
 

 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Ensino Religioso as Mandalas Sagradas. Para ajudar em seus 

estudos, você está recebendo o resumo do conteúdo.  
 

MANDALAS SAGRADAS 

Você sabe o que é uma Mandala? 

E uma Mandala Sagrada? 

Nosso objetivo nesta aula é conhecer as Mandalas de algumas tradições religiosas, suas funções de 

comunicação, expressão de ideias e manutenção de valores e doutrinas. 

 

 

 

Iniciamos nossa aula com essa frase do matemático italiano que viveu no século XVI para mostrar 

como a ciência percebe uma regularidade matemática no universo, pois padrões geométricos podem ser 

encontrados na natureza em diversos formatos, inclusive no formato de mandalas.  

Você já deve ter visto várias mandalas naturais que 

seguem uma proporção geométrica rigorosa e muitas vezes 

nem se deu conta disso. Algumas plantas suculentas 

apresentam esse padrão, na lista de exercícios você encontrará 

o desenho de uma espécie de suculenta que se comporta 

assim. 

Também podemos observar o padrão geométrico em 

forma de mandala nas pinhas das araucárias, nas teias de 

aranha e por aí vai. Os religiosos, observando essa perfeição da 

natureza, assumiram a mandala em seus rituais. 

 

Mas, no fim das contas, o que é uma mandala sagrada? Para que elas servem? Todas têm o mesmo 

significado? 

A palavra mandala vem do sânscrito e significa círculo. Mas não apenas como forma geométrica, e 

sim como símbolo de perfeição, harmonia, eternidade, renovação, pacto, etc. São diagramas geométricos  

“A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.” 
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rituais, alguns correspondem concretamente a determinado atributo divino e outros são a 

manifestação de conexão com o sagrado. Por exemplo, no budismo Tibetano e no Zen budismo japonês as 

mandalas são usadas como instrumentos de concentração para atingir estados superiores de meditação. Em 

outras religiões elas representam a relação entre o divino e o humano. 

Vamos conhecer algumas religiões que usam as mandalas? 

 

❖ Rosáceas Cristãs – São vitrais, de arquitetura Gótica, encontrados em Catedrais. As Rosáceas 

representam o cosmos (universo) como produto da criação; relação entre o divino e o humano.  

 

Na Catedral Notre Dame de Paris (Nossa Senhora de Paris) 

encontramos a trindade de Luz, três Rosáceas localizadas nas partes 

norte, sul e oeste da catedral. São mandalas de luz que iluminam o 

interior da igreja, podemos dizer que um dos objetivos dessas mandalas 

é fazer com que o fiel se sinta agraciado com a luz sagrada, lembre-se 

que luz simboliza conhecimento, nesse caso o conhecimento divino.  

 

❖ Mandalas Indígenas - Entre os povos indígenas existem diversas 

formas de mandalas. Algumas feitas no chão, como círculos sagrados de pedras, onde se dança e 

canta; outras em cestos; pinturas e artesanatos.  

O Filtro dos Sonhos talvez seja a mandala indígena mais conhecida. Usada para purificar as energias 

e principalmente para trazer bons sonhos. (Veja a imagem na lista de exercícios). 

 

❖ Budismo Tibetano - No Tibete as madalas são chamadas de 

Khyil-Khor, que significa centro do Universo, no qual reside o Ser 

Divino e Iluminado.  

 

Lá arte e religião se confundem na elaboração de uma mandala, 

pois este lento processo é transformado em um ritual sagrado.  

As mandalas são feitas pelos monges com areia colorida. Podem 

levar meses de trabalho, exigindo muita paciência, concentração e 

habilidade do artesão. Depois de concluídas são desfeitas para lembrar a impermanência de todas as coisas.  

 

Veja que interessante... 

 

              Rosácea Oeste 

Monge Tibetano produzindo uma 
mandala 



 

 

 

A psicologia também reconhece que pintar ou desenhar mandalas ajuda a manter o foco e a 

concentração. Para Jung, psicólogo suíço do século XX, a mandala é uma expressão da relação do ser com 

seu eu interior.  

 

Considerações finais 

Na aula de hoje estudamos mais um símbolo religioso que faz parte do universo de muitas religiões: 

a mandala. Vimos que para algumas religiões o ser humano pode entrar em conexão com o Divino por meio 

da confecção de mandalas, pois elas simbolizam perfeição, harmonia, eternidade, renovação, pacto, etc. 

Pudemos observar que até a psicologia reconhece a importância da produção de mandalas. Segundo Jung a 

confecção de mandalas pode proporcionar um estado de concentração em que o ser se conecta com seu eu 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

Pinte as diferentes mandala abaixo: 

 

                Mandala Yin Yang       Mandala natural (suculenta)         Mandala geométrica      Mandada Filtro dos Sonhos 

 

                                                            Mandala geométrica     Mandala natural (teia de aranha) 

1. A palavra mandala tem sua origem no sânscrito e significa círculo. Além de círculo possui outros 
significados, são eles: 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta dos demais significados. 
a) Equilíbrio, fugacidade, olvidar 
b) Desestruturação; limite, efemeridade 
c) Harmonia, eternidade, renovação 
d) Proporção, instabilidade, obliterar 
 
2. Marque a alternativa correta 
a) Galileu Galilei disse a seguinte frase: “A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.” 
No entanto, podemos afirmar que Galileu estava equivocado porque não encontramos padrões geométricos 
na natureza, ela se comporta de forma caótica. 
b) Entre os povos indígenas existem diversas formas de mandalas. Algumas feitas no chão, outras em cestos, 
pinturas, artesanatos, etc.  
c) A Rosa dos Ventos representa a relação entre o humano e o divino. Por isso ela está presente, em forma 
de vitral, em algumas catedrais.  
d) Os monges tibetanos produzem mandalas muito elaboradas feitas com areia colorida. Depois as guardam 
em redomas de vidro para lembrar da permanência de todas as coisas. 
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