
 
Fonte: Para conhecer melhor as religiões.  BANON, Patrick. Claro Enigma, 2010.  
Hinduísmo: 
Holi: 

Originalmente uma cerimônia da fertilidade, o festival de primavera celebra o           
ano-novo hindu, em março. É uma comemoração muito popular, no norte da Índia. As              
pessoas acendem fogueiras para assar alimentos especiais e observam o fogo.Acredita-se           
que as terras que estiveram em das chamas serão as mais férteis do ano seguinte. 

Outros costumes da Holi, como a dança, também estão associados à fertilidade.            
Durante o festival, barreiras são ignoradas. As pessoas de diferentes castas se divertem             
jogando tinta e pós coloridos uns nos outros.  
 Fonte:  O livro ilustrado das religiões. WILKINSON, Philip. Publifolha, 2000. 
 
Divali 

Divali é o festival das luzes, celebrado no outono em toda a Índia. Acendem-se luzes 
e lanternas para simbolizar o triunfo do bem sobre o mal. As luzes lembram aos hindus as 
vitórias do bem contra o mal em sua mitologia, como a volta de Rama após derrotar 
Ravana. Lakshmi, a deusa da boa sorte, é reverenciada em Divali.  
Fonte:  O livro ilustrado das religiões. WILKINSON, Philip. Publifolha, 2000.  
 
Janmashtami: 

A festa celebra o nascimento de Krishna. Fazem-se casinhas com representações 
do deus quando criança e se celebra uma refeição festiva em família.  
Fonte: Enciclopédia do Estudante. Moderna, 2008  

 
Yoga:  

Um sistema completo de filosofia, a ioga envolve tanto disciplinas físicas quanto 
mentais para ajudar o praticante a alcançar o moksha. A ioga ajuda a mente a dominar a 
concentração e a meditação e incentiva atitudes como a não violência e a autodisciplina, 
além da postura e da respiração corretas. O objetivo final é alcançar um nível de maior 
consciência como prelúdio ao moksha.  
Fonte:  O livro ilustrado das religiões. WILKINSON, Philip. Publifolha, 2000. 
 
Ramlila:  

Uma das obras mais famosas da literatura da Índia é o Ramayana, datado do século 
IV a.C. Conta as façanhas de Rama, rei de Ayodhya, de sua esposa Sita e de seu amigo 
Hanuman, o rei dos demônios, que raptou Sita.  

Ainda hoje, no norte da Índia, é representada a história de Rama, numa grande festa 
religiosa com representações que duram vários dias, denominados Ramlila. Rama, adorado 
como se fosse um deus, é o exemplo de comportamento masculino ideal, o mesmo que sua 
esposa Sita,  é do comportamento feminino e Hanuman, da amizade sem falhas. A Ramlila 
é uma grande festa em que os relatos mitológicos ensinam a entender melhor o conceito de 
dharma e como cada qual deve se comportar nas distintas situações da vida.  
Fonte: Enciclopédia do Estudante. Moderna, 2008  
 
Khumba Mela: 



São peregrinações encabeçadas por renunciantes provenientes de toda a Índia.          
Como abandonaram riquezas, família e trabalho vão quase sempre nus, vivendo de            
caridade. Mas não são mendigos, e sim peregrinos espirituais, e por isso as pessoas os               
respeitam e ajudam e buscam sua presença porque crêem que assim estão mais próximos              
da divindade. Embora esta feira religiosa de cinco dias seja frequente, a mais importante              
ocorre a cada 12 anos em Allahabad. Milhões de pessoas visitam a feira, que inclui               
barracas, espetáculos e acrobatas, além de procissões de homens santos e banho no             
Ganges.  

Os rios sempre foram vistos como morada dos deuses. A água ao mesmo tempo              
purifica e da vida, e por isso os rios são lugares importantes de peregrinações. O rio mais                 
sagrado de todos é o Ganges, e acredita-se que tenha começado a fluir no céu. Ele é                 
cultuado como a deusa Ganga.  

Fonte: O livro ilustrado das religiões. WILKINSON, Philip. Publifolha, 2000.  
 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila#/medi
a/File:A_Ramayana_Ramlila_dance_troup
e_Bali_Indonesia.jpg Acesso em 
31/03/2019 

 
https://unsplash.com/photos/2qOSbokGXeU acesso 
em 31/03/2019 

 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diwali#/media/
File:Diwali_Diya.jpg acesso em 
31/03/2019 

 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Khumba_Mela
#/media/File:Third_Shahi_Snan_in_Hari_
Ki_Pauri.jpg acesso em 31/03/2019  
 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila#/media/File:A_Ramayana_Ramlila_dance_troupe_Bali_Indonesia.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila#/media/File:A_Ramayana_Ramlila_dance_troupe_Bali_Indonesia.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramlila#/media/File:A_Ramayana_Ramlila_dance_troupe_Bali_Indonesia.jpg
https://unsplash.com/photos/2qOSbokGXeU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diwali#/media/File:Diwali_Diya.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diwali#/media/File:Diwali_Diya.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Khumba_Mela#/media/File:Third_Shahi_Snan_in_Hari_Ki_Pauri.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Khumba_Mela#/media/File:Third_Shahi_Snan_in_Hari_Ki_Pauri.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Khumba_Mela#/media/File:Third_Shahi_Snan_in_Hari_Ki_Pauri.jpg


 
https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna_Janm
ashtami#/media/File:Krishnastami_Toddle
r_Dress_Up_2.jpg acesso em 31/03/2019 
 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga#/media/File:Gal_
Viharaya_02.jpg acesso em 31/03/2019 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna_Janmashtami#/media/File:Krishnastami_Toddler_Dress_Up_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna_Janmashtami#/media/File:Krishnastami_Toddler_Dress_Up_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Krishna_Janmashtami#/media/File:Krishnastami_Toddler_Dress_Up_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga#/media/File:Gal_Viharaya_02.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga#/media/File:Gal_Viharaya_02.jpg

