
6a Série Lição: A importância da religião na cultura das 
civilizações antigas, parte 1 

 

Referência à aula de inglês de 
interconexões 
Nova Lição 

Currículo de Estudos Sociais: Standard 1, objetivo 2a e b 

Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 

Objetivo do professor: 
Os alunos identificarão as crenças gerais das religiões; 
Budismo, hinduísmo, Cristianismo, judaísmo e islamismo e 
darão exemplos de como elas são representadas através de 
tradições, feriados, textos sagrados e lugares, preenchendo 
um gráfico em grupo com colegas. 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso identificar as crenças gerais das religiões: budismo, 
hinduísmo, cristianismo, judaísmo e islamismo e dar 
exemplos de como elas são representadas através de 
tradições, feriados, textos sagrados e lugares, preenchendo 
um gráfico em grupo com os colegas. 
 

Objetivo do professor: 
Os alunos serão capazes de interpretar textos 
curtos sobre as cinco principais religiões, 
registrar as principais informações e crenças 
religiosas em um gráfico e discuti-las em 
grupos. 
 
 
Objetivo do aluno [deve ser postado] 
Eu posso interpretar textos curtos sobre as 
cinco grandes religiões, discutir as crenças 
religiosas e registrá-las em um gráfico, em 
grupo com os colegas. 
 

Pergunta Essencial: 
Como a religião desempenhou um papel na História desde os 
tempos antigos até os dias atuais? 

Vocabulário acadêmico para o mural de 
palavras: 
 
Ouvir: Budismo, hinduísmo, judaísmo, 
Cristianismo, Islamismo, orientação, padre, 
rabino, pecados, vida após a morte, sagrado, 
templo, igreja, rejeitado, crenças religiosas, a 
compaixão, a sabedoria, a verdade suprema, 
permanente, sofrer, último (ao longo do 
tempo), anexo, sermão, foco, intenção, 
sustento, consciência, rituais e práticas, 
bênçãos, meditação, Mantras, Mudras e 
peregrinação, Tripitaka, as quatro nobres 
verdades, o nobre caminho óctuplo, 
ensinamentos 
Falar: Budismo, hinduísmo, judaísmo, 
Cristianismo, Islamismo, pecados, vida após a 
morte, sagrado, templo, igreja, crenças 
religiosas, sofrer, rituais e práticas, tradições, 
festas, sagradas, orar, meditar 
Ler: Budismo, hinduísmo, judaísmo, 
Cristianismo, Islamismo, orientação, padre, 
rabino, pecados, vida após a morte, sagrado, 
templo, igreja, rejeitado, crenças religiosas, a 
compaixão, a sabedoria, a verdade suprema, 
permanente, sofrer, último (ao longo do 
tempo), anexo, sermão, foco, intenção, 
sustento, consciência, rituais e práticas, 



bênçãos, meditação, Mantras, Mudras e 
peregrinação, Tripitaka, as quatro nobres 
verdades, o nobre caminho óctuplo, 
ensinamentos 
 
Escrever: Budismo, hinduísmo, judaísmo, 
Cristianismo, Islamismo, pecados, vida após a 
morte, sagrada, templo, igreja, crenças 
religiosas, sofrem, rituais e práticas, tradições, 
festas, sagrado, Torah, Bíblia, Alcorão, a 
Tripitaka, orar, meditar, templo, rituais 
sagrados, igreja. 
 
Frases estruturadas: 
Quando eu preciso de ajuda, eu 
peço/leio_______ (resposta aberta) 
Os/As (Grupo religioso) acreditam que 
_________. 
O propósito da vida, para eles é __________. 
Os/As ________ (Grupo religioso) acreditam 
em vida após a morte, por isso eles ________. 
_____ (Grupo religioso) praticam _______ 
como um ritual. 
Os ______________ (grupo religioso), 
praticam rituais em _______. (datas 
importantes) 
Os _______ (grupo religioso) seguem os 
ensinamentos do texto sagrado chamado de 
____________. 
O _________ (grupo religioso) celebram o/a 
_______ 
 

Materiais: 

• fontes de informação sobre as religiões: 

http://escola.britannica.com.br/article/481590/islamismo 

Neste site o professor encontrará dados sobre todas as 

religiões.  

• Leituras curtas, simplificadas sobre o judaísmo, 

Cristianismo, islamismo e Hinduísmo. Estes podem ser 

baseados em textos da Internet, publicações para 

crianças ou em livros e enciclopédias. (as principais 

informações estão em arquivo anexo “Material para 

consulta religiões”) 

• Matriz sobre religião – Atividade com as frases 

estruturadas com espaços em branco e gráfico ampliado  

• Folha de referência com as frases estruturadas para cada 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Tristeza, desesperadamente, apontar, sinalizar 
 
 
 

http://escola.britannica.com.br/article/481590/islamismo


grupo. 

• Capítulo 6 – pág. 78 do livro “Cenas da História” 

Lição:   Tempo de Instrução: 45 minutos 

Abertura: (5 minutos) 

• Poste ou escreva no quadro essa pergunta e leia em voz alta. 

P: "Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Você já se perguntou por que estou aqui neste mundo? Ou 
para onde vou quando morrer?" 

• Faça uma pausa e deixá-los pensar durante 10 segundos. Alguns podem responder sim e outros não. 

P: "Quem de vocês procura orientação ou ajuda para responder à essas perguntas? Ou a que ou a quem 
você se refere para pedir orientação ou ajuda? Escreva a resposta para esta pergunta em seu post-it, usando 
a frase estruturada e depois cole-o no quadro." 
     ‘Quando eu preciso de ajuda, eu peço/leio_______ (resposta aberta)’ 

• Dê 3 minutos para que os alunos pensem e registrem seus pensamentos no post-it. Então peça que postem 
no quadro. Leia as respostas e organize seus post-its em grupos ou categorias. Alguns podem ter 
respondido: mãe, pai ou pais, outros um conselheiro, padre, rabino, Bispo, Bíblia, o Alcorão etc.  

P: "Vejo que alguns de vocês procurariam um sacerdote, pastor, rabino etc. Como os alunos desta classe, as 
pessoas em todo o mundo buscam na religião orientação ou ajuda, para responder a essas perguntas: Por 
que estamos aqui neste mundo? Para onde vamos quando morrermos? Leia os objetivos da lição de hoje 
silenciosamente enquanto eu vou lê-los em voz alta." 

