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Foi para ter uma atitude acolhedora com 
a Comunidade LGBTQ+ que as Pastoras 
Lanna Holder e Rosania Rocha criaram 
a Comunidade Cidade de Refúgio, que 
hoje é uma das maiores Comunidades 
Protestantes Neoliberal do Brasil.

Em conversa com a Pastora Gabriela 
de Moraes, uma das pastoras da Cidade de 
Refúgio em São Paulo, ela conta um pouco 
sobre a igreja e sua vivência nela. Pastora 
Gabi, como gosta de ser chamada, esteve 
presente logo nas primeiras semanas de 
fundação da Comunidade, fala sobre seu 
processo de aceitação como lésbica e 
cristã e mostra sua opinião a respeito do 
modo como os cristãos tratam do assunto 
Comunidade LGBTQ+. 

ternet, na época do MSN me mandaram o link da 
Igreja daí eu conheci a Cidade de Refúgio. Mas até 
então eu não tinha ouvido ainda. Quando eu co-
nheci, a Pastora Lana Holder estava anunciando a 
inauguração da Igreja, eu não vim na inauguração, 
vim na semana seguinte, aí a partir daí eu nunca 
mais saí. 

Código - Antes de fundar esta igreja, as Pas-
toras frequentaram a Assembleia de Deus. A Ci-
dade de Refúgio tem influências nessa corrente 
do Protestantismo? 

Sim. Existem pessoas aqui que vieram de vá-
rias igrejas diferentes. A Cidade de Refúgio é uma 
igreja protestante, nós seguimos essa linha, mas a 
gente sem querer acabou criando uma identidade 
muito pessoal, muito particular, crendo na palavra 
de Deus, é a mesma bíblia, é a mesma doutrina, é 
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Código - Qual é a reação das pessoas quan-
do ficam sabendo que você está em uma igreja 
protestante? 

Hoje as pessoas não se assustam tanto quan-
to antes. No começo era mais, por exemplo, pesso-
as chegavam e me perguntavam se eu estava indo 
pra igreja, eu falava que sim, eles me questiona-
vam da minha sexualidade e queriam saber como é 
aqui. Quando eu explicava as pessoas estranhavam, 
mas é normal porque tudo que é diferente causa 
uma estranheza nas pessoas até que aquilo em al-
gum momento se torne normal. No começo é mais 
difícil, mas depois eles vão se acostumando. Não 
aceitando, se acostumando.   

Código - Como você conheceu a Comunida-
de Cidade de Refúgio? 

Eu conheci a Cidade de Refúgio através da in-

Aigreja tem um papel fundamental na 
sociedade. A igreja deveria abraçar 
mais as pessoas e de alguma forma 
ela não faz isso.” 

Pastora Gabriela se prepara para o culto.

 “A nossa justificativa é João 3,16: Deus 
amou o mundo de tal maneira, que deu seu 
filho pra morrer numa cruz, para que todos 
aqueles que nele crê não pereçam, mas 
tenham a vida eterna”. .. se a bíblia 
inteira se perdesse e esse versículo 
ficasse ali, seria o suficiente, não 
precisaria de mais do que isso.
Pastora Gabriela de Moraes  
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o mesmo Deus, mas a gente acabou criando essa 
identidade um pouco diferente. Algumas partes li-
túrgicas lembram muito a Assembleia.

Código - Você está aqui desde o começo, 
houve dificuldades da igreja realmente se firmar 
por ser uma igreja diferente das outras?  

A nossa dificuldade como igreja é como de 
toda igreja quando vai se firmar, quando vai se es-
tabelecer. As questões financeiras, as questões de 
governo, de apoio, de ajuda, realmente é a maior 
dificuldade que uma igreja passa 
para se firmar. A Cidade de Refúgio 
não enfrentou nenhuma dificulda-
de que nos fizesse falar “poxa isso 
aqui vai ser uma dificuldade, isso 
aqui vai ser um impedimento pra 
gente crescer”, dificuldade de falar 
pra você que quase paramos, quase 
desistimos nunca aconteceu e hoje 
a gente tem outras sedes em outros 
cinco estados, a mais nova é a do 
Rio de Janeiro e outras quatro cida-
des do interior de SP.     

Código - Qual a missão e os principais obje-
tivos da igreja? 

Nossa missão hoje, principalmente como 
uma igreja inclusiva, é agregar o maior número de 
pessoas, não dentro da igreja, não fazer da nossa 
igreja cheia e gorda, mas é agregar o maior número 
de pessoas ao Reino de Deus. Esse é o nosso maior 
foco, é essa a nossa missão, é a gente falar de Jesus, 
falar do amor de Jesus e não ver as pessoas morren-
do, perdendo a sua vida sem conhecer a Jesus, sem 
conhecer esse amor, essa é a nossa maior missão. 

Código - Como foi o crescimento da igreja? 
Hoje temos seis anos de Ministério, com 

três anos a gente já veio para essa igreja, a gente 
tinha uma igreja que era muito apertada, cabiam 
200 pessoas. Muitas vezes a galera tinha que ir pro 
salão de baixo, assistir ao culto pelo telão porque 
não cabiam pessoas. Com três meses tivemos que 
quebrar a parede porque estava enchendo muito 
aí você percebe como as pessoas são sedentas de 
Deus, como elas realmente precisam de Deus. A 

gente não tem essa estrutura hoje 
porque é uma igreja vaidosa, que 
quer ver tudo excelente embora 
Deus mereça o excelente, a gente 
faz isso na intenção de glorificar a 
Deus, mas a gente sentiu a necessi-
dade de crescer porque as pessoas 
estavam indo embora, não estavam 
conseguindo ficar no culto, não ti-
nha espaço pra ninguém entrar, era 
muito calor, então está hoje como 
esta, por conta dessa necessidade, 
a gente só conseguiu realmente 

com a ajuda de Deus e dos fiéis que acreditam nes-
se trabalho. 

Código - Vocês têm algum projeto em vista 
para aproximar as pessoas da igreja? 

A gente tem o desejo de colocar nossa ONG 
que se chama “Irmãos em Ação”, que por enquan-
to a gente não conseguiu desenvolver por falta de 
estrutura física, mas a gente tem o desejo de tirar 
travestis da rua, da vulnerabilidade social. Prepará-
-las pro mercado de trabalho, ter um espaço onde 
a gente possa cuidar delas, porque, por exemplo, 

Casal de moças aguardando inicio de culto.

Fo
to

: N
ay

ar
a 

Ja
qu

el
in

e

“Se a gente for pegar os 
textos isolados da bíblia 
e querer praticar como 
verdade, não é possível, 
porque não se aplica a 

essa realidade e existe um 
contexto além daquilo que 

está ali”



se você pegar uma igreja tradicional que faz um tra-
balho com travestis, a primeira coisa que o pastor 
vai falar é “tira essa saia, bota uma calça, corta o 
cabelo, porque você é homem”, e a travesti não, 
ela quer usar saia, quer usar o cabelo cumprido, se 
você falar pra travesti colocar a melhor roupa pra 
vir ao culto, ela vai por a melhor lingerie, a melhor 
minissaia, a gente quer ser uma igreja que respei-
ta essa diferença. Esse é nosso sonho, futuramente 
ter um centro de reabilitação, uma casa de recupe-
ração que a gente possa dar às travestis, aos mora-
dores de rua que são transexuais a oportunidade 
de realmente ter seu espaço e 
de ter dignidade. Aqui na igre-
ja a gente tem a oportunidade 
de trabalhar com empresá-
rios com pessoas que a gente 
sabe que ajudaria, a gente só 
não tem estrutura física ainda 
pra ser uma ONG, somos uma 
igreja, só que a gente está ca-
minhando pra isso.

Código - Sabemos que 
quando o assunto é homos-
sexualidade, a igreja condena 
o relacionamento entre pes-
soas do mesmo sexo baseada 
no sentido religioso e bíblico, 
como você vê isso?  

Quando eu conheci a 
Jesus na Assembleia de Deus, 
aprendi muito lá e foi onde 
amadureci em toda a minha 
adolescência. Então eu cresci 
ouvindo o tempo todo que era 
errado, que era pecado, que 
eu ia pro inferno. Pra mim quando eu conheci a te-
oria inclusiva, quando eu conheci a igreja inclusiva, 
foi difícil lidar com isso. Os pastores de igrejas tradi-
cionais que não aceitam os gays, precisam estudar 
mais sobre isso, precisam entender melhor sobre 
isso, quando eu conheci a Cidade de Refúgio, eu 
ainda era muito religiosa, eu chegava ser hipócrita 
com a religiosidade. Eu vinha de mãos dadas com a 
minha namorada, hoje minha esposa, mas quando 
eu chegava na porta da igreja eu soltava a mão, eu 
achava que era pecado, eu achava que era errado 
e aqui é uma igreja que não vê isso como um pe-
cado, a gente entende através da bíblia que não é 
pecado. Por exemplo, as pessoas costumam usar o 

livro de Levíticos contra os homossexuais, que fala 
que é pecado um homem se deitar com outro ho-
mem, que é abominação, só que no mesmo livro 
de Levítico diz que é abominação homem fazer a 
barba, diz que é abominação um homem se deitar 
com uma mulher quando a mulher está em sua fase 
menstrual, diz que é abominação comer carne de 
porco, então porque esse versículo especificamen-
te é usado contra os gays e o cara que faz a barba 
pode ir pro céu? Então, na verdade, é o contexto 
histórico da época, a gente não pode pegar esse 
contexto histórico que na época era lei e trazer pra 

igreja agora e dizer que essa é a verdade. Não estou 
dizendo que a bíblia é uma mentira, estou dizendo 
que o livro de Levítico é um livro escrito na época 
da lei, então existem ali versículos para a época e 
não pra agora, igual por exemplo, o versículo que 
diz que se teu olho te faz pecar você deve arrancar 
ele fora, eu nunca vi ninguém arrancar o olho por-
que estava pecando, porque é um texto que não se 
aplica a isso, Se a gente for pegar os textos isola-
dos da bíblia e querer praticar como verdade, não 
é possível, porque não se aplica a essa realidade e 
existe um contexto além daquilo que está ali. 

Quando eu entrei aqui cheia de religiosida-
de, cheia de verdades que eu aprendi na época en-
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tendendo como verdade, eu me dispus a conhecer 
a igreja inclusiva que é a Cidade de Refúgio e me 
dispus a tentar entender. Eu aprendi a vida intei-
ra que vermelho é vermelho, de repente, alguém 
me diz que, na verdade, vermelho pode ser azul e 
foi assim que eu interpretei. Aprender uma coisa a 
vida inteira pra, de repente, alguém chegar e falar 
que é diferente, fora toda a questão de ensinamen-
to teórico e teológico que eu aprendi aqui que me 
fez entender que Deus me ama e me aceita. Teve 
a transformação do Espírito Santo 
na minha vida, acho que quem me 
convenceu não foi o homem e toda 
letra que a gente sabe, que a gente 
conhece, mas foi realmente o amor 
de Deus por mim, tudo o que eu vivo 
hoje, tudo o que eu sou hoje, eu sou graças a esse 
amor, não tem como dizer que não é verdade. Eu 
acho que qualquer pastor de qualquer igreja que 
não conheça isso ainda, a Cidade de Refúgio está de 
portas abertas pra trocar esse tipo de informação, 
pra trocar esse tipo de ideia, pra pegar a bíblia e 
mostrar no que a gente realmente acredita e quem 
sabe a partir daí começar a pregar assim também. 
Acho que independente de teologia e de tudo que 
eu falei, se a gente soubesse se respeitar mais e se 
amar mais não existiria tanta violência, principal-
mente por meio da igreja que deveria proclamar 
mais a paz do que gerar tanta violência. 

