
MARCIANO 
DE BRITO

ENSINO 
RELIGIOSO

TRADIÇÕES RELIGIOSAS 
OCIDENTAIS: ISLAMISMO

01.06.2020



2

Tema: Tradições Religiosas Ocidentais: Islamismo

Objetivo: Compreender as características específicas do Islamismo: 
Escritura Sagrada, Doutrina, Ritos e Ethos. 

 Maomé.
 Vertentes do Islamismo.
 Doutrina.
 Símbolos.
 Política e Ética.
 Lugares Sagrados.
 Festas.
 Atividades de Fixação
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 Abraão dos Judeus

Olhai para Abraão, vosso pai,
e para Sara, aquela que vos deu à 

luz. Ele estava só quando o chamei, 
mas eu o abençoei e o multipliquei.

(Isaías 51,2)

Abraão dos Cristãos

Responderam-lhe: "Nosso pai é Abraão". Disse-
lhes Jesus: "Se sois filhos de Abraão,

praticai as obras de Abraão. Vós, porém, 
procurais matar-me, a mim, que vos falei a 

verdade que ouvi de Deus. Isso, Abraão não fez“
(João 8, 39-40)

Abraão dos Muçulmanos

Eles dizem: "Aceita a fé judaica ou cristã e terás a orientação
correta". Dizei então: "De maneira nenhuma! Nós cremos na fé de

Abraão, o correto. Ele não era idólatra".
Corão, sura 2,135
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Islamismo• O Islamismo é uma religião de origem árabe. Seu 
livro sagrado, o Alcorão, foi escrito em árabe. 

• Porém, apenas uma parte dos muçulmanos é árabe. 
Difundido na África e na Ásia, sendo praticado por 
cerca de 15% da população mundial. É a segunda 
maior religião do planeta. 

• Os árabes, possivelmente, descendem de Abraão 
através de Ismael, filho de Agar. Julgam ser o 
Islamismo o cumprimento da promessa de Deus em 
Gênesis 17,20:

E quanto a Ismael, também te tenho ouvido; eis 
aqui o tenho abençoado, e fá-lo-ei frutificar, e fá-
lo-ei multiplicar grandissimamente; doze príncipes 
gerará, e dele farei uma grande nação.
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• A palavra árabe “islam” significa 
"submissão". 

• SUBMISSÃO: O homem deve se 
entregar a Deus e se submeter a 
sua vontade em todas as áreas da 
vida. É condição para ser 
mulçumano. 

• O Islamismo engloba todos os 
aspectos da vida humana e social. 

Islamismo
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1. FUNDADOR: Maomé, Mohammed 
ou Muhammad.

2. CREDO: Monoteísmo e Revelação.

3. DEVERES RELIGIOSOS: Os cinco 
pilares.

4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS: Ética e 
Política.

Islamismo
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Maomé
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• O Islamismo era conhecido no Ocidente como 
Maometanismo (Expressão equivocada).

• Maomé,  nasceu em Meca, por volta de 570 d.C.

• Era filho de uma das principais famílias da cidade. 
Meca, naquele época, era um importante centro 
comercial. Maomé ficou órfão ainda criança. Foi 
criado por um de seus tios:   Abu Talib.

• Por meio de Abu Talib, Maomé conheceu Cadija. Ela 
era uma rica viúva, de excelente família. 

• Maomé casou-se com Cadija. Ela  foi primeira 
pessoa a se converter ao Islamismo. Cadija é 
reconhecida pelos muçulmanos como "Mãe dos 
Crentes.” 

Maomé
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• Meca era também um dos centros 
religiosos da Arábia. 

• As tribos nômades que viviam 
próximas à cidade consideravam 
sagrada a pedra negra de Meca que 
já era centro de peregrinações 
antes de Maomé. 

• Em Meca eram cultuados muitos 
deuses.

Meca
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• O panorama religioso na Arábia, na época 
de Maomé, era bastante complexo.

• Na época de Maomé, além das crenças 
politeístas, Meca abrigava muitos 
seguidores do Judaísmo e Cristianismo.

• Maomé foi influenciado pelo Judaísmo e 
Cristianismo.

• Particularmente,  pela crença Monoteísta e 
pela noção de fim do mundo 
acompanhado do Juízo Final.

