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CRISTIANISMO 

A FÉ EM JESUS CRISTO



01 Embora o ano do 
nascimento de Jesus 

Cristo não possa ser 
determinado com precisão 
absoluta, a informação contida 
nos Evangelhos dá-nos certas 
pistas. Segundo estes escritos, 
sob o governo de que rei 
nasceu Jesus?

A - Pôncio
B - Tibério
C - Herodes, o Grande
D - Judas
 

02 Segundo o Evangelho 
de São Lucas, que 

Arcanjo desceu do Céu para 
anunciar à Virgem Maria que 
iria conceber o filho de Deus?

A - Miguel
B - Gabriel
C - Rafael
D - Daniel
 

No princípio do século I nasce na Palestina uma nova religião, o Cristianismo. De base 
monoteísta, a sua origem remonta à pregação da palavra de Deus na terra pelo seu 
filho Jesus, o qual, segundo a tradição, morreu crucificado e ressuscitou para salvar 
a humanidade (com a Ressurreição, a humanidade encontra a Redenção dos seus 

pecados, abrindo-se a possibilidade de uma nova vida, em comunhão com Deus, que 
também lhe permitirá aceder à vida eterna). Trata-se, por isso, de uma doutrina fundada e 

difundida entre a humanidade pelo Messias, portador de uma revelação divina  
de carácter dogmático e universal. A partir de Jerusalém, o Cristianismo difundiu-se  
pelo Império Romano e, posteriormente, durante a Idade Média, por toda a Europa. 

Prosseguiu a sua expansão por todos os continentes até se converter,  
actualmente, na maior religião do mundo, com mais de 2000 milhões de fiéis.
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03 Tanto o Evangelho 
segundo São Mateus 

como o segundo São Lucas 
narram o nascimento de 
Jesus. Embora difiram em 
alguns aspectos, concordam 
quanto ao local do seu 
nascimento. Onde aconteceu?

A - Nazaré
B - Belém
C - Jerusalém
D - Roma
 

04 Segundo os Evangelhos 
canónicos, Jesus 

nasceu num estábulo. Todavia, 
alguns Evangelhos apócrifos, 
como o de Tiago, afirmam que 
Jesus nasceu numa...

A - Gruta
B - Casa
C - Igreja
D - Fábrica

 

05 De quantos livros se 
compõe a Bíblia 

católica?

A - 50
B - 53
C - 70
D - 73
 

A Bíblia, composta pelo 
Antigo Testamento e pelo 

Novo Testamento, foi escrita 
em três línguas: hebraico, 

aramaico e grego.



06 Os Evangelhos  
segundo São Mateus, 

São Marcos, São Lucas  
e São João, narram a vida  
e a pregação de Jesus Cristo. 
Que significa a palavra 
“evangelho”?

A - Boa Nova
B - Evento Feliz
C - História de Jesus
D - Contos dos Apóstolos
 

07 Que são os Evangelhos 
apócrifos?

A - Evangelhos não canónicos
B - Evangelhos mitológicos
C - Evangelhos históricos
D - Evangelhos desaparecidos
 

08 Quantos critérios 
estabeleceu a Igreja 

primitiva para distinguir entre 
Evangelhos canónicos e 
Evangelhos apócrifos?

A - Dois
B - Três
C - Quatro
D - Cinco
 

09 De acordo com o 
Evangelho segundo São 

João, com que palavras Cristo 
ressuscita Lázaro?

A - Lázaro, levanta-te!
B - Lázaro, levanta-te e anda!
C - Lázaro, vem cá!
D - Lázaro, vem cá para fora!

 

10 Quem foi o grande 
defensor da “união 

hipostática”, das naturezas 
divina e humana em Cristo, 
doutrina que triunfou no 
Concílio de Éfeso de 431?

A - Papa Leão I
B - Papa Teodoro I
C - Teófilo de Alexandria
D - Cirilo de Alexandria
 

11 Como se chama a 
doutrina teológica que 

negava a natureza humana de 
Jesus Cristo e que foi 
declarada herética pelos 
concílios de Constantinopla e 
Calcedónia?

A - Criacionismo
B - Monofisismo
C - Diofisismo
D - Dualismo

7

A coroa de espinhos é um dos 
símbolos mais característicos 
na representação da Paixão de 
Jesus Cristo.
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12 Como se denomina  
a doutrina defendida 

pelos que negavam a 
realidade carnal do corpo 
humano de Cristo, pondo em 
questão o seu nascimento e a 
sua morte como humano?

A - Docetismo
B - Gnosticismo
C - Nestorianismo
D - Pelagianismo
 

13 A imagem de três 
círculos concêntricos 

com o sinal da cruz representa 
na iconografia um dos dogmas 
da religião cristã. De que 
dogma se trata?

A - Transubstanciação
B - Imaculada Conceição
C - Santíssima Trindade 
D - Maria, Mãe de Deus

 

14 A escatologia é a 
reflexão sobre o destino 

ulterior do ser humano e do 
universo. O termo deriva de 
uma palavra grega que quer 
dizer…

A - Último
B - Destino
C - Fim
D - Juízo final
 

15 Nos escritos de um 
Apóstolo, o termo 

“graça”, especificamente 
cristão, converte-se num acto 
de misericórdia de Deus para 
com o homem. De que 
Apóstolo se trata?

A - São Paulo
B - São Lucas
C - São Marcos
D - São João

16 A que Evangelho 
pertence a frase  

“Eu sou a luz do mundo.  
Quem me segue não andará 
nas trevas, mas terá a luz  
da vida”?

A - Mateus
B - Marcos
C - Lucas
D - João
 

17 A Liturgia das Horas é a 
oração oficial da Igreja 

Católica, articulada nas horas 
canónicas para santificar Deus 
durante todo o dia. Quais são 
as principais?

A - Hora meia e completa
B - Ofício de Leitura
C - Laudes e Vésperas
D - Matinas
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Cena do nascimento de Jesus num 
dos vitrais da catedral de Bruxelas 
(Bélgica).
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18 A Eucaristia é um dos 
sete sacramentos que, 

com o Baptismo e a 
Confirmação, completa a 
iniciação cristã. Em que 
episódio bíblico tem a sua 
origem?

A - Ressurreição de Cristo
B - Última Ceia
C - Crucificação de Cristo
D - Processo de Cristo
 

19 Como se chama um 
dos objectos da liturgia 

cristã sobre o qual se coloca a 
hóstia antes de ser 
consagrada?

A - Patena
B - Cibório
C - Custódia
D - Capa pluvial
 

20 Durante o ano litúrgico, 
a cor do hábito  

do sacerdote expressa  
o significado da celebração. 
Em que momento se usa  
o branco?

A - Quaresma
B - Funções fúnebres
C - Natal
D - Advento

 

21 No catolicismo, quantos 
são os sacramentos 

instituídos por Jesus Cristo 
mediante os quais se outorga 
a graça?

A - Três
B - Cinco
C - Sete
D - Nove
 

22 “Missa” é o termo que 
designa a celebração 

litúrgica da Eucaristia nos ritos 
latinos. Qual é a origem desta 
palavra?

A - Miserere
B - Missio dei
C - Missit me dominus
D - Ite missa est
 

23 A obrigatoriedade do 
celibato para os 

sacerdotes católicos não é um 
dogma, mas uma lei 
eclesiástica que se baseia 
numa tradição consolidada. 
Em que ano se decretou a sua 
imposição?

A - 306
B - 316
C - 326
D - 386
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Imagem de São Lucas, 
um dos quatro 
evangelistas.

A hóstia oferecida 
na Eucaristia é uma 

porção circular consagrada 
de pão ázimo, preparada  

com farinha de trigo.



24 Segundo a antiga 
tradição cristã, a Igreja 

Católica estabeleceu a diocese 
como estrutura organizativa  
a nível local. Quem chefia  
a diocese?

A - Papa
B - Presbítero
C - Bispo
D - Bispo emérito
 

25 Que ordem sacra se 
fundamenta na famosa 

passagem bíblica: “Tu és Pedro, 
e sobre esta Pedra edificarei a 
minha Igreja [...] Dar-te-ei as 
chaves do Reino do Céu”?

A - Bispado
B - Papado
C - Sacerdócio
D - Presbitério
 

26 Que pontífice escreveu 
Ubi Primum, a carta 

onde apareceu pela primeira 
vez o termo “Encíclica”?

A - Papa João XXIII
B - Papa Bento XIV
C - Papa Clemente XII
D - Papa Pio VI
 

27 Em quantas partes se 
subdivide o Catecismo 

da Igreja Católica, exposição 
oficial dos ensinamentos  
e das doutrinas?

A - Duas
B - Três
C - Quatro
D - Cinco
 

28 O Cristianismo divide-se 
principalmente em três 

ramos, partilhando muitos 
deles o Credo de Niceia.  
Quais são? 

A -  Catolicismo, Ortodoxia 
Oriental e Protestantismo

B -  Catolicismo, Sunismo  
e Protestantismo

C -  Catolicismo, Ortodoxia 
Oriental e Xiismo

D -  Catolicismo, Hinduísmo  
e Mormonismo

 

29 Qual das principais 
divisões ou sub-divisões 

do Cristianismo conta o maior 
número de fiéis a nível 
mundial?

A - Anglicanismo
B - Ortodoxia oriental
C - Protestantismo
D - Catolicismo
 

30 Que quer dizer 
exactamente 

“ortodoxo”?

A - Passagem recta
B - Via recta
C - Interpretação correcta
D - Doutrina correcta
 

31 Por que nome  
é conhecida  

a representação de Jesus em 
imagem, própria da arte 
bizantina e românica?

A - Cristo Evangélico
B - Cristo Pantocrátor
C - Crisma
D - Deus ex machina 
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Segundo os quatro Evangelhos 
canónicos, Jesus realizou 
vinte e sete milagres, como 
o da ressurreição de Lázaro, 
representado na imagem.



35 Como se chama  
a Igreja que se separou 

da Igreja Católica, com o cisma 
ocorrido durante o reinado  
de Henrique VIII?

A - Igreja Calvinista
B - Igreja Luterana
C - Igreja Reformada
D - Igreja Anglicana
 

36 A “Sociedade dos Amigos” 
é um movimento religioso 

cristão, pertencente ao 
protestantismo puritano, que se 
centra no sacerdócio dos crentes. 
Por que outro nome são também 
conhecidos os seus fiéis? 

A - Amish
B - Quakers
C - Mórmones
D - Valdenses 

37 Como são habitualmente 
conhecidos os fiéis da 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias?

A - Amish
B - Mórmones
C - Valdenses
D - Anabaptistas

32 No princípio do século 
XVI, Lutero, um monge 

agostinho alemão, abalou os 
fundamentos do Cristianismo. 
Em que ano publicou as suas 
famosas 95 teses? 

A - 1492
B - 1500
C - 1517
D - 1545
 

33 Que contrapunha Lutero 
a todas as tradições, 

leis e formas de autoridade 
desenvolvidas ao longo de 
séculos de Catolicismo?

A - Sola scriptura
B - A tradição patrística
C - Os Actos dos Apóstolos
D - A tradição escolástica
 

34 Face à estrutura 
episcopal da Igreja 

Católica, qual é a estrutura 
organizativa da maior parte 
das Igrejas Protestantes?

A - Sinodal-presbiteral
B - Veterotestamentária
C - Curial
D - Cardenalícia Martinho Lutero, 

o impulsionador da Reforma 
Protestante na Alemanha, 

foi o iniciador do cisma 
com a Igreja Católica 

no século XVI.
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Agastado porque o Papa não 
autorizava a anulação do seu 
casamento com Catarina de Aragão, 
Henrique VIII promoveu a separação 
da Igreja de Inglaterra da de Roma.
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38 Quem foi, segundo  
a Bíblia, o fundador  

do povo hebreu?

A - Isaac
B - Abraão
C - Adão
D - Jacob
 

39 De que episódio bíblico 
nasce a proibição, 

prevista pela Cashrut (as 
regras alimentares da religião 
hebraica), de se comer carne 
de um animal que contenha 
um nervo ciático?

A - Queda de Moisés
B - Sacrifício de Isaac
C - Teomaquia de Jacob
D - Pestilência
 

40 Segundo a tradição 
judaica, a terra  

de Canaã foi dividida em 
quantas tribos?

A - Cinco
B - Sete
C - Dez
D - Doze
 

41 Quem é a personagem 
bíblica que guiou os 

hebreus para fora de Egipto, 
sendo por isso responsável por 
um dos momentos decisivos 
da história do povo hebreu?

A - Isaac
B - Jesus
C - Moisés
D - Abraão
 

42 Quantas foram, 
segundo o relato 

bíblico, as pragas que Deus 
infligiu aos egípcios para que  
o faraó libertasse o povo de 
Israel da escravidão?

A - Três
B - Dez
C - Doze
D - Vinte
 

Nascido no Oriente Médio, o Judaísmo é a religião monoteísta mais antiga,  
da qual derivou também o Cristianismo. O seu núcleo originário remonta  

à crença num Deus nacional, Yahweh, que firma com o seu povo uma aliança 
especial. Juntamente com o Cristianismo e o Islamismo, o Judaísmo é uma religião 

abraâmica, por ser Abraão um patriarca comum aos fiéis das três confissões.  
A diáspora judaica (expulsão forçada dos hebreus),ocorrida ao longo  
dos tempos (com marcos fundamentais nos séculos VI a.C. e I d.C.)  

levou a que o Judaísmo se difundisse por todo o mundo.
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A última  
das pragas que Deus  
enviou aos egípcios  

foi a morte do primogénito  
de cada casa, que  
também vitimou  
o filho do faraó.



43 De acordo com   
a Bíblia, depois da 

saída do Egipto, os hebreus 
chegaram ao Monte Sinai:

A - Na segunda semana
B - Na terceira semana
C - No segundo mês
D - No terceiro mês
 

44 Desde o assentamento 
na Palestina no tempo 

de Josué até ao advento da 
monarquia com o rei Saul, o 
povo hebreu foi governado 
pelos “Juízes”. Como se 
chamava a única mulher que 
foi juiz durante este período?

A - Anastácia
B - Maria
C - Sara
D - Débora

 

45 Qual é o nome do 
segundo rei hebreu, 

famoso por ter lutado contra 
um gigante?

A - Saul
B - Salomão
C - David
D - Matusalém
 

46 Que outra dura prova 
teve de enfrentar  

o povo hebreu depois de  
ser derrotado pelos babilónios 
e de ter assistido à destruição 
do Templo de Jerusalém,  
em 586 a.C.?

A - Teve de mudar de nome
B -  Foi obrigado a praticar  

o politeísmo
C -  Foi deportado para a 

Babilónia
D - Foi subjugado pelos filisteus
 

47 Na Bíblia judaica,   
o Livro dos Profetas 

(Nevi’im), divide os Profetas 
em:

A - Maiores e Menores
B - Verdadeiros e Falsos
C - Juízes e Reis
D - Anteriores e Posteriores
 

48 Uns anos após a 
conquista da Judeia  

por Pompeu, quem é que  
os romanos nomearam  
rei da Judeia?

A - Alexandre, o Grande
B - Herodes
C - Nabucodonosor
D - Ciro, o Grande

15

Segundo a tradição bíblica, 
Deus pôs à prova a fidelidade 
de Abraão, pedindo-lhe que 
sacrificasse o seu filho Isaac.
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49 Em que ano, após uma 
primeira destruição em 

586 a.C., por Nabucodonosor, 
rei da Babilónia, foi derrubado 
o Templo de Jerusalém pela 
segunda vez na história do 
povo hebreu?

A - 500 a.C.
B - 157 a.C.
C - 70 d.C.
D - 170 d.C.
 

50 Durante a dominação 
romana, o povo hebreu 

revoltou-se algumas vezes 
contra a ingerência do 
Império. Como se chamou  
a terceira revolta judaica?

A - A revolta dos macabeus
B - A revolta de Bar Kokhba
C - A revolta de Massada
D - A revolta de Caifás

 

51 Em que livro se 
encontram as palavras 

da Shemá (oração litúrgica 
hebraica): HaShem Elocheinu, 
HaShem Echad, “O Senhor  
é o nosso Deus, o Senhor  
é único”?

A - Êxodo
B - Deuteronómio
C - Génesis
D - Talmude
 

52 Nos textos sagrados  
do Judaísmo, Deus é 

designado por muitos nomes, 
mas há um que identifica de 
maneira particular a sua 
essência. Qual é?

A - YHWH
B - Hashem
C - Adonai
D - Jeová

 

53 Qual é o texto sagrado 
fundamental do 

Judaísmo que contém tanto as 
Leis Divinas como a história 
do mundo desde a Criação até 
ao regresso do povo de Israel 
do exílio da Babilónia?

A - Talmude
B - Mishna
C - Pentateuco
D - Tanakh
 

54 Qual o significado literal 
de Talmude, o nome de 

um dos textos sagrados do 
Judaísmo, que define e 
codifica com maior precisão 
as leis a que a Torá alude de 
modo vago?

A - Estudo
B - Análise
C - Preceito
D - Comentário
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Medalhão de bronze com 
a Estrela de David rodeada por 
cenas representativas das doze 
tribos de Israel.
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55 Dentro da tradição  
da Cabala, que texto  

se atribui ao patriarca bíblico 
Abraão?

A - Sefer Yetzirah
B - Sefer ha-Bahir
C - Sefer ha-Zohar
D - Midrash
 

56 A língua iídiche,  
mistura de elementos 

linguísticos hebraicos e 
alemães, surgiu no seio de  
um grupo étnico-religioso  
dos judeus. De que grupo  
se trata?

A - Sefarditas
B - Asquenazes
C - Mizhraim
D - Marranos
 

57 De que países são 
originários os judeus 

sefarditas, um dos grupos 
principais em que se divide  
o Judaísmo?

A - França e Itália
B - Reino Unido
C - Roménia e Bulgária
D - Espanha e Portugal

Moisés ordenou a separação das águas 
do Mar Vermelho para que o seu povo 
pudesse atravessá-lo a pé e libertar-se  
da escravidão do Egipto.

