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Apresentação

Esta nova edição da Coleção Presta Atenção! vai tratar de um assunto muito importante: 

Religião.

 

A fé é uma questão muito pessoal e cada um tem a sua. Certo?

 

Sim, seria certo, mas infelizmente a fé tem levado as pessoas a rompimento de amizades e até 

mesmo familiar.

 

Todos acham que sua fé é a certa, e isso não seria um problema se não quisessem impô-la 

como a única fé a ser vivida por todos.

 

O AfroReggae vem trabalhando há muito tempo na construção da convivência de fé 

diferentes.

 

O amor a um deus, ou a vários deuses, orixás, entidades, ou mesmo a falta de fé não pode 

continuar sendo um caminho para a morte, a guerra e o rompimento de amor.

 

A palavra religião quer dizer RELIGAR. E se a gente prestar atenção em todas as crenças 

nenhuma delas prega o ódio e a morte. Todas querem vida e todas querem paz.

 

São os homens que, em nome da religião ou de um fundamentalismo religioso, provocam a 

dor ao invés de viver com harmonia.

 

Este ano foi sofrido para todos por causa do atentado terrorista na Revista Charllie Hebdo, 

mas o que devemos afirmar é que o que ocorreu ali não foi um ato de fé e sim um ato de 

terror.

 

Existem várias religiões, vários deuses e várias crenças. 

 

Vale PRESTAR MUITA ATENÇÃO que a palavra e prática mais importante que devemos viver 

em relação a religião é RESPEITO.

 

Vamos em Frente!

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial



3 - Se você é evangélico, não é preciso 
ficar falando para sua amiga Católica 

que Santos não existem.

2 - Trabalhos e oferendas da Umbanda 
ou Candomblé em esquinas de ruas 

devem ser respeitados como um ato de 
fé. Não tenha medo e nem quebre.
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1- Na sua sala de aula existe uma muçulmana. Não 
ria da forma como ela se veste.  Ela se veste de 

acordo com sua fé. 

Santos não existem. São apenas imagens. 



4 - Se você é católica e uma amiga do 
trabalho te chama para ir numa Sessão 

Espírita, basta dizer que sua fé é outra. Não 
diga que não acredita na fé dela.

Hoje tem reunião no
Centro Espírita, quer ir?

5 - No seu aniversário uma amiga te dá um 
presente e é uma Santa Rita. Você é ateia e não 
acredita em Santos.  Agradeça o presente com 

carinho. Não precisa dizer que não crê em nada. Obrigada pela lembrança.



8 - Ensine aos seus filhos que 
nenhuma religião é melhor que 

outra

7 - Sua esposa passou a praticar 
uma nova religião. É hora de 
conversar e não de separar. 

6 – Você está vendo jornal e as imagens são de 
muçulmanos ajoelhados saudando o Profeta. Respeite 

esta prática de fé.

É a religião
dele, filho.

Devemos respeitar a
prática religiosa deles.

Vou continuar te amando.



10 - Nunca discuta religião. Cada um tem a sua.

9 - Você não deve fazer do seu lugar de trabalho um espaço 
de fé. Nada de levar imagens, bíblias, guias, amuletos. 

Já pensou se todos fizerem isso?

Para de ir nestas 
sessões espiritas.

Vamos ser amigos e respeitar nossas crenças.



Marcos nasceu em uma família evangélica. Desde cedo, frequentou a Escola Dominical, na Igreja, 

e "aprendeu" que a única fé certa era a de sua igreja. O pastor sempre questionava os católicos 

por adorarem imagens de esculturas e falava que espíritas e praticantes de religiões de matrizes 

africanas eram ligadas ao diabo. Na Igreja, ele aprendeu a ter medo das oferendas aos Orixás e a 

não respeitar a religião islâmica. Marcos achava aquilo tudo muito estranho, pois em sua família 

tinha uma tia que era católica e outra que era espírita, e ambas eram pessoas maravilhosas. 

Como elas estariam praticando o mal?

 

Quando Marcos foi para o Ensino Médio,  conheceu uma amiga que era da umbanda. No início, 

teve preconceito porque se lembrava, o tempo todo, do que o pastor dizia, mas ao mesmo 

tempo sabia que gostava daquela menina e não conseguia entender como ela não poderia ser sua 

amiga por ter uma religião diferente. O afeto falou mais alto e ficaram amigos. Amizade que já 

dura mais de 25 anos. Já na universidade, Marcos conheceu pessoas de todas as “tribos, povos e 

raças”, pessoas que acreditavam em tudo, pessoas que não acreditavam em nada, pessoas que 

queriam acreditar em algo, mas não conseguiam.

 

Marcos foi percebendo que as pessoas não podiam ser rotuladas pela sua religião e, mais do que 

isso, ele descobriu que o afeto e o amor não se medem pela fé das pessoas. Marcos, ao contrário 

do que aprendeu na Igreja, não se importava mais com a religião das pessoas, mas com o que as 

pessoas representavam de bom na vida dele.

 

Hoje, Marcos tem mais de 40 anos. Não acredita que exista uma única fé e um único deus. Marcos 

acredita e defende que todas as pessoas sejam livres para crer e adorar o deus que quiserem. 

Marcos trabalha em um projeto que combate todo tipo de intolerância religiosa.

 

Marcos não é de frequentar igrejas, cultos, missas, saídas de santos e nem mesmo de tomar 

passes, mas ele, todos os dias, busca ajudar na construção de um mundo onde todas as religiões e 

todos os deuses possam ser respeitados e não violados, criticados ou desvalorizados. Marcos é 

um cara que acredita que quem tem uma religião tem muito amor para doar, e é por isso que 

segue defendendo que todas as crenças e religiões devem buscar o diálogo e a convivência 

baseada na construção de um mundo cada vez melhor para todos.

Uma história real...
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