Gita (Bagavadguitá em
português) é considerado parte do
Maabárata (escrito em 400 ou 300
a.C.), é um texto central do
hinduísmo, um diálogo filosófico
entre o deus Krishna e o guerreiro
Arjuna. Este é um dos mais populares
e acessíveis textos do hinduísmo, e é
de essencial importância para a
religião. O Gita discute altruísmo,
dever,
devoção,
meditação,
integrando diferentes partes da
filosofia hindu.
As Leis de Manu
Manu é o homem lendário, o "Adão"
dos hindus. As leis de Manu, ou
Manusmriti, são uma coleção de
textos atribuídos a ele.
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História
O monte Kailash, no Tibete, é tido
como a morada espiritual de Shiva.
A mais antiga evidência de uma
religião pré-histórica na Índia data
do fim do Neolítico, no período
harapano inicial (5500-2600 a.C.). As
crenças e práticas do período préclássico
(1500-500
a.C.)
são
chamadas coletivamente de "religião
histórica védica". O hinduísmo
moderno cresceu a partir dos Vedas,
dos quais o mais antigo é o Rig Veda,
que data de 1700-1100 a.C.. Os Vedas
centralizam o culto em divindades
como Indra, Varuna e Agni, e no
ritual
do
soma[desambiguação
necessária]. Sacrifícios de fogo eram
realizados, chamados de yagna
(yajña), e entoavam mantras védicos,
porém não construíam templos nem
ícones.[carece de fontes] As tradições
védicas mais antigas mostram fortes
semelhanças com o zoroastrianismo e
outras religiões indo-europeias.
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Os principais épicos em sânscrito, o
Ramáiana e o Maabárata, foram
compilados durante um período
extenso que abrangeu os últimos
séculos antes de Cristo, e os primeiros
da Era Comum, e contêm histórias
mitológicas sobre os governantes e as
guerras da antiga Índia, intercaladas
com tratados religiosos e filosóficos.
Os Puranas posteriores recontam
histórias sobre os devas e devis, suas
interações com os humanos e suas
batalhas
contra
demônios
(rakshasas).
Origens históricas e aspectos sociais
Pouco é conhecido sobre a origem do
hinduísmo, já que a sua existência
antecede os registros históricos. É
dito que o hinduísmo deriva das
crenças dos arianos, que residiam nos
continentes sub-indianos, ('nobres'
seguidores dos Vedas), dravidianos, e
harapanos. Alguns dizem que o
hinduísmo nasceu com o budismo e o
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jainismo, mas Heinrich Zimmer e
outros indólogos afirmam que o
jainismo é muito anterior ao
hinduísmo, e que o budismo deriva
deste e do Sankhya que em
consequência
afetaram
o
desenvolvimento de sua religião mãe.
Diversas são as ideias sobre as
origens dos Vedas e a compreensão se
os arianos eram ou não nativos ou
estrangeiros na Índia. A existência do
hinduísmo data de 4000 a 6000 mil
anos a.C.
Historicamente, a palavra hindu
antecede o hinduísmo como religião;
o termo é de origem persa e
primeiramente referia-se ao povo que
residia no outro lado (do ponto de
vista persa) do Sindhu ou rio Indo.
Foi utilizado para expressar não
somente a etnicidade mas a religião
védica desde o século XV e século
XVI, por personalidades como Guru
Nanak (fundador do sikhismo).
Durante o Império Britânico, a
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utilização do termo tornou-se comum,
e eventualmente, a religião dos
hindus védicos foi denominada
"hinduísmo". Na verdade, foi
meramente uma nova vestimenta para
uma cultura que vinha prosperando
desde a mais remota Antiguidade.