17

Em 2013,  
foi descoberta em Bolonha 
(Itália) a mais antiga Torá  

do mundo, escrita por  
volta do século XIII.
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60 O Shabat, isto é, o 
sétimo dia da semana, 

representa a festividade do 
descanso durante a qual todos 
os judeus se devem abster  
de realizar qualquer tipo de 
trabalho. Quantos significados 
lhe atribui a Bíblia?

A - Um
B - Dois
C - Três
D - Quatro
 

61 Nos dias do Rosh 
Hashaná, o Ano Novo 

hebraico e uma das 
festividades mais sagradas 
para os judeus, que 
instrumento se toca durante 
as cerimónias?

A - Guitarra
B - Harpa
C - Flauta
D - Corno

 

62 Em que meses  
do calendário 

gregoriano recai o Yom Kipur 
(em hebraico, “Dia do 
Arrependimento”), festividade 
religiosa que celebra o dia da 
expiação e reconciliação?

A - Janeiro-Fevereiro
B - Julho-Agosto
C - Setembro-Outubro
D - Novembro-Dezembro
 

63 Os alimentos que 
correspondem aos 

requisitos da Cashrut, as 
regras alimentares da religião 
hebraica, denominam-se 
Cosher. Que significa 
literalmente em hebraico?

A - Adequado
B - Justo
C - Comestível
D - Bom

58 O estudioso Wellhausen 
formulou, em 1895,  

a famosa “hipótese 
documental”, segundo  
a qual na base do Pentateuco 
há diferentes tradições orais, 
depois passadas a escrito  
e unificadas. Quantas 
tradições encerra?

A - Três
B - Quatro
C - Sete
D - Dez
 

59 Que palavra, segundo  
a narrativa clássica,  

era gravada no golem para  
lhe dar vida?

A - Emet
B - Ebit
C - Enan
D - Alef

18 Religião

O monte Sinai, onde Deus entregou a 
Moisés os Dez Mandamentos, escritos 
sobre duas tábuas de pedra.



64 Quantos dias após o 
nascimento deve ser 

praticado o Brit Milah, o rito da 
circuncisão com que a religião 
judaica dá as boas-vindas  
à comunidade aos recém- 
-nascidos do sexo masculino?

A - Três dias
B - Oito dias
C - Dez dias
D - Trinta dias
 

65 Que representam os 
sete braços da Menorá, 

o célebre candelabro do 
Templo de Jerusalém?

A - A Criação
B - As leis de Noé
C - A Páscoa
D - Os dias da semana
 

66 Como se chama  
o famoso chapéu  

usado em geral pelos judeus 
do sexo masculino? 

A - Pesah
B - Talit
C - Quipá
D - Mezuzá

 

67 Qual é a cor habitual 
do talit, também 

denominado xaile de oração, 
o acessório ritual judaico  
cuja evolução tradicional e 
histórica remonta aos tempos 
da compilação da Torá?

A - Amarelo
B - Vermelho
C - Negro
D - Branco
 

68 Quantas pontas 
apresenta a Estrela  

de David (ou, melhor dizendo, 
o escudo de David), que 
juntamente com a Menorá  
é o símbolo por excelência 
dos judeus?

A - Seis
B - Oito
C - Dez
D - Doze
 

69 Que contém a Mezuzá, 
um objecto ritual que 

os judeus colocam na 
ombreira da porta da sua 
casa?

A - Osso
B - Pergaminho
C - Fotografia
D - Sementes
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JUDAÍSMO

A seguir 
à de Jerusalém, 

a segunda maior sinagoga 
do mundo é a de Budapeste, 

com capacidade para 
3000 pessoas.

Arcos de estilo mudéjar da sinagoga 
de Santa Maria-a-Branca, em Toledo, 
edificada em 1180.
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70 Com quem se casou 
Maomé, fundador  

e Profeta do Islamismo,  
antes da revelação?

A - Uma prima
B - Uma princesa
C - Uma escrava
D - Uma viúva
 

71 Uma noite, quando 
contava quarenta anos, 

Maomé teve uma revelação. 
Em que lugar se encontrava?

A - Numa gruta
B - Numa casa
C - Numa floresta
D - Na cama
 

72 Em que ano Maomé  
e os seus seguidores 

foram obrigados a trocar  
Meca por Yathrib, mais tarde 
renomeada Medina (Madinat 
al-Nabi, “cidade do Profeta”)?

A - 600
B - 601
C - 620
D - 622
 

73 Quantos são os 
preceitos fundamentais 

da fé islâmica que todo o 
muçulmano devoto deve 
observar, sendo considerados 
actos essenciais para agradar 
a Alá e merecer o paraíso?

A - Três
B - Cinco
C - Sete
D - Dez
 

74 Em que língua foi 
originalmente escrito  

o Alcorão, o texto sagrado  
da religião islâmica?

A - Aramaico
B - Árabe
C - Acádio
D - Semita

Seguindo uma ordem cronológica, o Islamismo foi a terceira religião monoteísta  
a ser revelada, depois do Judaísmo e do Cristianismo. Nasceu na Península Arábica 

no século VII d.C., com a pregação do Profeta Muhammad (Maomé).  
De acordo com os muçulmanos, a palavra de Deus (Alá) foi revelada a Maomé   

pelo Arcanjo Gabriel, e fixada para sempre no Alcorão, o livro de referência  
da religião islâmica. Actualmente, o Islamismo é a segunda religião  

em número de fiéis, com cerca de 1500 milhões de crentes,  
a seguir ao Cristianismo.
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O CREDO DE MAOMÉ

Para orar, 
o muçulmano não precisa 

de se dirigir a uma mesquita, 
visto que toda a Terra 

é considerada um  
espaço sagrado.



75 Quantos são os Profetas 
que, segundo o 

Islamismo, Alá enviou para 
ensinar à humanidade a via  
da salvação e ajudar os 
homens desviados por 
Satanás?

A - 14 000
B - 24 000
C - 100 000
D - 124 000
 

76 Como se chama a 
fórmula que se 

encontra no princípio de todas 
as suras do Alcorão (excepto 
na sura IX)?

A - Basmala
B - Mandala
C - Kerala
D - Kalam

77 Quantas são as orações 
legais e obrigatórias  

a partir da adolescência, para 
quem seja saudável de corpo  
e mente e não tenha 
impedimentos objectivos, e que 
todo o muçulmano praticante 
deve dirigir para Meca?

A - Duas
B - Três
C - Quatro
D - Cinco
 

78 Como se chama a 
primeira sura do Alcorão 

que foi revelada em Meca e 
que é também conhecida por 
as-sab’u-l-mathani (“os sete 
repetidos”), numa alusão aos 
seus sete versículos?

A - Al-Fath
B - Ibrahim
C - Fatir
D - Al-Fatiha

79 Que significa a Chariah, 
o conjunto dinâmico  

de leis religiosas islâmicas 
interpretadas e desenvolvidas 
pelo direito islâmico a partir 
das suas fontes canónicas,  
o Alcorão e a Sunna?

A - Condenação
B - Lei
C - Caminho
D - Traição
 

80 A Sunna (em árabe, 
“costume”, “via”, 

“código de comportamento”)  
é o sistema instituído pela 
pregação de Maomé,  
e que os primeiros 
muçulmanos receberam  
após o consenso dos...

A - Sahaba
B - Sunitas
C - Profetas
D - Hadith
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A lei islâmica estabelece que 
as orações a Alá se devem fazer 
sempre em direcção a Meca.



81 Takbir é o nome pelo 
qual se conhece a 

expressão Allahu Akbar, com 
que os muçulmanos iniciam 
as suas orações, ao mesmo 
tempo que aproximam as 
mãos da cabeça, com as 
palmas abertas e viradas 
para a frente. Que significa 
esta expressão?

A - Deus é o Senhor
B - Deus protege-nos
C - Deus é grande
D - Deus é misericordioso
 

82 Que significa 
literalmente Kalam, 

uma das chamadas ciências 
religiosas do Islamismo  
(nas suas diversas escolas  
e correntes)?

A - Ciência
B - Discurso
C - Caminho
D - Leitura
 

83 Que papel 
desempenham  

os imãs na religião islâmica?

A - Chefe da tribo
B - Sacerdotes
C - Guias da oração
D - Estudiosos do Islamismo
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No Islamismo, é o imã que se 
encarrega de dirigir a oração dos 
fiéis e de lhes ensinar as palavras 
de Alá inscritas no Alcorão.



84 Por necessidades 
litúrgicas, o Islamismo 

segue um tipo de calendário 
diferente do gregoriano, de 
modo que, por exemplo, o mês 
do Ramadão cai sempre em 
diferentes estações. De que 
tipo de calendário se trata?

A - Lunar
B - Solar
C - Lunisolar
D - Juliano
 

85 Qual é o motivo 
espiritual e religioso 

que justifica o Ramadão, o 
mês de jejum previsto pela 
religião islâmica?

A - Arrependimento
B - Expiação
C - Castigo
D - Rito

86 Quando um muçulmano 
morre, que sucede  

ao seu corpo antes de ser 
enterrado e de se proferir  
uma oração em que se repete 
o takbir quatro vezes?

A - Barbeia-se
B - Lava-se
C - Despe-se
D - Veste-se
 

87 Que significa o termo 
halal, relativo às 

diversas práticas diárias dos 
muçulmanos?

A - Proibido por Alá
B - Permitido pela lei islâmica
C - De cumprimento voluntário
D - Mandato divino

88 Um muçulmano tem o 
direito de se casar não 

apenas com uma muçulmana, 
mas também pode fazê-lo 
com uma mulher que tenha 
outros credos religiosos.  
Com efeito, pode até casar-se 
com uma mulher…

A - Cristã
B - Politeísta
C - Ateia
D - Idólatra

25Religião

A beleza ornamental da arte islâmica 
reflecte-se em mesquitas como a de
Nasir al-Mulk, em Shiraz (Irão).

O ISLAMISMO

Em 2015,  
investigadores  

da Universidade de 
Birmingham encontraram 
o Alcorão mais antigo do 

mundo, escrito até ao ano 23 
da Hégira (645 d. C.), ou seja, 

pouco tempo depois  
da morte do  

Profeta.



 

89 Antes de rezar, um 
muçulmano deve 

encontrar-se em estado de 
pureza. Que deve fazer para 
alcançar este estado?

A - Despir-se
B - Lavar-se
C - Esfregar as mãos
D - Ajoelhar-se
 

90 Durante que evento 
religioso acontece  

a celebração anual da  
Eid ul-Adhan (em árabe  
“Festa do Sacrifício”)?

A - Fim do Ramadão
B - Fim da Peregrinação a Meca
C - Nascimento de Maomé
D - Morte de Maomé
 

93 Quantas vezes, durante 
a peregrinação a Meca, 

deve o fiel percorrer o espaço 
situado entre as pequenas 
colinas Safa e Marwa, defronte 
da Caaba?

A - Quatro
B - Cinco
C - Seis
D - Sete
 

94 Como se chama o local 
de onde o imã dirige a 

oração dos fiéis numa 
mesquita?

A - Minarete
B - Mihrab
C - Caaba
D - Adhan
 

95 Que grupo religioso 
representa a maioria 

dos muçulmanos e se afirma 
depositário da ortodoxia 
islâmica?

A - Sunitas
B - Xiitas
C - Cismáticos
D - Sufis

91 Como se diz mesquita 
em árabe?

A - Mosud
B - Mesyud
C - Masjid
D - Mosawa
 

92 De que forma 
geométrica é a Caaba, 

a construção que se encontra 
na Masjid al-Haram, no centro 
de Meca, e que constitui o 
lugar mais sagrado do 
Islamismo?

A - Esférica
B - Cúbica
C - Cilíndrica
D - Piramidal
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Os dervixes rodopiantes procuram 
o êxtase místico rodando sem
parar sobre si próprios.

O Islamismo 
estabelece que, pelo 

menos uma vez na vida, 
todo o muçulmano 

deve visitar 
a cidade santa 

de Meca.



 

96 Em que país da bacia  
do Médio Oriente os 

xiitas, uma das confissões do 
Islamismo, representam a quase 
totalidade dos muçulmanos?

A - No Iraque
B - No Kuwait
C - No Irão
D - No Afeganistão
 

97 Entre todos os 
movimentos heréticos 

que alteraram os ensinamentos 
do Alcorão, há um que foi 
fundado no século X sobre  
o culto do califa Al-Hakim.  
Como se chama?

A - Balikitas
B - Drusos
C - Yazidis
D - Ibaditas
 

98 Que corrente é 
considerada a mais 

esotérica e mística da religião 
islâmica? 

A - Ismailismo
B - Yazidismo
C - Mazdeísmo
D - Sufismo
 

99 Como alcançam o êxtase 
místico os mevlevis?

A - Com álcool
B - Com a dança
C - Com o jejum
D - Com o sono

O ISLAMISMO
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Santuário de Fátima Masumeh, 
em Qom (Irão), considerado pelos 
xiitas a segunda cidade sagrada 
do país, a seguir a Mashad.

Religião
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100 De onde deriva o termo 
“hinduísmo”, a religião 

com origens mais antigas?

A - Indhu
B - Sindhu
C - Indai
D - Sundai
 

101 As diversas teorias 
sobre as origens 

históricas do Hinduísmo, 
embora criticadas e discutidas, 
remontam à chegada de um 
povo indo-europeu ao 
subcontinente indiano. Qual?

A - Macedónios
B - Indo-iranianos
C - Ários
D - Anatólios

 

102 Os estudiosos dividiram 
a evolução do 

Hinduísmo em diferentes 
períodos históricos. Como se 
denomina tradicionalmente o 
primeiro período?

A - Dos Purana
B - Dos Sutra
C - Dos Gupta
D - Dos Vedas
 

103 Em que antiga língua 
foram escritos os textos 

considerados sagrados pelos 
hindus?

A - Indo-europeu
B - Devanágari
C - Hindu
D - Sânscrito

 

104 Qual dos quatro Vedas 
é considerado o mais 

antigo e importante?

A - Samaveda
B - Yajurveda
C - Rigveda
D - Atharvaveda

A seguir ao Cristianismo e ao Islamismo, o Hinduísmo é a terceira religião  
com mais fiéis do mundo (mais de 1000 milhões). Embora esteja presente  
em várias zonas, como o Nepal, o Afeganistão ou a ilha de Bali, é na Índia  

que se concentra o maior número de hindus (mais de 80 % da sua população).  
Há quem considere o Hinduísmo como uma religião politeísta – pela multiplicidade de 
figuras divinas – monoteísta – pela crença num Deus supremo, Brahma – Trinitária – 

com três deuses supremos Brahma, Vishnu e Shiva – ou panteísta. O Hinduísmo tem 
como ponto de partida a procura da iluminação do homem ao longo de um itinerário 
de purificação. Ao contrário de outras religiões, o Hinduísmo não possui um fundador,  

nem tão-pouco uma estrutura sacerdotal centralizada e dogmática.
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HINDUÍSMO
       A RELIGIÃO BANHADA PELO GANGES

Muitas divindades 
do Hinduísmo são 
representadas com 

a pele azul, já que esta 
cor simboliza a extensão 

do céu, o espiritual, 
o divino.
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105 A seguir aos Vedas, 
surgem por ordem 

cronológica uns comentários 
em prosa que explicam tanto 
os ritos como as fórmulas  
que os acompanham.  
Qual é o seu nome?

A - Brahmana
B - Upanishad
C - Bhagavad Gita
D - Deva

106 Como se chama o outro 
conjunto de documentos 

relacionados com os Vedas  
que pertencem à chamada 
“tradição mnemónica”, pois 
indicam um conhecimento 
sagrado “recordado”?

A - Vedanga
B - Smriti
C - Deva
D - Purana

 

107 Que significa o termo 
Upanishad segundo 

uma teoria tradicional?

A - Sentar-se perto
B - Falar perto
C - Escutar
D - Rezar

Representação entalhada 
em madeira de Krishna, 
um dos avatares do deus 
Vixnu (o Preservador).

Religião



108 No Rigveda lê-se: 
“Aqueles que seguem  

a via recta obtêm o favor 
propício dos Deva.” Que se 
entende pelo termo Deva?

A - Mestres
B - Espíritos
C - Comunidades
D - Divindades

111 O Mahabarata, um dos 
maiores poemas épicos 

hindus, contém um texto que 
se converteu historicamente 
num dos mais queridos entre 
os fiéis do Hinduísmo. De que 
texto se trata?

A - Ramayana
B - Bhagavad Gita
C - Vedanta
D - Purana
 

112 O Brahman é a energia 
divina sem forma, 

eterna, absoluta e presente 
em todo o universo, possuindo 
todavia um correlato 
individual, que é a alma eterna 
de cada indivíduo. Que nome 
recebe?

A - Maya
B - Abrahman
C - Dharma
D - Atman
 

109 Que texto literário é 
considerado a epopeia 

máxima do Hinduísmo, a par  
do Ramayana, e que é talvez  
o poema mais extenso  
do mundo?

A - Mahabharata
B - Bhagavad Gita
C - Vedanta
D - Purana
 

110 O karma é um dos 
conceitos centrais das 

doutrinas hindus e tem a sua 
origem nas especulações 
religiosas dos Upanishad.  
Que significa este termo?

A - Trabalho
B - Coragem
C - Acção
D - Roda

 

32 Religião

Os hindus 
utilizam uma marca 

na fronte (um ponto, uma 
risca vertical, um traço 
em forma de U, etc.), 
chamada tilak, como 

símbolo de identificação 
religiosa.

O brâmane, que pertence à mais 
importante das quatro castas, 
está encarregado de abençoar e 
instruir os membros das três castas 
seguintes (dos guerreiros, dos 
comerciantes e dos camponeses).
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113 Como se chama o ciclo 
de vida, morte e 

renascimento hindu 
representado por vezes como 
una roda?

A - Nirvana
B - Samsara
C - Yoga
D - Purana
 

114 Quando morre um 
hindu, uma entidade 

subtil, o linga-sarira, recolhe 
todas as tendências, boas  
e más, do indivíduo. Onde  
se forma esta entidade?

A - Nos olhos
B - Na cabeça
C - No atman
D - No coração
 

115 Como se chama o 
rígido sistema de 

castas hindu?