Formação Religiosa de Maomé
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• Depois que se casou com Cádija, 
Maomé estabeleceu-se em Meca e 
tornou-se um próspero mercador. 
Iniciando também uma vida 
contemplativa.

• Todo ano, Maomé se retirava para uma 
caverna numa montanha dos 
arredores de Meca para meditar:  
hábito dos monges e eremitas cristãos. 
 

DEUS SE REVELA A MAOMÉ



12

• Ao completar quarenta anos, em 610, 
enquanto meditava numa caverna do 
Monte Hira, Maomé recebeu a visita do 
arcanjo Gabriel que lhe apareceu com um 
pergaminho e ordenou a ele que o lesse. 

• Maomé respondeu que não sabia ler.

• O anjo disse:

Recita em nome do teu Senhor, criou o 
homem a partir de coágulos de sangue. 
Recita: Teu senhor é Misericordioso e, 
pela pena, ensinou ao homem o que ele 
não sabia
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• A visão do arcanjo Gabriel deixou Maomé confuso. Ele partiu 
da caverna e voltou para casa. Maomé  tinha dúvidas do que 
havia visto. No caminho, porém, Gabriel apareceu outras 
vezes reforçando a mensagem: VOCÊ É O MENSAGEIRO DE 
DEUS PARA O MUNDO!

• Quando chegou em casa, Maomé estava tremendo. Ele 
contou a Cadija o que havia acontecido. Cadija o  confortou 
dizendo que Deus jamais permitiria que um homem como 
ele, que só falava a verdade e se importava com pobres e 
carentes, fosse atacado pelo mal.  

• Maomé e Cadija foram pedir ajuda para  um primo de Cadija. 
Ele consultou a Torá e a Bíblia. Interpretou as mensagens de 
Maomé como sendo uma experiência idêntica à vivida pelos 
profetas do judaísmo e cristianismo.

DEUS SE REVELA A MAOMÉ
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Primeiros passos da nova religião. 
• As primeiras pessoas a acreditar na missão 

profética de Maomé foram Cadija, alguns familiares 
e amigos que passaram a se reunir na casa de um 
simpatizante. 

• Por volta de 613, Maomé começou a pregar em 
público. Ganhou muitos seguidores. Em sua 
pregação, Maomé exortava o povo a abandonar o 
politeísmo e adorar o Único Deus.

• À medida que os seus seguidores cresciam, ele se 
tornava uma ameaça para os líderes de Meca, cuja 
riqueza se apoiava na Caaba.

• Naquela época, a Caaba continha centenas de 
ídolos. 
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• Maomé e seus seguidores foram 
perseguidos pelas autoridades de Meca.

• Grupos importantes também se 
opuseram a suas afirmações de que Alá 
era o único e verdadeiro Deus. 

• Afinal, se fossem jogar fora todos os 
velhos deuses e deusas que seus 
antepassados adoraram, estariam 
reconhecendo que haviam sido pagãos.

• A oposição a Maomé cresceu ainda mais.

DE MECA A MEDINA
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• Após a morte de seu tio e de Cadija, as 
coisas pioraram cada vez mais para o 
profeta e seus seguidores em Meca. 

• HEGIRA: Em 622, Maomé fugiu em 
direção a Medina para não ser morto. 
Em Medina foi fundada oficialmente a 
sua religião. Esse ano é oficialmente a 
abertura do calendário mulçumano 
(setembro-agosto: 1442)

• O  fato foi comparado à história bíblica 
de Abraão que, atendendo à ordem de 
Deus, deixou seu lar em Ur, na 
Mesopotâmia.

DE MECA A MEDINA
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• Em Medina, Maomé se tornou um líder religioso e 
político; além de conseguir se firmar financeiramente. 

• Seu objetivo era o controle da cidade de Meca, tomar 
posse da Caaba, e difundir a nova religião. O nome 
dado a essa batalha, ou luta de Maomé é JIHAD.

• JIHAD: A luta pela causa de Alá está acima dos outros 
interesses. Mais tarde, virou sinônimo de guerra santa.

• Maomé, chefiando os muçulmanos, partiu para invadir 
Meca em 628. Conquistou a cidade, destruiu todos os 
ídolos da Caaba e anunciou uma era de paz e 
prosperidade geral.

MAOMÉ: LÍDER RELIGIOSO E POLÍTICO
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• Atualmente, o Islã é formado por dois grupos básicos: os 
SUNITAS e os XIITAS.

