Alunos do Ensino Médio visitam templo budista
DEPOIMENTOS DOS ALUNOS
“O budismo vem sido discutido em classe e ter aquela oportunidade de ver mais
de perto suas práticas, imagens e lugares sagrados foi uma experiência um tanto
especial” - aluna Beatriz Rivas - turma 221
"O guia Felipe mostrou muito sobre o local e sobre a cultura budista. Todos
respeitando o "nobre silêncio" e prestando atenção às palavras do guia. Nós
também aprendemos sobre como podemos respeitar todas as vidas existentes,
assim como os budistas fazem, por esse motivo eles são vegetarianos, não
matando nem comendo nenhum animal. Essa prática foi comprovada quando, no
final da visita, fomos a uma pequena cantina onde estavam vendendo coxinhas de
soja" - aluno Marcelo Ferrari - turma 221
"Ainda que todos falem da importância de respeitar as outras religiões, que não a
nossa, é ainda mais importante conhecê-las e entender seus costumes para que
não haja preconceito com as mesmas. Dessa forma, achamos muito interessante
a escolha da visita a um templo budista, que foi organizado a partir das aulas de
Ensino Religioso e proporcionado pelo Colégio" - alunas Renata Ramalho e
Barbara Batista - turma 222
"Um dos momentos mais marcantes foi a nossa experiência em uma "oferenda"
budista. Aproximamos incensos sobre nossas testas e peito, partindo da ideia de
que enviávamos nossos melhores pensamentos e compaixões para os familiares
falecidos" - alunas Luiza Fernandes e Júlia Araújo - turma 222
“O que mais gostamos no templo foi a história do local, do aprendizado que passa,
do jardim, do museu e especialmente porque cada cantinho tem seu significado,
cada parte do templo passa uma mensagem” - alunas: Ana Beatriz Flandoli e
Isabella Shimada - turma 223
“Meu lugar favorito no templo foi o lago das tartarugas localizado no jardim, muito
bem cuidado, junto à ponte vermelha, pois ele trouxe um clima de paz e nem
lembrávamos que estávamos na cidade” - aluna Letícia Fernandes Flório - turma
223