A - Karmasramadharma
B - Mayasramadharma
C - Varnasramadharma
D - Pranasramadharma
 

116 A alimentação 
representa um 

elemento fundamental no 
contexto religioso da cultura 
hindu. A religião hindu proíbe 
taxativamente o consumo 
de…

A - Carne
B - Ovos
C - Peixe
D - Vinho
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Os sadhus são místicos ou homens 
santos que escolheram levar uma 
vida ascética e que se concentram 
na prática espiritual do Hinduísmo.



 

117 A intervalos regulares, 
estabelecidos desde 

tempos imemoriais,  
celebra-se na Índia 
setentrional a festividade 
religiosa que reúne maior 
número de pessoas em todo  
o mundo. Como se chama?

A - Makara Sankranti
B - Kumbhamela
C - Mahashivratri
D - Diwali
 

118 Quantos são os estádios 
de desenvolvimento  

da vida espiritual do homem 
concebidos pelos brâmanes?

A - Três
B - Quatro
C - Cinco
D - Seis
 

119 Os purushartha são os 
quatro objectivos 

legítimos da vida de um hindu, 
entre os quais há um que 
comporta a satisfação dos 
desejos, incluindo os sexuais. 
Como se chama?

A - Sutra
B - Kama
C - Trivarga
D - Purushartha
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Um dos mais antigos 
e imponentes templos 

do Hinduísmo encontra-se  
em Angkor Wat, as famosas  

ruínas do Império Khmer, 
no Camboja.

Banhar-se e rezar no rio sagrado 
Ganges é uma tradição muito 
respeitada no Hinduísmo.



120 O ioga é uma doutrina 
filosófica hindu com a 

qual, mediante a prática de 
determinadas disciplinas, é 
possível alcançar o brahman. 
Quantos são os estádios para 
o conhecimento perfeito?

A - Quatro
B - Oito
C - Dez
D - Doze
 

121 O culto doméstico 
desenrola-se no 

santuário do lar, constituído 
por um altar onde se expõem 
os murtis (representações  
das divindades). A quem 
corresponde o papel de guia 
no culto doméstico?

A - Ao primeiro filho homem
B - À matriarca
C - Ao chefe da família
D - À primeira filha

 

122 O templo hindu é 
construído para alojar a 

imagem da divindade (murti). 
Onde se encontra geralmente 
a representação dos murti?

A - No centro
B - No exterior
C - Sobre a torre
D - Debaixo de terra
 

123 A quem foi dedicado  
o famoso Taj Mahal,  

o mausoléu jainista situado 
em Agra?

A - A Ganesh
B - A Shiva
C - A uma criada
D - A uma rainha

 

124 Qual é a cidade santa 
por excelência do 

Hinduísmo, construída sobre 
uma das margens do rio 
Ganges?

A - Goa
B - Benares (Varanasi)
C - Deli
D - Manipur
 

125 Como se denomina  
a antiga filosofia 

religiosa indiana, oriunda  
do vedismo e que tem Brahma 
como Deus supremo?

A - Jainismo
B - Siquismo
C - Bramanismo
D - Tantrismo
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HINDUÍSMO

Templo de Kandariya Mahadeva, 
em Madhya Pradesh (Índia), 
dedicado ao deus Shiva.
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126 Em que séculos viveu 
Siddharta Gautama, o 

iniciador da tradição espiritual 
conhecida como Budismo?

A - Séculos III e II a.C.
B - Séculos IV e III a.C.
C - Séculos V e IV a.C.
D - Séculos VI e V a.C.
 

127 Um dia, antes de 
alcançar a iluminação, o 

príncipe Siddharta saiu do seu 
palácio real e encontrou-se com 
quatro personagens que lhe 
mudaram a vida. Quem eram 
essas quatro personagens?

A -  Um marinheiro, um soldado, 
um mercenário e um monge

B -  Um contador de histórias, 
um poeta, um orador  
e um ladrão

C -  Um velho, um doente,  
um cadáver e um monge

D -  Um velho, um doente,  
um ladrão e um mercador

128 Depois de superar as 
tentações de Mara  

(o regente do mundo do 
Desejo), Siddharta teve uma 
iluminação. Debaixo de que 
árvore se encontrava?

A - Figueira
B - Mangueira
C - Bananeira
D - Loto
 

129 A que cidade se dirigiu 
Buda para iniciar a sua 

primeira pregação, cedendo, 
segundo a lenda, à insistência 
do deus Brahma para que 
revelasse a verdade que 
acabava de descobrir?

A - Benares (Varanasi)
B - Kapilavastu
C - Lumbini
D - Nigrodharama

 

130 Nas representações 
iconográficas, que  

tem Buda impresso com 
frequência na palma da mão 
ou na planta do pé?

A - Uma flor de loto
B - A roda da lei
C - Um olho
D - Um coração

O Budismo é uma religião que nasce a partir da experiência mística de Siddharta 
Gautama, e que está resumida nos seus ensinamentos sobre as Quatro Verdades 
Nobres. O termo “budismo” deriva de Buda (em sânscrito “o desperto”), o nome  
que posteriormente foi atribuído a Siddharta. Surgido no século VI a.C. na Índia,  

o Budismo difundiu-se nos séculos posteriores para o Sudeste Asiático e o Extremo 
Oriente (ao ocidente só chegou no século XX). Actualmente é uma religião  

praticada em mais de 80 países e que conta com mais de 300 milhões de fiéis,  
o que a transforma na quarta religião mais importante do mundo.
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BUDISMO
A REVELAÇÃO DE SIDDHARTA

Em 1880,  
foi concebida 

a bandeira oficial do 
Budismo, composta por 

faixas de cor azul, amarelo, 
vermelho, branco e laranja,  

que juntas simbolizam  
a verdade dos  
ensinamentos 

de Buda.



131 Como é também 
conhecido o Cânone 

Páli, os textos sagrados 
reconhecidos como autênticos 
pelo Budismo?

A - Tripitaka
B - Vinaya
C - Ajiva
D - Upanishads
 

132 Quantas são as 
“Verdades Nobres” 

pregadas por Buda?

A - Quatro
B - Cinco
C - Dez
D - Doze

 

133 Os budistas devem 
percorrer os oito 

degraus fundamentais do 
Dharma. Como se denomina 
cada degrau?

A - Samma
B - Karma
C - Smirti
D - Ajiva

39Religião

Monges meditando em redor da 
árvore sagrada em Bodh Gaya, 
uma das cidades santas do 
Budismo, visto que segundo a 
sua crença foi ali que Siddharta 
alcançou a iluminação.



134 Qualquer budista 
procura atingir o 

Nirvana, a realidade última, a 
libertação. Mas que significa 
exactamente Nirvana em 
sânscrito?

A - Vazio
B - Apagado
C - Ausente
D - Libertado
 

135 O meio fundamental 
para percorrer o 

caminho óctuplo (os oito 
degraus) é a meditação, o 
centro das práticas budistas. 
Em que duas bases, diferentes 
e complementares, se 
desenvolve?

A - Respiração e silêncio
B - Interrupção e penetração
C - Apaziguamento e intuição
D - Observação e interrupção
 

136 Como é conhecida uma 
das principais técnicas 

de meditação do Budismo 
Theravada, também chamada 
“meditação de visão 
penetrativa”?

A - Vipassana
B - Anapana-sati
C - Samatha
D - Dhyana
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No Sri Lanka, Camboja, 
Laos, Tailândia e Birmânia 

segue-se o calendário 
budista, que começa no ano 

de nascimento de Buda 
(tradicionalmente  

543 a.C.).

Monges budistas rezando 
num dos mosteiros de 
Boudhanath, no vale
de Katmandu (Nepal).



137 Como se denominam, 
no Budismo Mahayana, 

os discípulos muito avançados 
no Caminho, antigamente 
representados com uma 
auréola e uma coroa vegetal 
sobre a cabeça?

A - Bodhisattva
B - Guru
C - Yogui
D - Sadi
 

138 Como se chama o 
procedimento de 

admissão a que os noviços 
budistas devem submeter-se 
para serem ordenados?

A - Samanera
B - Upasampada
C - Upasaka
D - Bhiksu

139 Como é conhecido o 
clero budista composto 

por todas as ordens de 
monges e monjas directa ou 
indirectamente descendentes 
da ordem originariamente 
fundada por Siddharta 
Gautama?

A - Sangha
B - Parisad
C - Bhiksu
D - Upasaka
 

140 Para o Budismo, os 
preceitos morais são 

uma porta fundamental para 
uma conduta correcta durante 
a vida. Quantas são as 
proibições que todos os 
budistas devem respeitar? 

A - Três
B - Cinco
C - Sete
D - Dez 

141 Como se chamam os 
três elementos aos 

quais recorrem os budistas 
para encontrar refúgio, 
considerados os principais 
guias espirituais da sua ética?

A - Os três estádios
B - Os três olhos
C - As três jóias
D - As três esmeraldas
 

142 Os attha sila, que todos 
os praticantes devem 

cumprir, são...

A - Oito preceitos
B - Oito orações
C - Oito reflexões
D - Oito genuflexões

BUDISMO
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Monge entrando em Ta Prohm 
Khmer, um antigo templo 
budista na selva de Angkor 
(Camboja).



145 Que significa 
literalmente mandala?

A - Roda
B - Cosmos
C - Vida
D - Círculo
 

146 Por volta do século I d.C. 
o Budismo dividiu-se  

em duas grandes correntes. 
Uma delas também se 
denomina “Pequeno Veículo”. 
De que escola se trata?

A - Hynayana
B - Mahayana
C - Vayrayana
D - Lamayama
 

147 Qual é o nome da 
segunda grande 

corrente do Budismo, também 
chamada “Grande Veículo”?

A - Lamayana
B - Vayrayana
C - Mahayana
D - Escola zen
 

148 Existe também uma 
terceira corrente do 

Budismo, chamada “Veículo  
de Diamante”, que está  
menos difundida e que se 
afastou mais das origens.  
Como se chama?

A - Vayrayana
B - Lamayana
C - Escola zen
D - Hathayana
 

143 O Budismo não tem 
propriamente 

expressões de “culto à 
divindade”,  mas antes 
sessões de meditação em que 
os participantes são guiados 
pelos mestres. Onde se 
realizam estas sessões de 
culto?

A - Pagoda
B - Estupa
C - Tipi
D - Chaitya
 

144 Quantos mundos 
distingue a cosmologia 

budista no universo?

A - Dois
B - Três
C - Quatro
D - Cinco
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O parque Buda, o Wat Xieng 
Khuan, em Vientiane (Laos), 
alberga mais de 200 estátuas 
de Buda, entre outras figuras 
religiosas.



149 Como se chama a 
iluminação repentina 

que se obtém com as 
técnicas da escola zen, uma 
forma de Budismo japonês 
que surgiu nos séculos XII  
e XIII a partir da escola 
chinesa Chan?

A - Zazen
B - Koan
C - Satori
D - Jasoku
 

150 Como se chama o 
movimento religioso 

que, ao mesmo tempo que o 
Budismo, se separou do 
corpo central do Hinduísmo?

A - Jainismo
B - Tantrismo
C - Tauismo
D - Xintoísmo
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A ética budista 
fundamenta-se nos 

princípios do Caminho 
do Meio (ser moderado, 

sem reprimir nem se apegar 
a nada) e da ahimsa 
(não causar dano).

Desde 1950, Tenzin Gyatso 
detém o título de Dalai-Lama 
como dirigente do Governo 
tibetano no exílio e líder 
espiritual do Budismo tibetano.



O nascimento de Jesus 
ocorreu durante o reinado de 
Herodes, o Grande (falecido 
em Jerusalém no ano  
4 a.C.), na época do censo 
ordenado por Augusto (o 
primeiro imperador romano)  
e realizado por Públio Sulpício 
Quirínio, que exercia o cargo 
de governador da Síria e da 
Judeia (que fora anexada). 
João Baptista começou a sua 
pregação no décimo quinto 
ano do reinado de Tibério, 
quando Pôncio Pilatos era 
governador da Síria, entre  
26 e 36 d.C. e Jesus 
tinha então cerca de trinta 
anos. Vários historiadores 
efectuaram diferentes 
cálculos segundo os quais 
Jesus Cristo teria nascido 
entre os anos 7 e 2, (embora 
mais provavelmente no ano 6 
ou no 5) antes da nossa era. 

Embora o episódio também 
seja narrado em outros 
Evangelhos (como o de São 
Mateus ou os apócrifos), 
São Lucas relata o que na 
tradição cristã é conhecido 
como a Anunciação, o 
episódio em que o Arcanjo 
Gabriel anuncia a Maria que 
irá ser mãe de Jesus. Tanto 
a religião cristã como a 
judaica e a islâmica partilham 
a crença em três Arcanjos 
superiores: Gabriel (“Poder 
de Deus” ou mensageiro de 
Deus), Miguel (“Guardião 
da Fé”) e Rafael (“Cura de 
Deus”) A Anunciação é o 
tema principal de um grande 
número de obras pictóricas, 
entre as quais a A Anunciação 
de Leonardo da Vinci e A 
Anunciação de Fra Angelico.

O nascimento de Jesus 
é narrado em dois dos 
Evangelhos canónicos, o de 

São Mateus e o de São Lucas. 
Ambos os textos concordam 
em dois factos fundamentais: 
que o nascimento de Jesus 
aconteceu em Belém e que 
a sua mãe era a Virgem 
Maria. Mas há também outros 
elementos coincidentes nos 
dois Evangelhos, por exemplo 
o facto de José e Maria 
ainda não serem casados no 
momento da concepção, a 
qual tem origem divina, ou o 
anúncio do Arcanjo Gabriel, 
proclamando que a criança 
se chamará Jesus e virá para 
salvar o mundo, e também 
concordam que o nascimento 
ocorreu durante o reinado de 
Herodes, o Grande.

Em vez de num estábulo 
(como conta João), o Proto- 
-Evangelho de Tiago situa o 
nascimento de Jesus numa 
gruta, aquecido apenas 
por um boi e um burro 
(um pormenor que passou 
a integrar a iconografia 
clássica do presépio). Tiago 
narra também alguns sinais 
prodigiosos, como quando 
uma parteira incrédula, que 
exige uma prova tangível da 
virgindade de Maria, vê a 
sua mão ser carbonizada. 
Seguem-se a visita dos Reis 
Magos e a Matança dos 
Inocentes. No Proto- 
-Evangelho anunciam-se,  
pois, alguns dos temas 
futuros desenvolvidos  
no culto mariano.

A Bíblia católica compreende 
um total de 73 livros e divide-
-se em Antigo e em Novo 
Testamento. No que respeita 
ao Antigo Testamento, a 
Bíblia católica contém a 
antiga versão grega chamada 
“Septuaginta” ou “Versão dos 
Setenta”. Por seu turno, o 

Novo Testamento é formado 
por quatro Evangelhos 
canónicos (São Mateus, 
São Marcos, São Lucas e 
São João), os Actos dos 
Apóstolos, as treze Cartas 
de São Paulo, as sete Cartas 
Católicas (assim chamadas 
por serem dirigidas a todos 
os crentes e não apenas a 
uma comunidade individual 
ou pessoa) e o Livro do 
Apocalipse, o último livro da 
Bíblia, atribuído a São João.

“Evangelho” deriva da palavra 
grega euaggélion, que chegou 
ao português mediante o 
latim “evangelium” e que 
significa literalmente “Boa 
Nova” ou “Feliz Anúncio”. 
Este termo faz referência aos 
diversos livros que narram a 
vida e a pregação de Jesus 
de Nazaré. Os numerosos 
textos que recebem o nome 
de “Evangelho” pertencem a 
diferentes géneros literários 
e difundiram-se durante os 
primeiros séculos de vida da 
comunidade cristã.

Para o Cristianismo, os únicos 
Evangelhos oficiais são os 
de Marcos, Mateus, João 
e Lucas, escritos entre os 
séculos I e II e considerados 
de inspiração divina. Não 
obstante, além destes quatro 
Evangelhos, circularam 
outros textos similares que 
contavam episódios da vida 
de Cristo. Porém, não tendo 
sido reconhecidos pelo 
Cristianismo, foram chamados 
Evangelhos apócrifos, do 
grego apókryphos, que 
significa “escondido”, 
“secreto”, um termo que 
serviu para designar todos 
os escritos que descreviam 
a vida de Jesus, mas que a 
Igreja não reconhecia como 
Sagradas Escrituras.

Foram três os critérios 
utilizados pela Igreja primitiva 
para distinguir entre os 
Evangelhos canónicos e os 
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apócrifos: a “eclesialidade” 
(só foram considerados 
válidos os Evangelhos aceites 
e lidos na liturgia de todas 
as comunidades cristãs 
originárias); a “apostolicidade” 
(consideraram-se canónicos 
exclusivamente os Evangelhos 
escritos pelos Apóstolos, 
visto que apenas eles tinham 
desfrutado o privilégio de 
ouvir pessoalmente os 
ensinamentos de Cristo); 
e a “tradição” (só se 
consideraram autênticos os 
Evangelhos que estavam em 
harmonia com a tradição 
oral do Cristianismo e que 
apresentavam uma imagem 
de Jesus conforme aos 
ensinamentos ditados aos 
Apóstolos).

Segundo João (11:43), Jesus, 
perante o sepulcro onde jazia 
o amigo recém-falecido, deu 
graças a Deus e pronunciou 
as palavras: “Lázaro, vem cá 
para fora!”. Nesse momento, 
Lázaro saiu do sepulcro, com 
as mãos e os pés atados com 
ligaduras e o rosto envolvido 
num sudário, e Jesus 
ordenou que o desligassem 
e o deixassem andar. A 
frase “Lázaro, levanta-te e 
anda!”, amiúde mal citada, 
confunde-se na realidade 
com “Levanta-te, toma a tua 
enxerga e anda.” (João 5:8), 
frase dirigida por Jesus a um 
doente por ele curado, mas 
que não era Lázaro.

No Concílio de Éfeso triunfou 
a doutrina da união das 
naturezas divina e humana 
em Cristo, defendida por 
Cirilo de Alexandria, em 
oposição ao pensamento 
da Escola de Antioquia, que 
negava a possibilidade da 
fusão das duas naturezas. 
Esta tese foi clarificada e 
reconfirmada por S. Leão I, 
no Concílio de Calcedónia de 
451, e reconhecida pelo III 
Concílio de Constantinopla 
(680-681). Com S. Leão I 

estabeleceu-se em termos 
teológicos o dogma da 
união hipostática, segundo 
o qual existem em Cristo 
duas naturezas puras – a 
divina e a humana – que 
se mantêm uma a par da 
outra (ao contrário do que 
declarara Cirilo), embora não 
estejam separadas e estejam 
indissoluvelmente unidas.