• Leia os objetivos 

P: "Fale a um colega o que você será capaz de fazer ao final desta lição." 

• Espere um minuto 

P: "Quem gostaria de compartilhar o que seu colega lhe disse?" 

• Peça 1-2 alunos para compartilharem. 

P: "Sim, vocês serão capazes de identificar as principais crenças das seguintes religiões: Budismo, 
Hinduísmo, Cristianismo, Judaísmo e Islamismo e dar exemplos de como elas são expressas em vários 
aspectos de suas culturas." 
 
Introdução ao Material novo (instrução direta): (10 minutos) 
 

• Mostre um vídeo, um Power Point ou use fotos para apresentar as cinco religiões: Budismo, Hinduísmo, 

Judaísmo, Cristianismo, Islamismo1 (e dê exemplos de como a religião pode ser observada na cultura). As 

imagens podem incluir a arquitetura dos lugares sagrados, a arte, estilos de vestir, comidas especiais, 

                                                        
1 Veja um modelo de PPT no arquivo: religiões_PPT apoio lição 5 



sacrifícios, costumes etc.  (consulte recursos sugeridos na seção de materiais) 

P: Você vai assistir a um vídeo2 (ou ver uma apresentação, etc.) sobre essas cinco religiões: Budismo, 

Hinduísmo, Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Enquanto estiver assistindo, deve levantar a mão quando 
ouvir uma declaração de crença. Por exemplo, se você ouvir que "Os cristãos acreditam que Jesus Cristo 
morreu pelos seus pecados" você levantará a mão. Então, sorria, se você acredita da mesma forma. 

• Conforme apresentar o Power Point, as fotos ou o vídeo, pare quando os alunos mencionarem uma 

declaração de crença, espere que eles levantem a mão primeiro, mas se eles não o fizerem, pare o vídeo, 

converse sobre e depois continue a projeção. Quando parar o vídeo, repita a afirmação de crença que 

ouviram. Lembre-se de usar a frase estruturada, ou uma frase completa para expressar cada crença.  Poste 

ou escreva as afirmações de crença conforme eles disseram. Por exemplo: “Os budistas acreditam na 

reencarnação.” 

P: Eu percebi que muitos de nós nesta sala de aula, temos crenças diferentes. Quando terminarmos essa 
lição, eu gostaria que vocês pudessem pensar sobre isso: pessoas de todo o mundo podem ter diferentes 
crenças religiosas.  
 
Prática guiada: (15 minutos) 
 
P: "Hoje nós vamos trabalhar em grupos para reunir mais informações sobre cada uma das religiões que 
conheceremos. Mas primeiro, vamos fazer o trabalho com uma das religiões juntos."  

• Vamos demonstrar como fazer e, depois na prática independente, vamos usar uma estratégia chamada 

Jigsaw 

• Distribua a matriz de religião, que se encontra no final desta lição. 

• Use o recurso para demonstrar a atividade. Você pode usar um texto, um website, um livro etc. Para esta 

lição, nós usaremos uma tradução de um resumo da página da web www.religionfacts.com Corte o texto 

em quatro partes (de acordo com a numeração de texto). 

Ciclo de Modelagem: 

O professor demonstra com toda a turma: 

P: "Vamos identificar as principais características das principais religiões do mundo: Budismo, Cristianismo, 
Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo. Vamos fazer juntos o Budismo. Primeiro vou ler. Conforme eu estiver 
lendo, vocês devem ouvir com atenção, tomar notas e tentar identificar 2-3 crenças nas quais os budistas 
acreditam.  Consulte sua atividade e tente completar as frases estruturadas 

• Aponte para as frases estruturadas que devem estar no quadro.   

Os _____ (Grupo religioso) acreditam/não acreditam que _____. 
O propósito da vida, para eles é __________.      
Os ________ (grupo religioso) acreditam em vida após a morte, por isso eles ________. 
 
1) A fé budista centra-se em uma compreensão da natureza humana e da realidade. O Buda foi chamado de 
"o iluminado". Ele rejeitou as crenças sobre Deus, o universo e a vida após a morte. 
O propósito da vida, para o budismo, é desenvolver a compaixão por todos os seres vivos e trabalhar para a 
sua felicidade e paz,  para o desenvolvimento da sabedoria que conduz à verdade suprema. O Buda ensinou 

                                                        
2 Estes vídeos podem ajudar ao professor em sua preparação e ser exibidos, em algumas partes, aos 
alunos: https://www.youtube.com/watch?v=ms0q6mhZMtM (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=PZAwTU1bukE  (parte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=FpL1M4BDyb4  (parte 3)  

https://www.youtube.com/watch?v=ms0q6mhZMtM
https://www.youtube.com/watch?v=PZAwTU1bukE
https://www.youtube.com/watch?v=FpL1M4BDyb4


que sensações, sentimentos e pensamentos não são permanentes. No Budismo, o principal objetivo da vida 
é o de acabar com o sofrimento. Buda ensinou que os seres humanos sofrem porque tentamos 
desesperadamente nos agarrar aos amigos, à saúde, e a coisas materiais que não duram, e isso nos causa 
dor ou tristeza. Buda disse, também, que há coisas na vida que trazem alegria ou felicidade, mas salientou 
que estas não duram e nosso apego a elas nos faz sofrer ainda mais. Seus ensinamentos concentraram-se 
sobre este problema e sua solução. 
 
P: "Vire para um colega e diga a ele uma crença que você ouviu. Quem pode me dizer, em suas próprias 
palavras, algo no qual os budistas acreditam? 

A: Os budistas não acreditam em vida após a morte. 
A: Os budistas acreditam que eles devem acabar com o sofrimento. 
 
P: "Sim! Excelentes respostas. Vamos usar estas respostas para completar as frases estruturadas sobre as 
declarações de crença: 
“Os budistas acreditam que o propósito da vida é ter compaixão por todos os seres vivos.”  
“O propósito da vida, para os budistas é acabar com o sofrimento.”  
 
Agora vou escrever essas declarações de crença na tabela. " 

• A professora escreve as declarações na tabela.  

P: "Agora eu vou ler o que escrevi em voz alta. Se quisermos, poderemos mudar o que eu escrevi. Todos 
devem ouvir enquanto eu reviso o que escrevi."  

• O professor lê em voz alta. 