Código - Qual a importância de um Ministé-
rio religioso que abraça a Comunidade LGBT? 

Eu não sei se eu consigo expressar o quanto é 
importante, principalmente se tratando de igreja. A 
igreja, independente do segmento em que ela per-
tence, tem um papel fundamental dentro da socie-
dade, e falando da comunidade LGBT, a igreja que 
deveria abraçar essas pessoas, de alguma forma 
não faz isso, ou acha que faz, como por exemplo: 
“Você é gay, a gente te ama a gente te aceita, mas 
você não pode fazer nada, fica quietinho no banco”. 
Me refiro não só às pessoas que cresceram dentro 
da igreja e por algum motivo, principalmente se-
xualidade, foram expulsas. Mas aqueles que são 
gays e que nunca foram a igreja nenhuma por que 
sabem que não serão bem-vindos. Aqui eles serão 
bem-vindos. A Cidade de Refúgio é uma igreja que 
inclui gays, mas não tem esse rótulo de incluir só os 
gays, a gente quer deixar cada vez mais claro que é 
uma igreja pluralista, qualquer pessoa de qualquer 
raça, classe social, orientação sexual e que queira 

conhecer Jesus, a Cidade de Refúgio está aberta pra 
isso. A Igreja Inclusiva é importante porque Jesus 
era inclusivo, a Cruz é inclusiva, então a gente tem 
sim esse papel fundamental na sociedade. 

Código - Como vocês veem o preconceito 
que ainda existe na maioria das igrejas? 

Falando no preconceito de uma forma gene-
ralizada, ele existe dentro de todo mundo. O pro-
blema do preconceito é quando a gente não se dis-
põe a abrir mão dele. Então é um problema ruim 

para todos nós. Todos nós temos al-
gum tipo de preconceito e todos nós 
precisamos analisar e saber como 
lidar melhor com isso. O preconceito 
afasta as pessoas de pessoas, acho 
que existiu algo na vida de Jesus que 

ele viveu muito intensamente e que a gente acaba 
não vivendo por causa do preconceito, que é o rela-
cionamento com o próximo. Ele teve muito relacio-
namento com o próximo, os discípulos mesmo que 
estavam com Jesus, tinha ali o traidor, tinha o cara 
que negou ele três vezes. Então ele não escolheu 
pessoas perfeitas, se ele fosse movido pelo precon-
ceito ele não teria escolhido aquelas pessoas pra 
estar com ele. Então, Jesus sendo nosso exemplo a 
ser seguido, a gente tem que abrir mão de qualquer 
preconceito, no mínimo buscar entender, no míni-
mo buscar estudar. A igreja tem a bíblia, conhece a 
Jesus, a igreja tem acesso à bíblia que é a palavra 
de Deus, sabe que o maior mandamento é o amor.

Código - Você sente que existe muito pre-
conceito aqui dentro ainda? 

O preconceito, acho que ele sempre vai exis-
tir, mas precisa haver em nós uma predisposição 
em tentar entender, em tentar estudar melhor 
esse nosso conceito. Quando a Cidade de Refúgio 
começou, muitas pessoas aqui tinham preconceito 
com pessoas transexuais, com travestis, então tam-
bém é um tipo de preconceito que a igreja precisa 
trabalhar sobre isso. Quando começaram a chegar 
muitos travestis e muitos transexuais na igreja, na 
época eu era líder de jovens, eu fiz um culto com 
jovens falando sobre esses temas, sobre a transe-
xualidade, sobre as travestis e conhecer mais desse 
público que são nossos irmãos e a gente conhecen-
do eles melhor a gente vai atraí-los. Uma pessoa 
que é transexual vem numa igreja que se diz inclu-
siva e vê pessoas ali tendo preconceito com ela, ela 
vai se afastar da igreja, vamos afastar essa pessoa 
da oportunidade de conhecer Jesus. É o que acon-

“A Igreja Inclusiva é 
importante porque 
Jesus era inclusivo”



tece nas igrejas tradicionais, o preconceito acaba 
tirando as pessoas de dentro da igreja e se a pessoa 
não tem a igreja tem o que? Tem o mundo, tem as 
drogas, tem tudo aquilo que aceita ele.    

Código - Por isso que é importante um tra-
balho com jovens. Como foi pra você trabalhar 
com jovens?  

Foi e continua sendo fundamental, para o 
crescimento da igreja, para o crescimento da socie-
dade com relação a coisa de abrir a mente, enten-
der o jovem, quando a gente fala de jovem é uma 
coisa tão ampla, não tem como dizer “o jovem é as-
sim”, o jovem é tudo, tudo existe dentro do jovem.   

Código - Como eles assimilam a diversidade 
de gênero? 

Hoje, muito melhor. Como falei no início, exis-
te preconceito, hoje a gente tem aqui no corpo de 
obreiros da igreja, tem a diaconisa Gabriele Aquilini 
que é trans, tem a Elizabete que trabalha na can-
tina que é trans e ela trabalha na porta recepcio-
nando as pessoas, então hoje ela é parte da família. 
Ela só conseguiu se sentir parte, e a 
gente só conseguiu fazer ela se sen-
tir parte da família, porque a gente 
buscou entender a mente, buscou 
entender a ideologia dessa pessoa, 
o estilo de vida dessa pessoa. A gen-
te só precisa conhecer isso, porque 
toda transformação que ela tem que 
viver quem faz é o Espírito Santo e 
não a gente, a gente só precisa dar 
a oportunidade para as pessoas, aí 
ela se sentindo parte, ela deixa Deus 
transformar a vida dela.  

Código - Muitas pessoas que já sofreram 
discriminação em outras comunidades religiosas 
devem ter passado por aqui ao longo desses seis 
anos de Ministério, houve nesse período alguma 
história que marcou você?  

Tiveram várias pra falar a verdade, isso é mui-
to comum até hoje, mas acho que a história que 
mais me marcou, foi a de uma pessoa que veio aqui 
procurando ajuda, porque os pais eram cristãos e 
a igreja onde ele congregava não a aceitava mais 
quando ela se assumiu. Os pais passaram a sepa-
rar talheres dela, separar as coisas dela como se de 
fato ela fosse uma doente, com uma doença conta-
giosa. Acho que de tudo o que mais me marcou foi 
isso, porque tratar dessa forma dentro de casa acho 
que é mais torturante do que você ouvir seu pai pe-

dir pra você sair de casa. Tiveram muitas histórias, 
mas essa me marcou mais. 

Código - Sobre essa polêmica que está sur-
gindo agora, que o juiz aprovou que considere a 
homossexualidade como uma doença, qual sua 
opinião? 

Eu ainda não vi a lei, então eu tenho medo de 
dar uma opinião equivocada, que não tenha con-
texto, assim como eu falei do texto e contexto na 
bíblia, eu não quero dar minha opinião sem ler a 
lei, então eu não tenho conhecimento exato da lei, 
do que foi aprovado, mas é fato que a homossexu-
alidade não é uma doença. Se de fato essa lei ela 
determina isso, que a homossexualidade deve ser 
tratada como uma doença, se isso for um fato, eu 
vejo o Brasil regredir muito em todos os sentidos, 
até na questão da medicina, da psicologia, eu vejo 
como uma regressão.  

Código - Geralmente as igrejas têm relações 
entre si, qual a relação da Igreja com outros Mi-
nistérios? 

A Cidade Refúgio é muito 
aberta, a gente teve oportunidade 
de receber já pastores de outros Mi-
nistérios de outras igrejas tradicio-
nais, porém a gente não sente essa 
mesma abertura deles. Não que a 
gente não queira, aliás um dos nos-
sos sonhos é   com outros departa-
mentos, outras igrejas. Nós fomos 
numa conferência, Conferência Des-
tino, que é promovida pelo Instituto 
Destino, se eu não me engano o Pre-

sidente é o Pr. Thiago Brunet. Nós fomos em cinco 
pastores, porque era uma conferência destinada a 
pastores e fomos muito alimentados. A intenção de 
ir nessa conferência, ser alimentados, de conhecer 
mais pastores, mais pessoas e outras palavras que 
possam agregar em nossa vida espiritual. Na mes-
ma semana, um site abençoado noticiou que a gen-
te foi lá pra afrontar, sabe? “Pastora Lana Holder e 
sua esposa foram à conferência Destino do Pastor 
Thiago Brunet”, aí abaixo, os comentários dizendo 
que fomos lá pra afrontar, que a gente foi lá pra 
mostrar que a gente é gay, que a gente tem que ser 
aceito e a nossa intenção não era essa. Nós fomos 
lá para aprender e saímos de lá aprendendo, graças 
a Deus. Nossa maior dificuldade não é interna. A 
gente tá aberto pra receber qualquer pessoa que 
quer vir e falar de Jesus, não alguém que queira vir 
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afrontar os gays e dizer que eles vão pro inferno. 
Código - Existe algum tipo de conversa com 

as igrejas de visão diferente? 
Com as igrejas inclusivas sim, nosso relacio-

namento com outras igrejas inclusivas é tranquilo, 
gostaria que fosse melhor e eu não sei por qual mo-
tivo não é. Como eu falei, a cidade de Refúgio é mui-
to aberta e por algum motivo eu acho que deverí-
amos ser igrejas mais unidas já que somos minoria 
e lutamos pelo mesmo propósito. Infelizmente não 
é tão assim, mas agora, com outros ministérios é o 
nosso sonho, é o nosso desejo, buscarmos sempre 
manter um bom relacionamento. As visões diferen-
tes têm como fim agregar todo mundo.   

Código - A Cidade de Refúgio sofreu algum 
tipo de preconceito direto perante outras igrejas 
ou outros pastores de outras igrejas?  

Essa discriminação existe por conta de igrejas 
tradicionais mesmo, acredito que dê pra imaginar. 
A nossa maior afronta não é fisicamente, embora já 
tenha entrado pessoas aqui que se levantaram no 
meio do público pra falar besteira. Pessoas levan-
tarem e querer ir lá pra cima bater na pastora, mas 
a nossa maior afronta é através das redes sociais e 
nossa estratégia é não ler nada disso, acho que é 
por isso que estamos crescendo, porque enquanto 
eles estão falando, nós estamos trabalhando. Algu-
mas pessoas, sem generalizar, principalmente cris-
tãs, têm a mente muito suja e quando olha um ca-
sal gay não imagina que eles possam construir uma 
família, que ele trabalha, que ele pague as próprias 
contas, já imagina sexo, já fala em safadeza. Em um 
relacionamento heteronormativo isso também de-

veria ser visto, não é, é apenas amor. A gente acre-
dita que a nossa postura e o nosso respeito com 
o próximo vai fazer diferença. Não é batendo de 
frente, não é indo lá e falando que eles estão er-
rados, não é querendo se justificar, se explicar  pra 
ninguém. É fazer o que estamos fazendo, enquanto 
nos criticam, nós oramos para que Deus realmente 
venha abrir os olhos delas, de todas, para pelo me-
nos amar o próximo. 

Código - Em 6 anos de Ministério, sabemos 
que é normal confronto de ideias e pensamentos. 
Você já entrou em confronto com alguns pensa-
mentos da igreja, ou com o de algum pastor?  

