Introdutório (A1) Katsudo にゅうもん かつどう
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Nome なまえ:

Lição 14 É um templo famoso だい１４か ゆうめいな おてらです

□ Ler o texto “おてら と じんじゃ (templo budista e templo xintoísta)”.
□ Estudar sozinho a escrita no site Marugoto Plus. www.marugotoweb.jp
□ Ouvir e fazer shadowing do áudio da lição 14.

Assista ao vídeo do site Marugoto Plus A1 e pratique os diálogos vistos nesta e na lição passada!
Can-do 34 Tomar um táxi, mostrar uma anotação e falar o destino desejado
Can-do 35 Falar como ir até o destino
Can-do 36 Olhar o mapa e falar como chegar ao destino
Can-do 37 Falar por telefone sobre a sua localização no momento
Site Marugoto plus A1 → Topic 7 → Challenge Drama
http://a1.marugotoweb.jp/drama.php?tp=7
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おてら と じんじゃ
Nas cidades do Japão, é posível observar edifícios tradicionais e modernos que
coexistem numa mesma região. Por exemplo, pode-se avistar um pequeno templo antigo
ou santuário entre os arranha-céus de Tóquio, ou prédios de concreto armado e casas
tipicamente japonesas, lado a lado. numa área residencial.

Templo budista (OTERAi)
Otera são templos budistas. Além das estátuas de Buda
colocados num salão principal, são famosos os gojuu-no-too
(torres de cinco andares com telhados a cada andar
terminados frequentemente em pontas recurvas para cima).
Templos localizados em lugares serenos em várias regiões
do Japão são frequentados por seguidores chamados de
danka que moram na redondeza. A maioria desses templos
faz a manutenção dos cemitérios. Estes pequenos templos, diferentemente dos templos
xintoístas, geralmente mantêm as portas fechadas para os que não são seus seguidores.
Por outro lado, os famosos templos budistas localizados em Kyoto e Nara têm atraído
vários visitantes por motivo de fé ou com objetivo turístico. Existem também templos
budistas incorporados em templos xintoístas devido à influência do sincretismo das duas
religiões ao longo dos tempos. E avatares (seres divinos que descem à terra em forma
materializada) como Kumano Gongen e Sannoo Gongen, surgidos deste sincretismo, são
cultuados no budismo, tornando o ato de orar algo extremamente abstrato.
Templo xintoísta (JINJAii)
Templos xintoístas são locais para realizar rituais habituais e foram contruídos baseados
na fé xintoísta. Venera muitos elementos da natureza tais como montanhas, cachoeiras,
rochas, florestas e árvores gigantes e os considera deuses. Possui também características
que diferem de igrejas ou templos budistas que possuem capelas ou locais de sermão e
propagação da fé, e atualmente além dos locais para visitação e oração, muitos templos
mantêm espaços para realizar casamentos.
Na entrada há um portão chamado torii (☞ figura à direita) e antes
de passar por ele, reverencia-se uma vez. Em seguida, purifica-se as
mãos e a boca no choozu (local onde há água acumulada) antes de
entrar no recinto.
No templo há pequenas e grandes construções e muitos deuses
são cultuados nesses locais.
Quando for orar num templo, coloque o donativo na caixa, toque o
sino, cumprimente duas vezes, dê dois aplausos e cumprimente
mais uma vez. Os japoneses vão ao jinja no Ano Novo, quando uma
criança nasce e quando quer pedir para orar com o objetivo depassar no vestibular.
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http://ja.wikipedia.org/wiki/寺院
http://ja.wikipedia.org/wiki/神社
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