• Razões do Cisma: quem deve suceder Maomé como líder 
da comunidade islâmica? 

• Quando Maomé morreu, os muçulmanos foram liderados 
por califas. Os três primeiros califas eram parentes do 
profeta ou primeiros convertidos. 

• O quarto califa, Ali, era filho do tio de Maomé, Abu Talib. 
Era genro de Maomé, casado com sua filha, Fátima.

• A liderança de Ali foi controversa e ele acabou 
assassinado pelos adversários. O partido de Ali formou a 
base do Xiismo. Começa o CISMA. 

O CISMA NO ISLÃ APÓS MAOMÉ
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• XIISMO: São cerca de 10-20% da multidão de  
muçulmanos. Os XIITAS acreditam que Maomé 
indicou seu genro, Ali, como sucessor. Por isso, 
apenas certos descendentes de Ali poderiam ser 
líderes. 

• SUNISMO: Cerca de 75%-90% da multidão de féis 
mulçumanos. Os SUNITAS acreditam que os 
primeiros quatro califas eleitos eram os legítimos 
sucessores de Maomé. Deus não especificou, 
porém, nenhum líder específico para sucedê-lo.

• Os SUNISTAS defendem que qualquer um que é 
justo e correto pode ser um califa. Ali Khamenei 

Vertentes do Islamismo
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• Deus falou ao homem por intermédio de seu profeta Maomé, o 
último de uma linha de profetas que ele enviou à humanidade: 
ADÃO, ABRAÃO, MOISÉS, DAVI E JESUS. 

• Originalmente, Maomé se considerava parte da comunidade 
judaico-cristã. Aos poucos ele se distanciou tanto dos judeus 
como dos cristãos. Os judeus disseram que Maomé cometeu 
erros em sua reinterpretação  do Antigo Testamento. Maomé 
sempre negou essa acusação. 

• Quando chegou a Medina, Maomé ensinou que se deve orar com 
o rosto voltado na direção de Jerusalém. Após o rompimento 
com os judeus, ficou decidido que o fiel deve se virar de frente 
para Meca. E a sexta-feira foi designada como o dia festivo da 
semana em vez do sábado.

REVELAÇÃO: Rompimento com o Judaísmo
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• Maomé questionou a Trindade do 
cristianismo: seria uma quebra do 
monoteísmo puro.

• No cristianismo, Jesus é a revelação. 
No islamismo, Maomé é apenas um 
intermediário, pois a verdadeira 
revelação ocorre no próprio Corão. 

• No cristianismo a Palavra de Deus se 
tornou uma pessoa. No islamismo, um 
livro.

REVELAÇÃO: Rompimento com o Cristianismo
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• Deus revelou a sua vontade à humanidade 
através de profetas. Cada profeta foi 
encarregado de recordar a existência ou a 
unicidade de Deus; esquecida pelos homens. 

• Para os muçulmanos, a lista dos profetas inclui: 
Adão, Abraão (Ibrahim), Moisés (Musa), Jesus 
(Isa) e Maomé (Muhammad).

• Maomé é visto como o Último Mensageiro. Ele 
traz a mensagem final de Deus a toda a 
humanidade sob a forma do Alcorão.

• Esses profetas eram humanos mortais comuns. 

Profetas
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• Os muçulmanos acreditam que Deus usou 
profetas para revelar escrituras aos homens:  

1. A Revelação dada a Moisés foi a Torá. 

2. A Davi, foram dados os Salmos.

3. A Jesus, o Evangelho. 

4. A Maomé, o Alcorão: Livro Sagrado do 
Islamismo.

• Outro livro sagrado para os mulçumanos é a 
Suna: ensinamentos e exemplos de Maomé. 

Os livros Sagrados
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1. Qual é o nome do livro sagrado do Islamismo?(Marque a 
alternativa correta) 

A.(    ) Bíblia. 
B. (    ) Alcorão.
C. (    ) Torá. 
D.(    ) Talmud
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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• O credo do Islamismo está 
resumido nesta curta declaração 
de fé: 

"Não há Deus senão Alá e Maomé é 
seu Profeta".

• Essa declaração constitui o núcleo 
da doutrina islâmica:

1. Monoteísmo.

2. Revelação por intermédio de 
Maomé.

MONOTEÍSMO
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• Alá, é palavra árabe que significa 
"Deus". 