Aqui na Cidade de Refúgio não, assim como 
a teologia de modo geral a teologia inclusiva tem 
várias linhas de pensamento. Aqui na Cidade de 
Refúgio, por exemplo a gente não prega que David 
namorou Jonata como uma justificativa da aceita-
ção de Cristo. A gente não crê nisso, a gente crê 
que eles foram amigos, assim como Rute e Raquel e 
vários personagens da bíblia. A gente acredita que 
é amizade mesmo. Isso não é uma justificativa pra 
falar que a gente é aceito por Deus, a nossa jus-
tificativa é João 3,16: Deus amou o mundo de tal 
maneira, que deu seu filho pra morrer numa cruz, 
para que todos aqueles que nele crê não pereçam, 
mas tenham a vida eterna”. Então quando a Bíblia 
fala todos, eu me incluo, eu faço parte disso, eu não 
resumo isso ao fato de ser aceita, mas se a bíblia 
inteira se perdesse e esse versículo ficasse ali, seria 
o suficiente, não precisaria de mais do que isso.  

Equipe 
Nayara Jaqueline e Jean Carlos Gonçalves



a data que conhecemos como Halloween), Ostara 
(Equinócio de Primavera), Yule (Solstício de Inver-
no), Imbolc, Litha (Solstício de Verão), Lammas e 

Mabon (Equinócio de Outono). E Esbats são ceri-
mônias nas quais são celebrados os ciclos lunares, 
que acontecem no primeiro dia da lua cheia ou lua 
nova de cada mês. 

Nossa equipe participou do sabbat Ostara, 
comemoração wiccaniana do Equinócio da Prima-
vera, realizado na Zona Sul da Grande São Paulo e 

Wicca

 

“Eu conheci Deus e 
ela é negra” 

Wicca é uma religião xamânica e politeísta, baseada 
nos rituais das religiões europeias anteriores ao 
cristianismo, denominadas como paganismo. O 
paganismo seria a junção de todas as crenças 
pré-cristianismo, que possuem como principal 
característica a veneração à diversos deuses. A religião 
wicca faz parte do movimento conhecido como 
neopaganismo, no qual existe a crença na Deusa 
Tripla, que é a divindade máxima dos wiccanianos 
e representação feminina da religião e no deus 
Cernuno, seu consorte masculino. Wicca é a reunião 
de todas as crenças, pois para os wiccanianos, todas 
as deusas são ramificações da Deusa e como ela se 
manifesta, e o mesmo acontece com o deus Cernuno.  

N essa religião existem cerimônias para ce-
lebrar as mudanças de estação chama-
das Sabbats, sendo os oito deles: Beltane, 
Samhain (que seria aquele do qual originou 

Wicca é uma religião xamânica e politeísta, baseada 
nos rituais das religiões europeias anteriores ao 
cristianismo, denominadas como paganismo. O 
paganismo seria a junção de todas as crenças 
pré-cristianismo, que possuem como principal 
característica a veneração à diversos deuses. A 
religião wicca faz parte do movimento conhecido 
como neopaganismo, no qual existe a crença na deusa 
Tripla, que é a divindade máxima dos wiccanianos 
e representação feminina da religião e no deus 
Cernuno, seu consorte masculino. Wicca é a reunião 
de todas as crenças, pois para os wiccanianos, todas 
as deusas são ramificações da deusa e como ela se 
manifesta, e o mesmo acontece com o deus Cernuno.  
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nele conhecemos Diego Santos, um dos organiza-
dores do evento e praticante da religião desde os 
13 anos de idade. Santos tem atualmente 30 anos 
de idade e nos conta sobre suas experiências sendo 
wiccaniano.  

Uma pessoa muito tranquila, amistosa e gen-
til, Santos concordou em nos conceder uma entre-
vista antes do início da cerimônia. 

Código - Como você descobriu essa religião? 
DS: Eu estava pesquisando sobre religiões 

quando tinha 13 anos e no momento não seguia 
nenhuma religião, tinha acabado de romper com a 
Igreja Católica. Eu queria ser monge na época, es-
tava em uma escola franciscana e comecei a pes-
quisar sobre várias religiões, e então acabei encon-
trando um livro sobre bruxaria e gostei muito, foi o 
que eu passei a seguir desde então.

Código - O que te agrada nessa religião? 
DS: Tudo (risos). Me agrada principalmente, 

primeiro porque ela é uma religião de desenvolvi-
mento pessoal, então a ideia de que a gente esteja 
sempre se desenvolvendo enquanto pessoa, en-
quanto ser humano e que não existe espaço para 
criar álibis. Não existe um deus totalmente bom, 
nem um deus totalmente ruim que você possa dizer 
“o que aconteceu foi culpa do diabo”, por exemplo. 
Não existe a quem culpar, é só você, a responsabili-
dade da sua vida é única e exclusivamente sua. En-
tão você tem que estar sempre consciente de tudo 
o que você faz, de todos os seus atos e também 
porque é uma religião que busca harmonizar você 
com o mundo ao seu redor. Essa é a parte que mais 
me satisfaz. Na nossa religião, a gente acredita na 
Lei do Retorno, então tudo o que você faz invaria-
velmente vai voltar pra você. Na Wicca, existe a Lei 
Tríplice, que é uma lei iniciática, ou seja, depois que 
você se inicia, você fica subjugado a essa lei, então 
você faz um acordo com o Universo que tudo o que 
você fizer de bom ou de ruim voltará três vezes pra 
você.  

Código - Sua transição foi aceita pelos seus 
familiares? 

DS: Foi, a minha mãe não tem uma religião 
fixa, ela é uma pessoa espiritualista. A minha família 
é de Salvador e a família por parte de pai é do can-
domblé, a família por parte de mãe é espiritualista, 
cristã, mas é aquele cristão de igreja fervoroso, en-
tão não tive grandes problemas, não. Apesar de eu 
ter começado bem novo, mas assim que eu resolvi 
adentrar a religião eu expliquei, dei material pros 

meus pais lerem, um livro que eu tinha na época 
pra eles lerem, entenderem, verem o que era aqui-
lo de verdade, terem conhecimento. No começo é 
claro, eles sentiram um pouco de estranhamento 
com os termos, como “bruxaria” é uma coisa que 
gera um pouco de medo, mas depois que eles le-
ram o que realmente era, conseguiram compreen-
der que é uma religião boa.

Código - Vocês sofrem muito preconceito? 
DS: Nunca sofri. Quando eu morei em Itajaí, 

eu tinha uns 15 anos, existia uma comunidade re-
ligiosa muito específica próxima da escola que eu 
estudava - eu sempre estudei em escolas católicas 
-, mas foi uma coisa muito pontual, tanto que nessa 
escola eu dei uma palestra no auditório sobre wicca 
para comunidades internas, foi muita gente, foram 
mais de cem pessoas e foi super legal. Eu sempre 
busquei trabalhar com informação, para tentar 
combater o medo e o preconceito com informação, 
então quando me deparava com algum preconceito 
na cidade, a gente buscava trazer informação.  

Código - Como vocês se relacionam com as 
pessoas de outras religiões?  

DS: Normal, eu tenho muitos amigos de vá-
rias outras religiões, e meu marido era evangélico 
quando a gente se conheceu, agora ele é espírita. 
Tenho primos muito próximos que são evangélicos, 
tenho primos que são católicos, a minha avó e o 
meu pai biológico que são do candomblé. É tudo 
muito tranquilo, não tem ‘rusgas’ em relação a ou-
tras religiões. Nunca tive problemas com pessoas 
de outra religião. 

Código - E sobre seu marido ser espírita, 
como que é essa relação dele com a sua religião? 

DS: É muito tranquila porque o espiritismo 
não é uma religião muito aberta, a entender as ou-
tras manifestações religiosas do mundo e eu acho 
que crença é uma coisa muito pessoal, é o que me 
faz bem. Religião é um produto, religião não é uma 
verdade, é a forma, o método que você se relaciona 
com o divino. O divino é uma coisa só, pra mim o 
divino é uma coisa só. E ela [religião] se manifesta 
de várias formas diferentes, é como se fosse a hu-
manidade, a humanidade é uma coisa só, mas cada 
pessoa se manifesta de uma forma diferente, então 
pra mim os deuses são isso: eles são manifestações 
de uma divindade supra, total. E todas estão certas, 
todos representam a humanidade de formas dife-
rentes; então entre eu e ele [marido] é uma coisa 
muito tranquila, a gente conversa muito, hoje mes-



mo ele tava me perguntando sobre o que era o ri-
tual que a gente vai fazer hoje, sobre os sabbats. Eu 
estudei muito outras religiões enquanto eu estava 
no meu treinamento da bruxaria, porque eu tenho 
esse interesse, então conheço muito outras religi-
ões, - eu pratico yoga desde os 13 anos também -, 
estudei hinduísmo por muito tempo, gosto muito 
do budismo, estudei o espiritismo por muito tempo 
porque eu acho bonito ver o que há de comum en-
tre todas elas, sabe? E tem muita coisa comum en-
tre todas elas, e coisas boas, entre o próprio cristia-
nismo: Jesus disse coisas maravilhosas, se o mundo 
inteiro fosse cristão de verdade, eu não precisaria 
ser bruxo, porque o cristianismo de verdade, o que 
Jesus ensinou é lindo, é maravilhoso, não tem o que 
fazer; amor ao próximo como ama a si mesmo e 
respeito. Se a gente conseguisse de verdade isso…

Código - Como é pra você ser wiccaniano? 
DS: Acho que faz tantos anos que já norma-

lizou, faz totalmente parte do meu cotidiano, do 
meu dia a dia, é uma crença muito cotidiana, diária 
também. A gente não tem um templo, a gente não 
tem regras muito restritas, sabe? Como não poder 
comer porco, como é pros judeus ou não poder as-
sistir televisão, não tem nenhum tipo de regra que 
te influencia no seu cotidiano. Então você leva uma 
vida comum, como qualquer outra, mas a questão 
é onde que a sua consciência está. A consciência 
está sempre mais voltada a ver o mundo de uma 
forma mais sagrada, de uma forma mais a me co-
nectar com a natureza, a de perceber a diversidade 
que o mundo tem. Porque a Wicca trabalha muito 
com a diversidade: respeitar a diversidade do mun-
do, aceitar a diversidade que existe nele.  

Código - Te incomodam os estereótipos so-
bre bruxos? 

DS: Nunca me incomodou muito, até porque 
talvez eu não tenha lidado muito com preconcei-
to, talvez as pessoas que vieram de famílias mais 
tradicionais, mais conservadoras, talvez elas se in-
comodam um pouco mais com esse estereótipo; 
mas eu acho que hoje a gente usa pouco a palavra 
“bruxa”, a gente usa mais a palavra “wiccano” ou 
“wiccaniano”. Porque se você fala assim “ah, qual é 
a sua religião?” “eu sou um bruxo”, se ela não tem 
conhecimento, ela põe um pé pra trás porque ela 
já tem um conceito do que é “bruxo”, equivocado 
ou não. Quando você diz “eu sou wiccaniano”, a 
pessoa não tem um conceito, então ela pergunta 
“o que é isso?” então ela se abre pra você explicar, 

Wicca

é uma boa estratégia. Porque quando você explica, 
ela percebe que não tem nada demais, entendeu? 
E no meio dessa explicação você diz que um dos 
sinônimos é ser “bruxo”, mas ela já re-significou o 
que é aquilo. 

