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Unidade 2: Transformação (Sempre em frente!). 

O tema transformação é introduzido nesta unidade por meio da narrativa bíblica sobre o profeta 

Eliseu, sucessor de Elias. Para iniciar sua missão, Eliseu precisou enfrentar a dor da perda de 

seu mestre. Realizar a missão de profeta em defesa da justiça não é uma luta individual; em 

sociedade, estamos todos ligados por elos do passado, do presente e do futuro. 

Todas as atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-se de 

colocar identificação e o título do conteúdo). 

 

 Para melhor compreensão do tema, leia o texto bíblico: 2º Reis 2,1-14 e responda as 

questões a seguir.  

 

1) Que conclusões podemos tirar depois da leitura do texto bíblico acima? Explique.  

2) Qual a relação do tema da unidade com a história bíblica que leu? 

 

Às vezes, desejamos fugir de situações difíceis. Às vezes, precisamos aprender a enfrentar a dor 

causada por situações difíceis. Às vezes, é necessário superar as situações difíceis para seguir 

em frente. 

Jeitos de ser, crenças e práticas do Hinduísmo 

 O ser humano tem uma alma imortal; 

 As ações individuais influenciam o futuro, que se constrói num ciclo infinito de morte e 

renascimento da alma, chamado Samsara. 

 Todas as ações têm consequências na próxima vida, em uma perspectiva de causa e 

efeito, o que constitui o carma. 

 Um indivíduo pode se libertar desse ciclo infinito pelo extremo conhecimento, pelo bom 

comportamento e pela devoção aos deuses. 

 A meta dos hindus é sair do samsara (ciclo) pela virtude e pelas ações nobres e puras. 

 Os hindus têm o costume da cremação em Varanasi, a cidade mais sagrada do 

Hinduísmo, e a oferta das cinzas no rio Ganges, considerado o Rio da Vida, buscam 

também essa libertação e levam a alma diretamente ao céu. 

 Além das cinzas dos cremados, o Ganges recebe em suas margens oferendas e flores, 

comidas, velas e incensos. Os hindus também usam o rio para banhos de purificação. 

 Organização social, o Hinduísmo é dividido em quatro classes sociais, ou castas, que se 

associam a profissões específicas: 

Brâmanes: sacerdotes, poetas, pensadores e sábios. 

Xátrias: guerreiros e governantes 

Vaixás: comerciantes e agricultores 

Sudras: trabalhadores, criados, camponeses e operários. 

 Além dessas classes sociais, existia os dalits, considerados sem castas e encarregados de 

realizar os trabalhos mais degradantes. 

 Textos sagrados: são os Quatro Vedas (trazem orientações sobre rituais, meditação, 

interpretações filosóficas etc.) 



 deuses: Brama(o deus criador),Vishnu(o deus preservador), e Shiva(o deus 

destruidor).São inúmeros templos dedicados a essas e outras divindades locais, nos quais 

se praticam a meditação e rituais de devoção. 

 

Atividades 

01) Com base nas informações obtidas no texto acima, explique a diferença entre samsara e 

carma. 

02) Explique como é a organização social, segundo o Hinduísmo. 

03) O que os hindus fazem em Varanasi, a cidade mais sagrada do Hinduísmo? Descreva. 

04) Quais são as principais divindades e suas funções? 

 

 