• Maomé atacou com veemência o 
politeísmo dos árabes. 

• Ele ressaltou, assim como fizeram os 
judeus e os cristãos, a crença num só 
Deus: Criador e Juiz.

•  Esse Deus criou o mundo e tudo o que 
nele há. No último dia irá trazer todos 
os mortos de volta à vida para julgá-los.

MONOTEÍSMO
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• O islã não proíbe que se desfrute a vida na 
terra. Mas lembra que ela é uma preparação 
para a vida após o julgamento divino: CÉU ou 
INFERNO. 

• A crença num julgamento final após a morte  é 
necessária para que o homem assuma a 
responsabilidade sobre seus atos (senso 
moral).

• No entanto, Deus não é apenas um juiz 
onipotente. Além disso, é repleto de amor e 
compaixão. Todas as suras do Corão começam 
com as palavras:

 "Em nome de Alá, o Misericordioso, o 
Compassivo".

MONOTEÍSMO
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• DEUS É MAIOR:  Expressão islâmica. 
Significa que Deus é maior do que 
qualquer coisa que possamos 
compreender.  Ele não pode ser 
comparado com nada. Não há ninguém 
que seja igual a ele.

• O homem não merece nada de Deus, não 
pode invocar direitos sobre nada. A 
salvação e a fé brotam somente da graça 
de Deus. 

• Salvação e Fé são coisas que os seres 
humanos podem apenas ter esperança de 
conseguir.

MONOTEÍSMO
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• As obrigações religiosas dos muçulmanos 
são consideradas os cinco pilares:

1. Credo.

2. Oração.

3. Caridade.

4. Jejum.

5. Peregrinação a Meca.

DEVERES RELIGIOSOS
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"Não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu 
Profeta." 

• Esse credo é repetido pelos fiéis várias 
vezes todos os dias.

• Esse ato de fé se encontra nas paredes das 
mesquitas. 

• É a primeira coisa que se deve sussurrar ao 
ouvido da criança recém-nascida e a última 
a se murmurar no ouvido dos moribundos.

CREDO
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• O islamismo requer que o fiel diga suas preces 
cinco vezes por dia.

• Antes da oração o fiel deve estar ritualmente 
limpo.

•  Os muçulmanos creem que as pessoas se 
tornam impuras em razão de suas funções 
corporais. Por isso, devem se purificar com 
água.

• PURIFICAÇÃO: lavar o corpo inteiro em água 
corrente. Em certas ocasiões, basta lavar as 
mãos e o rosto. 

• A regra de purificação levou os países árabes a 
um alto padrão de higiene. 

ORAÇÃO
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• A CARIDADE é um dever para o 
muçulmano, diz o Corão.

• É um taxa sobre a riqueza e a propriedade. 
Está fixada em 2,5%, dos rendimentos. 

• De acordo com Maomé, essa taxa deve ser 
tirada dos ricos e dada aos pobres

•  O objetivo é diminuir as desigualdades 
entre ricos e pobres; sem interferir no 
princípio da propriedade privada.

CARIDADE
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• O Corão proíbe os muçulmanos de comer 
porco, por ser um animal impuro.  Proíbe 
também o álcool. Afora isso, o Islamismo 
não prega nenhuma privação.

•  Ao contrário, o Corão diz: "Deus deseja o 
vosso bem-estar, não o vosso desconforto". 

• A grande exceção é o jejum durante o 
Ramadã, o nono mês (Abril-Maio).

• Cada muçulmano adulto deve abster-se de 
alimento, de bebida, de fumar e de ter 
relações sexuais; desde o nascer até ao pôr 
do sol. 

JEJUM NO RAMADÃ
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•  Obrigatória pelo menos uma vez 
na vida para todos os saudáveis 
que  disponham de meios 
financeiros.

• Em Meca se encontra o santuário 
sagrado mais antigo do Islamismo: 
Caaba e a Pedra Negra.

• Para os muçulmanos, Meca e a 
Caaba são o centro do mundo: 
Mesquitas são construídas em 
direção a Meca e os mortos 
enterrados voltados para Meca.