O monofisismo difundiu-se 
a partir do século V, por 
Eutiques, mas foi declarado 
heresia pelo Concílio de 
Constantinopla de 448 e 
pelo Concílio de Calcedónia 
de 451. Eutiques recuperou 
o pensamento de Cirilo 
relativamente à fusão das 
duas naturezas de Cristo  
para afirmar que, nesta  
fusão, a natureza humana  
era absorvida pela divina e 
esta tornava-se única.  
O monofisismo está na raiz de 
grandes controvérsias (sobre 
a Trindade e cristológicas) 
e do cisma entre as Igrejas 
Ortodoxas e a Católica. 
Actualmente são ainda 
monofisistas a Igreja Jacobita 
da Síria, a Igreja Gregoriana 
arménia e a Igreja Copta do 
Egipto e da Etiópia.

O docetismo é a doutrina 
daqueles que, sobretudo 
nos primeiros séculos do 
Cristianismo, defendiam que 
o corpo de Cristo era uma 
ilusão, que existia apenas 
como forma aparente, sem 
a substância da carne. 
Por conseguinte, negavam 
a sua concepção e o seu 
nascimento humanos, bem 
como o relato da sua paixão 
e morte. Os docetistas 
nunca constituíram um 
grupo ou uma seita, mas 
difundiram as suas ideias 
entre grupos e indivíduos 
muito diversos. Não 
existem líderes destacados 
deste pensamento, que 
se desenvolveu no seio 
de correntes gnósticas e 

que se manifestou várias 
vezes durante a história do 
Cristianismo.

A Santíssima Trindade é o 
mistério relativo à íntima 
constituição de Deus, “um 
Deus único em três pessoas”, 
e por isso uma única natureza 
ou essência da divindade, 
a qual consiste em três 
pessoas divinas, isto é, Pai, 
Filho (gerado pelo Pai) e 
Espírito Santo (que procede 
do Pai e do Filho como de 
um único princípio). Na 
história da arte, a Santíssima 
Trindade foi representada 
iconograficamente de 
numerosas maneiras: com 
símbolos geométricos 
(triângulo inscrito num círculo), 
com três anjos, com as três 
pessoas (Deus Pai, ancião; 
Cristo, adulto barbudo; Espírito 
Santo, jovem imberbe) ou com 
duas pessoas e uma pomba 
no centro.

Por escatologia (do grego 
antigo éskhatos, “último” 
mais “logia”) indica-se a 
doutrina sobre as “coisas 
últimas”, ou seja, o conjunto 
das representações 
que o mito, as religiões 
ou outras formas de 
pensamento elaboraram 
como interpretação do 
destino último do homem e 
do mundo. No pensamento 
cristão tem a ver com a 
ressurreição dos mortos, a 
vida eterna, o dia do Juízo 
Final e o Além. A (primeira) 
vinda de Cristo é vista como 
um evento escatológico 
fundamental, que devolve 
a esperança aos cristãos. 
A segunda vinda de Cristo 
significa a instauração 
definitiva do Reino de Deus. 

No Antigo Testamento, graça 
é a vontade de salvação 
expressa por Deus ao 
seu povo, concretizada 
na fidelidade com que 
Deus mantém o pacto que 
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estabeleceu com este povo. 
No Novo Testamento, em 
particular em São Paulo, 
graça assume o sentido de 
um acto de misericórdia de 
Deus para com o homem, 
isto é, o acto pelo qual 
Deus perdoa o pecado 
e justifica o homem, 
mediante a Crucificação e 
a Ressurreição de Jesus 
Cristo. Por conseguinte, o 
acto misericordioso de Deus 
possui o carácter de uma 
simples dádiva, que o homem 
recebe pela fé.

Extraído do Evangelho 
segundo São João (8:12), que 
reflecte sobre a Ressurreição 
com uma grande profusão 
de imagens, com este tipo 
de passagens os cristãos 
professam a esperança na 
vida eterna, em que cada um 
receberá a retribuição por 
todos os seus actos, bons 
ou maus. Os estados de vida 
beatífica e condenação são 
chamados Paraíso e Inferno, 
respectivamente, embora o 
catolicismo conheça também 
o estado não permanente 
do Purgatório. No fim dos 
tempos, quando Cristo 
regressar na sua glória, 
todos os cristãos assistirão à 
ressurreição dos mortos.

A Liturgia das Horas consiste 
no canto dos salmos, 
cânticos e hinos, além 
das orações e leituras das 
Sagradas Escrituras. As 
orações estão previstas para 
diversas horas do dia, que 
se articulam nas chamadas 
“horas canónicas”. As duas 
principais horas canónicas 
são as Laudes, que se 
celebram no princípio do 
dia, e as Vésperas, que 
se celebram à tarde, 
normalmente ao anoitecer ou 
antes da ceia. Além disso, há 
outras horas, consideradas 
menores, como o Ofício das 
Leituras (antes chamado 
Matinas), para ser recitado 

de madrugada; as Horas 
Médias ou Intermédias 
(Terça, Sexta e Noa ou Nona, 
que correspondem às 9, às 
12 e às 15), e as Completas 
(antes de dormir). 

A Eucaristia tem a sua 
origem nas palavras que 
Jesus pronunciou na Última 
Ceia, que celebrou com os 
seus Apóstolos: “Este é o 
meu corpo. [...] Este é o 
meu sangue [...]. Fazei isto 
em memória de mim.” Na 
Última Ceia, Jesus repartiu 
pelos discípulos pão e 
vinho como se fossem o 
seu corpo e o seu sangue, 
oferecidos em sacrifício para 
a salvação dos homens. 
Actualmente, o Cristianismo 
celebra a Eucaristia mediante 
a consagração, quando 
o sacerdote transforma, 
mediante palavras rituais, o 
pão e o vinho no corpo e no 
sangue de Jesus Cristo.

A patena é um objecto 
litúrgico que serve para 
colocar a hóstia (por 
isso utiliza-se durante a 
celebração eucarística) e é o 
complemento indispensável 
do cálice durante a 
celebração da missa. A sua 
forma é semelhante a um 
pequeno disco com 15 cm de 
diâmetro, e pode ser feita de 
diversos materiais, embora 
com frequência se utilizem 
metais preciosos como o 
ouro e a prata. Durante a 
cerimónia de Ordenação 
Sacerdotal, o bispo entrega 
a patena e o cálice ao novo 
presbítero como símbolos do 
novo cargo e missão.

O ano litúrgico é a celebração 
da vida de Jesus distribuída 
ao longo do ano, composta 
pelo Ciclo Temporal e pelo 
Ciclo Santoral. O Ciclo 
Temporal compreende o ciclo 
natalício (com os períodos 
do Advento e do Natal), o 
ciclo pascal (Quaresma e 

Páscoa) e os 34 domingos 
do Tempo Comum. O Ciclo 
Santoral celebra a memória 
dos santos. O Tríduo Pascal é 
a culminação do ano litúrgico 
que começa no Advento e 
termina na solenidade do 
Cristo-Rei (que se celebra 
no 34.º Domingo do Tempo 
Comum). O branco significa 
Ressurreição e usa-se no 
tempo de Natal e de Páscoa, 
nas celebrações do Senhor, 
da Virgem Maria e dos santos 
não mártires.

Na Igreja Católica, 
os sete sacramentos 
(Baptismo, Confirmação, 
Eucaristia, Penitência, 
Unção dos Enfermos, 
Ordem, Matrimónio) são o 
instrumento mediante o qual 
é possível obter a graça. Os 
sete sacramentos abarcam 
todas as etapas e momentos 
importantes da vida do 
cristão: outorgam nascimento 
e crescimento, cura e missão 
à vida de fé dos cristãos. 
A Igreja Anglicana reduz o 
número de sacramentos a 
dois (Baptismo e Eucaristia), 
reconhecendo, no entanto, 
mais cinco sacramentos 
menores.

A origem do nome “missa” 
deriva da proclamação final 
do rito: Ite missa est, que, 
segundo alguns historiadores, 
poderia significar “Ide, (a 
Eucaristia) foi enviada”, 
com a qual se despedia os 
fiéis anunciando-lhes que 
a Eucaristia fora enviada 
aos doentes. Outra possível 
tradução desta fórmula 
poderia ser: ite, (hostia) 
missa est, “Ide, (a vítima) 
foi oferecida”, isto é, “o 
sacrifício terminou”. Com o 
tempo, o particípio passado 
missa foi substantivado 
em “missa”, vocábulo que 
passou a denominar toda a 
celebração eucarística.
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Foi apenas no século IV 
que começaram a surgir 
as primeiras disposições 
oficiais a favor do celibato 
dos sacerdotes, em particular 
no Concílio de Elvira e 
posteriormente no concílio 
romano convocado pelo  
Papa Sirício em 386. Todavia, 
a prática do matrimónio 
continuou a ser habitual  
entre os sacerdotes  
ao longo da Alta Idade Média.  
A evolução seguinte 
aconteceu no Concílio de 
Latrão I e II (século XII), 
em que foram declarados 
inválidos os matrimónios 
posteriores à ordenação.  
O celibato eclesiástico 
tornou-se vinculativo apenas 
com o Concílio de Trento 
(1545-1563), que sancionou 
de maneira inequívoca a sua 
obrigatoriedade para todos 
os que fossem ordenados 
sacerdotes.

Cada diocese é dirigida 
por um bispo, que exerce 
a sua autoridade sobre os 
sacerdotes da sua jurisdição 
e tem o poder de conferir 
as ordens sacras e de 
administrar o sacramento 
da confirmação. Um bispo 
emérito é aquele que, por 
motivos de idade, doença  
ou outros, cede a chefia 
de uma diocese a outro 
bispo; quanto aos bispos 
auxiliares, são os que 
desenvolvem a sua actividade 
como auxiliares do bispo 
de uma diocese, exercendo 
principalmente funções 
diplomáticas, alheias à 
administração directa da 
diocese.

Esta passagem é interpretada 
pela Igreja como a fundação 
do papado. A história 
do Ocidente cristão foi 
marcada por uma constante 
reformulação da relação  
entre o poder “divino”  
do Papa e o poder “terreno” 
do rei ou imperador.  

No século XIX, o Concílio 
do Vaticano I proclamou 
o dogma da infabilidade 
papal, segundo o qual, nas 
questões de fé e moral 
(reveladas divinamente ao 
Papa) o pontífice está sempre 
correcto.

O termo “Encíclica” refere-se 
às cartas apostólicas que 
o Papa dirige aos bispos 
e a todos os fiéis sobre 
importantes questões de 
carácter doutrinal e moral, 
e que possuem um carácter 
vinculativo para todos 
os católicos, porquanto 
estimulam a observância e 
a obediência subordinada ao 
primado de São Pedro.  
O termo apareceu pela 
primeira vez na carta do Papa 
Bento XIV, Ubi Primum, de  
3 de Dezembro de 1740, 
que inaugurou a série das 
encíclicas. O pontífice 
intitulou-a Epistola Encyclica 
et Commonitoria ad omnes 
Episcopos.

O Catecismo da Igreja 
Católica divide-se em quatro 
partes: A Profissão da Fé 
(o Credo), A Celebração 
do Mistério Cristão (a 
Liturgia e em particular os 
Sacramentos), A Vida em 
Cristo (A Vida no Espírito  
e os Dez Mandamentos)  
e A Oração Cristã (o 
significado da Oração  
e o Pai Nosso). Trata-se  
de um texto de referência 
para o ensino da doutrina 
católica e particularmente 
para os responsáveis pela 
catequese.

As três divisões principais 
da cristandade são o 
catolicismo, a ortodoxia 
oriental e o protestantismo. 
Existem também outros 
grupos cristãos que não 
entram nestas categorias 
principais, e que se 
distinguem por diferentes 
doutrinas e práticas. A maior 

parte dos cristãos (católicos, 
ortodoxos, anglicanos e a 
maioria dos protestantes) 
partilham o Credo de Niceia, 
que, entre outros aspectos, 
se refere à natureza de Jesus 
e à crença na Trindade. 

A Igreja Católica Romana 
deriva da Igreja latina, cuja 
autoridade se estendia 
originariamente de Roma à 
parte ocidental do Império 
Romano. Reconhece o 
primado de autoridade ao 
bispo de Roma, enquanto 
sucessor do Apóstolo Pedro. 
Entre as Igrejas cristãs,  
a Igreja Católica é a que 
conta o maior número  
de fiéis a nível mundial  
(mais de 1200 milhões). 
Compartilha com a actual 
Igreja Ortodoxa as definições 
dos primeiros sete concílios 
ecuménicos (do Concílio  
de Niceia I ao Concílio  
de Niceia II).

O termo “ortodoxo” significa 
“doutrina correcta” e 
utiliza-se habitualmente 
desde o Cisma do Oriente 
de 1054, para distinguir 
as Igrejas Orientais da de 
Roma. A Igreja Católica 
reconhece o patriarca de 
Constantinopla (que tem 
jurisdição sobre 3,5 milhões 
de fiéis), que também é o 
patriarca ecuménico da Igreja 
Ortodoxa. Em relação à Igreja 
Católica, a Ortodoxa não 
reconhece as doutrinas do 
primado papal, do Purgatório 
e da procedência do Espírito 
Santo. As Igrejas Ortodoxas 
mais importantes são a 
grega, a russa, a sérvia, a 
búlgara e a romena.

Do grego pan, “todo”, e 
kratos, “poder” ou “força”, 
o Cristo pantocrátor (Cristo 
“todo-poderoso”) é uma 
representação própria da arte 
bizantina e românica que 
sublinha a omnipotência do 
filho de Deus. Com a mão 
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direita abençoa, enquanto  
na esquerda segura as 
Sagradas Escrituras. 
Costuma ser representado 
rodeado do “tetramorfos”,  
ou representação simbólica 
dos quatro evangelistas: 
Mateus como um anjo,  
João como uma águia, 
Marcos como um leão 
e Lucas como um 
touro. Surgem também 
frequentemente a primeira 
e a última letra do alfabeto 
grego, o alfa e o ómega, 
símbolo do princípio e do fim 
de todas as coisas.

A 31 de Outubro de 1517, o 
monge agostinho Martinho 
Lutero (1483-1546) afixou 
na porta da igreja do castelo 
de Wittemberg, na Saxónia, 
as suas célebres 95 teses, 
um documento que criticava 
duramente a abusiva 
prática das indulgências. 
A indulgência era o perdão 
das penas que os pecadores 
teriam de cumprir no 
Purgatório devido aos 
pecados cometidos em vida. 
A crítica era motivada por 
razões religiosas: segundo 
Lutero, a salvação do homem 
pode apenas surgir da fé na 
misericórdia divina, pelo que 
nem a Igreja nem o homem 
com as suas boas obras 
têm o poder de reduzir ou 
perdoar as penas que Deus 
estabeleceu.

Sola scriptura e solus 
Christus, “só a Escritura” 
(a Bíblia) e “só Cristo”, são 
os lemas que sintetizam o 
espírito do protestantismo. 
Neles se manifesta a 
rejeição da existência de 
uma estrutura hierárquica 
institucionalizada que actue 
como mediadora (ou se 
interponha) entre o crente 
e Deus. Os princípios da fé 
encontram-se nos textos das 
Escrituras, que constituem 
o único critério de verdade, 
e não os desenvolvimentos 

teológicos ou dogmáticos 
posteriores, pois carecem 
de base doutrinal nos textos 
sagrados.

Após o ano 1000, a Igreja 
Católica assumiu cada vez 
mais uma estrutura territorial 
fortemente hierarquizada, 
em cujo vértice está o Papa, 
como chefe indiscutível do 
catolicismo. Este foi um dos 
temas que desencadeou a 
Reforma, que propunha o 
retorno ao espírito da Igreja 
original, entendida mais 
como uma comunidade de 
crentes do que como uma 
organização hierárquica,  
e onde a orientação espiritual 
não é da responsabilidade 
exclusiva de um grupo 
radicalmente separado 
(o clero). As diferentes 
comunidades protestantes 
são relativamente 
autónomas, orientadas  
pelos presbíteros (pastores 
ou leigos) que se integram 
em diversos sínodos  
com estrutura conciliar. 
Os sínodos podem ter um 
presidente, moderador  
ou bispo, mas que em 
nenhum caso tem um 
primatum ou dominium.

A Igreja Anglicana separou-se 
da Católica quando, entre 
1532 e 1534, Henrique VIII 
de Inglaterra fez aprovar 
pelo Parlamento uma série 
de medidas que cortavam 
relações com a Santa Sé e 
submetiam o clero à Coroa. 
Embora tenha aceitado  
alguns princípios calvinistas,  
a Igreja Anglicana conservou 
muito da liturgia católica.  
Em consequência da 
expansão colonial inglesa, a 
Igreja Anglicana difundiu-se 
por todo o mundo, e 
desde 1867 fala-se de 
“Comunhão anglicana” 
para indicar um conjunto 
de Igrejas autónomas mas 
relacionadas entre si e com 
a sede em Cantuária. Entre 

os anglicanos, as mulheres 
podem ser ordenadas no 
ministério sacerdotal.

Os quakers pertencem a um 
movimento religioso nascido 
no século XVII em Inglaterra 
e fundado por George Fox. 
Inicialmente chamavam-se 
“Filhos da Luz”, mas depois 
converteram-se em 
“Sociedade dos Amigos”. 
Quakers é uma alcunha 
trocista (“os trémulos”, do 
inglês quake) que deriva 
de uma frase do fundador: 
“Tremei perante a palavra do 
Senhor”. O movimento tem 
as suas raízes na Reforma e 
caracteriza-se pela rejeição 
de uma organização clerical, 
pela simplificação extrema 
do culto (confiado, aliás, 
a qualquer pessoa que, 
sentindo-se inspirada, queira 
falar para edificar os seus 
irmãos) e pela adopção de 
um modo de vida simples,  
igualitário e ético.