P: “Você gostaria de fazer alguma alteração? Mostre os polegares para cima, se estiver ok ou polegares para 
baixo, se precisarmos fazer mudanças." 

• Espere até todos mostrem os polegares! Se muitos tiverem os polegares para baixo, peça que deem 

sugestões. 

P: "Agora vou ler parte 2. Conforme eu estiver lendo, vocês devem ouvir com atenção, tomar notas e tentar 
identificar mais 3 crenças nas quais os budistas acreditam.  

• Leia: 

2) As quatro verdades nobres 
Em seu primeiro sermão após atingir a iluminação, o Buda ensinou as "quatro verdades nobres," que 
formam a base da crença para todos os ramos do budismo: 
1.Toda vida é marcada pelo sofrimento 
2. O sofrimento é causado pelo desejo e pelo apego. 
3.O sofrimento pode ser interrompido. 
4.A maneira de acabar com o sofrimento é seguir o nobre caminho óctuplo.  
O Nobre Caminho óctuplo 
Uma pessoa pode permanentemente escapar do sofrimento seguindo o nobre caminho óctuplo. A palavra 
"certo" nestes oito artigos significa "verdadeiro" ou "correto". Não é suficiente obter o conhecimento; é 
necessário que seja “o” conhecimento (verdadeiro ou correto): 
1. Conhecimento certo 
2. Intenção certa (propósito para fazer algo) 
3. Discurso certo (formas de comunicação) 
4. Ação correta  
5. Forma correta de viver (modo de vida) 
6. Esforço certo 



7. Consciência do momento presente certa (Consciência) 
8. Concentração certa (foco) 
 
P: "Muito bem! Agora, diga a um colega três declarações de crença que você ouviu agora. Espere 30 
segundos. "Quem pode me dizer uma crença?" 
A.3 O sofrimento é causado pelo desejo. 
A.4 Você pode acabar com o sofrimento seguindo o nobre caminho óctuplo. 
A-5 Você deve ter o conhecimento certo. 
P: "Vamos escrever as próximas três crenças na tabela usando as frases estruturadas. Então, vamos ler em 
voz alta para revisar o nosso trabalho." 
Todos os alunos leem em forma de coral:  
1. Os budistas acreditam que o sofrimento é causado pelo desejo  
2. Os budistas acreditam que o sofrimento acaba se seguirmos o nobre caminho óctuplo.  
3. Os budistas acreditam que não basta conhecimento, deve ser o conhecimento certo. 
P: “Você gostaria de fazer alguma alteração?  
A: Não. 
P: "Agora, todos devem escutar com atenção a parte 3 da leitura. Ouçam a leitura e tomem notas enquanto 
eu leio". 
Leia: 
3) O budismo incorpora uma variedade de rituais e práticas, que trarão bênçãos à pessoa que os pratica e 
para os outros. A prática da meditação, concentração mental e a consciência é central a todas as formas de 
budismo. Aqui estão outros rituais e práticas.  
Mantras - Sons sagrados 
Mudras - Gestos simbólicos com as mãos 
Peregrinação - visitação a locais sagrados  
Estes rituais e práticas são realizados em lugares sagrados chamados templos ou salas de meditação, como 
o templo de Jokhang, em Lhasa, no Tibete ou espaço para Zazen (para meditação) em um Templo Zen, em 
Quioto, no Japão.  
P: "Vire para um colega e fale para ele alguns dos rituais, práticas e lugares sagrados da religião budista. 
Consulte as frases estruturadas para ajudá-lo. Quem pode me dizer um ritual ou uma prática budista?" 

• Aguarde 10 segundos, e chame voluntários. 

A: Meditação 
P: Muito bem, mais um? 
A: mantras 
P: Sim, mais algum outro? 
A: Mudras e as peregrinações a lugares sagrados. 
P: "Sim! 
P: "Vamos escrever os rituais, práticas e lugares sagrados em sua tabela, usando as frases estruturadas.  
Consulte as frases estruturadas.  
 
“Os budistas praticam a meditação como ritual.” 
“Os budistas praticam seus rituais em lugares sagrados, como o templo” 
“Os budistas celebram o aniversário de Buda.” 
 

• Você pode mostrar como preencher a tabela ou chamar um aluno (ou alunos) para que lhe digam o 

que você deve escrever. 

P: Escreva na sua tabela ampliada enquanto os alunos escrevem nas suas. "A prática da meditação é um ritual 



budista. A prática de Mudras também é um ritual budista. A prática de Mantras é um ritual budista. As 
peregrinações ou visita aos locais sagrados são rituais budistas.  Os budistas praticam seus rituais nos 
templos. Os budistas praticam a meditação em quartos." 
P: “Você gostaria de fazer alguma alteração?  
A: Sim, você poderia escrever os budistas saem em peregrinações?  
P: Claro, também ficará bom! Muito bom! 
P: "Olhem na tabela de seu colega, leia as respostas em voz alta e, se necessário, faça sugestão de 
mudanças, depois que você revisar suas respostas." 

• Espere um minuto 

Prática independente: (15 minutos)  
Procedimento Jigsaw 

• Poste as regras no quadro. 

Rodada 1                                           
O membro #1 do grupo lê 
O colega #2 resume (em suas palavras) 
O colega #3 escreve (usando frases estruturadas) 
O colega #4 Revisa o trabalho 
 
Rodada 2  
Colega 2: Lê 
Colega 3: Resume (em suas palavras) 
Colega 4: Escreve (frases estruturadas) 
Colega1: Revisa o trabalho 
 
Rodada 3 
Colega 3: Lê 
Colega 4: Resume (em suas palavras) 
Colega 1: Escreve (frases estruturadas) 
Colega 2: Revisa o trabalho 
 
Rodada 4 
Colega 4: Lê 
Colega 1: resume (em suas próprias palavras) 
Colega 2: escreve (frases estruturadas) 
Colega 3: Revisa o trabalho 

• Enquanto fala, mostre as regras que devem estar escritas no quadro.  

 

P: "Vocês irão trabalhar em grupos, cada membro do grupo lerá uma parte do texto. O aluno que tem o 
número um, lerá sua parte para o restante do grupo. O aluno número dois vai resumir o que foi lido em suas 
próprias palavras, o aluno 3 irá escrever o resumo na tabela, usando as frases estruturadas e o aluno 4 irá 
revisar o que foi escrito. Depois, o aluno 2 vai ler sua parte e, então os trabalhos irão girar no sentido 
horário. Veja no quadro como os trabalhos devem prosseguir. " 
P: "Preciso de quatro voluntários para demonstrar este procedimento. Obrigado Tom, você será o número 
1, o número 2 o Bob, Ann será o número 3 e a Carly, o número 4. Vamos usar a quarta parte do texto sobre 
o budismo. Vá em frente e comece Tom. Bob, você vai tomar notas enquanto você lê, Ann e Carly também 
escutarão com atenção." 

