Sua religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada

O Dia Mundial da Religião, celebrado a 21 de janeiro, tem como
principal objetivo sensibilizar a Humanidade para o respeito pelas
diferentes crenças religiosas do ser humano. Num dos artigos da
declaração da ONU, está escrito o seguinte:
"Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de
religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer
crença da sua escolha, assim como a liberdade de manifestar a sua religião
ou crença, individual ou coletivamente, tanto em público como em
contexto particular”(…) A discriminação entre seres humanos por motivos
de religião ou crença constitui uma ofensa à dignidade humana”

O Papa Francisco, durante o seu pontificado tem sublinhado a importância
da união entre religiões como sendo “ o melhor caminho para trazer mais
amor, compaixão, aceitação e harmonia no Mundo”; “as diferenças entre
Religiões” não nos devem pôr uns contra os outros(…) O diálogo interreligioso , feito de contactos, encontros e colaboração, é, portanto, uma
tarefa preciosa e agradável a Deus, um desafio que visa promover o bem
comum e a paz” (…) o respeito mútuo é a condição da comunicação interreligiosa”.

A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais
da humanidade.

Principais Religiões do Mundo
Cristianismo
Surgimento: Século I, na Palestina
Principais caraterísticas: religião com um só Deus (monoteísta) , centrada
na vida de Jesus de Nazaré, contada no Novo Testamento; Jesus é o nosso
salvador e filho de Deus; está dividida em católicos, protestantes e
ortodoxos. O livro sagrado é a Bíblia.
Seguidores: 2,3 biliões de cristãos, sobretudo na América e na Europa
Islamismo
Surgimento: Século VII, na região do Médio Oriente
Principais caraterísticas: religião com um só Deus (Alá), fundada pelo
profeta Maomé. O livro sagrado é o Corão
Seguidores: Cerca de um bilião de islamitas, sobretudo na Ásia e na África.

Judaísmo
Surgimento: 1400 a 1500 a.C., no Médio Oriente
Principais características: é uma religião com um só Deus e os judeus
acreditam que ele tenha uma relação especial com o seu povo,
consolidada no pacto que fez com Moisés no Monte Sinai, há 3,5 mil
anos. Os seus praticantes não acreditam que Jesus Cristo tenha sido o
filho de Deus e continuam a aguardar a vinda do enviado de Deus. O
livro sagrado é a Torá ou Pentateuco que foi revelado diretamente por
Deus.
Seguidores: Cerca de 14 milhões de praticantes, sobretudo em Israel,
Palestina e América.

Budismo
Surgimento: Século VI a.C, na Índia
Principais características: foi criado por Buda, um príncipe chamado
Siddharta Gautama. Não há um Deus, somente um líder espiritual,
que é o Buda. Para os budistas, tudo o que acontece é regido pela
força do universo e a reencarnação é uma forma de evolução do ser
humano. O livro sagrado livro é o Tripitaka, o qual contém os
ensinamentos originais de Buda.
Seguidores: Cerca de 400 milhões praticantes, sobretudo no Camboja,
Tibete e Tailândia

Hinduísmo
Surgimento: no período pré-clássico (1500-500 a.C.) na Índia
Principais características: sem fundador declarado, esta religião
possui muitos Deuses (politeísta) e o caminho para a salvação pode
variar; os praticantes elegem o seu deus favorito. Por exemplo, há
quem idolatre Kama, o Deus Hindu do amor, Vixnu, o Deus
responsável pela manutenção do Universo ou Brahma, o Deus
criador do Universo. O livro sagrado é o Vedas.
Seguidores: Cerca de 900 milhões, sobretudo no Nepal e na Índia

“Quem comete violência ou a justifica em nome da religião,
ofende gravemente a Deus, que é paz e fonte da paz (…)muitos
pensam diferente, sentem diferente, buscam Deus e encontram
Deus de maneira diferente. Nesta multidão, neste leque de
religiões, há uma só certeza: todos somos filhos de Deus”
Papa Francisco
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