Código - Como é a sua relação com seu coven? 
DS: É uma relação de irmandade, eu tenho 

dois grupos porquê sou iniciado em duas tradições 
diferentes, mas é uma relação muito de família, de 
irmandade, cumplicidade, lealdade, de você estar 
sempre presente, são laços muito intensos para 
conseguir traduzir em palavras, sabe? Mas é como 
se fosse a família que você escolheu, pense que 
se você pudesse escolher sentir o amor que você 
sente pela sua mãe por outras pessoas, porque a 
família de sangue é meio imposta. Às vezes a gente 
se obriga a gostar de uma pessoa da nossa família 
porque as pessoas dizem “é família e você tem que 
gostar”, mas quando você escolhe, você não pre-
cisa ser obrigado, é uma escolha, então pra mim é 
essa relação de cumplicidade total, sabe? 

Código - Qual o seu Sabbat preferido? 
DS: Mabon! Mabon é o Equinócio de Outo-

no, eu acho que ele tem uma energia introspectiva 
que eu gosto muito, é uma questão de meditação, 
de auto observação, reflexão; são tipos de energias 
que tenho um apreço maior e é perto do meu ani-
versário também (risos). Mas o meu primeiro Sa-
bbat foi Litha, foi o Solstício de Verão, que eu aca-
bo gostando muito por causa disso, é quando eu 
comemoro mais um ano de paganismo, mais uma 
roda, são duas estações que eu gosto muito: outo-
no e verão. 

Código - Por você ter começado muito novo, 
como foi essa experiência pra você? 

DS: Eu acho que quando eu tinha uns vinte 
anos eu já estava há sete anos no paganismo, en-
tão acabava conhecendo pessoas nessa idade que 
estavam começando e eu acabei tendo que orien-
tar e tem outra coisa, eu comecei numa época que 
eu tinha muito tempo livre, que eu só estudava na 
escola e você acaba tendo tempo livre, então eu es-
tudei muito. Nesse primeiro período até eu entrar 
na faculdade, que é quando você começa a parar 
de ter muito tempo livre (risos). Até os 18 anos, eu 
lia muito, lia muita coisa em inglês porque tinham 
poucos livros traduzidos pro português, então atingi 
uma maturidade muito grande em relação à minha 
religião muito cedo e isso fez com que eu me rela-
cionasse com pessoas mais velhas, buscar as coisas 
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mais profundas mais cedo, acho que isso acelerou 
um processo de amadurecimento que foi bom pra 
mim. Eu vejo como algo positivo e acabou também 
gerando em mim uma característica de liderança, 
eu sempre fui o líder dos grupos, eu fui organiza-
dor por cinco anos do ESP (Encontro Social Pagão) 
que acontecia em Curitiba - eu tinha 18 anos quan-
do comecei -, hoje acontece em Curitiba o Projeto 
Roda do Ano, que já está há sete anos acontecendo, 
que foi um projeto que eu idealizei, que é como são 
os sabbats públicos aqui que a gente faz, também 
sou eu um dos organizadores daqui, então é legal 
porque como eu comecei muito cedo, acabei tendo 
prática e experiência cedo também. É bacana, eu 
tenho dezessete anos de paganismo, ‘tô’ um pou-
quinho velho (risos).

duzem crenças das antigas religiões pagãs. 
Ostara: Sabbat no qual se comemora o Equinócio 
de Primavera. 
Politeísmo: a crença em vários deuses 
Roda do Ano: ciclo das estações  
Sabbat: festivais sazonais que comemoram a 
Roda do Ano 
Samhain: Sabbat comemorado no auge do outo-
no, que originou a festa que conhecemos como 
Halloween. 
Solstício: são os dias do início das estações do ano. 
Tradição: são grupos organizados com sua própria 
filosofia, rituais, práticas e teorias.  
Wicca: nome da religião reavivada por Gerald B. 
Gardner. 
Xamanismo: termo utilizado para fazer referên-
cia a práticas religiosas, mágicas e filosóficas que 
envolvem transe, cura e contato entre corpos e 
espíritos de outros xamãs, animais, seres místicos 
ou mortos. 
Yule: Sabbat que celebra o Solstício de Inverno, 
dia mais curto do ano.

GLOSSÁRIO 
Beltane: comemoração do auge da primavera 
coven: grupo originalmente formado por cerca de 
treze pessoas com o objetivo de louvar a Deusa 
Clã: são criados quando o número de pessoas num 
coven excede 
Deus Cornífero ou Cernuno: é o Deus da fertilida-
de, guardião dos bosques e senhor das matas.  
Deusa: Grande Divindade Universal, é a energia 
que gerou todo o Universo, mostrando-se de três 
diferentes formas: Virgem, Mãe e Anciã. Na Wicca, 
todas as deusas são múltiplas faces da Deusa. 
Esbat: rituais celebrados na primeira lua cheia ou 
lua nova de cada mês para honrar a Deusa. 
Equinócio: dia e noite com a mesma duração de 
12 horas exatas. 
Imbolc: Sabbat que comemora o final do inverno 
e início da primavera. Lammas: festival da Primeira 
Colheita, comemorado no auge do verão. Litha: Sa-
bbat do Solstício de Verão, o dia mais longo do ano. 
Mabon: Sabbat no qual se comemora o Equi-
nócio de Outono Neopaganismo: termo usado 
para nomear religiões que recriam ou repro-

Equipe
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uma criança do Fundamental I – sem muito capri-
cho e coordenação para torná-lo perfeito –, envolto 
por plantas, até uma porta de vidro com moldura 
de ferro pintado em vermelho. Ao passar pela por-
ta, pessoas vestidas com roupas simples, diferente 
de tudo o que se vê no dia a dia, com sorrisos largos 
que pressionam os olhos quase que os fechando 
em seguida bombardeiam seus visitantes com um 
saudoso “Hare Krishna! ”.  

O desconhecido invade, assim como o imenso 
cheiro de incenso presente em toda a delimitação 
da casa que aumenta a cada minuto presente no 
local. Por todos os lados há quadros, pinturas e li-
vros da cultura Hare Krishna. Pessoas descalças em 
determinados cômodos recitam mantras enquanto 
tocam instrumentos com grande envolvimento e 
paixão. O clima pelo ambiente torna a visita algo 
aconchegante e acolhedor.

Durante a primeira visita, Anuradha Devi Dasi 
chamou a atenção logo de cara: Carismática, expli-
cou e tirou grandes dúvidas dos olhos curiosos que 
a encaravam. É transexual e se estivesse na Índia 
faria parte da comunidade das Hijras – comunidade 
de mulheres transexuais, consideradas como divin-

dades que abençoam e amaldiçoam. Também tem 
uma missão linda e importante para os dias atuais: 
abrir um templo Hare Krishna para os LGBTQ+.

Anuradha possui uma fala carregada com o 
sotaque adquirido por seus familiares fugidos da 
Espanha e um carisma genuinamente brasileiro. A 
“louca dos memes” de 23 anos já passou por al-
tos e baixos inimagináveis considerando sua pouca 
idade. Cabelos e olhos negros, alta quanto suas su-
perações e vestida com uma roupa indiana laran-
ja, Anuradha se apresenta como um ser renovado 
e desapegado das coisas materiais – a não ser seu 
celular, com uma linda capinha de Unicórnio. 

A entrevista aconteceu na Avenida Paulista, 
em baixo de um sol forte, protegidos apenas pelo 
toldo de um bar. Sem muita estrutura, típica situ-
ação jornalística onde a entrevista acontece em 
qualquer lugar, e surpreende por ser tão tranqui-
la e promissora. Diferente do que imaginamos, o 
clima dos Hare Krishna transcende as paredes do 
templo: Durante nossa entrevista, Anuradha sorriu, 
relembrou momentos difíceis, felizes e emocionan-
tes. Confortável conosco, pôde contar até sobre seu 
período mais obscuro. Baseada na consciência Hare 
Krishna, hoje pensa em ajudar o próximo “a pessoa 
está numa ansiedade você pode ajudar a pessoa, 
e você está na ansiedade e uma pessoa poder te 
ajudar. Isso é muito lindo”, ela diz.

Hare Krishna 

U
ma fachada de pedras com um gato preto 
posicionado em cima do muro, onde loca-
liza-se a entrada desta adorável casa, nos 
leva a uma escada que forma um S feito por 

Uma religião escondida 
dos olhos ocidentais
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Código - Há quanto tempo você mora 
no templo?

Eu conheci os devotos (pessoas que seguem 
a religião, mesmo que sem morar no templo ou 
prestar voto de pobreza) em dezembro de 2013 
e me iniciei em 19 de julho de 2014. Desde então 
eu tenho morado no templo, mas antes morava no 
Guarujá.

Código - Como você conheceu os devotos?
É uma história bem engraçada. Eu tinha 7 ga-

tos, tive que levá-los um dia para castrar e na hora 
da castração tinha uma devota e o gato dela não 
acordava de jeito nenhum, e eu sou muito falante, 
então eu falei com todos os atendentes do petshop, 
com os clientes. Ela estava num ponto bem apre-
ensiva. Fui conversar com ela, falar algumas coisas 
que eu estava fazendo e ela me falou do Centro Cul-
tura Vrinda, então no outro domingo eu vim visitar, 
me apaixonei e não parei mais de vir.

Código - Como foi sua iniciação?
Para você se iniciar, você tem que conhecer 

os devotos por um tempo, tem que fazer uma aula 
que se chama “escola iniciática”, que geralmente 
leva meses, tem que saber estudar a questão fi-
losófica, para saber se você realmente gosta dos 
princípios que tem que cumprir. Eu burlei toda essa 
parte, simplesmente ele (o guru Srila Bhakti Aloka 
Paramadvaiti) estava lá em um momento, eu che-
guei, olhei para ele e perguntei se podia fazer parte 
da família dele, se podia morar no coração dele. As 
iniciações já tinham acabado e aconteceu um ca-
samento, então ele me chamou no meio desse ca-
samento para me iniciar. Foi muito lindo, eu nem 
sabia o que falar naquela hora.  

Código - Como era sua vida antes do templo? 
Minha vida antes do templo era uma loucura. 

Eu tinha uma loja de jeans no Brás, tinha uma casa 
com a minha mãe, tinha um carro... era uma vida 
como uma vida de todas as outras. Eu era viciada 
em cocaína, em maconha, bebida e em algumas 
outras coisas. Antes de conhecer o templo, 4 anos 
antes, eu já tinha parado com muitas coisas, tinha 
parado de comer carne, já era vegana. Eu acho que 
essa consciência de transformação foi me levando 
para a consciência de Krishna, porque hoje eu co-
nheço os devotos, todos os princípios e tudo que 
acontece já é automático, flui, não é nada forçado. 

Código - Como é morar no templo?
Ao mesmo tempo que é uma loucura é muito 

lindo, porque você mora dentro de um centro cultu-

ral, dentro de um restaurante, de um templo Hare 
Krishna, de uma comunidade. Então você tem que 
ter todas essas personalidades prontas, porque se 
aparecer alguém para conhecer o templo, o restau-
rante, o monastério, a comunidade você tem que 
atender. Então é uma coisa bem confusa, mas ao 
mesmo tempo é muito bonito, porque é onde você 
foge do sistema vivendo com a consciência de Krishna.

Código - Você ainda mantém contato com 
sua família? 