• Aponte no quadro ao referir-se aos papéis de cada um. 



• Aponte para as frases estruturadas que devem ser utilizadas nesta seção. 

Os _______ (grupo religioso) seguem os ensinamentos do texto sagrado chamado de ____________. 
 
Os _______ (grupo religioso) celebram ___________. 
 
A1: Lê a parte 4: O Tripitaka (Tipitaka em Pali) é a mais antiga coleção de escrita de ensinamentos budistas. 
Mais tarde, foram acrescentados os Sutras, pelo Budismo Mahayana. 
Os feriados variam conforme a região, mas geralmente incluem o aniversário do Buda, a iluminação de Buda e 
as fases da lua. 
A2: O texto sagrado é o Tripitaka e budistas comemoram o aniversário do Buda, a iluminação de Buda e fases 
lunares. 
A3: Escreva na tabela. Os budistas seguem os ensinamentos do texto sagrado chamado Tripitaka. 
Os budistas comemoram o aniversário de Buda, a iluminação de Buda e as fases lunares. 
A4: Lê a escrita em voz alta: Os budistas seguem os ensinamentos do texto sagrado chamado Tripitaka. 
Os budistas comemoram o aniversário de Buda, a iluminação de Buda e as fases lunares. Muito bom! 
P: "Agora, quando começarmos a ler a próxima parte do texto, quem será o leitor?" 

• Aponte para as instruções que estão no quadro. 

A: Membro #2 do grupo 
P: "Sim! Quem vai resumir?" 
A: membro #3 do grupo 
P: "Sim! Quem vai escrever?" 
A: membro #4 do grupo 
P: "Sim! Quem vai revisar?" 
A: Membro #1 do grupo 
P: "Vire para um colega e explique a ele o procedimento. Peça que ele explique, caso você tenha alguma 
dúvida." 

• Espere um minuto 

P: "Que perguntas ou dúvidas vocês ainda têm?" 

• Espere 7 segundos 

• Dê a cada grupo um texto sobre as religiões (cristianismo, judaísmo, hinduísmo e islamismo) 

P: "Certo, podem começar o trabalho em seus grupos. Você terá 15 minutos para completar esta atividade, 
eu darei um aviso quando faltar um minuto. Podem começar! 

• Circule pela sala e ofereça feedback sobre o conteúdo e a linguagem. Refira-se sempre as frases 

estruturadas e ofereça sinônimos para palavras desconhecidas. Tome notas sobre as dúvidas ou erros 

que os alunos possam ter quanto aos conceitos ou a linguagem. 

P: Quando faltar um minuto para terminar o tempo, avise aos alunos: "Vocês têm um minuto para terminar 
o preenchimento de sua tabela." 
Encerramento: (5 minutos) 
 
P: "Agora, um voluntário de cada grupo lerá o que descobriram sobre cada religião. Vocês não precisam 
escrever o que eles disseram hoje. Vamos fazer isso na próxima lição. Ouçam com atenção e estejam 
preparados para compartilhar uma crença, tradição, feriados, texto sagrado ou lugar com a classe. Grupo 1, 
por favor leiam o que registraram sobre o cristianismo em sua tabela" 

• Espere até que eles leiam (ou um aluno lê) 

P: "Converse com os colegas do seu grupo e compartilhe o que ouviu. Grupo 2, diga para a classe um dos 
aspectos que ouviram sobre o cristianismo". 



A: A Bíblia é o texto sagrado do cristianismo. 
P: "Sim! Grupo 3?" 
A: Correto! Eles acreditam que Jesus Cristo é o seu Salvador 
P: "Grupo 4?" 
A: Eles comemoram o aniversário de Jesus. 
P: "Excelente. Agora o grupo 2 pode compartilhar. " 

• Repita o processo com todos os grupos 

P: Escreva o objetivo dessa lição em seu diário, você atingiu esse objetivo? Por que sim ou por que não? 
Escreva, como lição de casa, 1-3 parágrafos com uma reflexão sobre o que você aprendeu nesta lição. 

Avaliação: 

Durante a prática independente e o fechamento, tome notas e/ou grave as dificuldades relacionadas a 
linguagem ou ao conteúdo. 

Ideias Adicionais: 

 
 
  



A seguir, adaptações de texto a partir do site www.religionfacts.com 

 
Budismo 

 
1) A fé está centrada na correta compreensão da natureza humana e da realidade. O Buda foi chamado de "o 
iluminado.". Ele rejeitou as crenças sobre Deus, a natureza do universo e a vida após a morte. Ele ensinou o 
conceito da "não-alma". Os budistas acreditam em karma ou boa energia passada para os outros e na 
reencarnação, ou seja, depois que você morrer, você pode retornar a esta vida em outro corpo.  
O propósito da vida é desenvolver a compaixão por todos os seres vivos e a trabalhar para o seu bem, 
felicidade e paz; e para desenvolver a sabedoria que conduz à realização da verdade suprema. O Buda ensinou 
que as sensações, os sentimentos, os pensamentos e a consciência não são permanentes. No Budismo, o 
principal objetivo da vida é o de acabar com o sofrimento. Buda ensinou que os seres humanos sofrem porque 
tentam desesperadamente se agarrar a coisas como amigos, saúde, e coisas materiais que não duram, e isso 
nos causa dor ou tristeza. Buda disse, também, que há coisas na vida que trazem alegria ou felicidade, mas 
salientou que elas não duram e o apego a elas nos faz sofrer ainda mais. Seus ensinamentos foram focados 
inteiramente sobre este problema e sua solução. 
 
 
 
2) As quatro verdades nobres 
Em seu primeiro sermão após atingir a iluminação, o Buda ensinou as "quatro verdades nobres," que formam 
a base da crença para todos os ramos do budismo: 
1.Toda vida é marcada pelo sofrimento 
2. O sofrimento é causado pelo desejo e pelo apego. 
3.O sofrimento pode ser interrompido. 
4.A maneira de acabar com o sofrimento é seguir o nobre caminho óctuplo.  
 