Distribuição geográfica atual
A Índia, a Maurícia, e o Nepal, assim
como a ilha indonésia de Bali têm
como religião predominante o
hinduísmo; importantes minorias
hindus existem em Bangladesh (11
milhões), Myanmar (7,1 milhões), Sri
Lanka (2.5 milhões), Estados Unidos
(2,5
milhões),
Paquistão
(4,3
milhões), África do Sul (1,2 milhão),
Reino Unido (1,5 milhão), Malásia
(1,1 milhão), Canadá (1 milhão),
Ilhas Fiji (500 mil), Trinidad e
Tobago (500 mil), Guiana (400 mil),
Países Baixos (400 mil), Singapura
(300 mil) e Suriname (200 mil).
Filosofia hindu: as seis escolas
védicas
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As seis escolas filosóficas ortodoxas
hindus (Astika, que aceitam a
autoridade dos Vedas) são Nyaya,
Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva
Mimamsa (também denominada
Mimamsa) e Uttara Mimamsa
(também denominada Vedanta). As
escolas não-védicas são denominadas
Nastika, ou heterodoxas, e referem-se
ao budismo, jainismo e Lokayata. As
escolas que continuam a influenciar
o hinduísmo hoje são Purva
Mimamsa, Yoga, e Vedanta.
Nyaya
A escola Nyaya é de importância
ímpar no desenvolvimento da filosofia
indiana devido ao seu papel na
construção de um sistema lógico e
analítico, do qual nasceu todo o resto
da filosofia lógica indiana, além de
influenciar
o
desenvolvimento
paralelo em diversas outras áreas do
pensamento.
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O Nyaya foi fundado por Aksapada
Gautama, conhecido como Aksapada
("o de olhos fixos nos pés"), que
escreveu o texto de maior importância
dessa escola, o Nyaya Sutra, por volta
do século II a.C.
Inicialmente vista com suspeita pelo
clero hindu, passou logo depois a ser
promovido por este como ferramenta
de debate contra os heterodoxos
(materialistas, budistas e jainistas). A
escola
teve
seu
prestígio
incrementado, e o seu sistema passou
a ser visto como um dos meios para se
levar à salvação.
Vaisheshika
A escola Vaisheshika representa uma
linha de pensamento intimamente
associada com a da Nyaya, e
originalmente proposta pelo sábio
Kanada
(ou
Kana-bhuk'",
literalmente, comedor de átomos), em
torno do século II aC.
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Basicamente, a Vaisheshika expressa
uma forma de atomismo e postula que
todos os objetos do universo físico são
redutíveis a um número finito de
átomos.
Samkhya
A filosofia Sámkhya é anterior ao
bramanismo, filosofia que deu origem
ao hinduísmo, como coloca o
indólogo Heinrich Zimmer em seu
clássico
Filosofias
da
Índia.
Patandjali, monge do sul da Índia,
onde até hoje a tradição tamil
preserva elementos das filosofias prévédicas, tinha formação no sistema
Saámkhya-yoga, indissociável. O
Sámkhya foi compilado bem antes de
Patandjali (que viveu no século II
a.C., por Kapila, que viveu pouco
tempo antes de Buda. Uma diferença
importante entre o Sámkhya e o
bramanismo é que o primeiro é
dualista, e o segundo monista, mas
ambos vêem o espírito, ou Deus, como
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imanente e transcendente ao mesmo
tempo.
Inicialmente vista com suspeita pelo
clero hindu, passou logo depois a ser
promovido por este como ferramenta
de debate contra os heterodoxos
(materialistas, budistas e jainistas). A
escola
teve
seu
prestígio
incrementado, e o seu sistema passou
a ser visto como um dos meios para se
levar à salvação.
A diferença mais significante do
Sámkhya é que a escola de yoga não
somente incorpora o conceito do
Ishvara (ou "Deus pessoal") numa
visão do mundo metafísica mas
também sustenta Ishvara como um
ideal sobre o qual meditar. A razão é
que Ishvara é o único aspecto de
purusha (do infinito Terreno Divino)
que não foi mesclado com prakrti
(forças
criativas
temporárias).