Eu falo com meu pai, com meus irmãos, mas 
com a família da parte dos meus avós eu não te-
nho muito contato. Antes de ir pra Colômbia agora, 
eu fui na casa deles. Eles me ajudaram com coisas, 
me deram saco de dormir. Teve como um reconta-
to, porque quando minha mãe faleceu eles ficaram 
com o coração meio mole, então eu tive um conta-
to maior com eles.

Código - Qual foi a reação deles quando 
te viram? 

Eles choraram, se emocionaram bastante. Foi 
algo muito bonito. É muito bonito ver que Krishna 
está em todo lugar. Então, por exemplo: às vezes a 



gente acha que a morte de uma pessoa é uma coi-
sa muito forte, é muito forte mesmo, mas ao mes-
mo tempo, olha o que está trazendo... um templo 
para a comunidade LGBT, uma reconciliação para 
uma família que é a minha própria família. O legal 
da nossa vida é que a gente tem que aprender que 
Deus controla tudo, Ele concebe em todos os luga-
res, em tudo Ele está. Isso é muito bonito, porque 
a gente não precisa se preocupar tanto, a gente só 
tem que fazer e é isso que eu estou tentando fazer.

Código - Por que a vontade em abrir um 
templo LGBT?

Não é nem uma vontade minha, é um serviço 
do guru. Ele pediu isso para mim, disse que viu essa 
necessidade na comunidade porque eu não sou a 
primeira mulher trans da comunidade Vaishnava, 
eu sou a segunda porque nós temos uma não bi-
nária* e um homem trans também, na argentina. 
Eu tive contato com ele mês passado para chamar 
para vir morar aqui no templo de São Paulo. Mas eu 
fui a primeira Monja de toda a comunidade Vaish-
nava a ter esse voto monástico, nunca aconteceu 
isso na história Vaishnava de uma mulher trans ter 
um voto monástico.

Código - Como é o processo para a abertu-
ra deste templo? Você já começou?

Olha o começo na verdade é isso (referindo-se 
a venda de livros que esteva fazendo para arrecadar 
fundos, também conhecido como “Sarkirtan” que 
significa “falar as bênçãos de Deus” ou seja, falar so-
bre Krishna) e isso que vocês estão fazendo comigo 
agora, a divulgação, porque tem que pagar aluguel 
de um espaço, juntar uma turma, abrir um outro es-
paço. Então no momento eu estou nessa parte mais 
sonhadora do projeto, visualizando algo grande. 

Código - Próximo passo depois da rua é 

alugar o templo?
Na verdade, eu quero comprar um lugar para 

que seja fixo, para que não se tenha que pagar alu-
guel, ou que as pessoas que moram ter que contri-
buir com isso, mas pode ser um espaço como um 
apartamento e as pessoas que não têm um refú-
gio se refugiem nesse apartamento e que a gente 
auxilie com serviço dentro do templo aqui em São 
Paulo, para que a gente se impulsione e tenha um 
concentro de energia maior.

Código - O refúgio é como as ONGs que 
acolhem os LGBT?

Sim, seria isso. Mas ele não é simplesmente 
uma ONG, ou um albergue para as pessoas que 
são do 3º sexo ou para comunidade LGBT, é para as 
pessoas que têm uma busca espiritual. Então, por 
exemplo: a gente sabe que cada um tem a busca 
espiritual, mesmo sendo ateu, evangélico então, 
na verdade, o que a gente quer fazer é trazer isso 
para consciência de Krishna, para que as pessoas 
entendam que a consciência de Krishna também 
está apta para isso.

Código - Como é sua rotina no templo? 
Depende a gente tem muito serviços dentro 

do templo de limpeza, atendimento a deidade, co-
zinhar, sair para fazer o que a gente está fazendo 
agora que é o Sankirtan. Toda terça-feira todos os 
devotos sentam e falam eu vou fazer isso toda essa 
semana, eu vou fazer aquilo toda essa semana e ge-
ralmente vai mudando. Eu também sou secretária 
do nosso guru junto com a nossa líder que é a Jay 
Radhe Devi Dasi, então a gente tem esse trabalho 
de divulgar, traduzir livros, pesquisar, falar onde o 
guru está, tem que estar sempre em contato com 
ele, administrar todas as coisas dele aqui no Brasil, 
então a gente tem muitas coisas além de um dia-a-

-dia comum.
Código - Existe alguma re-

gra na religião?
Como toda comunidade exis-

tem regras básicas de convivência 
com o próximo, mas a consciência 
de Krishana é um estilo de vida, en-
tão para você atingir esse estilo de 
vida você tem um método, assim 
como para você falar inglês você 
tem que aprender inglês. Mas não 
seriam regras. Seriam como suges-
tões para que você viva, para que 
você consiga atingir sua meta. En-
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tão, por exemplo: a gente tem os princípios vege-
tarianismo, mas é a sua intimidade com o seu guru, 
é como você leva a sua vida espiritual, tem um mé-
todo e ele é perfeito, você quer atingir a perfeição 
você faz. Tem que ter um relacionamento com a 
sua espiritualidade.

Código - Como é vista a utilização de me-
mes na religião?

Nada é proibido, mas por exemplo, tem pes-
soas que gostam e tem pessoas que não. Eu gosto 
de ver, mas tem pessoas que não entram nem no 
Facebook. É que é legal, jovem, divertido. A gente 
tem os nossos próprios memes da consciência de 
Krishna. Se não te atrapalhar no espiritual, se não 
te leva para um caminho onde você só vê meme, 
só quer saber de meme. Mas a gente tem isso em 
qualquer lugar. É algo para descontrair, algo para 
conversar com as outras pessoas também, porque 
o legal é que você puxa um assunto base, pop, me-
mes, para falar de Krishna. Então assim pode.

Código - Para finalizar, qual mensagem 
você deixaria?

A mensagem principal é um mantra Hare 
Krishna que é “Hare Krishna Hare Krishna Krishna 
Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Aramara-
ma Hare Hare”, que significa “Ó, senhor deixe-me 
ser um instrumento do seu amor. ” Essa mensagem 
é muito bonita, porque se a gente realmente deixa 
ser um instrumento de amor de Deus esse mundo 
estaria muito melhor. Essa questão de compaixão 
a gente sente como o outro vê, é como ser um alí-
vio para a humanidade também, ser uma unidade 
de alívio. Então, por exemplo: a pessoa está numa 

ansiedade você pode ajudar a pessoa, e você está 
na ansiedade e uma pessoa poder te ajudar. Isso é 
muito lindo.

* Segundo a OMS, não-binário são “diferentes 
identidades que não necessariamente se encaixam 
nas categorias binárias de masculino ou feminino. ”



Confira a entrevista com Hassan, o líder re-
ligioso islâmico de uma mesquita localizada no 
Brás, Hassan nos conta a respeito da religião pou-
co conhecida e bastante descriminada, descreve 
profetas que vieram a receber mensagens de Deus 
(ALAH), fala um pouco dos deveres de um muçul-
mano como orações e conduta diária descrevem 
coisas como o alcorão sagrado, festas ou comemo-
rações de um muçulmano confiram na integra essa 
entrevista.

Em que posição fica o Alcorão da Mesquita? 
(Onde fica)

R: Deixamos na mesquita, quando há algum 
evento social nós não usamos, mas quando é um 
evento religioso nós trazemos o alcorão, porque 
em tudo que a gente começa, a gente começa com 
leituras alcorânicas então a gente traz o livro sagra-
do ou qualquer pessoa da comunidade se prontifi-
ca a vir e ler, mas geralmente, o livro sagrado fica 
na mesquita as pessoas 
vem, abrem e come-
çam a ler e recitar.

Há uma justifica-
tiva para o Alcorão ficar 
lá?

R: A mesquita é 
o lugar mais sagrado, 
portanto é o lugar mais 
apropriado para poder 

ler, estarmos mais concentrados, num ambiente to-
talmente silencioso.

Como se lê a escrita árabe? Qual é a tradução 
da frase escrita no salão?

R: Da direita para a esquerda, “Eu não aceito 
ser o primeiro e nem a descendência da minha fa-
mília, ou do profeta e também das pessoas crentes” 
essa é a frase que está escrito, do outo lado, está 
escrito “Eu não vou dar a minha confissão à vocês 
de graça, e não a você também desrespeitá-lo, e 
nem ser como um escravo, então eu vou defender a 
minha grande honra” essas frases foram ditas pelo 
terceiro Imã Hussein Ibne Ali durante a batalha no 
Iraque após a recusa ao aceitamento dele ao califa-
do e sua saída da Arábia Saudita

Vocês costumam comemorar a virada do 
ano?

R: Não, porque infelizmente, muitas coisas 
são perturbadas, são mudadas, dentro da religião 

islâmica, judaica e cris-
tã tem seus costumes, 
conforme foi passando o 
tempo, muitas coisas que 
eram costumes acabou 
sendo dentro da religião, 
independentemente de 
qualquer uma, o que pa-
rece que se tornou como 
se fosse da religião mas 
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não, quando vira o ano, a maior ida-
de de qualquer ser humano não é 
até os 90 em diante, como muitos 
dizem, é quando ele nasce, porque 
você está indo pra morte, então 
vamos supor, se eu for viver por 
70 anos, eu tenho 49 agora, então 
faltaria mais 21 anos para viver, e 
assim por diante. Quando virar o 
ano, nós devemos agradecer, mas 
com as coisas lícitas, o que significa 
para mim se eu me vestisse todo de 
branco na virada do ano? Nada.

A entrevista foi elaborada 
com base no que a maioria das pes-
soas conhecem sobre o islã o líder 
nos revela um pouco de sua inti-
midade familiar explica sobre a tal 
abusão ritual praticado pelos mul-
çumanos antes da oração, abusão 
significa lavar o rosto, lavar a duas 
mãos a cabeça e os pés para poder estar preparado 
espiritualmente para falar com Deus, mesmo não 
tendo feito ablução no dia-a-dia estando no traba-
lho pode se falar com Deus, mas para poder prati-
car a oração ele tem que ter ablução, então a ablu-
ção também é uma coisa muito importante, para 
purificação espiritual de um mulçumano.

Quais são as comemorações em seus costu-
mes?

R: Nós temos duas comemorações durante o 
ano: a quebra do jejum, após os 30 dias que o mul-
çumano praticou, tentou se aproximar ainda mais 
de Deus, o adorou, então nada melhor do que uma 
festa entre a comunidade, os irmãos, irmãs e as fa-
mílias, fazemos um café da manhã bem caprichado, 
já que agora isso se tornou lícito, a pessoa já é auto-
rizada a tomar o café, depois cada um vai na casa da 
família de outra pessoa e a comprimenta. Também 
temos o Dia do Sacrifício, quando temos a peregri-
nação a Mecca. Quando o peregrino acaba de fazer 
a peregrinação, Deus dá a ele uma nova “página de 
vida”, ou seja, está perdoado de todos os pecados, 
daí ele comemora esse dia. Há um ditado islâmico 
que diz: “A festa é os 365 dias”, se é o dia em que 
não cometo pecado, é o dia em que tenho uma fes-
ta, agora se é um dia em que cometo um pecado, 
para mim já não é mais festa, por exemplo: no dia 
da quebra do jejum e eu cometo algum pecado, en-
tão para que fazer essa festa? Não significará nada.

Houve ou existe alguma política que ajuda re-
fugiados aqui na mesquita?