O Nobre Caminho óctuplo 
 
Uma pessoa pode permanentemente escapar do sofrimento seguindo o nobre caminho óctuplo. A palavra 
"certo" nestes oito artigos significa "verdadeiro" ou "correto". Não é o suficiente obter o conhecimento; é 
necessário que seja o conhecimento (verdadeiro ou correto): 
1. Conhecimento certo 
2. Intenção certa 
3. Discurso certo 
4. Ação correta 
5. Modo de vida certo 
6. Esforço certo 
7. Consciência certa 
8. Concentração direita 
 
 
 
 
 
 
 



3) O budismo incorpora uma variedade de rituais e práticas, que ajudam na jornada para a iluminação e 
trazem bênçãos sobre si mesmo e sobre os outros. A prática da meditação é fundamental para quase todas as 
formas de budismo. Aqui estão os rituais e práticas:  

Meditação - Concentração mental e consciência 
Mantras - Sons sagrados 
Mudras - Gestos simbólicos com as mãos 
Rodas de oração - Uma espécie de cilindro giratório (impulsionado por uma corrente com um pingente) 
que contém, em seu interior, mantras impressos ou gravados e que, ao ser movimentado, obtém-se os 
mesmos benefícios da energia do mantra - como se estivesse entoando-o 
Peregrinação - visitação a locais sagrados  

Estes rituais e práticas são realizados em lugares sagrados os templos ou salas de meditação, como o templo 
de Jokhang, Lhasa, no Tibete ou espaço para zazen (meditação sentada) em um Templo Zen, em Quioto, 
Japão. 

 

 

4) O Tripitaka (Tipitaka em Pali) é a mais antiga coleção de ensinamentos budistas, o Budismo Mahayana 
adicionou a ela os Sutras. 
Os feriados variam conforme a região, mas geralmente incluem o aniversário do Buda, a iluminação de Buda e 
as fases da lua. 



Hinduísmo 

1) O hinduísmo se originou na Índia, hinduísmo, vem da palavra persa hindu (em sânscrito é sindhu), que 
literalmente significa "rio". Mas o significado dessa palavra é "Índio". Os hindus chamam sua religião de 
sanatama dharma, que significa "religião eterna" ou "verdade eterna". É a terceira maior religião do mundo.  
O Hinduísmo engloba uma grande diversidade de crenças, o que pode ser confuso para os ocidentais. Os que 
praticam essa religião podem ter uma grande variedade de crenças sobre Deus, o universo e o caminho para a 
libertação e ainda ser um Hindu. No entanto, existem algumas crenças comuns a quase todas as formas de 
hinduísmo, o que pode identificá-los. Essas crenças fundamentais do hinduísmo incluem: a autoridade dos 
Vedas (os mais antigos textos sagrados indianos) e dos brâmanes (sacerdotes); a existência de uma alma 
duradoura que viaja (transmigra) de um corpo para outro depois da morte (reencarnação); e a lei do karma 
que determina o destino, tanto nesta vida e quanto na próxima. 
 
2) A crença específica sobre Deus ou deuses não é considerada essencial, o que é uma diferença importante 
entre o hinduísmo e religiões como o cristianismo, judaísmo e islamismo. A maioria dos Hindus são devotados 
seguidores de um desses principais deuses: Shiva, Vishnu ou Shakti e muitas vezes de outros deuses.  
O propósito da vida no hinduísmo é o de minimizar o mau karma para melhor desfrutar a fortuna nesta e na 
próxima vida e alcançar a libertação/liberdade (moksha) do ciclo de reencarnação. Eles vivem uma vida de 
acordo com o dharma e na vida após a morte, eles acreditam que se o karma for não resolvido, a alma nasce 
em um novo corpo; se o carma for resolvido, eles alcançar moksha (a libertação/liberdade). Isto significa estar 
na presença de Deus, ou para outros, significa a união com Deus. Há várias formas para atingir o Moshka, 
dentre elas evitar o apego a coisas que não são permanentes, fazer seu trabalho, e perceber a unidade final 
entre sua alma ou si mesmo (atman) e a derradeira realidade (Brahman). 
 
3) O conceito de karma ou "lei do karma" é o princípio de que tudo na vida é influenciado por causa e efeito, 
ação e reação, dessa forma, as ações das pessoas no presente produzem efeitos em seu futuro. Karma é uma 
forma de explicar o mal e a desgraça do mundo, mesmo para quem não merece; sua infelicidade é resultado 
de ações erradas que foram feitas em sua vida anterior. "Karma ruim" é o resultado de ações erradas.  Os 
textos hindus sagrados, incluindo os Vedas, Upanishads, Sutras, Bhagavad, e Gita prescrevem uma série de 
atividades, tais como peregrinações a lugares sagrados e atos de devoção que podem acabar com os efeitos 
do karma ruim.  
Os hindus adoram em templos ou em santuários nas casas, com líderes espirituais chamado de guru ou sábio. 
A vida religiosa ou as práticas religiosas assumem a forma de rituais associados a esculturas e imagens de 
deuses nos santuários das casas. Alguns praticam meditação, enquanto outros se concentram em cumprir 
deveres e ações sociais e morais. Várias formas de Yoga são práticas da fé Hindu. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Templo Hindu em Mylapore, Índia                                                                
                                                                                                        Templo de Neasden, Londres. Foto: Steve England. 
 
 
 



4) Diz-se que os Hindus têm um feriado ou dia santo para cada dia do ano. Há uma lista de mais de 1000 festas 
ou celebrações hindus. Como religiões mais antigas, muitas das celebrações hindus marcam a mudança das 
estações, comemoram a colheita e encorajam a fertilidade da terra. Outros são dedicados a uma divindade 
particular ou deus (deuses), como Shiva ou Ganesh ou marcam um evento importante. Aqui estão apenas 
alguns: 

• Holi - festival das cores e da Primavera (fevereiro-março)  
• Mahashivaratri (Shiva Ratri) - noite sagrada de Shiva (fevereiro-março)  
• Rama Navami - aniversário do Lord Rama (abril) 
• Krishna Jayanti - aniversário de Lord Krishna (julho-agosto) 
• Kumbh Mela - peregrinação a cada 12 anos para quatro cidades na Índia (Julho-Agosto; último 2003)  
• Ganesha-Chaturthi (Ganesha Utsava) - festival de Ganesh (agosto-setembro)  
• Dassera - vitória de Rama sobre o rei demônio Ravana (setembro-outubro) 

As celebrações incluem uma grande variedade de rituais, entre eles a adoração, a oração, as procissões, os 
atos mágicos, a música, as danças, comer, beber e alimentar os pobres. 
  