A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, 
com sede principal em Salt 
Lake City, no Utah, conta com 
cerca de 13 milhões de fiéis 
em mais de 150 nações.  
Os mórmones consideram a 
sua fé a restauração da Igreja 
cristã tal como foi criada 
por Cristo. Além da Bíblia, 
também reconhecem como 
texto sagrado o Livro de 
Mórmon. Entre as 17 Crenças 
Básicas, os Mórmons 
rejeitam a natureza indivisa 
de Deus e Jesus e aceitam 
a possibilidade de baptismo 
dos mortos. A poligamia dos 
homens, aceite nos primeiros 
tempos, foi condenada pela 
Igreja Mórmon a partir de 
1890.
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Segundo a Bíblia, o fundador 
do povo hebreu foi Abraão, 
um pastor nómada originário 
de Ur, na Caldeia. Segundo 
as Sagradas Escrituras, Deus 
concedeu-lhe um filho, Isaac 
(apesar de a sua mulher, Sara, 
ter 90 anos), e pôs à prova 
a sua fé e obediência ao 
ordenar-lhe que o sacrificasse 
em sua honra. Como 
contrapartida, prometeu-lhe 
que os seus descendentes 
formariam uma grande nação 
e possuiriam toda a terra de 
Canaã. Embora Deus tenha 
impedido o sacrifício de Isaac, 
este pacto teve um grande 
significado no ordenamento 
teológico da história de Israel: 
a conquista da Palestina é 
vista, na realidade, como 
a concretização da antiga 
promessa divina.

No livro do Génesis conta-se 
que Jacob, um dos Pais do 
Judaísmo, bem como herói 
epónimo do povo de Israel, 
a caminho da terra natal de 
Canaã, trava uma misteriosa 
luta (teomaquia) com um 
anjo (ou Deus), que o atingiu 
no nervo ciático. Jacob 
continuou a lutar e só aceitou 
terminar a luta em troca de 
ser abençoado. Então o anjo 
(ou Deus) mudou-lhe o nome 
para Israel (que em hebraico 
significa “homem que viu 
Deus” ou “homem que luta 
com Deus”).

Segundo a tradição judaica, 
Josué dividiu a terra de Canaã 
por 12 tribos, as dos filhos de 
Jacob. Na verdade,  
o território foi dividido por  
11 dos filhos de Jacob – 
Rúben, Simeão, Levi, Judá,  
Zebulão, Isacar, Dan, Neftáli, 
Gad, Asher e Benjamim – e 

por 2 dos seus netos, filhos 
do seu filho José – Manassés 
e Efraim (as referências nem 
sempre são precisas e há 
quem identifique 13 tribos). 
De entre elas, tiveram um 
importante papel na história 
do povo hebreu a tribo  
de Levi e a de Judá.

A tradição bíblica relaciona 
Moisés com o momento 
decisivo da constituição  
do povo hebreu como 
unidade nacional e espiritual, 
coincidente com o êxodo do 
Egipto. Criado na corte do 
faraó, Moisés refugiou-se  
no deserto depois de matar 
um funcionário egípcio.  
Ali teve a sua primeira 
revelação de Deus, que 
o incumbiu da missão de 
libertar os hebreus da 
escravidão egípcia. Na saída 
do Egipto, Deus concedeu  
um milagre a Moisés: separou 
as águas do Mar Vermelho 
para que o povo hebreu 
pudesse atravessá-lo a pé, 
libertando-se assim  
do faraó.

O que levou o faraó a aceitar 
a libertação do povo hebreu 
foi uma série de calamidades, 
naturais, conhecidas como as 
“dez pragas”: transformação 
da água em sangue, invasão 
por rãs dos cursos de água, 
praga de mosquitos, praga 
de insectos, morte dos 
animais, úlceras e pústulas 
incuráveis, granizo, praga de 
gafanhotos, trevas e morte 
dos primogénitos do sexo 
masculino. Embora muitas 
destas pragas fossem 
comuns naquela região,  
os hebreus consideraram 
estas calamidades como  
fruto da intervenção divina. 

Após a travessia do Mar 
Vermelho e da caminhada pelo 
deserto, no terceiro mês, os 
hebreus alcançaram as faldas 
do monte Sinai. Foi no cimo 
deste monte que Deus falou 
com Moisés e promulgou a 
sua lei em Dez Mandamentos, 
escritos sobre duas tábuas 
de pedra. Mas quando 
Moisés desceu do monte, 
ao fim de quarenta dias de 
conversação com o Senhor, 
encontrou o povo idolatrando 
um bezerro de ouro. Perante 
tanta ingratidão, quebrou as 
tábuas, reduziu o bezerro 
a pó e condenou à morte 
os instigadores do pecado. 
Depois de voltar a subir o 
monte, Deus perdoou o seu 
povo. A Aliança foi renovada e 
os Dez Mandamentos foram 
reescritos em duas novas 
tábuas.

O período dos Juízes cobre um 
intervalo histórico que vai do 
século XIII a.C. a 1030 a.C., 
data de início da monarquia. 
Após 40 anos no deserto, 
os hebreus chegaram à Terra 
Santa e conquistaram grande 
parte de Canaã. Depois da 
morte de Josué, as terras 
foram divididas pelas doze 
tribos, as quais, até se unirem  
num só reino, se aliavam  
ou lutavam entre si, conforme 
as conveniências. Cada tribo 
era liderada por um juiz.  
Entre todos eles, só houve 
uma mulher: Débora.

Conhecido sobretudo pelo  
seu duelo com Golias  
(o gigante filisteu que ele 
derrotou com uma simples 
funda), o rei David é a figura 
central do nascimento da 
monarquia hebraica. Com 
David, o reino reunificou-se, 
com capital em Jerusalém.
Quando morreu, sucedeu-lhe 
no trono o seu filho Salomão, 
a quem se deve a construção 
do Templo de Jerusalém e 
do palácio real. A realização 
arquitectónica exigiu forte 
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investimento e obrigou  
a uma maior pressão fiscal 
sobre a população.  
O descontentamento geral 
provocou, após a morte de 
Salomão, uma nova divisão  
do reino em dois.

Após a conquista de 
Nabucodonosor II (século 
VI a.C.), os hebreus foram 
deportados para a Babilónia. 
Iniciou-se assim um período 
de escravidão e sofrimento 
conhecido como “Cativeiro 
na Babilónia”, ou Primeira 
Diáspora, e onde a fé e a 
esperança na libertação foram 
o único motivo de consolo. 
Depois de, em 538 a.C., 
conquistar a Babilónia, Ciro, 
rei dos persas, permitiu que 
os judeus regressassem à 
Palestina e reedificassem 
o seu templo. O cativeiro e 
o regresso do povo hebreu 
contribuíram para a religião 
judaica perder o seu carácter 
nacional e se difundir pelo 
mundo. Algum tempo depois, 
como muitos povos do antigo 
Oriente, também foram 
conquistados pelos romanos.

O Cristianismo, organiza 
os Profetas em: Maiores 
(Isaías, Jeremias, Ezequiel e 
Daniel) e Menores (Oseias, 
Joel, Amós, Abdias, Jonas, 
Miqueias, Naum, Habacuc, 
Sofonias, Ageu, Zacarias e 
Malaquias). Na Bíblia judaica, 
são divididos em Anteriores 
– Josué, Juízes, Samuel e 
Reis – e Posteriores – Isaías 
Jeremias, Ezequiel e os Doze 
Profetas (os Profetas Menores 
do Cristianismo). Os Profetas 
(nabi) foram os homens 
escolhidos por Deus para 
transmitir a Sua mensagem e 
para exortar ou repreender o 
povo, quando necessário.

Aliado dos romanos, que 
o nomearam rei da Judeia, 
Herodes, o Grande, deu 
início a uma nova dinastia, 
que sucedeu à dinastia 

dos Asmoneus. Soberano 
despótico e cruel com 
os inimigos, famoso pela 
paranóia e desconfiança 
em relação aos amigos, ou 
mesmo à própria família, 
construiu palácios e fortalezas 
e promoveu o restauro do 
Templo de Jerusalém. Após 
a sua morte, o seu reino foi 
divido entre os seus três 
filhos, Arquelau, Filipe e 
Herodes Antipa. 

A segunda destruição do 
Templo ocorreu em 70 d.C., 
no contexto da Primeira 
Guerra judaico-romana.  
Este episódio – o incêndio 
do Templo, as pilhagens e a 
carnificina – foi presenciado 
e descrito por Flávio Josefo. 
Trata-se de um evento 
dramático e de importância 
capital para o povo judeu, 
muitas vezes encarado como 
obra do destino ou como a 
concretização de uma profecia 
divina. Com a destruição de 
Jerusalém, muitos judeus 
partiram para outros países 
(segunda diáspora).

A terceira guerra judaica é 
conhecida como revolta de 
Bar Kokhba, que significa 
“filho da estrela”, nome 
assumido pelo chefe da 
revolta, que se assumia 
como Messias, enviado pelo 
Senhor para conseguir a 
libertação definitiva do povo 
eleito do jugo romano. Mas a 
revolta acabou em desastre 
e conduziu à destruição de 
Jerusalém. Após a derrota, 
Jerusalém foi reconstruída 
e os judeus proibidos de aí 
entrar, sob pena de morte.

O fundamento principal 
da religião judaica é a fé 
na existência de um único 
Deus, como se afirma nas 
palavras da Shemá (“O 
Senhor é o nosso Deus, o 
Senhor é único”) extraídas do 
Deuteronómio. Ao contrário 
dos cristãos, os judeus 

não acreditam que Jesus 
é o Messias enviado por 
Deus e ainda esperam a 
concretização da profecia 
da vinda do Messias que 
reconstruirá a nação de Israel, 
numa era de paz. Segundo 
o pensamento judaico, Deus 
não se limita a criar o mundo, 
mas Ele é O que guia a 
história e é a causa de tudo. 
Mais do que omnipresente, 
Ele é HaMakom (“o Lugar”), 
que tudo contém. Não é 
um lugar, mas o Lugar do 
Universo.

O Nome de Deus, o 
Tetragrama Sacro, é formado 
por quatro consoantes:  
Y, H, W, H. Dado que na língua 
hebraica as vogais não se 
escrevem, com o tempo a 
vocalização do Tetragrama 
perdeu-se e ninguém conhece 
a sua pronúncia. Para a 
cultura judaica, chamar 
alguém pelo seu nome 
significava conhecer a sua 
natureza mais íntima, por  
isso o homem não é digno  
de pronunciar o Tetragrama.  
Há 2000 anos que os judeus 
não pronunciam o Nome de 
Deus, e substituem-no por 
outros, em particular Adonai 
(“o Senhor”), que se usa  
na oração, e HaShem  
(“o Nome”), que se utiliza  
informalmente.

Durante épocas distintas, 
vários autores escreveram  
em hebraico (excepto  
algumas partes que estão  
em aramaico) a Bíblia 
judaica, o Tanakh. O 
Judaísmo subdivide-o em 
três secções: Torá (5 livros), 
Nevi’im ou Profetas (8 livros) 
e Ketuvim ou Escritos (11 
livros). Os 5 livros da Torá 
(Pentateuco) – Bereshit 
(Génesis), Shemot (Êxodo), 
Vayikrá (Levítico), Bamidbar 
(Números) e Devarim 
(Deuteronómio) – são a parte 
mais sagrada da Bíblia, já que 
a tradição estabelece que 
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foi transmitida, entregue ou 
ditada directamente por Deus 
a Moisés no monte Sinai.

O Talmude significa 
literalmente “estudo” e é 
o registo das leis rabínicas 
sobre a lei, ética, costumes 
e história do judaísmo. 
Inicialmente, este estudo era 
transmitido oralmente. Após 
a destruição de Jerusalém, 
os Mestres temeram que a 
transmissão oral se perdesse, 
e escreveram-na para que 
se conservasse. O Talmude 
inclui a Mishna (a exposição 
da Lei Oral pelos Mestres 
mais antigos) e a Guemara 
(o conjunto dos comentários 
à Mishna). O Talmude é, por 
isso, uma grande enciclopédia 
do Judaísmo que contém  
todos os ensinamentos  
dos antigos Mestres.

Sefer Yetzirah (“Livro da 
formação”) é o título da 
compilação mais importante 
de escritos esotéricos da 
religião judaica. Ainda que 
formalmente seja apenas 
um texto de meditação, foi 
considerado também um 
receituário para a criação de 
um golem (um ser vivo criado 
a partir de barro ou outros 
materiais orgânicos). Sefer 
Yetzirah é considerado um 
dos textos mais antigos e 
misteriosos do misticismo 
hebraico e da tradição 
cabalística, tanto que a sua 
paternidade é atribuída ao 
patriarca Abraão.

Ashkenaz significa “Alemanha” 
e é o nome dado aos 
judeus provenientes da 
Europa Central ou de Leste. 
A língua iídiche nasceu 
essencialmente da mistura 
do hebraico com o alemão, 
mas também com outros 
contributos linguísticos.  
Na escrita, adopta os 
caracteres hebraicos e o 
sentido de leitura da direita 
para a esquerda, se bem 

que pela sua fonética se 
assemelhe mais ao alemão. 
Actualmente, é utilizada 
principalmente pelos judeus 
ortodoxos.

Os judeus sefarditas (de 
“Sefarad”, Espanha) provêm 
do Sul da Europa e adoptaram 
a língua sefardi ou ladina 
como língua litúrgica. Na 
Península Ibérica, foram 
expulsos de Espanha (1492) 
e de Portugal (1496) – caso 
não se convertessem ao 
Cristianismo –, e muitos deles 
partiram para outras terras 
(como Norte da Europa, Norte 
de África, Médio Oriente, ou 
América). Os textos sefarditas 
antigos (baladas, canções 
e também textos cheios de 
ironia) remontam à Idade 
Média.

A “hipótese documental” 
de Wellhausen identifica 
quatro fontes principais 
para a composição do 
Pentateuco: a Javista, a 
Eloísta, a Deutoronomista e 
a Sacerdotal. Representam 
diferentes pontos de vista 
teológicos. As duas tradições 
mais antigas – a Javista 
(reino de Judá, a sul) e a 
Eloísta (reino de Israel, a 
norte) – datam de cerca de 
X-IX a.C. O seu nome resulta 
da forma como denominam 
Deus - YHWH e Elohim, 
respectivamente.

A lenda conta que o rabino 
de Praga Judah Loew, para 
dar vida ao golem, a mítica 
criatura sem alma que 
podia ser animada pelos 
místicos para realizar os seus 
desígnios, modelou-o em 
barro e gravou-lhe na fronte 
a palavra emet (“verdade”). 
Quando queria pôr termo à 
vida da criatura, apagava a 
primeira das letras da palavra 
emet (ficando met, “morte”) 
e escondia a criatura na 
Sinagoga Velha-Nova, no 
coração do antigo bairro 

judaico, onde, segundo a 
lenda, ainda hoje se encontra.

No Êxodo, o Shabat é o dia 
em que Deus completou 
a criação, enquanto no 
Deuteronómio o objectivo do 
Shabat é recordar a libertação 
da escravatura no Egipto. O 
Shabat começa ao anoitecer 
de sexta-feira e termina na 
tarde do dia seguinte. Antes 
da festividade, a matriarca 
acende duas velas que 
simbolizam a memória do 
Shabat e a sua observância. 
O pai, antes da ceia, deve 
recitar o Kidush, uma oração 
em que se agradece a Deus 
o fruto da vida e a dádiva do 
Shabat, recordando também 
os dois significados bíblicos 
da festividade.

No Rosh Hashaná celebra-se 
o aniversário da Criação, 
mas também se denomina 
Yom HaDin, isto é, “dia 
do julgamento”, que dá 
início a um período de dez 
dias de introspecção e de 
reflexão relativamente aos 
erros de cada um, e que 
culmina com o Yom Kipur, o 
dia do arrependimento ou 
reconciliação. Para despertar 
as almas toca-se o Shofar, 
um instrumento musical 
construído a partir do corno 
de um animal, e cujo som, nos 
tempos antigos, era também 
um sinal de guerra.

O Yom Kipur é um dos 
chamados Yamim Noraim 
(literalmente “dias terríveis”, 
embora signifique também 
“dias de temor reverencial”). 
Os Yamim Noraim são os dias 
que vão desde Rosh Hashaná 
até Yom Kipur (último dos dez 
dias). No calendário hebraico,  
o Yom Kipur principia no 
crepúsculo do décimo dia 
do mês judaico de Tishri 
(que recai entre Setembro 
e Outubro do calendário 
gregoriano) e prossegue até 
às primeiras estrelas da noite 
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seguinte. Por isso, pode durar 
entre 25 e 26 horas. Durante 
o Yom Kipur é proibido comer, 
beber, lavar-se, maquilhar-se, 
usar calçado de pele e ter 
relações sexuais.

Casher significa “adequado”. 
As leis da Cashrut referem-se 
sobretudo a produtos de 
origem animal, já que, 
segundo a Bíblia, o homem 
é fundamentalmente 
vegetariano. As regras 
alimentares aproximam-se por 
isso deste ideal. Os animais 
autorizados para o consumo 
devem ser herbívoros 
ruminantes e ter o casco 
fendido; e os peixes devem 
ter espinhas e escamas. As 
leis também determinam o 
modo como os animais devem 
ser sacrificados: o animal 
deve ser saudável, a matança 
deve ser rápida (com um 
golpe seco no pescoço) e o 
animal deve ser sangrado.

O rito da circuncisão remonta 
aos tempos de Abraão, que, 
como sinal da sua aliança 
com Deus, se circuncidou a 
si próprio e aos seus filhos 
Ismael e Isaac. O Brit Milá 
pratica-se ao oitavo dia de 
vida da criança, a idade 
que Isaac tinha quando foi 
circuncidado. O dever de 
circuncidar o filho cabe ao 
pai, mas a intervenção é 
executada por um especialista 
chamado Mohel. Durante o 
ritual, o Sandak (padrinho 
– muitas vezes o avô, um 
convidado ilustre ou o rabino), 
segura a criança nos braços

O Menorá, o candelabro 
de sete braços e um dos 
objectos mais sagrados da 
religião judaica, foi construído 
por Moisés, segundo os 
ditames precisos recebidos 
directamente de Deus no 
Monte Sinai, e guardado no 
Templo de Jerusalém: “Farás 
também um candelabro de 
ouro puro. Fá-lo-ás de ouro 

martelado; a sua base e a 
sua haste serão feitas de 
uma só peça; os cálices, os 
botões e as flores formarão 
uma única peça com ele. [...] 
Depois farás sete lâmpadas, 
que hão-de ser colocadas de 
maneira a iluminarem a parte 
da frente”. Os sete braços 
representam os sete dias da 
Criação.