R: Sempre temos uma, inclusive hoje, nós 
ajudamos um refugiado que está aqui no Brasil há 
quase 3 anos. Graças à Deus, essa mesquita ajuda 
não só refugiados, mulçumanos e alcoólatras, nós 
ajudamos a todos os necessitados, seja brasileiro, 
mulçumano, africano... Qualquer um que bate à 
porta e pede ajuda, daremos ajuda.

Quem foi o fundador da mesquita?
R: Foi um grupo de pessoas, foi em 78 ou 79, 

eles tinham uma associação quando eu era criança, 
não me lembro exatamente, montaram um salão 
de encontro. Com o tempo, a comunidade foi cres-
cendo, e então eles precisavam comprar um terre-
no maior, daí em 84 ou 85 foi inaugurado a mesqui-
ta e exatamente há 2 anos atrás fizemos a reforma.

Sua nacionalidade?
R: Sou Brasileiro
Vocês recebem contribuições ou doações de 

instituições, da prefeitura ou algo do gênero?
R: Graças à Deus, e com muito orgulho que 

digo que nossa comunidade, em média, recebe-
mos quase 2 caminhões de cestas básicas, roupas, 
alimentos e muitos utensílios que muitas pessoas 
não querem mais e trazem aqui para a mesquita. 
Temos uma lista de creches, orfanatos, asilos, ca-
sas de pessoas que precisam, telefonamos a eles 
e eles vem até aqui, a gente nem fala “Toma, leva 
isto aqui”, temos um quarto especial, levamos eles 



até lá, deixamos eles escolherem o que querem e 
levam.

A arquitetura islâmica tem alguma coisa a ver 
com a cultura Árabe?

R: Boa pergunta, acho que sim, a era pré-is-
lâmica era uma época de peregrinos, comerciantes 
e quando chega o islamismo começa a formar as 
construções e começa a arquitetura islâmica de for-
ma....Não sei dizer muito bem, estou sendo sincero.

 Proibições a carne de porco, é uma carne 
que infelizmente não é saudável já foi comprova-
do cientificamente. A mil e quatrocentos anos atrás 
o profeta Mohamed proibiu que os muçulmanos 
comessem a carne de porco não porque alguns di-
ziam que estava no deserto não tinha higiene e que 
hoje temos ração e que porco é tratado não o gênio 
o formato tudo que tem no porco é prejudicial à 
saúde diz o líder religioso.

Aqui no Brasil, vocês praticam cultos e ora-
ções em árabe, português ou ambos os idiomas?

R: A oração é em árabe, não pode ser em ou-
tro idioma, na Indonésia por exemplo, é um país 
Islâmico, eles não falam árabe, mas na oração eles 
praticam em árabe, na Malásia é a mesma coisa, 
na África, muitos países que praticam a religião em 
árabe (Sudão, Egito, Somália e Marrocos).

A peregrinação tem que ser exatamente em 
direção à Caaba (Mecca)?

R: Sim, imagina que aqui está a Caaba ago-
ra, em forma de organização, todos os mulçuma-
nos oram em organização em direção a Caaba, aqui 
no Brasil, onde nasce o sol, exemplo, se colocarem 
uma linha imaginária, você sairá daqui do Brasil e 
nessa linha chegará a Caaba através do nascer do 

sol.
Você já visitou outros países com o objetivo 

de estudo ou algo do gênero?
R: Eu já visitei a Arábia Saudita quando fui fa-

zer a peregrinação à Mecca, já visitei o Líbano, que 
é o país de origem dos meus pais, já fui à Síria visitar 
o Santuário Imã, do nosso terceiro Imã, já visitei a 
outros países árabes e islâmicos

A peregrinação à Meca, que todo o mulçu-
mano pratica uma única vez (aquele que tem uma 
boa condição financeira e uma boa saúde), é uma 
chance que Deus dá a todos os mulçumanos para 
que possam sair dessa vida com a sua tarefa limpa, 
ou seja, Deus dá uma chance para aquelas pessoas 
que cometeram pecados perante Deus a socieda-
de, a família ou qualquer outra pessoa, possa pedir 
perdão a Deus e a vítima de seus pecados.

Qual sua opinião em respeito à guerra do 
oriente médio entre terras e religiões?

R: Acho que nós, como brasileiros, temos que 
pensar: se o Paraguai invadir o Brasil amanhã, gente 
como a gente irá deixar? É a mesma coisa, lá tem 
minas, petróleo e outras riquezas, nos E.U.A. eles 
querem se aproveitar, ou simplificando um pouco 
mais, imagine seus pais, seus irmãos e irmãos den-
tro de uma casa, e em um outro bairro vem uma 
outra pessoa que entra bate à porta, quebra, entra 
e os expulsam, se você deixar, que é o que não está 
acontecendo no oriente médio.

 O senhor como representante, como conse-
gue lidar com essa questão da religião e a família?

 R: Aqui no Brasil, nesse caso, que eu tenho um 
irmão Brasileiro, tenho filhas que nasceram aqui, 
tenho outros amigos da comunidade que já tem pai 

da quinta geração aqui no Brasil que 
chegaram cerca de 1900, 1800, o povo 
brasileiro é muito receptivo, só que a 
mídia, infelizmente, ela coloca veneno 
nas coisas e nós, como brasileiros, se-
guimos um pouco dessa mentira, por 
exemplo: em 2001 (mencionando o 
ataque ao World Trade Center, em 11 
de Setembro), no dia seguinte, minha 
irmã, que é brasileira também, estava 
andando na rua, aí vêm umas pessoas 
gritando: “fora daqui, sua terrorista”, 
mas por quê? Naquela mesma noite, a 
bateria de mídias colocou imagens do 
mulçumano, na nossa visão até hoje 
não foi comprovado que não foram os 
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mulçumanos que fizeram aquilo, depois todo mun-
do foi estudar o assunto, se aprofundar, enfim. Não 
foram os mulçumanos que demoliram o World Tra-
de Center, se dizem que os E.U.A. é o maior país do 
mundo, melhor isso melhor aquilo. Então, aqui no 
Brasil, se eu pegar um tapete e querer rezar na rua, 
ninguém falará nada, se um judeu for praticar suas 
orações na rua, ninguém falaria nada, o problema 
é a mídia, que infelizmente toda a pessoa que tra-
balha na mídia, se ele querer ser uma pessoa que 
queira que seu país e seu povo saibam da verdade, 
que conte a verdade, não seja influenciado, porque 
as vezes, muitas desgraças acontecem, não só no 
Brasil, no mundo inteiro, por causa da mídia, en-
quanto houver pessoas que precisam de trabalho, a 
mídia só colocará propaganda de cerveja e futebol, 
se eu estiver assistindo ao jogo do Palmeiras, Corin-
thians, São Paulo, que seja, o que eu vou ganhar do 
meu bolso? Nada, pois a mídia é uma peça funda-
mental, mas também é uma peça que não é. Minha 
família, graças a Deus trabalha bem, trabalham aqui 

também, minha esposa e filha trabalha, o mulçu-
mano exige que toda a mulher trabalhe, estudem e 
sejam alguma coisa na vida.

Como eu disse anteriormente, tem muitas 
coisas que são costumes e tem outras coisas que 
são da religião, se você for para o Afeganistão hoje, 
lá a religião é islâmica, só que o costume é diferen-
te, as mulheres não trabalham, não estudaram, isso 
é pecado, a religião islâmica não aceita isso, mas 
infelizmente tem isso.

A sua tarefa como pai e marido o diferenciam 
como representante da mesquita ou não?

R: A gente tenta trazer o melhor possível, 
(como dito antes) nós viemos à mesquita para po-
der melhor aumentar nossa espiritualidade e quan-
do voltar para casa, repassar isso.

Equipe
Joanderson Santos Cunha
Pedro Guilherme Xavier Vieira
 Marcus Vinicius Kray



Judaísmo

O Judaísmo e 
sua Pluralidade

Seguidor da primeira religião monoteísta da 
história que tem mais de 14 milhões de seguidores 
no mundo, o Rabino Ariel, argentino que está no 
Brasil há 2 anos, define sua crença como mais que 
uma religião, um jeito de ser. Aqui no Brasil ele se 
sente mais a vontade para professar sua fé sem so-
frer preconceito algum.

O Rabino esclarece algumas dúvidas sobre o 
Judaísmo. Ele leciona na comunidade Shalom na 
Zona Oeste da cidade de São Paulo, no bairro do 
Itaim Bibi. Na comunidade a restrição de visitas e 
entrevistas é enorme, por risco de atentados e pre-
lo preconceito de algumas pessoas. Para o povo da 
comunidade, ser judeu não é só uma questão reli-
giosa mas também o jeito como você vive em so-
ciedade. Eles seguem a escritura da bíblia hebraica, 
chamada como TORÁ. A base da religião 
judaica está na obediência aos manda-
mentos divinos estabelecidos nos livros 
sagrados, pois isso é fazer a vontade de 
Deus e demonstrar respeito e amor pelo 
Criador. Os cultos judaicos são realizados 
num templo chamado de sinagoga e são 
comandados por um sacerdote conhe-
cido por rabino. O símbolo sagrado do 
judaísmo é o memorá, candelabro com 
sete braços.

Há diversas tradições e doutrinas 

dentro do judaísmo, criadas e desenvolvidas con-
forme o tempo e os eventos históricos sobre a co-
munidade judaica, que são seguidos em maior ou 
em menor grau pelas diversas separações judaicas 
conforme sua interpretação do judaísmo. Entre as 
mais conhecidas encontra-se o uso de objetos re-
ligiosos como o Kipá, costumes alimentares e cul-
turais ou o uso do hebraico como língua litúrgica. 
O judaísmo não é uma religião de conversão, efeti-
vamente respeita a pluralidade religiosa desde que 
tal não venha a ferir os mandamentos da religião.

Comunidade Shalom – Entrevistado: Rabino 
Ariel

Código - Aqui na instituição vocês realizam 
cultos também?
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Exatamente, o nosso culto se faz nas Sinago-
gas. Sinagoga é uma palavra que vem do grego, em 
hebraico é uma palavra que tem o mesmo significa-
do que ‘Casa’ e que nessa casa tem uma reunião. Já 
nos Estados Unidos, no inglês utilizam uma palavra 
um pouco mais adequada, falam que é um lugar 
aonde não só se faz o culto, mas também um cen-
tro comunitário em geral. Por exemplo, o espaço 
aqui da instituição em que estamos agora é uma bi-
blioteca, aqui nós fazemos aulas, as pessoas podem 
vir pegar livros, tem palestras, as pessoas podem 
vir para se consultar com o povo da própria institui-
ção. Nós do Judaísmo, defendemos e entendemos 
o judaísmo como um modo de viver, esse modo de 
viver já não é só o culto, mas também uma cultura, 
onde cada uma das pessoas e cada uma das famí-
lias que compõem a comunidade se vinculam com 
o judaico de um jeito diferente. 

Código - Então além da religião em si, vocês 
levam pra vida de vocês também né? Para o coti-
diano de vocês.

Exatamente, porque para nós é importante 
estar imersos, certos na sociedade e no mundo em 
que vivemos. Eu sou novo aqui no Brasil, faz 2 anos 
que estou morando aqui, mas é uma responsabili-
dade não só para com a nossa religião mas também 
para a identidade do lugar em que moramos.

Código - E você morava aonde antes de vir 

para o Brasil?
Eu sou originalmente da Argentina, mas eu 

e minha família moramos no Uruguai. Dentro do 
Judaísmo temos vários movimentos, por exemplo, 
aqui na comunidade Shalom pertencemos ao mo-
vimento da linha liberal que é um movimento con-
servador. 