Cristianismo 
 

1) O cristianismo foi fundado no início século I D.C., com o ensino, os milagres, a crucificação e a ressurreição 
de Jesus de Nazaré. Hoje é a maior religião do mundo, com aproximadamente 2 bilhões de seguidores. O 
cristianismo atual tem uma variedade de formas, crenças e práticas, mas todas estão centradas na fé em Jesus 
Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias, o "ungido de Deus" previsto nas escrituras judaicas. A 
palavra "Cristo" é a palavra grega para "Messias", (que é na verdade um título, não um sobrenome). O 
cristianismo ensina a existência de um Deus único, Javé, o Deus dos judeus. O cristianismo compartilha essa 
crença com duas outras religiões principais do mundo, o judaísmo e o islamismo. Os locais sagrados 
relacionados as três religiões podem ser encontradas em Jerusalém, Belém e Nazaré.  
Como os judeus e os muçulmanos, os cristãos creem em um único Deus que criou o mundo e se interessa 
pelos humanos que nele habitam. O propósito da vida para os cristãos é conhecer, amar e servir a Deus. 
 
2) Suas crenças são: expressar Deus pela forma como vivem; ter fé no verdadeiro Deus e na ressurreição de 
Cristo, fazer boas obras, e participar dos sacramentos.  Eles acreditam em algum tipo de céu, onde os crentes 
desfrutam a presença de Deus e de outros crentes e onde terão a liberdade do sofrimento e do pecado. 
Alguns cristãos acreditam na existência do inferno, onde são punidos os incrédulos ou os pecadores. Há 
diferenças entre os cristãos sobre o que seria o inferno e alguns deles rejeitam completamente a ideia de que 
ele exista. 

3) Os rituais cristãos e as práticas religiosas variam, dependendo da Igreja ou mesmo das crenças individuais, 
mas algumas práticas são comuns a todas as formas de cristianismo. A maioria dos cristãos participa de cultos 
em igreja aos domingos, que geralmente incluem canto, oração e um sermão. A maioria das igrejas cristãs 
mais tem um ritual especial para ordenação, ou para designar uma pessoa para uma posição de liderança na 
igreja. Em casa, a maioria dos cristãos praticantes oram regularmente e muitos leem a Bíblia. Quase todos os 
cristãos são batizados, quando crianças ou adultos e participam regularmente da comunhão (também 
chamado da ceia do senhor ou a Eucaristia). Batismo e comunhão são considerados sacramentos - rituais 
sagrados instituídos pelo próprio Cristo.  

4) Feriados, festas e jejuns são uma parte significativa da prática religiosa cristã. Os dias de festa celebram 
alegres eventos históricos, como o nascimento e a ressurreição de Cristo, enquanto outras datas fornecem 
uma oportunidade especial para focar a autorreflexão, autodisciplina e o arrependimento. Alguns feriados 
cristãos vieram a ter um impacto considerável na cultura ocidental e nas tradições. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O Advento 
O tempo do advento 
(adventus, "vindo") marca 
o início do ano da Igreja e 
a aproximação do Natal.  
 
 
 
 
 
 
 

 

O Domingo de Ramos  
O domingo de Ramos é o 
sexto domingo da 
Quaresma e o último 
domingo antes da Páscoa. 
Comemora a entrada 
triunfal de Jesus em 
Jerusalém. 

 

A Quarta-feira de cinzas        
O primeiro dia da 
Quaresma, um período 
de jejum que vai até a 
Páscoa. O ritual principal 
é a colocação de cinzas na 
testa.  
 
 
 
 
 
 
 

 

A Páscoa 
A Páscoa é uma festa da 
primavera que celebra a 
ressurreição de Cristo. É o 
mais antigo feriado cristão 
e o dia mais importante 
para a igreja.  

 

O Natal 
A celebração do 
nascimento de Jesus. A 
palavra inglesa "Natal" 
deriva do antigo inglês 
Christes maesse, ou 
"Missa de Cristo." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Quaresma  
A Quaresma é um período 
de 40 dias de jejum e 
arrependimento em 
preparação para a Páscoa.  

 
  

http://www.religionfacts.com/christianity/holidays/palm_sunday.htm
http://www.religionfacts.com/christianity/holidays/ash_wednesday.htm
http://www.religionfacts.com/christianity/holidays/lent.htm


Judaísmo 
 

 1) O Judaísmo é uma das mais antigas religiões ainda existentes hoje. Começou como a religião da pequena 
nação, os hebreus, e através de milhares de anos de sofrimento, perseguição e vitórias ocasionais, continua a 
ser uma influente religião e cultura. Hoje, 14 milhões de pessoas se identificam como judeus. Judaísmo 
moderno incorpora uma nação e uma religião e, muitas vezes, combina estrita obediência às leis rituais com 
uma atitude mais aberta em relação à crença religiosa. Os conhecidos dez mandamentos vêm do judaísmo. 
Dez Mandamentos:  

Não adorar outros deuses.  
Não adorar ídolos.  
Não usar o nome do senhor em vão.  
Guardar o sábado.  
Honrar pai e a mãe.  
Não matar.  
Não cometer adultério.  
Não roubar.  
Não dar falso testemunho.  
Não cobiçar nada do próximo. 
 

2) Ao contrário do cristianismo e do islamismo, o Judaísmo não tem exigências oficiais para adesão. Em geral, 
uma pessoa pode ser considerada "Judeu" se ele seguir completamente o sistema de crenças sobre Deus e a 
vida após a morte, ou aceitar em algumas crenças simples que dão significado ao ritual. Esta flexibilidade na 
crença judaica é porque as ações (boas ações e mitzvot), e não as crenças, são o aspecto mais importante da 
vida religiosa judaica. Em geral, eles acreditam que as pessoas são boas e devem obedecer a lei e expiar ou 
compensar por seus pecados. Na sua essência, o propósito da vida é o de obedecer a Deus e cumprir as 
obrigações do homem comum. 
No entanto, os textos sagrados, o Torá e o Talmud têm ensinamentos sobre Deus, humanidade e o sentido da 
vida, e essas crenças são muito importes, principalmente por sua influência sobre o cristianismo e o Islã, 
atualmente as duas maiores religiões do mundo. Os textos sagrados judeus e a literatura têm pouco a dizer 
sobre o que acontece após a morte, que pode ser surpreendente para não-judeus, uma vez que os textos 
sagrados do cristianismo e do islamismo, ambos fundados no judaísmo, explicam amplamente sobre vida após 
a morte. 
 