O quipá é o pequeno chapéu 
usado pelos homens 
em todas as cerimónias 
religiosas, seja na sinagoga, 
no cemitério ou num lugar 
público ou privado. Não há 
qualquer mandamento que 
determine tal obrigação, 
sendo antes uma tradição que 
assumiu força de lei. O quipá 
é um sinal de humildade e de 
reconhecimento da presença 
divina na vida quotidiana. As 
mulheres não o usam.

O talit (também chamado 
talet ou taled) é um manto 
de forma rectangular, de cor 
branca normalmente com 
riscas azuis, confeccionado 
em lã, seda, linho ou algodão 
(embora também em fibra 
sintética), podendo ter vários 
tamanhos. Na Antiguidade 
era considerado uma 
verdadeira vestimenta, hoje, 
em contrapartida, usa-se 
apenas durante a oração. Nos 
extremos do talit há umas 
franjas chamadas tzitzit que, 
segundo a Bíblia, simbolizam 
a observância da Torá, 
recordando o dever de se viver 
segundo os Mandamentos.

A Estrela de David possui seis 
pontas e encontra-se também 
na bandeira do Estado de 
Israel, juntamente com as 
franjas do talit. Trata-se de um 
lírio visto de cima e, segundo 
a tradição, estava inscrito 
no escudo do rei David e no 
anel de Salomão. As seis 
pontas simbolizam o poder 
de Deus sobre o universo e 
a sua protecção em todas 

as direcções. Na Cabala, 
em contrapartida, os dois 
triângulos representam  
a dicotomia do homem.  
A Estrela de David é também 
conhecida como Estrela do 
Criador, em que cada uma 
das seis pontas representa 
um dia da semana, e o centro 
representa o Shabat.

De acordo com o preceito 
bíblico de escrever as 
palavras de Deus sobre as 
suas portas, os judeus põem 
sobre a ombreira da porta 
das suas casas uma pequena 
caixa ou receptáculo que 
contém um pergaminho  
onde está escrita a Shemá 
(“Ouve, Israel, Adonai  
é o nosso Deus, Adonai  
é único”) e outras  
passagens da Torá.  
A Mezuzá pendura-se  
à direita de quem entra  
(ou à  esquerda de quem sai). 
É comum que quando alguém 
se muda para uma nova casa, 
se pendure uma Mezuzá e 
se aproveite a ocasião para 
convidar os amigos para um 
Chanukat Habayit (inauguração 
da casa).
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Depois de ficar órfão aos 
seis anos, os seus talentos 
como mercador na rota de 
caravanas entre Meca e 
Damasco foram apreciados 
por Cadija, uma rica 
comerciante viúva, que lhe 
que lhe propôs casamento. 
Com este casamento, Maomé 
libertou-se de todas as 
preocupações económicas. 
Cadija, quinze anos mais 
velha do que Maomé, teve 
um papel destacado na 
evolução do pensamento e no 
amadurecimento do marido. 
Deu a Maomé seis filhos (dois 
rapazes e quatro raparigas), 
mas apenas sobreviveram as 
filhas. Cadija, que morreu em 
619 d.C., foi considerada a 
primeira crente do Islamismo.

Tendo-se abrigado numa gruta 
do monte Hira para meditar,  
o Arcanjo Gabriel apareceu  
em sonhos a Maomé e 
ordenou-lhe que memorizasse 
os versos que Alá lhe enviava. 
Depois desta primeira 
revelação (a que depois se 
seguiriam muitas outras),  
ao despertar, o Profeta 
conseguiu recitar os 
versículos que memorizara: 
“Maomé, tu és o Eleito de 
Alá e eu sou Gabriel.” Assim 
começou o seu ministério 
profético, cujos primeiros 
crentes foram a sua mulher 
Cadija e o seu primo Ali.

Maomé começou a pregar 
na sua cidade, conseguindo 
captar a atenção tanto de 
elementos mais humildes da 
população, como mesmo de 
alguns ricos e poderosos. 
No entanto, foi hostilizado 
pelas tribos locais, que se 
sentiram ameaçadas com o 
crescimento de número de 

seguidores e com a pregação 
antipoliteísta do Profeta, que 
afectava os seus interesses 
económicos (já que se 
encarregavam da custódia 
do templo e dos centros 
de peregrinação, onde se 
venerava uma profusão de 
divindades). A comunidade 
de Maomé em Meca foi 
perseguida e castigada até ao 
ano de 622, quando ele e os 
seus seguidores se mudaram 
para Yathrib (um episódio 
conhecido como Hégira).  
É neste momento que tem  
início a era muçulmana.

Os cinco pilares do Islamismo 
são: crer na profissão de 
fé (chahadah), resumida na 
fórmula do Alcorão “Não 
há outro deus senão Alá 
e Maomé é o Mensageiro 
de Deus”; a oração ritual 
(salá), que se deve fazer 
cinco vezes por dia com o 
rosto voltado para Meca; a 
caridade ou esmola legal 
(zakah), que tem o valor de 
purificação religiosa; o jejum 
(saum) desde a aurora até 
ao anoitecer no mês do 
Ramadão; e a peregrinação 
(hadj) a Meca pelo menos 
uma vez na vida. Em algumas 
correntes do Islamismo existe 
também um sexto preceito, a 
guerra santa ou Jihad.

Revelado a Maomé em língua 
árabe, o Alcorão versa sobre 
tudo o que respeita ao ser 
humano: sabedoria, doutrina, 
adoração, transacções, 
leis, etc. Ao mesmo tempo, 
também proporciona linhas de 
orientação e ensinamentos 
sociais, éticos e económicos. 
Dado que o Alcorão foi 
revelado ao Profeta em árabe, 
o Islamismo entende que 
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O ISLAMISMO a sua mensagem deve ser 
transmitida sem qualquer 
alteração da língua original. 
Assim, considera que as 
traduções do Alcorão alteram 
o texto primitivo, aceitando-as 
fundamentalmente como 
textos interpretativos. 

O Islamismo afirma que Alá 
enviou 124 000 Profetas, mas 
o Alcorão apenas se refere 
a cerca de 25. O primeiro 
Profeta é Adão, seguido, 
entre outros, por Abraão, 
Moisés e Jesus (a quem se 
atribui o título de al-masih, 
“o Messias”, e que goza de 
um reconhecimento especial, 
embora não se admita a sua 
morte na cruz). O último dos 
Profetas é Maomé, chamado 
“o selo dos Profetas” (sura 
33). Com ele se conclui  
a Revelação: a lei por  
Ele revelada será válida  
até ao fim dos tempos.

A sura é um termo de origem 
árabe que se utiliza para 
indicar as 114 secções 
textuais (“capítulos”) em que 
se divide o Alcorão. Cada 
sura, excepto a número IX, é 
introduzida pela basmala (que 
se costuma traduzir como “Em 
nome de Alá, o Clemente, o 
Misericordioso”), uma fórmula 
ritual de função sacralizante, 
que constitui uma invocação 
a Alá para que aceite a acção 
que se segue. Quando a 
basmala é pronunciada antes 
de um discurso público, tem 
o objectivo de explicitar ao 
auditório que quem fala é um 
muçulmano praticante. Além 
disso, a basmala constitui a 
primeira frase do preâmbulo 
das constituições dos países 
islâmicos.

No Islamismo há dois tipos 
de orações: a salá (o segundo 
fundamento da fé), que é a 
oração canónica e obrigatória, 
realizada cinco vezes por 
dia (à aurora, ao meio-dia, à 
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tarde, ao anoitecer e à noite); 
e a voluntária, que pode 
ser realizada em qualquer 
momento. Os fiéis são 
chamados à oração mediante 
o adhan, uma fórmula 
habitualmente pronunciada 
por um muezim do alto de 
um minarete. A oração deve 
ser efectuada em direcção 
a Meca, em particular para 
a Caaba (uma construção 
no centro de Meca que é 
considerada a casa de Deus).

Al-Fatiha é a invocação a Alá 
mais conhecida e sentida. Ao 
recitar a sua primeira parte, 
o devoto dá testemunho da 
sua fé na Unidade de Alá 
(tawhid), qualificando-o com 
os seus atributos mais belos, 
reconhecendo a sua absoluta 
autoridade sobre este mundo 
e o outro, e identificando-o 
como único destinatário da 
adoração e do pedido de 
ajuda. Na segunda parte,  
o muçulmano dirige um 
sentido apelo ao Senhor 
(“Glória a Ele, o Altíssimo”) 
para que o guie pelo caminho 
recto e o afaste da Sua 
desaprovação e de todos  
os desvios. 

No léxico do Alcorão a Chariah 
é o “caminho revelado”, a 
lei sagrada, não elaborada 
pelos homens mas imposta 
por Deus. Esta estende-se 
a todos os actos humanos, 
que se podem classificar 
segundo uma escala de 
aceitabilidade em relação à 
religião, vindo em primeiro 
lugar as obrigações de fé e 
em último os actos proibidos. 
Neste sentido, inclui também 
o direito penal, em que os 
delitos mais graves são os 
cometidos contra Deus, isto 
é, a apostasia e a blasfémia, 
o adultério, o consumo de 
bebidas alcoólicas, o furto 
e o roubo, para os quais 
estabelece penas muito 
severas, incluindo a capital.

Os Sahaba ou 
“Companheiros” foram 
os primeiros seguidores 
do Profeta Maomé. 
Tradicionalmente, a maioria 
dos sunitas considera Sahaba 
todos os que conheceram 
ou viram o Profeta. Não 
obstante, o número é limitado 
a cerca de cem pessoas, não 
ultrapassando as sessenta,  
se se contabilizar apenas 
as que permaneceram 
muito tempo em contacto 
com Maomé. Para todos os 
estudiosos do Islamismo, 
foi importante identificar 
os companheiros pelo seu 
testemunho válido recolhido 
nos hadith (tradições sobre 
a vida do Profeta), baseados 
no exemplo vivo do Profeta 
Maomé.

Allahu Akbar (“Deus 
é  grande”) é uma 
das expressões mais 
comummente proferidas pelos 
muçulmanos: emprega-se 
com frequência na chamada 
à oração (adhan) feita pelo 
muezim aos fiéis; mas 
também se profere em  
outras circunstâncias mais 
informais, para expressar 
alegria, para dar ânimo 
perante uma adversidade, etc. 
O takbir está presente nas 
bandeiras de alguns países 
muçulmanos, como o Iraque 
ou o Irão.

O termo Kalam significa 
literalmente “discurso”, 
“palavra” e, juntamente com a 
locução ilm alkalam (“ciência 
da palavra” ou “do discurso”), 
refere-se à tradição islâmica  
de recurso à dialéctica para 
explicar conceitos teológicos. 
Todavia, longe do significado 
literal do termo, Kalam 
costuma traduzir-se por 
“teologia natural” ou mesmo 
por “filosofia”. As pessoas 
versadas no Kalam  
chamam-se mutakalimun 
(mutakalim no singular). 

Embora a religião islâmica 
não contemple a existência 
de intermediários entre o 
homem e Deus, e não haja 
por isso um verdadeiro clero 
(ao contrário do que sucede 
nas religiões cristã e judaica, 
por exemplo), existe a figura 
do imã, que é um especialista 
em liturgia escolhido pelos 
fiéis para orientar a oração. 
O imã deve ser um homem, 
especialmente se entre os 
orantes houver homens, 
embora também exista a 
possibilidade de ser uma 
mulher se os orantes forem 
do sexo feminino. Por outro 
lado, a interpretação do 
Alcorão está confiada aos 
ulemás, e a aplicação jurídica 
da chariah cabe aos muftis e 
cádis.

O calendário islâmico é lunar. 
Começa no ano 622, quando 
o Profeta Maomé realiza a 
Hégira, e estende-se por 
12 meses de 30 e 29 dias, 
alternadamente. Por isso, 
o ano islâmico tem apenas 
354 dias. É precisamente 
esta característica que faz 
com que, ao longo dos anos, 
o mês de jejum (Ramadão) 
recaia em diferentes estações 
do ano (em relação ao 
calendário gregoriano, o início 
do Ramadão atrasa-se onze 
dias por ano, por isso se o 
Ramadão de 2015 se iniciou  
a 18 de Junho, o de 2016 
iniciar-se-á a 7 de Junho).

A razão do jejum durante o 
mês do Ramadão não visa 
a expiação dos pecados 
ou a reflexão sobre o 
arrependimento, nem é uma 
espécie de castigo. Trata-se 
de um ritual religioso 
cujo propósito é preparar 
os muçulmanos para 
fortalecerem a alma e o 
espírito, e para se carregarem 
de energia espiritual pelo 
reforço da vontade. O jejum 
promove a capacidade de 
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controlar a ira e a razão. Com 
o jejum anual durante o mês 
do Ramadão, os fiéis obtêm  
a bênção de Alá.

Antes da sepultura, o corpo 
de um defunto muçulmano 
deve ser lavado com água 
um número ímpar de vezes, 
até se remover todas as 
impurezas. Em seguida, é 
perfumado com cânfora e 
amortalhado. Se não for 
possível lavar o corpo com 
água, realiza-se a ablução  
seca (ou tayammum), 
obtendo-se assim o estado 
de pureza ritual lavando 
o corpo com terra, areia 
ou pedras, consideradas 
também, juntamente com a 
água, agentes purificadores 
(mutahhir).

Embora a palavra halal 
(“permitido pela lei islâmica”) 
faça referência a todos os 
tipos de práticas diárias 
realizadas pelos muçulmanos, 
da higiene à economia, 
costuma estar mais associada 
às práticas alimentares. 
Assim, consoante o tipo de 
comunidade islâmica, aceita- 
-se como halal toda a carne 
(excepto a de porco) e o peixe, 
enquanto outras comunidades 
exigem que os animais 
tenham sido sacrificados 
segundo o ritual islâmico, isto 
é, com um corte na jugular e 
na carótida.

Um muçulmano pode casar-se 
também com uma mulher que 
professe a religião judaica 
ou cristã, mas nunca com 
uma idólatra, uma politeísta 
ou ateia. Já uma mulher 
muçulmana não se pode 
casar com um homem que 
não seja muçulmano. Em caso 
de conversão ao Islamismo 
de um homem já casado, 
se a sua mulher professa a 
religião judaica ou cristã e 
não quiser seguir o exemplo 
do marido, o casamento não 

fica comprometido. Todavia, 
se a mulher pertencer às 
categorias proibidas aos 
muçulmanos, a vida conjugal 
deve cessar de imediato. 
Neste caso, tem um prazo 
para reflectir, ao fim do 
qual, se não se converter 
ao Islamismo, tem de se 
divorciar.

Antes da oração, o 
muçulmano deve realizar 
uma ablução (abdesto), uma 
lavagem (ghosl) ou então o 
tayammum (ablução em seco) 
e ter o corpo e o vestuário 
livres de impurezas. Antes 
de proceder à ablução, é 
conveniente escovar os 
dentes e lavar a boca e as 
narinas com água pura. Para 
realizar uma ablução correcta 
é preciso lavar a cara (do 
princípio do couro cabeludo 
até ao queixo), os braços 
e as mãos (dos cotovelos 
às pontas dos dedos), e 
humedecer têmporas e o peito 
e as pontas dos pés.

No Islamismo existem duas 
únicas festividades canónicas. 
A mais importante é a 
chamada Eid-ul-Adhan (Festa 
do Sacrifício), que se celebra 
anualmente durante o mês 
lunar islâmico de Dhu al-Hijjah. 
A festa celebra a disposição 
de Abraão de sacrificar o filho, 
sendo, no entanto, impedido 
por Alá (tal como no Antigo 
Testamento, este episódio 
também está presente no 
Alcorão). Esta festividade 
assinala o fim da Hadj, a 
grande peregrinação a Meca, 
que deve ser realizada pelo 
menos uma vez na vida.  
A segunda festa canónica  
é a Eid-ul-Fitr (“Pequena 
Festa”), que se celebra 
no primeiro dia do mês de 
Shawwal e comemora o fim do 
Ramadão.

A mesquita é o local de 
oração dos fiéis do Islamismo. 
Em árabe denomina-se masjid 
e deriva da raiz sajada, que 
significa prostrar-se. Assim, a 
mesquita indica o lugar onde 
os fiéis cumprem as sujud, 
ou prostação, uma posição 
corporal de submissão e 
proximidade com o divino.  
A história conta que quando 
o Profeta Maomé chegou a 
Medina ordenou o início da 
construção de uma mesquita 
que depois se converteu no 
centro da actividade social 
e religiosa da cidade. Desta 
primeira mesquita, construída 
com tijolos de barro e coberta 
com folhas de palmeira, nada 
subsiste actualmente.

A Caaba é um edifício de 
forma cúbica, construído em 
madeira e pedra pelo próprio 
Profeta Abraão e pelo seu 
filho Ismael, onde guardaram 
a Pedra Negra que tinham 
recebido do Arcanjo Gabriel 
(segundo o Islamismo é 
uma pedra do Paraíso, que 
remonta aos tempos de Adão 
e Eva). O edifício é coberto 
por uma kiswa, um tecido de 
cor negra ricamente bordado 
com lâminas de ouro que é 
substituído todos os anos. 
Apesar da peregrinação a 
Meca e à Caaba ser um dos 
cinco pilares do Islamismo, 
tanto a Caaba como a Pedra 
Negra não são objectos 
de adoração, pois os 
muçulmanos adoram  
apenas a Alá.

Quando Agar caminhava pelo 
deserto com o filho Ismael, 
as suas provisões de água 
acabaram. Desesperada, 
percorreu sete vezes o 
caminho entre as colinas de 
Safa e de Marwa, à procura de 
água, até que o anjo Gabriel 
abriu um poço em Zamzam, 
salvando-os de morrer à sede. 
Assim, um dos elementos da 
Peregrinação a Meca consiste 
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no Al Sai – percorrer sete 
vezes a distância entre Safa 
e Marwa.