Código - Qual a cidade sagrada para o Juda-
ísmo?

A cidade sagrada para nós, no caso seria Je-
rusalém, nós entendemos Israel como a terra pro-
metida, tem um vinculo muito especial com Israel. 
E a cidade dentro de Israel que para nós é muito 
especial  é a cidade de Jerusalém. Há gerações atrás 
foi construído o grande templo de Jerusalém que 
foi destruído duas vezes, a ultima vez nos anos 70 e 
o que ficou dessa construção é a muralha ocidental 
que é o muro das lamentações. De fato, Jerusalém 
é uma cidade santa e sagrada para as três religiões 
monoteístas: O judaísmo, o cristianismo e o islamis-
mo.  

Código - E o Judaísmo é considerado a pri-
meira religião monoteísta né?

Sim, é considerada a primeira religião mono-
teísta, por Abraão. A partir de Abraão nascem as 
três religiões patriarcais. Há alguns anos atrás quan-
do o Papa Francisco assumiu seu Papado, ele fez 
uma reunião para dois religiosos argentinos tam-



bém como eles para estar lá em Jerusalém para se 
encontrarem, tiraram uma foto muito interessante 
para o mundo e eu acho que isso é uma mensagem 
muito importante e muito forte de três pessoas de 
religiões diferentes se juntaram nesse lugar que é 
especial para ambas as religiões. É uma mensagem 
muito poderosa. 

Código - Para o povo do cristianismo existe 
a Bíblia e o do Judaísmo a Tora, em qual língua ela 
é escrita? Alguma lei dela foi abolida?

A Tora esta originalmente no Hebraico, no 
culto essa Tora está escrita em um rolo que é ma-
nuscrito, até os dias de hoje tem uma pessoa que 
escreve a Tora letra por letra com uma pena. E nela 
estão os primeiros cinco livros de Moisés que é o 
que falamos na Tora. Esses cinco livros de Moisés 
são divididos em 54 partes e cada uma das sema-
nas lemos uma parte diferente, por exemplo, agora 
estamos o ultimo livro da Tora. Algo interessante é 
que em todas as sinagogas do mundo estão usando 
exatamente o mesmo livro, e tem uma data que é 
aproximadamente daqui um mês e meio que nós 
celebramos a finalização desse ciclo anual da Tora 
e na mesma hora voltamos ao começo, no caso Gê-
nesis. Além disso, a bíblia hebraica tem mais dois 
grandes livros além da Tora: Os profetas e os escri-
tos que ficam os salmos, os provérbios  etc.

Sobre alguma lei abolida, eu gosto sempre 
de explicar que hoje em dia a tradição judaica não 
é uma tradição bíblica e sim uma tradição vivida, 
os ensinamentos vão passando de gerações em ge-
rações. Então é por isso que hoje falam que o Ju-

daísmo é uma tradição e não bíblico, porque tem 
algumas coisas que nós não fazemos mais segundo 
o que fala a Tora. Por exemplo, o culto na cultura 
bíblica era totalmente diferente do que são hoje, 
como as oferendas, lá em Jerusalém se levavam as 
oferendas para fazer o sacrifício, hoje em dia na tra-
dição judaico-rabínica foi mudado esse tipo de cul-
to para com Deus por um culto através de um livro, 
então isso já é uma grande mudança. 

Código - Qual o maior pecado para vocês?
Essa foi difícil, primeiro que na tradição judai-

ca diferente do cristianismo, o conceito do pecado 
é diferente, por isso foi difícil. Por exemplo, na tra-
dição judaica o relato do capitulo três do Gênesis, 
onde se fala do pecado, do furto e do mal por parte 
de homens e mulheres não se vê isso como uma 
grande falta de respeito. A tradição judaica é uma 
afirmação do monoteísmo, como a própria Tora diz: 
‘escutem o povo de Israel, Deus é um só’, ou seja, 
ser monoteísta é uma das grandes virtudes dessa 
vida. Então eu diria que para nós, o maior pecado é 
acreditar em muitos deuses. 

Mas eu falo isso, de uma forma não tão literal, 
por exemplo, tem muitos judeus que não acreditam 
em Deus. O judaísmo é muito amplo, eu trabalhei 
no Uruguai e lá é um pais muito laico, então falar 
de Deus lá era muito difícil, então pelo menos 70% 
da população que freqüentava a minha sinagoga lá 
no Uruguai não acreditavam em Deus. Hoje em dia 
a grande parte dos Judeus se vincula no estado de 
Israel para que tenham a cultura mais aprofundada 
de Israel e da própria religião. O estado de Israel 
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ano que vem completa 70 anos relativamente na 
história judaica, muito nova. 

Código - Como vocês vêem o cristianismo?
Como eu tinha dito, nós pertencemos a uma 

linha aqui no judaísmo, a nossa linha é muito dia-
logada, para nós é muito importante ir ao encon-
tro do outro e participar ativamente do dialogo 
religioso. Nós entendemos que temos desafios pra 
ultrapassar e um grande desafio com o cristianis-
mo, mas vemos hoje em dia pessoas a conversar 
e a construir esse dialogo. Aqui nessa comunidade 
alinhamos os judeus com o que é importante, con-
versar e participar de diálogos religiosos, tanto para 
os cristãos como para os mulçumanos. 

Código - Qualquer pessoa pode se tornar ju-
daica?

Sim, o mais importante é a força de vonta-
de e também passar por um processo de estudo, 
conhecimento, de conhecimento espiritual e são 
ensinadas as praticas judaicas, assim por diante. 
Claro, tem um processo que leva um tempo, mas 
qualquer pessoa que seu coração sente que quer se 
juntar ao povo de Israel pode se tornar judaica sim. 

Código - As cerimônias são reservadas ape-
nas ao povo judaico ou podem vir pessoas de fora 
também?

As cerimônias judaicas são reservadas apenas 
ao povo judeu, mas acaba acontecendo que quan-
do uma pessoa faz uma celebração, um casamento 
ou um ‘bar mitzvah’ um momento que os meninos 
e as meninas chegam na maioridade, aos 12 anos 
as meninas e os meninos aos 13 segundo a tradi-
ção judaica. Obviamente que são convidadas varias 
pessoas, isso no caso não é fechado, é aberto por 
convites. 

Acho que depois dos atentados terroristas 
que tivemos, de algum jeito esse terrorismo  assus-
tou muito o nosso povo e por isso esse limite de 
segurança, por isso pediram para vocês os nomes, 
o RG para que pudéssemos confiar. 

Código - Quando você se tornou judeu?
Desde o nascimento, eu nasci na própria reli-

gião, de mãe e de pai judeu. 
Código - O que a religião muda no cotidiano 

de alguém que acabou de se tornar judeu?
O judaísmo é uma maneira de viver, existe 

um calendário judeu para a rotina que mostra algu-
mas celebrações importantes como o Shabat que 
é um dia de descanso e de repouso aos sábados, 
tem rezas também e muitas outras. Então quando 

alguém quer entrar na vida judaica é um compro-
misso enorme com a religião e a idéia é que isso se 
torne natural.

Código - As roupas, o modo de se vestir, o que 
significam para vocês? (como por exemplo, o kipá)

O kipá é um símbolo que tem a ver com sem-
pre haver um limite, entre o humano e o divino. 
Nós seres humanos somos limitados por um monte 
de coisas, nós chegamos ao mundo em uma data 
e morremos como Deus nos permite, todos vamos 
algum dia ir embora desse mundo, então essa é a 
nossa limitação. No tempo, nas capacidades, na 
força, em tudo. É um limite entre o ser humano e 
Deus.

Código - Vocês sofrem algum preconceito?
Nós judeus sempre nos vestimos de acordo 

com o lugar em que estamos hoje em dia há pes-
soas que vão vestidas todas de preto, então nesse 
caso eles se identificam e são seguidores de algum 
rabino determinado que talvez tenha morado na 
Rússia, por exemplo, e hoje eles seguem a tradição 
de se vestir como seu rabino se vestia. 

Sobre o preconceito, eu não sinto aqui no 
Brasil. Talvez em alguns momentos da história, os 
judeus sofreram mais do que hoje em dia, eu es-
tou aqui no Brasil faz apenas 2 anos mas nunca vi 
nenhum tipo de preconceito, já morei em algumas 
outras cidades onde eu preferia não usar a kipá 
publicamente porque eu tinha medo que alguém 
agisse de má fé, já aqui no Brasil em São Paulo não 
sinto nada disso. No Uruguai por exemplo, ás vezes 
eu preferia não usar a kipá justamente porque as 
pessoas assediavam muito e não fazia sentido essa 
exposição.
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 Com simpatia e paciência, ele atende aos se-
guidores fazendo palestras, organizando eventos, 
rituais e ensinando a prática filosófica e religiosa do 
Taoísmo. Wagner Canalonga parece ser uma pes-
soa de grande sabedoria, e procura viver da melhor 
forma possível, fazendo do Taoísmo não apenas um 
campo de estudo, mas também um estilo de vida, 
onde busca a simplicidade e a   iluminação   do   espíri-
to,   para   assim,   trilhar   o   caminho   com   êxito.  

Formado em Engenharia de Alimentos, Psico-
logia e especialista em Acupuntura, Canalonga é a 
grande personalidade responsável pela direção do 
templo Tesouro do Espírito em São Paulo, ligado à 
Sociedade Taoísta no Brasil. 

Seguidor de uma religião que foi persegui-
da pela Revolução Comunista, mas que resistiu ao 
tempo, Wagner Canalonga nos dá detalhes de sua 
chegada no Taoismo, em uma entrevista concedida 
a Acsa Freire, Janaína Melo, Natalia Duarte, Stepha-
nie Carvalho e Vanessa Linhares, estudantes de Jor-
nalismo   da   Universidade   Cruzeiro   do   Sul. 

Como   você   descobriu   o   Taoísmo?  
Wagner Canalonga - É uma longa história. (ri-

sos) Meu primeiro contato com taoísmo, foi através 
de um livro chamado I  Ching: O Livro das Mutações 
, na época em que eu fazia Engenharia de Alimen-

tos na Unicamp. Pedi o livro emprestado ao meu 
amigo, mas ele disse que esse não era um livro que 
se empresta, mas sim, um livro que você tem na sua 
“cabeceira”. Então, descobri que esse livro era um 
oráculo, gostei logo de cara. Depois vim para São 
Paulo e em momentos de crise entrei no banco de 
Boston [emprego]. Não estava feliz e passava por 
uma crise pessoal. Acabei encontrando uma escola 
em São Paulo onde o professor ensinava I Ching . Eu  
me encantava com os símbolos e textos, mas não 
fazia ideia que poderia estudar sobre isso aqui no 
Brasil. Comecei a estudar com esse professor, e de-
pois de um tempo, com o seu mestre Wu Jyh Cher-
ng, fundador da sociedade taoísta aqui no Brasil. 
“Grudei” no mestre e fazia tudo com ele, depois ele 
começou a me dar aula de meditação, e mais tarde 
começou a me ensinar outras artes. Nessa época 
eu era budista, fui iniciado no budismo Tibetano. 
Comecei a estudar acupuntura e decidi sair do 
banco e seguir os caminhos que me interessavam. 
Depois que sai do banco, fiquei três anos prestan-
do serviços terceirizados para o mesmo. Eu tinha 
um horário flexível, então podia estudar ao mesmo 
tempo. Com o tempo, meu mestre perguntou por-
que eu não me iniciava no Taoísmo, respondi que 
estava bem no Budismo, e algum tempo depois o 

 “Preciso    descobrir    
a    minha    autêntica    

natureza”  
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mestre que estava me acompanhando foi embora 
e eu me senti órfão. Não consegui me adaptar em 
outro caminho, então acabei me iniciando no Tao-
ísmo.  Depois que realmente entrei no taoísmo me 
senti em casa. Iniciei em 1999 e depois que abri-
mos o templo aqui em São Paulo, decidiram me 
deixar no comando. Em 2006,   fui   para   China   e   fui   
ordenado   sacerdote. 