3) No judaísmo, a verdade absoluta é um único Deus todo-poderoso. Muitas das religiões do mundo têm uma 
figura heroica que vai resgatar o bem, julgar os ímpios e restaurar a paz para o mundo (Krishna no Hinduísmo, 
Maitreya no budismo e Cristo no cristianismo). No judaísmo, esta figura é o Messias. 
Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, é o sábado (Sabbath) ou o dia de adoração, liderado por 
rabinos nas sinagogas e com cerimônias e práticas com a família. Neste dia da semana, os judeus são proibidos 
de trabalhar. Na perspectiva judaica, o Sabbath não é sobre regras, mas sobre uma alegre celebração e 
descanso.  
Os rituais e práticas religiosas judaicas são baseados no mitzvot divino, ou mandamentos, combinados com as 
leis rabínicas e as tradições, esta lei é central para o judaísmo. A Halakhah governa não apenas a vida 
religiosa, mas a vida diária, como se vestir, o que comer e até mesmo como ajudar aos pobres. Os seguidores 
do judaísmo devem fazer três orações diariamente e mais nos sábados e feriados judaicos.. Muitos judeus 
balançam seus corpos para a frente e para trás durante a oração e muitas sinagogas têm um hazzan (cantor) 
que é um cantor profissional empregado com a finalidade de liderar a Congregação em oração.  
 



 4) Os feriados são uma parte importante da vida judaica. Eles ajudam a manter viva a tradição, contribuem 
para um senso de comunidade e pertencimento, lembram os crentes de importantes acontecimentos 
históricos e garantem a reflexão regular e a celebração do sagrado. Osferiados judeus mais importantes são o 
sábado (Sabbath), os festivais das três peregrinações (Pessach, Shavuot e Sucot) e os dois dias mais 
importantes (Rosh Hashaná e Yom Kipur). É proibido trabalhar em qualquer um destes dias. 
Os "dias de temor" ou "dias de atenção" são os 10 dias que vão do início do Rosh Hashaná até ao fim do Yom 
Kippur. Este período importante, ocorre no outono, é um tempo para refletir, se arrepender e expiar os 
pecados. 
Hanukkah (também grafado Chanukah) não é o "Natal judaico" ele celebra um evento pós-bíblico: a vitória dos 
Macabeus sobre os governantes sírios-grego de Jerusalém. Também celebra um milagre que ocorreu durante 
este evento: quando Deus milagrosamente fez a quantidade de óleo para um dia, queimar durante oito dias. 
A Páscoa é um feriado de primavera, celebrando o êxodo - a libertação dos hebreus da escravidão no Egito no 
tempo de Moisés (acontecido em cerca d século XIII A.C.). Neste dia, eles têm restrições alimentares especiais 
("Kosher de Páscoa") e uma refeição especial.  
O Purim é um feriado de primavera alegre quando é preparada uma refeição festiva, se oferecem presentes, 
usam trajes especiais, há sons e barulhos na sinagoga e todos não podem beber nenhuma bebida alcoólica. 
Não-judeus conhecem essa festividade como "o carnaval judaico" ou "o Halloween judeu". 
Rosh Hashaná é comumente conhecido como o ano novo judaico. É o dia em que o ano muda. Rosh Hashaná é 
um momento solene e sagrado. Ocorre entre o primeiro e o segundo dia de Tishri, que cai em setembro ou 
outubro. 
Tu B'Shevat, é o ano novo para as árvores. É o dia escolhido para contar a idade de uma árvore plantada 
recentemente. Ao longo dos anos, o feriado também se tornou um dia para celebrar (e desfrutar) do fruto da 
terra e o cuidado com o ambiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Islamismo 
 

1) O Islã é a segunda maior religião do mundo, com mais 1 bilhão de seguidores. É uma fé fundada por um 
homem chamado Maomé (Muhammad) na Arábia do século 7. Os seguidores do islamismo devem recitar a 
Shahada: "Não existe Deus exceto Deus e Maomé (Muhammad) é seu Profeta" para serem considerados fiéis. 
Além desta crença, no entanto, doutrina muçulmana (ou crença) é muitas vezes resumida em "Seis artigos de 
fé". Muitos muçulmanos acreditam que uma pessoa deve seguir esses seis artigos para ser um muçulmano. O 
nome de Deus é Allah, Maomé (Muhammad), o fundador do Islã, é conhecido como "o selo dos profetas" ou o 
último e maior dos mensageiros de Deus. Ele não é considerado um Deus. Deus é um Deus de Justiça, que 
espera o bom comportamento e a submissão a divina vontade de Deus e castiga aqueles que não se 
submetem à sua vontade. 
As crenças muçulmanas estão resumidas nos "Seis artigos de fé". De acordo com esses artigos, para ser um 
muçulmano deve-se acreditar em:  

1. Um só Deus; 
2. Nos anjos de Deus; 
3. Nos livros de Deus, especialmente o Alcorão; 
4. Nos profetas de Deus, especialmente em Maomé (Muhammad); 
5. O dia do julgamento (ou vida após a morte); e  
6. Na supremacia da vontade de Deus (ou predestinação).  