PEREGRINAÇÃO A MECA
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2. Quais são as os cinco pilares, ou obrigações religiosas, dos muçulmanos? 
(Marque a alternativa correta) 

A. (    ) Credo, Oração, Caridade, Jejum e Peregrinação a Meca.
B. (    ) Credo, Oração, Caridade, Jejum e Peregrinação a Jerusalém.
C. (    ) Credo, Oração, Jesus Cristo, Jejum e Peregrinação a Meca.
D. (    ) Credo, Oração, Caridade, Fraternidade e Peregrinação a Meca.
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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SÍMBOLOS



ISLAMISMO 
Lua Crescente com 

uma Estrela 
• A lua crescente e a estrela eram marca do Império Otomano que 

durou do século XI ao século XX. 

• Passou a representar a renovação da vida e da natureza.

• As pontas da estrela indicam os cinco pilares da religião islâmica: 
oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. 

HAMSÁ – ou Mão 
de Fátima

• Tal como são cinco os dedos das mãos, o Hamsá representa os 
cinco pilares da fé.

• Fátima é o nome de uma das filhas do profeta Maomé. 

• Fátima é um modelo para as suas mulheres; pois os mulçumanos 
acreditam que ela não tem pecados.



ISLAMISMO 

Zulfiqar
Espada de Maomé

• Representa a distinção entre os conceitos de certo e errado. 

• Maomé transferiu a arma para um grande guerreiro, que também 
era seu primo, chamado Ali e ao fazer isso disse a famosa frase: 
“Não existe nenhum herói, mas Ali. Não existe nenhuma espada, 
exceto zulfiqar.".

Masbaha 
Contas

• O islamismo tem um objeto que utiliza nas suas orações.

• Chama-se Masbaha e tem 99 contas; em cada uma delas é dito 
um dos nomes de Deus. 

• Na conta de número cem, os crentes da fé islâmica cantam “Alá”
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• O Islamismo é aberto a todos, 
independentemente de raça, idade, gênero 
ou crenças prévias. 

• Não há estrutura clerical no Islamismo.

• ULEMÁS: Grupo de pessoas reconhecidas 
pelo seu conhecimento da religião e da lei 
islâmica.

• MUFITI: Os homens que se destacam pelo 
seu grande conhecimento da lei islâmica. 

AUTORIDADE RELIGIOSA
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• No Islamismo não há distinção entre a religião e a política; 
tampouco entre a fé e a moral.

•  Todas as obrigações religiosas, morais e sociais do homem 
estão estabelecidas na sagrada lei muçulmana: a XARIÁ.

• XARIÁ (Caminho para o oásis): o caminho correto para a 
conduta humana, que foi mostrado por Deus ao homem. 

• O Alcorão contém instruções sobre o governo da sociedade, 
economia, casamento, moral, status da mulher etc.

• Quando o Corão não dá instruções definitivas, os 
muçulmanos se voltam para a Suna. 

Relações humanas — Ética e política
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• Duas citações do Corão demonstram como ele 
pode ser usado para fundamentar duas visões 
bem diferentes do papel da mulher:

 "Os homens têm autoridade (protetores) 
sobre as mulheres porque Deus os fez 
superiores a elas (mais força)" (sura 4:34).

Entre os Seus sinais está o de haver-vos 
criado companheiras  da vossa mesma 
espécie, para que com elas convivais; e 
colocou amor e piedade entre vós. Por 
certo que nisto há sinais para os sensatos. " 
(sura 30,21).

As mulheres no Islamismo

As vossas mulheres estejam caladas 
nas igrejas; porque não lhes é 

permitido falar; mas estejam sujeitas, 
como também ordena a lei. E, se 
querem aprender alguma coisa, 

interroguem em casa a seus próprios 
maridos; porque é vergonhoso que as 

mulheres falem na igreja.

1 Coríntios 14:34,35
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• CASAMENTO: A mulher só 
pode ter um marido, ao passo 
que os homens podem ter até 
quatro esposas.

• Porém, um homem não deve 
tomar mais esposas do que 
pode sustentar.

• Hoje, a poligamia é proibida na 
Turquia e na Tunísia, por 
exemplo. 

As mulheres no Islamismo: Casamento.
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• DIVÓRCIO: Há regras e condições destinadas a evitar o 
excesso de facilidades para o divórcio.

• Segundo Maomé, O DIVÓRCIO é "a atividade legal menos 
preferida por Deus". 

• O índice de divórcios nos países árabes é o mais alto do 
mundo.