Também utiliza as terminologias
Brahman/Atman
e
conceitos
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profundos dos Upanixades, adotando
uma visão vedântica monista. A
realização do objetivo do ioga é
conhecido como moksha ou samadhi.
E como nos Upanixades, busca o
despertar ou a compreensão de
Atman como sendo nada mais que o
infinito brâmane, através da (mente)
ética, (corpo) físico e meditação
(alma), o único alvo de suas práticas
é a "verdade suprema".
Purva Mimamsa
A escola Purva Mimamsa (ou
"investigação anterior") estabeleceu
as bases para a formulação de regras
de interpretação dos Vedas. O
principal questionamento da Purva
Mimamsa se refere à natureza das lei
naturais (ou dharma). Segundo esta
linha de pensamento, a natureza do
dharma não é acessível à razão ou
observação, e deve ser inferida a
partir da autoridade da revelação
contida nos Vedas. Este método
empírico e eminentemente sensível de
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aplicação religiosa é a chave para
Sanatana Dharma e foi especialmente
desenvolvido por racionalistas como
Sankaracharya
e
Swami
Vivekananda.
A Purva Mimamsa, sendo fortemente
ligada à exegese textual dos Vedas,
deu origem ao estudo da filologia, ou
da filosofia linguagem na Índia. A
introdução da noção de shabda
("discurso") como unidade indivisível
de som e significado é devido ao sábio
Bhartrhari (século VII).
Ioga
O sistema do ioga é geralmente
considerado como tendo surgido a
partir
da
filosofia
Sankhya.
Entretanto o ioga referido aqui, é
especialmente o raja-ioga (Raja Yoga,
ou união através da meditação). E é
baseada em um texto (que exerceu
grande influência) de Patandjali
intitulado Yoga Sutras, e é
essencialmente uma compilação e
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sistematização da filosofia do Ioga
meditacional. Os Upanixades e o
Bhagavad Gita também são textos
indispensáveis ao estudo da ioga.
Uttara Mimamsa ou Vedanta
Ver artigo principal: Vedanta
A escola Uttara Mimamsa (ou
"investigação posterior"), também
conhecida como Vedanta, é talvez a
pedra angular dos movimentos do
hinduísmo,
e
certamente
foi
responsável por uma nova onda de
investigação filosófica e meditativa,
renovação da fé, e reformas culturais.
A maior parte da atual filosofia hindu
está relacionada a mudanças que
foram influenciadas pelo pensamento
vedanta, o qual é focalizado na
meditação,
moralidade
e
centralização no Eu uno, ao invés de
rituais ou distinções sociais como as
castas. Primeiramente associada com
os Upanixades e seus comentários por
Badarayana, e Vedanta Sutra, o
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pensamento vedanta dividiu-se em
três grupos, descritos a seguir.
Puro monismo: Advaita Vedanta
Advaita literalmente significa "não
dois"; isto é o que referimos como
monoteístico, ou sistema nãodualístico, que enfatiza a unidade.
Seu consolidador foi Shankaracharya
(788-820). Shankara expôs suas
teorias baseadas amplamente nos
ensinamentos dos Upanixades e de
seu guru Gaudapada. Através da
análise da consciência experimental,
ele expôs a natureza relativa do
mundo e estabeleceu a realidade não
dual ou Brahman no qual Atman (a
alma individual) ou Brahman (a
realidade última) são absolutamente
identificadas. Não é meramente uma
filosofia, mas um sistema consciente
de éticas aplicadas e meditação,
direcionadas a obténção da paz e
compreensão
da
verdade.
Sankaracharya acusou as castas e
rituais como tolos, e em sua própria
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maneira carismática, suplicou aos
verdadeiros devotos a meditarem no
amor de Deus e alcançarem a
verdade.
Monismo qualificado: Vishistadvaita
Vedanta
Ramanuja (1040 - 1137) foi o
principal proponente do conceito de
Sriman Narayana como Brahman o
supremo. Ele ensinou que a realidade
última possui três aspectos: Ishvara
(Vixnu), cit ("alma") e acit
("matéria"). Vixnu é a única
realidade independente, enquanto
alma e material são dependentes de
Deus para sua existência. Devido a
esta qualificação da realidade última,
o sistema de Ramanuja é conhecido
como não dualístico.
