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A Coleção CONVERSAS da Editora  AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões, é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro,  de fato,  pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar 
ideias,  afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar 
sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo 
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês tratamos de 
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Maria Isabel é médica, católica e mãe de três filhos. Gosta 

muito de viajar, mas a cada dia sente mais medo por causa 

de atentados e do terrorismo.

Ficou assustada e apavorada com o atentado que ocorreu 

em Paris no dia 07 de janeiro de 2015. 

A cada dia ela vê mais e mais ataques terroristas.

Ela acredita que todo atentado terrorista é sempre 

provocado por algum grupo muçulmano. Conhece muito 

pouco sobre o Islã.

É verdade que todo muçulmano 
é terrorista?



Mas por que toda hora vemos 
atentados no mundo todo 

praticados por muçulmanos?

NÃO! 
o verdadeiro Muçulmano jamais será um terrorista. 

O terrorismo é uma prática de ódio e não faz parte da 

Religião Islâmica.



Maria Isabel, os atentados que a gente vê e sofre com 

eles, na verdade, são práticas de fundamentalistas 

religiosos e de movimentos políticos que se utilizam 

da religião para provocar dor e morte. 

Nem todo atentado é praticado em nome do Islã. 

O mundo vive, há muitos anos, guerras chamadas de 

"santas" envolvendo muitas religiões. na verdade,  

estas guerras usam as religiões como pano de fundo 

para justificar interesses que nada tem a ver com fé.

Vocês estão querendo me dizer então que 

os muçulmanos só querem fazer o bem? 



Os Muçulmanos são como Católicos, Evangélicos, Espíritas ou 

qualquer outra fé e religião que pregam amor, paz e fazem da fé 

um caminho de união e não de guerra.

Sim! o Corão, que é o livro de Fé dos 

Muçulmanos, não incentiva a 

prática de atos terroristas. 

Desculpa, mas todos os 
dias a gente vê 

muçulmanos matando gente 
inocente. Não vê?



Não, Não são Muçulmanos que estão 

matando gente inocente. São 

fundamentalistas religiosos ou forças 

políticas que se utilizam da religião para 

atos que são abominados pela fé no Islã. 

Assim como os movimentos que se diziam 

católicos ou evangélicos fizeram em 

tantas partes do mundo.

Eu, cada dia, tenho mais raiva destes muçulmanos. Isso 

que vocês estão me falando não é verdade. Muçulmanos 

matam pessoas inocentes. Eu tenho ou não o direito de 

ter raiva deles?



Não vou ter raiva de quem 
mata gente inocente de forma 

violenta?

Na verdade, esta raiva está sendo provocada pela falta 

de informação e deve ser repensada a partir do momento 

que você conhecer a bela história desta religião.

A sua raiva, que vem sendo multiplicada entre outras 

pessoas, é o pior caminho para que possamos de fato 

construir a paz. 

Se o mundo se voltar contra os muçulmanos de bem 

podemos cair numa armadilha sem fim. O melhor caminho 

será sempre o diálogo e o conhecimento.



Maria Isabel, quem mata gente inocente de forma 

violenta não tem nada a ver com fé e religião.

O que devemos exigir é justiça para cada assassino 

que faz da barbárie o caminho para um mundo pior. 

Quem mata gente inocente não pode ser considerado 

uma pessoa de fé e sim uma pessoa com ódio e você 

sabe que o ódio nada tem a ver com a fé.

Mas os muçulmanos não 
odeiam os católicos e os 

evangélicos?



Não, Não odeiam. 

Os muçulmanos e a fé no Islã, assim como a fé cristã 

ou qualquer outra fé, praticam o bem e pregam o 

amor. 

Neste momento que todo o mundo sente dor é preciso 

reafirmar que o terrorismo não é uma prática de fé e 

sim uma prática de ódio.

Não existe terrorismo na fé Islâmica. 

Muito difícil acreditar que os 
muçulmanos não apoiam o terrorismo. 
Eles não fazem festa nas ruas para 
comemorar ataques terroristas?



Quem vai para a rua comemorar ataques 

terroristas são ativistas políticos que 

acreditam que práticas de violência são o 

caminho para as mudanças. 

Maria Isabel, uma questão fundamental que 

temos que sempre reafirmar: A fé deve ser um 

espaço de liberdade, convivência e de amor 

entre as diferenças e nunca de vingança ou de 

morte.

A fé deve vir carregada de Vida e, quando você 

ouvir falar em atentados terroristas, pode 

ter certeza de que não ocorreu um ato de fé e 

sim um ato de ódio.



NÃO! 
Não são. Mesquitas são "templos" de prática de fé. 

Assim como são as Igrejas Católicas, os Centros 

Espíritas e as Igrejas Evangélicas. 

As Mesquitas são espaços de adoração dos 

muçulmanos a Alá. Não são espaços de ódio.

Então as mesquitas não são 
um quartel de violência?



sim, Nós acreditamos que os Muçulmanos são pessoas 

do bem, assim como qualquer outro religioso que 

queira praticar o bem. 

Precisamos usar este momento para debater e 

conhecer a fé no Islã e evitar, de todo modo, a 

construção do preconceito e do ódio contra a 

comunidade muçulmana no Brasil e no mundo. 

O mundo precisa de mais pontes e de menos muros.

Vocês realmente acreditam que 
os muçulmanos não querem fazer 
o mal e nem matar os católicos 

e evangélicos?



Procure no site do AfroReggae a Ediçao número 68 do InfoReggae 

pois nela a gente fez um pequeno "dicionário" sobre questões 

relacionadas ao Islã e ao mundo Muçulmano.

Acho que vai te ajudar muito a repensar sua opinião sobre uma 

imensa parcela de habitantes do mundo. 

Não é hora de construir ódios, É hora de unir as pessoas e viver 

as diferenças com serenidade e com maturidade. 

Cada pessoa pode ter sua religião e não faz sentido que 

briguemos por causa de fé que é uma questão privada e 

particular.

Eu confio em vocês. 
Mas ainda tenho medo. 
O que devo fazer?



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Vocês têm razão. 
Eu conheço muito pouco da fé 
Islâmica para achar que todos 

estão errados. 
O que eu faço, então?

Leia nossa Edição 68 do InfoReeggae e 

procure outras leituras e outros estudos. 

Visite uma Mesquita, quando puder, e 

sobretudo, abra seu coração para o amor 

e para as diferenças e não acredite que o 

terror tem a ver com fé no Islã.



O AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de 
jovens das camadas populares. Tem por 
missão promover a inclusão e a justiça 
social, utilizando a arte, a cultura afro-
brasileira e a educação como ferramentas 
para a criação de pontes que unam as 
diferenças e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da cidadania. 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
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“é verdade que todo 
muçulmano é terrorista?“

Edição e arte 
Luiz Adrien

Esta edição da Coleção Conversas é 
dedicada à fé no Islã e a toda comunidade 
muçulmana brasileira.
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