Como  foi    a   transição   da   religião   trazida   da   
China   para   o   Brasil? 

Wagner - O  Taoísmo é uma tradição espiritual 
que tem dentro do seu corpo a filosofia - ciências 
taoístas que são usadas para harmonizar o homem 
com o mundo -  e também tem uma vertente reli-
giosa. A religião foi muito perseguida na revolução 
cultural e na revolução comunista na China, onde 
essas vertentes ainda são bem separadas.  Durante 
as revoluções, a parte religiosa foi abafada e a filo-
sofia foi preservada, as pessoas conheciam a filoso-
fia mas não   reverenciavam   as   divindades. 

  Quando o taoísmo veio para o ocidente, ele 
veio com esse viés de uma filosofia de vida, então 
as pessoas entraram em contato com os fragmen-
tos do Taoísmo, a parte religiosa poucas pessoas co-
nheciam.  O taoísmo veio com o pai do nosso mes-
tre, Wu Jyh Cherng, na década de 60, desde berço o 
nosso mestre   já    estava   inserido   no  Taoísmo. 

Vocês já sofreram algum tipo de preconceito?
Wagner - Nós 

somos muito peque-
nos, não chegamos 
nem a ser traço nas 
estatísticas do IBGE.  
Não chamamos muita 
atenção, justamente 
por isso. Não sofre-
mos muitos precon-
ceitos, sofremos mais 
o tipo de preconceito 
com relação a religi-
ões em geral. Muitas 
pessoas têm preconceito. Dizemos que Taoísmo 
também é uma religião, então as pessoas vêm al-
tares e divindades e pensam: “não”, o que acaba 
sendo preconceito, que prejudica a própria pessoa. 
Como não recebemos auxílio  financeiro de ne-
nhum tipo, basicamente o que nos sustenta são os 
cursos que damos aqui. No começo tinha uma certa 
confusão, as pessoas diziam que o  templo estava 
cobrando os cursos, mas se não fizéssemos isso, 

não haveria templo.
         Sua   família   compartilha   da   mesma   fé  

que você? 
         Wagner – Não.  Meu pai é católico, minha 

mãe e irmã são espíritas. De taoístas   somos   apenas   
minha   esposa,   meu   filho   e   eu.

           Você   se   casou   dentro   da   doutrina?
            Wagner -  Sim, minha esposa e eu nos 

conhecemos treinando Tai  chi . Nosso mestre fez a 
cerimônia do nosso casamento, nós nos casamos 
no civil, mas   a   cerimônia   foi   aqui   (templo).

         Ao   se   iniciar,   há   alguma   doutrina   a   ser   
seguida? 

 Wagner -  Nosso mestre costumava dizer: “O 
que é doutrina?”, a do Taoísmo é “não tem que...”, 
o que apresentamos são caminhos de consciência, 
e as pessoas dentro da sua própria realidade vão 
agregando naturalmente alguns princípios. Quem 
se inicia deve fazer um juramento, o juramento é 
basicamente ler bons livros, inclusive O Livro das 
Mutações. Uma boa pessoa tem que vir no ritual? 
Não, mas é bom. Tem que estudar a filosofia? Não, 
mas é   desejável.   Nossa   porta   está   aberta,   quem   
quiser   ir   e   depois   voltar,   pode. 

Em  média     no   Brasil,   os  seguidores    são   de   
nacionalidade   brasileira?

Wagner - Não temos muitos dados para o 
Brasil. Aqui no ocidente, em geral, os que se di-

zem taoístas, dizem 
seguir mais uma fi-
losofia de vida, por 
isso não entramos 
como  estatística de 
religião, porém aqui 
na sociedade taoís-
ta   do   Brasil   a   maior   
parte   dos   seguidores   
são   ocidentais [brasi-
leiros].

Vocês   usam   
algumas   roupas   es-

pecíficas? 
Wagner - Sim, mas apenas o sacerdote.  Nós 

trabalhamos também com muitos objetos sagra-
dos, como os talismãs, que são símbolos e objetos   
de   proteção.   O   mais   famoso   é   o  Pa   Kua ,   o   símbolo   
do  Tai   Chi . 

Qual   a   função   de   um   mestre   taoísta? 
Wagner - O taoísmo é uma tradição espiritual 

descentralizada e é uma tradição antiga e muito li-

Taoísmo



vre, porque é uma filosofia  em que cada um segue 
a essência do que aprendeu com o mestre, e da sua 
forma vai desenvolvendo linhagens diferentes no 
taoísmo. Tecnicamente, o sacerdote faz apenas os  
rituais,   os   processos   de   magia   e   meditação. 

O s  taoístas   possuem   alguma   crença   em   al-
gum   deus   específico?

Wagner -  Muitos. Na verdade as inúmeras  di-
vindades são o desdobramento de um grande deus, 
o Imperador de Jade, ele se desdobra em divinda-
des menores, então podemos dizer que o taoísmo é 
uma religião politeísta e ao mesmo tempo monote-
ísta. Alguns mestres acreditam que não tem como 
haver uma manifestação sem que haja um vazio e 
uma potencialidade que permitam essa manifesta-
ção, o céu posterior é o universo da manifestação, 
o céu anterior é o estado onde a manifestação ain-
da não aconteceu mas tem toda a possibilidade de 
acontecer. Estudando as transformações durante 
muito tempo, os mestres perceberam que na ver-
dade, em síntese, isso acontece por causa de duas 
forças primordiais que são as forças do Ying e Yang. 
Ying: escuro e o Yang: o claro. Qualquer dualidade 
que pode se observar aplica-se à ideologia de Ying 
e Yang.  Essa é a grande proposta dos mestres taoís-
tas: entrar em uma unidade harmônica e integrada 
com   as   circunstâncias   e   com   o   próprio   Tao. 

Como   você   descreveria   o   Tao   ? 
Wagner -  No primeiro capítulo do Tao  te 

Ching: O  Livro  do Caminho e da Virtude , a primei-
ra frase dele é assim: o Tao que se expressa não é 
o verdadeiro Tao. Então nós não definimos o Tao, 
porque quando fazemos isso nós limitamos uma 
coisa que não tem limite. Podemos até falar sobre 
ele, mas toda definição que você der é como se ti-
vesse um pequeno viés de todas as possibilidades. 
Mestres taoístas  dizem que o Tao é a origem de 
todas as coisas, ele não tem forma, mas das partes 
dele se formam todas as formas, todas as consci-
ências, todas as energias. Nós dizemos que não há 
nada maior do   que   o   Tao,   mas   também    não   tem     
nada   menor.  

Quando falamos de Tao, podemos nos reme-
ter à ideia  de caminho, a tradução literal da pa-
lavra. Você pode perguntar qual o caminho dentro 
da doutrina taoísta? Há diversos caminhos que nós 
propomos para nos mudar para melhor,  mas todos 
nós estamos em um processo de transformação, a 
questão é para onde essas transformações estão 
me levando e se é para este caminho   que   eu   quero   

ir. 
Você disse que uma das interpretações do 

Tao é que ele seria a origem de todas as coisas.  Co-
locando este ponto como vocês enxergam   o   Deus   
do   cristianismo? 

 Wagner - O Tao é indescritível, então ele 
pode ter qualquer nome. Ele não tem um nome 
próprio, nós o chamamos de Tao porque não sa-
bemos realmente o que é. Então ele pode ter qual-
quer nome e ser qualquer coisa. O Imperador de 
Jade, que citei anteriormente, pode ser similar ao 
Deus do cristianismo.  Porém não fazemos certas 
comparações, pois cada um tem suas origens e es-
sências próprias. No final de todas as coisas pode 
ser tudo igual, uma   só   coisa,   mas   os   caminhos  têm    
diferenças. 

Qual   a   visão   taoísta   sobre   a   vida   e   a   morte? 
Wagner - O taoísmo é uma tradição espiritua-

lista, quando morremos há um elemento espiritual 
que segue e que vai passar por um processo, que 
nós chamamos   de    “transmigração”    onde    tudo    o   
que   sobe   pode   descer.  

O Taoísmo é uma das tradições que enxerga 
que podemos renascer, por exemplo no reino ani-
mal, dependendo do que a gente cultiva. Podemos 
ter renascimentos em mundos inferiores, o mun-
do das Almas  Esfomeadas, os “Fantasmas”, lugar 
onde os que se sentem culpados, são torturados 
em um lugar parecido com o inferno cristão, só que 
ao invés de ser regido por um demônio perverso, é 
regido por divindades  pacíficas  que fazem a alma 
sofrer, porque a própria alma acredita que precisa 
sofrer para aliviar a culpa e o arrependimento. Você 
pode ter renascimentos favoráveis ou não. E tudo 
isso está dentro do caminho que chamamos de 
Fronteira Ying Yang, o ciclo de sobe e   desce,   nasce    
e   morre   indefinidamente.  

Vocês   possuem   alguma  data   comemorativa   

Taoísmo
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especial? 
 Wagner - Sim, o ano novo chinês, celebrado 

entre final de janeiro e fevereiro.   É   o   fechamento   
de   um   ciclo.  

Em   que  a  filosofia   taoísta   influenciou  na    sua   
visão   de   mundo? 

 Wagner - Mudou tudo (risos). Não há um ca-
minho certo, os caminhos nós temos que encontrar 
por nós mesmos, descobrir o que nos leva à ilumi-
nação, o meu próximo pode me ajudar em parte, 
mas eu preciso descobrir a   minha   autêntica   natu-
reza   sozinho. 

Por que você diria para alguém buscar o 
Taoísmo?

Wagner - Não dizemos para ninguém buscar 
o Taoísmo. Nós deixamos a porta aberta e quem 
quiser que venha.  Nós não temos aquela ideia de 
tentar convencer o outro.  Mas é uma filosofia mui-
to boa, são princípios que nos fazem desenvolver 
um profundo respeito pelo outro, caminho que 
busca as transformações seguindo um ritmo que 
respeita a própria naturalidade. Então quem tem 
afinidade, nós esperamos que sintonize e entre em 
contato e que de alguma forma possa acessar o 

conteúdo que queremos compartilhar. Quem não 
tem afinidade com o Taoísmo, torcemos para que 
encontre afinidade em outro caminho seja qual 
for. Os princípios taoístas são fundamentados nas 
leis da natureza na nossa naturalidade, não precisa 
acertar o instante para entender que isso é meio 
óbvio, que esses princípios são princípios óbvios, 
então quando começamos a falar dos nossos prin-
cípios são coisas fáceis de entender, porque todo 
mundo lida com isso o tempo inteiro. É uma tra-
dição encantadora, então quem entra em contato 
pode achar muito interessante.

Natalia Duarte   
Janaina de Melo Araújo
Vanessa Linhares
Stephanie Carvalho 
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