Dualismo: Dvaita Vedanta
Madhva (1199 - 1278) identificou
deus com Vishnu, mas a sua visão da
realidade era puramente dualista,
pois
ele
compreendeu
uma
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diferenciação fundamental entre o
Deus supremo e a alma individual, e
o sistema consequentemente foi
denominado
Dvaita
(dualístico)
Vedanta.
Filosofia hindu: as escolas não
védicas
As principais escolas não-védicas ou
heterodoxas (Nastika) do pensamento
hindu são o budismo, o jainismo e
Lokayata (ou Carvaka).
Culturas alternativas de adoração
As escolas Bhakti
A escola devocional Bhakti tem seu
nome derivado do termo hindu que
evoca a ideia de "amor prazeroso,
abnegado e estupefante de Deus como
Pai, Mãe, Filho Amados", ou
qualquer
outra
forma
de
relacionamento que encontre apelo
no coração do devoto. A filosofia de
Bhakti procura usufruto pleno da
divindade universal através da forma
pessoal, o que explica a proliferação
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de tantas divindades na Índia,
frequentemente
refletindo
as
inclinações particulares de pequenas
áreas ou grupos de pessoas. Vista
como uma forma de Ioga ou união,
ele preconiza a necessidade de se
dissolver o ego em Deus, na medida
em que a consciência do corpo e a
mente limitada, como individualidade,
seriam fatores contrários à realização
espiritual. Essencialmente, é Deus
que promove toda mudança, que é a
fonte de todos os trabalhos, que a
idade através do amor e da luz. 'Sins'
e mal - fazendo da devoto são
mencionado cair embora da sua
próprio acorde , o entusiasta enrugar
limitedness já transcendido , através
do amor de Deus. Os movimentos
Bhakti rejuvenesceram o hinduísmo
ao longo da sua intensa expressão de
fé e receptividade às necessidades
emocionais e filosóficas da Índia.
Pode-se dizer corretamente que
influenciaram a maior onda de
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mudança em orações e rituais hindus
desde tempos remotos.
A mais popular forma de expressão
de amor a Deus na tradição hindu é
através do puja, ou ritual de devoção,
frequentemente utilizando o auxílio
de murti (estátua) juntamente com
canções ou recitação de orações
meditacionais em forma de mantras.
Canções devocionais denominadas
bhajan (escritas primeiramente nos
séculos XIV-XVII), kirtan (elogio), e
arti (uma forma filtrada do ritual de
fogo Védico) são algumas vezes
cantados
juntamente
com
a
realização do puja. Este sistema
orgânico de devoção tenta auxiliar o
indivíduo a conectar-se com Deus
através
de
meios
simbólicos.
Entretanto, é dito que bhakta, através
de uma crescente conexão com Deus,
é eventualmente capaz de evitar todas
as formas externas e é inteiramente
imerso na bênção do indiferenciado
amor a Verdade.
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Tantrismo
A palavra tantra significa "tratado"
ou "série continua", e é aplicada a
uma variedade de trabalhos místicos,
ocultos, médicos e científicos bem
como aqueles que agora nos
consideramos como "tântricos". A
maioria dos tantras foram escritos no
final da Idade Média e surgiram da
cosmologia hindu.
Temas e simbolismos importantes no
hinduísmo
Ahimsa e as vacas
Ahimsa
É vital uma nota sobre o elemento
ahimsa
no
hinduísmo
para
compreender a sociedade que se
formou à volta de alguns dos seus
princípios. Enquanto o jainismo, à
medida que era praticado, era
certamente uma grande influência
sobre a sociedade indiana - que dizer
da sua exortação do veganismo e da
não-violência como ahimsa - o termo
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primeiro apareceu nos Upanixades.