2) Para um muçulmano, o propósito da vida é viver de uma maneira que seja agradável a Deus, para que possa 
ganhar o paraíso. Acredita-se que na puberdade, as ações de cada pessoa começam a ser registradas, e que 
elas serão usadas no dia do juízo para determinar seu destino eterno. Como o cristianismo, o Islã ensina que a 
alma existe para sempre. Acreditam também que haverá um dia do juízo final e que todos os seres humanos 
serão divididos entre o paraíso e o inferno eterno. 
Os rituais religiosos do Islã são relativamente poucos em número, mas de grande importância. Os cinco pilares 
do Islã são as cinco práticas da fé muçulmana: Shahada, Ramadã, das esmolas, fazer peregrinação a Meca e a 
salat.  
Shahada é a profissão islâmica de fé, é indicado fazê-la pelo menos uma vez na vida de todos os muçulmanos. 
A shahada é também recitada na chamada do muzzein (o homem que chama os muçulmanos para orar na 
mesquita) à oração, incluída no salat (oração ritual diária) e na oração contemplativa Sufi. Também é recitada 
em momentos antes da morte.  
Talvez as mais conhecidas práticas muçulmanas seja a oração ritual, ou salat, que é executada cinco vezes por 
dia: ao amanhecer (al-fajr), ao meio-dia (zuhr-al), tarde (al-'asr), ao pôr do sol (al-maghrib) e a noite (al-'isha). 
Salat sempre deve ser precedido de abluções (rituais de purificação) (wudu') que consistem em lavar o rosto, 
mãos e pés. 
Esmola é uma atividade central no Islão. O zakat é um imposto de esmolas, exigido de todos os muçulmanos 
adultos. Na maioria do tempo, na história do Islã, esse imposto era obrigatório pelo Estado. Atualmente é 
cada indivíduo decide se quer pagá-lo ou não, exceto na Arábia Saudita, onde a lei religiosa (Sharia) é 
estritamente seguida. A taxa do zakat é 2,5% do valor de todos os bens ou valores que se possui. Os 
beneficiados por esse imposto são os pobres, os devedores, os escravos que procuram comprar sua liberdade, 
voluntários na jihad, os peregrinos e os coletores do imposto.  
Pelo menos uma vez na vida, é esperado que cada muçulmano faça uma peregrinação à Meca, a cidade 
sagrada do Islã. Esta jornada sagrada é chamada de hajj em árabe. Ela deve ser realizada durante o mês de 
Dhu al-Hijja (último mês do ano islâmico) para atender aos requisitos do hajj. 



3) O lugar mais sagrado para o Islã é o Ka'ba em Meca, na Arábia Saudita. O Ka'ba é uma mesquita (feita por 
Abraão, segundo a tradição muçulmana) construída em torno de uma pedra preta. Eles acreditam que a Ka'ba 
é o primeiro lugar criado na terra e o lugar onde a felicidade celestial e o poder tocam a Terra diretamente.  
Medina é a segunda cidade sagrada do Islã, depois de Meca. O "Masjid al Nabawi", a Mesquita do Profeta, 
está localizada em Medina e foi construída no local onde era a da casa de Maomé (Muhammad), e onde ele 
está enterrado. A primeira mesquita do Islã também está localizada em Medina e é conhecida como Masjid al-
Quba, a Mesquita de Quba. 
A terceira cidade mais sagrada para o Islã é Jerusalém. Jerusalém é importante porque Maomé (Muhammad) 
viajou para Jerusalém e foi dalí para o céu. Os lugares muçulmanos mais importantes em Jerusalém são a 
cúpula da rocha, construída sobre uma pedra sagrada. Esta pedra é sagrada também para os judeus, que 
acreditam ser o lugar no qual Abraão se preparou para sacrificar a Isaque (os muçulmanos acreditam que esse 
fato ocorreu em Meca) e a Mesquita de Al-Aqsa.  
Há dois principais textos sagrados no Islã: o Alcorão (ou Corão) e o Hadith (ou Hadith). O Alcorão é o texto 
mais sagrado e acredita-se ser a palavra literal de Deus, da forma como foi dita a Maomé. O Hadith é um texto 
secundário que registra os provérbios de Maomé e de seus seguidores.  
4) O Islamismo tem relativamente poucos feriados em comparação com a maioria das outras religiões. 
Tradicionalmente, os muçulmanos celebram dois grandes festivais ('Id Al-Fitr e ' Id Al-Adha), um mês de jejum 
durante o dia (Ramadan) e um dia de jejum voluntário ('Ashura, também um importante festival xiita). 
O Ramadan não é um dia santo, mas um mês sagrado. É o nono mês do ano muçulmano. Durante o Ramadã, 
aqueles que são capazes devem abster-se de maus pensamentos e ações, de comida e bebida (incluindo água) 
e relações sexuais desde o amanhecer até o anoitecer durante todo o mês. Os não-muçulmanos em países 
muçulmanos durante o Ramadã devem ser cuidadosos para não comer, beber ou fumar na presença de 
muçulmanos durante as horas de jejum, porque a lei exige a observância do jejum em público.  
Tradicionalmente, Ashura homenageia dois eventos: o dia que Nuh (Noé) deixou a arca e o dia em que Musa 
(Moisés) foi salvo dos egípcios por Alá. Entre os xiitas, no entanto, Ashura é um grande festival, o tazia 
(ta'ziyah). Homenageia a morte de Husayn (também grafado como Hussein). Para os muçulmanos xiitas, 
rituais e observâncias sobre Ashura consistem principalmente de expressões públicas de luto e dor. Alguns 
expressam seu luto batendo a cabeça ou cortando-se em rituais de autoflagelação. Estes rituais destinam-se a 
conectá-los com o sofrimento e a morte de Husayn, assim como um auxílio para a salvação no dia do juízo. 
Peças sobre a vida e a morte de Husayn também são apresentadas no Ashura. O regime de Saddam Hussein 
viu isso como uma ameaça potencial e proibiu comemorações Ashura por muitos anos. Desde que Saddam 
Hussein foi retirado do poder no Iraque, Ashura foi marcada por ataques à bomba que mataram e feriram 
centenas de pessoas. 

• Leitura interessante de extensão:  

Os muçulmanos rastreiam sua origem no povo hebreu e nos profetas. Em particular, eles identificam 

sua descendência em Ismael, o filho primogênito de Abraão. Nas escrituras hebraicas, Abraão e Sarah 

não poderiam ter filhos. Então, Abraão tomou Agar como uma segunda esposa. Agar teve um filho, 

chamado Ismael. No entanto, Sarah também teve um filho, chamado Isaac. Tendo cumprido seu dever 

conjugal, de ter um filho, e recebido a promessa de Deus, Sarah exigiu que Abraão rejeitasse Hagar e 

Ismael. Abraão o fez e, a partir daí o Qur'an (alcorão) para de seguir a história bíblica e segue a história 

de Ismael. De acordo com o Alcorão, Ismael foi para o lugar que mais tarde seria conhecido como 

Meca. Seus descendentes ou crianças seriam os muçulmanos, enquanto os descendentes de Isaac 

tornaram-se os judeus. 

 