O imã dirige a oração do 
mihrab, que é um nicho, 
normalmente de pequenas 
dimensões, que se encontra 
na parede da qibla, a que  
está orientada para Meca  
(há escassas excepções, 
como as mesquitas do  
Al-Andalus). O mihrab está 
coberto por uma semicúpula 
e é considerado o lugar mais 
sagrado da mesquita. Como 
o mihrab costuma indicar a 
posição de Meca, os fiéis 
rezam sempre virados nessa 
direcção. 

Os sunitas são os seguidores 
da corrente maioritária no 
Islamismo. O nome deriva de 
sunna, que significa “caminho 
trilhado”, isto é, as “Tradições 
do Profeta”, tratando-se 
portanto de uma corrente 
muito ortodoxa, que se opõe, 
com maior ou menor violência, 
a todas as “dissidências”  
do Islamismo. Actualmente, 
os sunitas representam 85% 
dos muçulmanos, contra 
10% do ramo xiita (presente 
sobretudo no Irão e no Iraque) 
ou outros ramos minoritários, 
como os ibaditas (em Omã).

No Irão, a maioria dos 
habitantes pertence ao ramo 
xiita (cerca de 90%). Porém, 
este ramo do islamismo 
também está presente 
em comunidades menos 
numerosas no Líbano, Iraque, 
Iémen e Afeganistão. O 
seu nome deriva de shí’a 
(“facção”, “partido”) em 
homenagem aos que, nas 
lutas pela sucessão após a 
morte de Maomé, apoiaram 
Ali, primo e genro do Profeta, 
para que se tornasse o novo 
líder (imã) da comunidade. 
Para os xiitas, o líder da 
comunidade muçulmana 
tem de ser um descendente 

de Maomé, e por isso 
consideraram ilegítimos os 
califas sunitas que tomaram 
a liderança após a morte do 
Profeta. 

Os drusos são uma seita 
esotérica (presentes 
principalmente em Israel, 
Palestina, Líbano, Síria e 
Jordânia) que foi considerada 
herética pelos muçulmanos 
de observância sunita. A sua 
origem remonta ao século X, 
quando os seus seguidores 
viram no califa Al-Hakim uma 
manifestação divina na terra. 
Os drusos são monoteístas e 
a sua teologia caracteriza-se 
por uma visão neoplatónica 
em relação à interacção de 
Deus com a sua criação, 
semelhante ao gnosticismo 
e a outras vertentes 
esotéricas. Embora os drusos 
mantenham em segredo boa 
parte dos pormenores da 
sua fé, sabe-se que rejeitam 
as conversões, não adoram 
estátuas e não aceitam a 
poligamia.

O sufismo é um movimento 
de carácter místico e 
ascético surgido no mundo 
islâmico a partir do século 
XI, com predomínio entre os 
sunitas, embora também 
inclua membros xiitas. Os 
sufis estão convictos de 
que gozam de uma relação 
especial (walaya) com a 
divindade, e crêem que para 
estabelecer uma forma de 
comunicação com Deus (e 
obter a comunhão espiritual) é 
necessário um longo caminho 
de ascese espiritual em várias 
etapas, possível de alcançar 
graças à orientação de um 
mestre capaz de transmitir ao 
seu discípulo um estado de 
bênção sobrenatural (baraka).

Os dervixes são membros 
de algumas confrarias do 
sufismo conhecidas pelas 
suas práticas místicas. Alguns 

dervixes são itinerantes 
e vivem de esmolas, 
enquanto outros habitam em 
mosteiros e dedicam-se à 
oração e à ascese. Durante 
as cerimónias, atingem o 
êxtase místico com técnicas 
de sugestão como, por 
exemplo, espetando agulhas 
no corpo ou caminhando 
sobre brasas. Alguns, como 
os “dervixes gritadores”, 
são conhecidos pelas suas 
invocações dirigidas a Deus 
em estado de exaltação. 
Os mevlevis, ou “dervixes 
rodopiantes”, procuram o 
êxtase místico pela dança, 
dispondo-se em círculo e 
rodando freneticamente sobre 
si próprios.
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O Hinduísmo tem a sua 
origem na palavra sânscrita 
sindhu (“rio”, “curso de 
água”), correspondente ao 
iraniano “hindu”, que indicava 
a terra mais a leste do grande 
Império Persa. Com este 
termo costuma designar-se 
o conjunto de usos e 
convenções partilhados pela 
maior parte dos habitantes 
das regiões a leste do rio 
Indo, os quais, contudo, não 
apresentam uma estrutura 
religiosa única, mas uma 
miríade de crenças e filosofias 
por vezes teologicamente 
distantes, mas com alguns 
pontos em comum: teoria da 
reencarnação, possibilidade 
de libertação, aceitação dos 
Vedas.

Segundo alguns 
historiadores, as origens 
históricas do Hinduísmo, 
remontam à chegada dos 
ários, um conjunto de tribos 
indo-europeias nómadas 
e de pele clara que se 
estabeleceram ao longo das 
margens do rio Indo e dos 
seus afluentes por volta de 
1500 a.C. Recentemente 
surgiu a teoria do chamado 
“substracto”, segundo a qual 
a religião dos ários se tinha 
apropriado de costumes 
e práticas próprios dos 
anteriores habitantes do 
subcontinente, já presentes 
desde 2400 a.C.

O primeiro período do 
Hinduísmo, que reflecte uma 
das passagens fundamentais 
da sua religiosidade, é o 
chamado védico, ou dos 
Vedas (“verdadeiro − ou 
sagrado − conhecimento”).  
É durante este período, que 
decorre entre o segundo 
milénio e o século VII a.C., 

que foram compostos os 
Vedas, os quatro textos mais 
antigos: Rigveda, Samaveda, 
Yajurveda e Atharveda.  
Pensa-se que os Rigveda 
tenham sido elaborados 
entre 1500 e 1200 a.C. 
Posteriormente, ainda no 
período védico, surgiram os 
restantes Vedas, assim como 
outros textos: os Brâmanas e 
os Upanishad.

Os textos sagrados dos 
hindus estão escritos em 
sânscrito, que pertence à 
família das línguas indo- 
-europeias e é uma das  
23 línguas oficiais da Índia, 
da qual derivam muitas 
línguas modernas do país 
(como o hindi, a mais 
difundida). O papel desta 
língua na cultura indiana é 
semelhante à do latim e do 
grego antigo na Europa. Em 
sânscrito foram compostos 
numerosos textos clássicos, 
como por exemplo os Vedas. 
Distingue-se normalmente 
entre sânscrito védico e 
sânscrito clássico, mais 
tardio, em que foram escritas 
as grandes epopeias indianas 
Mahabárata e Ramayana. 

Os textos mais antigos e 
importantes da literatura 
indiana são as quatro 
“compilações” (samhita) que 
constituem os quatro Vedas. 
Entre elas, a mais importante 
é o Rigveda, ou Livro dos 
Hinos. Trata-se de uma 
compilação de 1028 orações 
e invocações referidas, 
embora nem sempre, a um 
conjunto de divindades,  
uma espécie de antologia 
obtida a partir de diversos 
fragmentos conservados 
pelas velhas famílias 
sacerdotais.

Os Brâmana são textos  
em prosa associados  
aos Vedas ou Shamitas. 
Tratam-se de comentários  
ou interpretações dos Vedas, 
abordando muitas vezes as 
origens e importância dos 
actos rituais. A interpretação 
dos Vedas surge também 
em outros textos 
complementares de carácter 
teológico e filosófico:   
os Aranyaka, ou “Tratado  
da Floresta” e os Upanishad. 
Estes textos são definidos 
como Sruri, ou “Revelação”, 
por serem considerados de 
origem divina, em resultado 
de uma comunicação 
“clarividente” com certos 
humanos privilegiados.

A Smriti (literalmente 
“Recordação”) é um 
conjunto de textos sagrados 
da religião hindu, embora 
secundário em relação à 
Sruti. O termo indica um 
conhecimento sagrado 
“recordado” de geração em 
geração, e que, ao contrário 
da Sruti, foi produzido por 
seres humanos. Entre estes 
textos estão os Sutra, ou 
“Aforismos”, isto é, textos 
compostos num estilo 
abreviado, destinados 
à memorização pelos 
aprendizes da liturgia. 

Segundo alguns estudiosos, 
o termo Upanishad deriva 
da raiz verbal sânscrita 
sad (“sentar-se”) e de dois 
prefixos upa e ni (“perto”), 
ou seja, “sentar-se perto”, 
mas num plano inferior, 
como um discípulo  a ouvir 
os ensinamentos do mestre. 
É nesta perspectiva que 
caberia ao brâmane instruir as 
castas inferiores. No entanto, 
uma outra interpretação do 
termo relaciona Upanishad à 
palavra sânscrita “conexão”, 
remetendo para a ligação 
entre o divino e o homem. 
Tal como o Brâmana e os 
Aranyaka, os Upanishad são 
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textos complementares aos 
Samhita, sendo considerados 
os textos de conclusão dos 
Vedas.

Deva é um termo sânscrito 
que, como adjectivo, 
indica o que é “divino” ou 
“celeste”, enquanto que, 
como substantivo masculino, 
indica a “divindade”. O Deva 
(“aquele que emana luz”) 
tem origem no substantivo 
masculino sânscrito dív e 
indica, pois, “o deus”, “a 
divindade”. Tradicionalmente 
considera-se que as 
divindades védicas são 
33 (trayastrimsas), porque 
no Rigveda é citado com 
frequência este número, 
embora nunca sejam 
enumeradas.

O Mahabharata é constituído 
por quase 100 000 versos 
e é, juntamente com o 
Ramayana, um dos maiores 
épicos da Índia. A sua autoria 
é atribuída ao sábio Vyasa.  
O texto central fala da 
batalha entre os cinco filhos 
de Padu. No entanto, as 
questões religiosas que 
aborda leva a que seja 
considerado, pelo Hinduísmo, 
uma das obras sagradas e 
um compêndio sobre dharma.

O karma é um termo que 
indica a acção no seu 
aspecto moral e vínculo 
entre acção e reacção. 
Pressupõe a crença na 
reencarnação, já que tudo o 
que de bem ou mal fizermos 
nas vidas passadas, terá 
consequências em vidas 
futuras. O karma positivo, 
resultado de acções 
louváveis, pode chamar-se 
também punya ou dharma; 
o negativo, resultado de 
infracções ou acções 
maléficas, papa ou adharma. 
Neste sentido, a retribuição 
kármica torna desnecessária 
a existência de um deus juiz. 
Deste modo, o homem é 

livre de escolher entre fazer 
o  bem ou o mal, assumindo 
as consequências resultantes 
dos seus actos.

O Bhagavad Gita consiste 
num diálogo em que Krishna 
(uma encarnação de Vixnu) 
explica ao seu primo Arjuna 
os seus deveres como 
guerreiro e príncipe mediante 
exemplos e analogias 
de doutrinas filosóficas 
védicas. O Bhagavad Gita 
consta de três secções 
distintas, que expõem as 
três vias tradicionais do 
Hinduísmo para alcançar a 
auto-realização e a união 
mística com deus: a da acção 
(karma), a do amor (bhakti) e 
a do conhecimento (jñana).

Atman é um termo sânscrito 
do género masculino que 
indica a “essência” ou o 
“sopro vital”. Na cultura 
ocidental pode comparar-se 
à alma, tendo em conta 
contudo que no Hinduísmo 
o atman não é uma parte 
do ser humano (que é 
constituído por corpo e 
alma), mas é “o ser”, o Eu 
individual, que depois da 
morte transmigra para uma 
nova vida. Mesmo sendo 
exterior ao movimento, o 
atman é aquilo que permite o 
movimento ao ser humano.

Todas as tradições hindus 
crêem firmemente na 
reencarnação ou, melhor 
dizendo, na renovação 
da vida (punar-janman) e 
na renovação da morte 
(punarmrtyu), um ciclo 
contínuo de nascimento 
e morte conhecido por 
Samsara. O homem deve 
passar por uma série 
indefinida de existências, 
assumindo diversos corpos 
(mineral, vegetal, animal, 
humano e até celeste), de 
acordo com a força do karma 
acumulado no cumprimento 
das acções passadas.

Quando um hindu morre,  
o prana (a energia cósmica 
originária) ascende ao 
coração. É aqui que se 
forma o linga-sarira e daqui 
se escapa do corpo pela 
respiração durante a agonia, 
ou, por vezes, por outros 
orifícios. É esta entidade 
subtil que renascerá.  
Após vaguear como um 
fantasma durante uns dias, 
está pronto para renascer.  
Se o indivíduo alcançou 
a Mokhsa (“libertação”) 
já não o esperam mais 
renascimentos, mas 
sim um estado de paz e 
conhecimento.

O nome varnasramadharma  
é composto pelo termo 
“varna”, que em sânscrito 
significa “cor”, já que  
a cada uma das castas  
está atribuída uma cor.  
O sistema de castas indiano, 
já aparece no Rigveda, 
onde se descreve uma 
sociedade dividida em quatro: 
brâmanes (sacerdotes), 
xátrias (guerreiros), vátrias 
(comerciantes) e sudras 
(artesãos e camponeses).  
Os “fora de casta”, ou 
impuros, denominam-se 
“intocáveis” ou “párias”, 
e são os que realizam os 
trabalhos de menos valia.

Os hindus são lacto- 
-vegetarianos. A Índia proíbe 
matar vacas. Este respeito 
religioso pela vaca tem a sua 
razão teológica na doutrina 
da transmigração. Quem 
provocar involuntariamente a 
morte de uma vaca torna-se 
impuro e terá de realizar 
diversas penitências para 
recuperar a pureza primitiva. 
Na celebração de Krishna 
os fiéis criam estátuas com 
uma pasta de esterco bovino 
e leite, e as estátuas dos 
templos são lavadas com 
leite fresco de vaca.
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A Kumbhamela é a 
festividade religiosa que 
maior número de pessoas 
reúne em todo o mundo. 
Ocorre quatro vezes em 
cada doze anos, em quatro 
cidades distintas e cada 
ciclo de doze anos inclui o 
Maha Kumbhamela, altura em 
que milhões de peregrinos 
se reúnem no Sagam, na 
confluência dos rios sagrados 
Ganges, Yamuna e Saraswati 
para se purificarem. Segundo 
as escrituras védicas, passar 
pelo menos três dias no 
Sagam e banhar-se nas 
águas sagradas permite  
a libertação do ciclo de 
mortes-renascimentos.

Os brâmanes conceberam 
quatro estádios: no primeiro, 
o jovem mantém-se casto 
e obediente ao guru (este 
estádio começa aos doze 
anos); no segundo, o jovem 
casa-se, converte-se em 
chefe e pai de família e tem 
uma actividade secular; no 
terceiro, quando o homem já 
tem rugas no rosto e cãs no 
cabelo e nasceu o filho do 
seu filho, pode retirar-se das 
preocupações mundanas;  o 
último estádio caracteriza-se 
pelo desapego radical a 
qualquer desejo, quando 
o homem se converte em 
samnyasin (asceta).

Os purushartha compõem-se 
de três objectivos legítimos 
“mundanos” (trivarga) e 
mais um que os transcende 
(mokhsa). Os três mundanos 
são: artha (a riqueza material, 
o êxito, kama (o prazer, a 
satisfação dos desejos); e 
dharma (a justiça, a ética). 
O mokha é o fim último de 
toda a existência hindu que 
consiste na libertação das 
correntes do nascer-morrer.

A prática do ioga compõe-se 
de um caminho em oito 
estádios até ao conhecimento 
perfeito. Primeiro: o 

autocontrolo (yama). 
Segundo: a observância 
religiosa (niyama). Terceiro: 
as posturas do corpo 
(asana). Quarto: o controlo 
da respiração (pranayama). 
Quinto: o recolhimento dos 
sentidos (pratyahara). Sexto: 
a concentração da mente 
(dharana). Sétimo:  
a meditação (dhyana).  
Oitavo: o recolhimento 
absoluto (samadhi), que 
liberta o indivíduo da ilusão 
dos sentidos.

No culto doméstico, o papel 
de guia é exercido pelo chefe 
da família, o grihastha. Este 
tipo de culto inclui elementos 
como o incenso, as velas e 
oferendas de alimentos e 
dinheiro, além das orações 
rituais e espontâneas. 
Embora o culto se possa 
celebrar em qualquer dia 
da semana, a quinta-feira 
é considerada o dia mais 
favorável. Tanto nos templos 
como nos lares acontece a 
puya, um ritual que se realiza 
de formas muito diversas 
e que tem o objectivo de 
homenagear uma ou várias 
deidades.

O santuário onde se coloca a 
representação da divindade, 
linga, encontra-se na parte 
central do templo, garbha- 
-griha (“casa do embrião”). 
No entanto, o Hinduísmo 
considera que só se pode 
venerar um murti quando se 
invocou a divindade sobre 
ele. Sem esta invocação 
o culto é inútil, pois nesse 
caso trata-se apenas de 
um objecto. Nos murti são 
muito importantes os olhos, 
que devem ser grandes e 
expressivos, pois é pelo olhar 
que se dá a comunicação 
devoto-divindade.

O Taj Mahal é um mausoléu 
mandado construir em 
1632 pelo imperador mogol 
Shah Jahan em memória 

da sua mulher, a rainha 
Arjumand Banu Begum, que 
faleceu ao dar à luz. Antes 
de morrer, a mulher pediu 
ao marido que fizesse algo 
para mostrar ao mundo a 
grandeza do seu amor. O rei 
dedicou-lhe precisamente 
este templo, construído em 
mármore e considerado uma 
das mais notáveis belezas 
arquitectónicas da Índia e 
do mundo. Considerado pela 
UNESCO Património Mundial 
da Humanidade, em 1983, o 
Taj Mahal foi eleito umas das 
Novas Sete Maravilhas do 
Mundo, em 2007.

Os hindus devem visitar 
pelo menos uma vez na 
vida a cidade sagrada de 
Benares (ou Varanasi) 
para se libertar do ciclo de 
reencarnação. Os numerosos 
peregrinos concentram-se 
nos ghat, umas escadas que 
flanqueiam o rio sagrado 
Ganges. Ao lado do rio 
Ganges há sempre pilhas 
de lenha, para se realizar a 
cremação dos defuntos.