Assim, uma influência internamente
enraizada e externamente motivada
levou ao desenvolvimento de uma
grande quantidade de hindus que
acabaram
por
abraçar
o
vegetarianismo numa tentativa de
respeitar formas superiores de vida,
restringindo a sua dieta a plantas e
vegetais. Cerca de 30% da população
hindu actual, especialmente em
comunidades ortodoxas no sul da
Índia, em alguns estados do norte
como o Guzerate e em vários enclaves
brâmanes à volta do subcontinente, é
vegetariana. Portanto, enquanto o
vegetarianismo não é um dogma, é
recomendado como sendo um estilo
de vida sátvico (purificador).
Os
hindus
abstêm-se
predominantemente de carne, e
alguns até vão tão longe quanto evitar
produtos de pele. Isto acontece
provavelmente porque o largamente
pastoral
povo
Védico
e
as
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subsequentes gerações de hindus ao
longo dos séculos dependiam tanto da
vaca para todo o tipo de produtos
lácteos, aragem dos campos e
combustível para fertilizante, que o
seu
estatuto
de
"cuidadora"
espontânea da humanidade cresceu
ao ponto de ser identificada como
uma figura quase maternal. Assim,
enquanto a maioria dos hindus não
adora a vaca, e as instruções
escriturais contra o consumo de
carne surgiram muito depois dos
Vedas terem sido escritos, esta ainda
ocupa um lugar de honra na
sociedade hindu. Diz-se que Krishna
é tanto Govinda (pastor de vacas)
como Gopala (protector de vacas), e
que o assistente de Xiva é Nandi, o
touro. Com a força no vegetarianismo
(que é habitualmente seguido em dias
religiosos ou ocasiões especiais até
por hindus comedores de carne) e a
natureza sagrada da vaca, não
admira que a maior parte das cidades
santas e áreas na Índia tenham uma
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proibição sobre a venda de produtos
de carne e haja um movimento entre
os Hindus para banir a matança de
vacas não só em regiões específicas
como em toda a Índia.
Formas de adoração: murtis e
mantras
O
hinduísmo
prático
é
simultaneamente
politeísta
e
enoteísta, pois professa a crença na
existência de 33 milhões deuses que
dividem graus hierárquicos, crendo
na existência um deus supremo uma
infinidade
de
deuses
secundários.Segundo
algumas
interpretações de caráter monoteísta a
variedade de deuses e avatares que
são adorados pelos hindus são
compreendidos
como
diferentes
formas da Verdade Única, algumas
vezes vistos como mais do que um
mero Deus e um último terreno
Divino (Brahman), relacionado mas
não limitado ao monismo, ou um
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princípio monoteístico como Vixnu
ou Xiva.
Acreditando na origem única como
sem forma (nirguna brahman, sem
atributos) ou como um Deus pessoal
(saguna Brahman, com atributos), os
Hindus compreendem que a verdade
única pode ser vista de forma variada
por pessoas diferentes. O hinduísmo
encoraja seus devotos a descreverem e
desenvolverem um relacionamento
pessoal com sua deidade pessoal
escolhida (ishta devata) na forma de
Deus ou Deusa.
Enquanto alguns censos sustentam
que os adoradores de uma forma ou
outra de Vishnu (conhecido como
Vaishnavs) são 80% dos Hindus e
aqueles
de
Shiva
(chamados
Shaivaites) e Shakti compõem o
restante dos 20%, tais estatísticas
provavelmente são enganadoras. A
maioria dos Hindus adora muitos
deuses como expressões variadas do
171

mesmo prisma da Verdade. Entre os
mais populares estão Vishnu (como
Krishna ou Rama), Shiva, Devi (a
Mãe de muitas deidades femininas,
como Lakshmi, Sarasvati, Kali e
Durga),
Ganesha,
Skanda
e
Hanuman.