• O marido também tem o direito de punir fisicamente a 
esposa se ela for desobediente:

"Quanto àquelas de quem temes desobediência, deves 
admoestá-las, enviá-las a uma cama separada e bater 
nelas“ (Sura 4, 34)

As mulheres no Islamismo: Divórcio. 

Todavia, aos casados mando, 
não eu mas o Senhor, que a 

mulher não se aparte do 
marido. Se, porém, se 

apartar, que fique sem casar, 
ou que se reconcilie com o 

marido; e que o marido não 
deixe a mulher.

1 Coríntios 7:10,11
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• A tradição de usar véu, ou chador, não deriva 
do Corão. Ela se difundiu por amplas áreas 
geográficas, independentemente da religião. 

• Em sua origem, tal moda se limitava às classes 
superiores. Na sociedade agrícola, na qual as 
mulheres deviam trabalhar no campo, 
mulheres não usavam véu. 

• A luta contra o véu vem sendo uma questão 
predominante na modernização de muitas 
nações árabes.

As mulheres no Islamismo: Véu. 

Mas toda a mulher que ora ou 
profetiza com a cabeça descoberta, 

desonra a sua própria cabeça, 
porque é como se estivesse rapada. 
Portanto, se a mulher não se cobre 
com véu, tosquie-se também. Mas, 
se para a mulher é coisa indecente 
tosquiar-se ou rapar-se, que ponha 

o véu.

1 Coríntios 11:5,6



45

• Caaba:   Edifício situado dentro da mesquita 
principal de Meca. De acordo com o Alcorão, foi 
construída por Abraão para que todas as pessoas 
fossem ali celebrar os ritos da Haje (Peregrinação 
a Meca)

• Medina: Cidade para onde Maomé e os 
primeiros muçulmanos fugiram.

• Jerusalém: Maomé teria viajado para Jerusalém 
cavalgando um ser denominado Buraq: animal 
branco, metade burro, metade mula, com asas. 
Em Jerusalém, Maomé subiu ao céu onde 
dialogou com Deus, Moisés e Jesus. No local de 
Jerusalém onde se acredita que Maomé subiu ao 
céu, foi construída a Cúpula da Rocha.

Lugares sagrados
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Festas
• As principais festividades do 

islamismo são:

• Eid-Al-Adha: Coincide com a 
peregrinação anual a Meca.

• Eid-al-Fith: Quando se quebra o 
jejum do mês do Ramadã. 

• Ramadã: O mês sagrado (mês do 
jejum). O fiel não deve ingerir 
alimento nem água, do nascer ao 
pôr do sol. 



Muhammad: O Último profeta  (Animação)

47

Sugestão de Filme
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3. A lua crescente e a estrela eram marca do Império Otomano, que durou do século 
XI ao século XX.  O símbolo passou a representar a renovação da vida e da natureza 
visto que os muçulmanos seguiam um calendário lunar. O que significam as pontas 
da estrela? (Marque a alternativa correta) 

A. (    ) Representam a distinção entre os conceitos de certo e errado
B. (    ) Cada uma delas representa um dos nomes de Deus. 
C. (    ) Representam Fátima: uma das filhas do profeta Maomé 
D. (    ) Os cinco pilares da religião islâmica: oração, caridade, 
fé, jejum e peregrinação. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Contém ensinamentos e exemplos normativos de Maomé. É conhecida 
graças aos hádices, que são narrações acerca da vida do profeta ou o que 
ele aprovava

4. Qual livro sagrado do Islamismo está descrito acima? (Marque a alternativa 
correta) 

A. (    ) Bíblia. 
B. (    ) Corão. 
C. (    ) Suna. 
D. (    ) Bhagavad Gita
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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1. São lugares sagrados do Islamismo: (Marque a alternativa correta) 

A.(    ) Caaba, Medina e Abu Dhabi.
B. (  ) Caaba, Medina e Jerusalém.
C. (    ) Caaba, Jerusalém e Nazaré,
D.(    ) Não há lugares sagrados no Islamismo. 
E. (    ) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Tema: Tradições Religiosas 
Ocidentais: Espiritismo Kardecista

Objetivo: Compreender as 
características específicas do 
Espiritismo Kardecista: Escritura 
Sagrada, Doutrina, Ritos, Festas, 
Ethos e Simbologia.
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