O bramanismo é um conjunto 
de concepções religiosas 
e filosóficas oriundas do 
vedismo. No final do primeiro 
milénio, o bramanismo 
salienta a importância ao 
sacerdote e reflecte sobre o 
braham (realidade Absoluta) - 
aspectos que são teorizados 
nos Upanishad.
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Siddharta Gautama, um 
jovem de linhagem nobre, 
viveu na Índia setentrional 
entre os séculos VI e V a.C. 
(segundo alguns estudiosos,  
viveu entre 560 a.C. e  
480 a.C., aproximadamente). 
Siddharta era o jovem filho 
dos monarcas de Sakia (por 
isso, nos textos budistas é 
também chamado Sakyamuni, 
“o asceta dos Sakia”). 
Nasceu em Lumbini, no 
actual Nepal e viveu em 
Kapilavastu, na fronteira 
entre a Índia e o Nepal. O dia 
do nascimento de Siddharta 
é muito celebrado nos países 
de tradição Theravada, numa 
festividade conhecida por 
Vesak.

Segundo uma profecia 
conhecida pelo seu pai, 
a vida dourada e sem 
preocupações do príncipe 
Siddharta terminaria 
quando se deparasse com o 
sofrimento e a morte. Para 
evitar este destino, Siddharta 
foi confinado ao grande 
recinto real, protegido da 
dor e da morte que reinam 
no mundo. No entanto, um 
dia o príncipe conseguiu sair 
do palácio e encontrou um 
velho, um doente, um cadáver 
e um monge. A partir desse 
momento ficou a saber da 
existência da velhice, da 
doença e da morte, mas 
também da serenidade de 
quem se afasta do mundo, 
como o monge. Após o seu 
encontro com o sofrimento, 
Siddharta deixou a vida de 
aristocrata. 

Depois de abandonar 
o palácio, Siddharta 
empreendeu uma série de 
experiências que o ajudaram 
a perceber o significado 

da existência. Primeiro 
seguiu os ensinamentos 
dos brâmanes, mas não 
ficou satisfeito; e mais tarde 
realizou um retiro na floresta 
como um asceta, distante do 
mundo. Finalmente, sob uma 
grande figueira, Siddharta 
obteve a sua revelação, o 
seu “despertar”, e tomou 
consciência da causa do 
mal, do sofrimento e da 
morte presentes no mundo. 
Depois de um instante inicial 
de dúvida, decidiu que era 
necessário transmitir este 
conhecimento ao mundo 
inteiro, passando a ser 
conhecido por Buda.

Buda dirigiu-se a Benares 
(ou Varanasi), onde o 
primeiro homem a quem 
quis transmitir a sua 
doutrina se afastou sem o 
ter compreendido. Todavia,  
no Parque das Gazelas da 
cidade de Sarnath, perto de 
Benares, Buda encontrou 
cinco ascetas a quem pôde 
ensinar com êxito as Quatro 
Verdades Nobres. Segundo 
a tradição, Buda possuía 
grandes dotes de professor, 
bastando-lhe pronunciar uma 
palavra para captar a atenção 
de qualquer ouvinte. 

Durante quase quatro séculos, 
a representação humana de 
Buda limitou-se a simples 
imagens simbólicas. Graças à 
difusão do Budismo no mundo 
asiático, a iconografia foi-se 
enriquecendo. Deste modo, 
Buda aparece com o cabelo 
apanhado num carrapito, 
um símbolo de meditação e 
vida espiritual; entre os seus 
olhos aparece uma chama, 
um círculo ou um lunar, que 
simboliza a iluminação; e os 
lóbulos das suas orelhas são 

cada vez mais compridos, 
como símbolo de sabedoria. 
Entre outras características, 
também se destaca a 
presença da roda da lei 
sobre a palma da mão ou 
sobre a planta dos pés, que 
representa o dharma (“lei” ou 
“religião”).

O Tripitaka, escrito numa 
antiga língua indiana 
chamada páli (muito parecida 
com a língua falada pelo 
próprio Buda), é o livro 
sagrado do Budismo. Reúne 
os Ensinamentos de Buda, 
transmitidos oralmente aos 
seus discípulos e compilados 
no século I a.C. no Sri Lanka. 
O termo tripitaka é composto 
por duas palavras, tri, que 
significa “três”, e pitaka, 
que quer dizer “cestos”. A 
primeira palavra faz referência 
ao facto de as escrituras 
budistas se dividirem em três 
partes: o Sutta-pitaka, que 
contém todos os discursos 
do Buda e as conversas 
com os seus discípulos; o 
Vinaya-pitaka, que contém 
a disciplina a observar nas 
comunidades monásticas; e 
o Abhidhamma-pitaka, que, 
reunindo os mais profundos 
ensinamentos metafísicos 
e filosóficos, proporciona a 
explicação dos princípios 
fundamentais do Budismo. 
Por seu turno, a palavra 
pitaka faz referência ao facto 
de os livros, escritos em 
folhas de palmeira, serem 
guardados no interior de 
cestos.

Buda ensinou aos discípulos 
as Quatro Verdades Nobres. 
A primeira verdade diz que 
a realidade da existência 
pessoal e do mundo exterior 
é sofrimento (Dukka). A 
segunda verdade (Samudaya) 
afirma que a origem do 
sofrimento reside nos 
desejos (no anseio de 
prazer sensual, no desejo 
de querer ser ou deixar de 
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ser alguma coisa, na procura 
de satisfações de todos 
os tipos, etc.). A terceira 
verdade (Nirodha) diz que 
todo o sofrimento se extingue 
quando desaparece a sua 
causa (se não se desejam 
prazeres, mudanças, bens, 
etc., não há sofrimento,  
isto é, se há ausência de 
desejo, há ausência de dor). 
A quarta e última verdade 
(Magga) afirma que para 
extinguir o sofrimento é 
preciso seguir o caminho 
nobre (um processo de 
meditação e de atenção 
consciente ao presente  
onde se cultiva a mente  
e o coração para se 
distanciar de todo o desejo 
que provoque dor).

Cada um dos oito degraus 
denomina-se samma.  
O primeiro samma é ditti,  
a visão correcta da realidade; 
o segundo é sankappa, 
a resolução correcta em 
toda a acção e actividade 
mental; o terceiro é vaca, a 
palavra correcta; o quarto é 
kammanta, conduta correcta, 
a abstenção de matar, roubar, 
ter relações sexuais ilícitas, 
etc.; o quinto é ajiva, que 
é proporcionar a si próprio 
uma existência com meios 
de subsistência correctos; 
o sexto é vayama, o esforço 
para destruir o mal; o 
sétimo é sati ou smirti, a 
concentração correcta; e o 
oitavo e último é samadhi, 
a contemplação correcta 
da realidade, prelúdio do 
Nirvana.

Nirvana significa “apagado”, 
e na tradição budista faz 
referência à ausência de 
toda a perturbação mental 
causada pela ignorância ou 
pela aversão. Segundo o 
Budismo, todas as coisas 
são mutáveis, apenas o 
Nirvana foge ao destino 
elação causa-efeito e da 
mutabilidade enquanto 

condição de ausência.  
O próprio “eu” não passa  
de uma sucessão de estados 
de consciência fundados 
sobre um conjunto de 
psiquismos e sensações. 
A salvação é, por isso, a 
extinção dos fogos do desejo 
de existir.

As duas bases 
complementares que 
sustêm a meditação budista 
são o apaziguamento e a 
intuição. O apaziguamento 
(ou purificação) consiste 
em focalizar a atenção em 
um só ponto, uma imagem 
simbólica, para se conseguir 
uma exclusão gradual dos 
estímulos periféricos.  
O asceta chega assim aos 
quatro primeiros níveis de 
perfeição: felicidade calma, 
fim do pensamento lógico,  
fim dos factores emotivos, 
fim do sentido de felicidade/ 
infelicidade. A intuição (ou 
visão penetrativa) permite 
observar todos os factos 
físicos e processos mentais, 
e ajuda a alcançar a 
purificação do pensamento, 
sem se deixar afectar 
por influências externas 
(Nirvana).

A meditação vipassana não 
tem um carácter abstracto. 
Pelo contrário, esta prática 
pretende desenvolver a 
consciência máxima de  
todos os estímulos sensoriais 
e mentais, para captar assim  
a sua natureza real  
e encaminhar-se deste  
modo para a libertação.  
O corpo e a mente convertem-
-se no domínio em que é 
possível descobrir a verdade 
através de uma visão atenta. 
A sua técnica consiste em 
concentrar a mente mediante 
a observação da própria 
respiração. Uma vez desperta 
a consciência, observa-se a 
natureza cambiante do corpo 
e da mente, e neste processo 
experimentam-se as verdades 
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universais da impermanência, 
do sofrimento e da ausência 
de ego.

Os bodhisattva são homens 
destinados a conseguir a 
bodhi, a “iluminação”, isto 
é, a converter-se em budas. 
São sábios iluminados e 
compassivos que, mesmo 
tendo obtido a libertação, 
renunciam ao seu estado 
para ajudar os homens e 
guiá-los para a salvação. 
Por isso, os bodhisattva 
são objecto de veneração. 
Segundo os Mahayana 
estas pessoas podem 
inclusivamente morrer sem 
se converterem em budas, e 
continuar a progredir durante 
milénios (renascendo em 
diversas formas) e manifestar 
poderes sobrenaturais.  
O Dalai-Lama do Tibete, por 
exemplo, é um bodhisattva.

O monge budista, assim 
que completa vinte anos, 
confirma a sua ordenação 
após um período de noviciado 
(samanera). A plena ordenação 
acontece perante pelo menos 
outros dez membros anciãos 
da comunidade monástica. 
O processo de admissão 
chama-se upasampada, onde o 
candidato é interrogado sobre 
as suas motivações e sobre 
eventuais obstáculos. Depois, 
a sua candidatura é anunciada 
três vezes e se ninguém puser 
objecções, é admitido. Os 
primeiros ritos de ordenação 
monástica previam o corte do 
cabelo e da barba, a recitação 
das três jóias e a entrega do 
hábito cor de açafrão.

Sangha é o termo que indica 
a comunidade de monges 
budistas. Na sua acepção 
mais estrita, o termo indica 
apenas a comunidade 
monástica, que se considera 
a mais antiga, a existir 
sem interrupção desde 
o século V a.C. A palavra 
significa “assembleia”, 
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“comunidade”. O primeiro 
sangha foi instituído por 
Siddharta Gautama quando 
recebeu como discípulos 
os cinco primeiros homens 
que aceitaram os seus 
ensinamentos. Para constituir 
formalmente um sangha 
monástico, a comunidade de 
monges deve ser composta 
pelo menos por quatro 
monges não noviços.

Os budistas devem respeitar 
cinco proibições (panca 
sila): não matar seres vivos 
e proteger a vida em todas 
as suas formas (os monges 
fazem voto de ahimsa, “não- 
-violência absoluta”); não 
mentir, mas utilizar a palavra 
de maneira comedida e 
sincera (os monges fazem 
voto de satyagraha, “força 
da verdade”); não roubar e 
tomar apenas o que se ganha 
honestamente (os monges 
fazem voto de pobreza); não 
cometer adultério (os monges 
fazem voto de castidade 
absoluta); não utilizar 
substâncias tóxicas ou 
embriagantes, mas manter a 
mente sempre clara e atenta.

Assim que o budista tenha 
compreendido o sentido 
de libertação subjacente 
ao caminho do Dharma, 
refugiar-se-á nas três jóias do 
Budismo (triratna), que são: 
Buda (“no Buda me refugio”), 
ou seja as virtudes de Buda, 
os seus epítetos, a sua 
figura de mestre que implica 
a sraddha, e a fé nos seus 
ensinamentos; o Dharma 
(“no Dharma me refugio”), 
ou seja, a lei essencialmente 
interior e realizável por cada 
um; e o Sangha (“no Sangha 
me refugio”), ou seja, a 
comunidade de monges, 
onde frutificam os méritos 
de todo o mundo, que trazem 
benefícios e alegria espiritual 
ou, em sentido amplo, toda a 
comunidade budista.

Os attha sila são os oito 
preceitos recomendados 
a todos os praticantes, 
pelo menos nos dias 
de observância (dias 
de lua cheia, lua nova, 
quarto crescente e quarto 
minguante): abster-se de 
matar, abster-se de roubar, 
abster-se de qualquer tipo de 
conduta sexual, abster-se 
de empregar um discurso 
vulgar ou ofensivo, abster-se 
do consumo de álcool e de 
substâncias que alterem a 
lucidez mental, abster-se  
de comer entre o meio-dia  
e a madrugada seguinte, 
abster-se de actividades 
lúdicas e do uso de jóias, 
cosméticos ou perfumes, 
e abster-se de dormir 
em camas grandes e 
confortáveis.

Desde os seus alvores, o 
culto budista decorria em 
estupas, enormes abóbodas 
hemisféricas montadas sobre 
plataformas cilíndricas. Após 
a morte de Buda, o seu corpo 
foi cremado e as cinzas foram 
sepultadas debaixo de oito 
estupas, que continuam a ser 
muito veneradas. A estupa 
não é, pois, um simples 
monumento funerário, mas 
também um lugar de oração 
e veneração. Do ponto 
de vista arquitectónico, a 
estupa deve conter cinco 
elementos imprescindíveis: 
base quadrada, abóboda 
hemisférica, torre cónica, lua 
crescente e disco circular, 
que simbolizam os cinco 
elementos cósmicos (terra, 
água, fogo, ar e espaço).

A cosmologia budista 
distingue três mundos no 
universo, que são o mundo 
sem formas (arupyadhatu), o 
mundo da forma (rupadhatu) 
e o mundo do desejo 
(kamadhatu). No mundo sem 
forma (os mundos celestes 
superiores denominam-se 
sem forma porque a mente 

está livre dos limites das 
formas particulares) os 
deuses existem num estado 
de beatitude, sem corpo nem 
órgãos sensoriais. No mundo 
da forma vivem deuses que 
têm órgãos para a vista, o 
som e o tacto, mas não para 
o paladar e o olfacto. No 
mundo do desejo vivem tanto 
divindades (menos perfeitas) 
como homens.

Segundo os budistas, a 
mandala (literalmente, 
“círculo”) representa o 
processo mediante o qual 
o cosmos se formou a 
partir do centro. Mediante 
um simbolismo articulado, 
a mandala permite uma 
espécie de viagem iniciática 
que ajuda a crescer 
interiormente. No entanto, 
os budistas reconhecem 
que as verdadeiras mandala 
são apenas mentais, e que 
as imagens físicas servem 
apenas para construir a 
verdadeira mandala que se 
forma na mente de cada 
um. Após a sua construção 
(mental ou física), a mandala 
deve ser destruída, como 
representação simbólica da 
caducidade das coisas.

A corrente Hynayana (o 
“Pequeno Veículo”) designa 
as escolas mais antigas do 
Budismo. Os seguidores 
desta corrente consideram 
que apenas os monges 
podem chegar ao Nirvana, 
não consideram Buda um 
deus, mas um mestre de 
perfeição moral, dedicam-se 
à pregação, ao estudo dos 
textos canónicos e negam 
a existência do atman (o 
eu individual). Consideram 
igualmente inúteis os ritos, 
as devoções, os símbolos e 
os sentimentos religiosos. 
Esta corrente encontra-se 
sobretudo em países como 
Birmânia, Tailândia, Laos, 
Camboja e Sri Lanka.
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O movimento Mahayana 
desenvolveu-se 
originariamente na Índia 
durante os primeiros séculos 
da era cristã e conduziu a 
uma importante divisão do 
Budismo que ainda hoje 
subsiste. O Mahayana 
tem como ideal alcançar a 
iluminação a que todos – 
monges e leigos – podem 
aspirar; por isso as suas 
comunidades integram  
tanto monges como leigos.  
A escola Mahayana, adicionou 
novos sutras (como o Cânone 
Pali) aos textos tradicionais, 
constitui o desenvolvimento 
do Budismo num sentido 
filosófico, místico e 
gnóstico, e reconhece um 
grande número de budas e 
bodhisattvas que incorporam 
a natureza do Buda.

A escola Vayrayana (“via 
do Tantra”) insistiu nos 
pontos que Buda mais havia 
criticado: o ritualismo, a 
mística e a magia. Ganhou 
impulso por volta do século VI 
e difundiu-se principalmente 
em terras da Mongólia e do 
Tibete, embora também no 
Nepal, na China e no Japão. 
Esta corrente dificilmente 
teria podido constituir-se  
sem a escola Mahayana.  
Os seus ramos principais 
são o lamaísmo e o zen, que 
atribuem uma importância 
central à repetição de 
fórmulas sagradas (mantra) 
para alcançar a iluminação.  
No Tibete esta corrente 
assumiu o nome de 
lamaísmo e é a única 
corrente estruturada de 
maneira hierárquica.

O zen reduz a técnica 
ascética à simples meditação 
(zen), que além disso não 
deve concentrar-se em 
nenhum objecto, por muito 
elevado que este seja.  
A percepção da identidade 
entre o vazio e a pessoa 

que medita obtém-se 
mediante iluminação, o 
satori, correspondente ao 
Wu chinês, e que é diferente 
do Nirvana. Se o Nirvana 
se apresenta como o 
desapego ou a renúncia ao 
mundo, o satori é um estado 
de iluminação profunda 
e permanente e propõe 
uma participação activa e 
consciente no mundo, mesmo 
percebido na sua dimensão 
de vacuidade. Entre muitas 
outras coisas, o zen inspirou 
a poesia (Haiku), o ikebana, a 
cerimónia do chá e as artes 
marciais.

O jainismo, uma das religiões 
menos conhecidas do mundo, 
baseia-se nos ensinamentos 
de Mahavira, um asceta 
de linhagem nobre que 
recomendava a via para a 
perfeição humana mediante a 
não-violência. Para a doutrina 
jainista, cada ser vivo é uma 
alma eterna e independente, 
responsável pelos próprios 
actos e que precisa de viver, 
pensar e actuar para poder 
respeitar a natureza espiritual 
de todo o ser vivo. Por isso 
o jainismo prevê uma forma 
extrema de vegetarianismo, 
onde os fiéis chegam a filtrar 
a água para não ingerirem 
involuntariamente pequenos 
organismos.

.
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