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QUERIA CONVIDAR 
VOCÊS PARA UMA AÇÃO 

SOLIDÁRIA QUE VAI 
ACONTECER NESTE FIM 

DE SEMANA AQUI 
NO BAIRRO!

PARECE 
INTERESSANTE! 
NÓS IREMOS!

VOCÊS VÃO 
ADORAR! LÁ TEM 
MUITA COISA QUE 
PODEM AJUDAR 
A MELHORAR A 
VIDA DE VOCÊS!
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OLHA SÓ ONDE 
ELA ESTÁ! ELA 

ADORA CAPOEIRA!
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VOU FICAR 
COM CARA DE 

NERD COM ESSES 
ÓCULOS!
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É POR CAUSA 
DO RAMADAN! 

O MÊS SAGRADO 
PARA TODOS OS 
MUÇULMANOS 
AO REDOR DO 

MUNDO.

Jejuar no período do Ramadan é obrigatório 
para todos os muçulmanos, menos os 
doentes, as grávidas, crianças que não 

entraram na puberdade, idosos e pessoas que 
estejam viajando, mas eles devem praticar 
assim que estiverem aptos, mesmo que não 

estejamos mais na época do Ramadan.

Nesse nono mês do 
calendário islâmico, os 
muçulmanos jejuam 
durante o dia, rezam 
e celebram a revelação 
do Alcorão Sagrado ao 
Profeta Muhammad.

Apesar do jejum ser 
obrigatório somente 
para adultos, as 

crianças a partir dos 
oito anos podem 
jejuar por livre e 

espontânea vontade 
ao observarem os 
pais jejuando. É o 
caso do Khalil, que 
resolveu jejuar!

Durante o jejum os muçulmanos 
exercem a paciência, ficam mais 
próximos a Deus e praticam a 
generosidade com os outros.
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Bom, como todos 
sabem, eu sou 

muçulmano e minha 
religião é o Islam.

O Islam é uma religião 
monoteísta e tem como 

livro Sagrado o Alcorão, que 
consideramos ser a palavra 
literal de Deus, ditada pelos 
ensinamentos e exemplos 
do Profeta Muhammad, o 
último profeta enviado por 

Deus à Terra.

Um adepto desta religião é 
chamado de muçulmano; ele 
deve seguir os cinco pilares 
do Islam, nome dado aos 

cinco principais atos exigidos 
pela religião.

O primeiro destes cinco 
pilares é:

A FÉ
O pilar da fé consiste em 
declarar que não há outra 
divindade além de Deus e o 
Profeta Muhammad é seu 

mensageiro.
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O segundo é a

ORAÇÃO

Os mulçumanos devem realizar 
cinco orações diárias:

* Ao amanhecer
* Depois do meio-dia

* Entre o meio-dia e o pôr-do-sol
* Logo após o pôr-do-sol

* Aproximadamente uma hora 
após o pôr-do-sol

A oração é um momento de 
aproximação com Deus. Os 

muçulmanos podem realizar as 
orações em qualquer local, desde 
que seja um local limpo e livre de 
impurezas. É obrigatório, na hora 
de rezar, virar-se no sentido da 

cidade de Meca, localizada 
na Arábia Saudita.
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Aí vem a 

CARIDADE

ou zakat

A palavra zakat significa 
purificação e crescimento. 

Cada mulçumano deve calcular 
anualmente a sua zakat, que 
em geral corresponde a 2,5% 

dos seus rendimentos.

As pessoas pobres não 
precisam pagar zakat, visto 
que um dos objetivos deste 
dever religioso é precisamente 

ajudar os mais pobres.
 

Um dos objetivos deste dever 
religioso é precisamente ajudar 

os mais pobres. O zakat 
é uma responsabilidade do 
rico e um direito dos 
mais necessitados. 
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Durante o mês do Ramadan 
os muçulmanos não podem 
comer, beber, fumar ou 

ter pensamentos negativos 
durante o período entre o 
amanhecer e o pôr-do-sol. 

Como o Jucão explicou, os 
idosos, doentes e grávidas 
estão dispensados do jejum, 

mas podem também realizá-lo 
de outra forma, como, por 
exemplo, alimentando pobres 
durante os dias em que não 
foi possível realizar o jejum.

Agora vamos falar do JEJUM
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E por fim a PEREGRINAÇÃO À MECA (Hajj)

A peregrinação é chamada de “Hajj”. Todos os muçulmanos 
que tenham capacidade financeira e de saúde devem realizá-
la pelo menos uma vez na vida. A peregrinação acontece 
na cidade de Meca, na Arábia Saudita, no mês de Dhua 

al-Hija, que é o último mês do calendário islâmico. 

Se a peregrinação for realizada em outro mês do calendário, 
não será considerada como Hajj, mas é um ato positivo. 
Lá, os muçulmanos usam roupas simples e dão voltas em 
torno da Kaaba, que é o lugar mais sagrado do Islam. 
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NO DIA SEGUINTE...
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