A adoração das deidades é geralmente
expressa através de fotografias ou
imagens (murti) que são ditas não
serem o próprio Deus mas condutos
para a consciência dos devotos,
marcas para a alma humana que
significam a inefável e ilimitada
natureza do amor e grandiosidade de
Deus. Eles são símbolos do princípio
maior, representado mas nunca
presumido ser o conceito da própria
entidade.
Consequentemente,
a
maneira hindu de adoração de
imagens as toma apenas como
símbolos da divindade, opostos à
idolatria,
geralmente
imposta
(erroneamente) aos hindus.
Mantra
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Recitação e mantras originaram-se
no hinduísmo e são técnicas
fundamentais praticadas até os dias
de hoje. Muito da chamada Mantra
Yoga, é realizada através de japa
("repetições").
Dizem
que
os
mantras, através de seus significados,
sons e recitação melódica, auxiliam o
sadhaka (aquele que prática) na
obtenção de concentração durante a
meditação.
Eles
também
são
utilizados como uma expressão de
amor a deidade, uma outra faceta da
Bhakti Yoga necessária para a
compreensão
de
murti.
Frequentemente
eles
oferecem
coragem em momentos difíceis e são
utilizados para a obtenção de auxílio
ou para 'invocar' a força espiritual
interior. As ultimas palavras de
Mahatma Gandhi enquanto morria
foi um mantra ao Senhor Rama:
"Hey Ram!"
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O mais representativo de todos os
mantras Hindu é o famoso Gayatri
Mantra:

ॐ

म |

: |

म

|

:

Aum
bhūrbhuvasvah
|
tat
savitūrvare yam | bhargo devasya
dhīmahi | dhiyo yo naha pracodayāt
Significa, literalmente: "Om! Terra,
Universo, Galáxias (invocação aos
três mundos). Que nós alcancemos a
excelente glória de Savitr, o Deus.
Que ele estimule os nossos
pensamentos/meditações."
O mantra Gayatri é considerado o
mais universal, o mais importante
(maha mantra) de todos os mantras
hindus, e invoca o Brâman universal
como um princípio de conhecimento e
iluminação do sol primordial, mas
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somente em seu aspecto feminino.
Muitos hindus até os dias de hoje,
seguindo
uma
tradição
que
permanece viva por pelo menos 5.000
anos, realizam abluções matinais às
margens
do
rio
sagrado
(especialmente do rio Ganges.
Conhecido como um mantra sagrado,
é reverenciado como sendo a forma
mais condensada do "Conhecimento
Divino" (Veda). E governado pelo
princípio, Ma ("Mãe") Gayatri,
também conhecido como Veda Mata
("mãe dos Vedas") e intimamente
associado à deusa do aprendizado e
iluminação, Sarasvati.
O maior objetivo da religião védica é
alcançar moksha, ou liberação,
através da constante dedicação a
Satya (Verdade) e uma eventual
realização
de
Atman
(Alma
Universal). Não importa se atingido
através de meditação ou puro amor,
este objetivo universal é alcançado
por todos. Deve ser observado que o
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hinduísmo é uma fé prática, e é
incorporado em cada aspecto da vida.
Acredita igualmente no temporal e no
infinito,
e
somente
encoraja
perspectivas destes principios. Os
grandes rishis (sábios, considerados
espécies de santos hindus) e também
denominados como samsárico (aquele
que vive no samsara, i.e. plano
temporal ou terrestre) aquele que
segue um meio de vida honesto e
amável (dhármico) é um jivanmukta
(alma vivente liberta). As verdades
fundamentais do hinduísmo são
melhores compreendidas na frase dos
Upanixades, Tat Twam Asi (Assim És
Tu), e na última aspiração como
segue:
Aum Asato ma sad gamaya, tamaso
ma jyotir gamaya, mrityor ma
aamritaam gamaya
"Aum Conduza-me da ignorância
para a verdade, das trevas para a luz,
da morte para a imortalidade."
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(https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3
%ADsmo)
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