
TRANSCRIÇÃO PGM 9 “NO CAMINHO DO BEM” - PGM OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES 

 

01:01:42:00 - 01:02:02:10 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sérgio Besserman: Nós nascemos brasileiros, latino americanos, africanos, europeus, cariocas, 

paulistanos, catarinenses, nos tornamos artistas, acadêmicos, empresários, liberais, 

conservadores, progressistas, mas primordialmente somos seres humanos. 

01:02:02:10 - 01:02:13:08 - ON 

Sérgio Besserman: E nós, os 7 bilhões de seres humanos que povoamos o planeta terra, 

estamos conscientes que assim como nascemos, um dia também morreremos. 

01:02:13:08 - 01:02:23:22 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sérgio Besserman: De que nos serve essa consciência se não pudermos desafiar, explicar ou 

pelo menos nos confortar diante o fim inevitável? 

01:02:23:22 - 01:02:30:18 - ON  

Sérgio Besserman: Então nós, seres racionais, mas também sensíveis, emocionais, criamos as 

religiões.  

01:02:30:18 - 01:02:36:18 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sergio Besserman: Apesar das diferenças ideológicas, filosóficas, culturais...  

01:02:36:20 - 01:02:44:00 - ON 

Sérgio Besserman: todas elas buscam explicar os mistérios da nossa trajetória e com isso nos 

trazem abrigo, alívio, acolhimento. 

01:02:44:06 - 01:02:55:16 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sérgio Besserman: Assim nos tornamos também católicos, muçulmanos, candomblecistas, 

evangélicos, judeus, espiritas, agora guiados por alguma luz no caminho. 

01:02:55:16 - 01:03:13:17 - ON 

Sérgio Besserman: Pronto, problema resolvido. Só que nós, tão humanos, ficamos fascinados 

pelas luzes e perdemos a direção. Muitas vezes ofuscados, não nos demos conta que todos 

nos levam no mesmo sentido, no mesmo caminho. 

01:03:13:17 - 01:03:19:13 

VINHETA DE ABERTURA ‘NO CAMINHO DO BEM’ 

01:03:19:13 - 01:03:28:20 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

MUSICA 

01:03:28:20 - 01:03:39:14 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sérgio Besserman: Ao virarem instituições, as doutrinas religiosas costumam estabelecer 

regras, obrigações e proibições ao seus fiéis e sacerdotes. 

01:03:39:14 - 01:03:49:28 - ON 

Sérgio Besserman: Daí surgem as noções de pecado, tabu, interdito religioso, tão presentes na 

maior parte das religiões.  

01:03:49:28 - 01:03:54:13 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:03:54:13 - 01:03:59:28 - ON 

Ali Momade: O verdadeiro muçulmano é aquela pessoa que observa os pilares da própria 

religião 

01:03:59:28 - 01:04:06:07 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

01:04:06:07 - 01:04:09:01 - ON 

Rabino Eliahu Haber: Pro judaísmo, o principal do nosso dia é servir a deus 



01:04:09:01 - 01:04:20:17 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

CIça do Acarajé: O candomblé é assim: se você entra, você não saí 

01:04:20:17 - 01:04:26:01 - ON 

CIça do Acarajé: Porque se você tá fora e você tá bem, não entre não, porque a 

responsabilidade é muito grande 

 01:04:26:01 - 01:04:32:25 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sérgio Besserman: Mas a moral, a ética 

01:04:32:25 - 01:04:44:06 - ON 

Sérgio Besserman: e os padrões de conduta, mudam, conforme a sociedade se transforma. 

Por isso, o episódio de hoje de No Caminho do Bem, questiona coisas como 

01:04:44:06 - 01:04:52:16 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Sérgio Besserman: Será que as regras e as obrigações religiosas devem permanecer as 

mesmas, século após século? 

01:04:52:16 - 01:05:02:18 - ON 

Sérgio Besserman: Em que medida a religião deve exercer controle social? É saudável que as 

leis religiosas conversem com as leis dos homes? 

01:05:02:18 - 01:05:09:27 - VINHETA NO CAMINHO DO BEM – APRESENTAÇÃO 

ASSUNTO DO DIA: OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES 

01:05:09:27 - 01:05:30:25 - OFF IMAGENS DE COBERTURA ALDEIA 

01:05:30:25 - 01:08:30:09 - ON ENTREVISTA SERGIO BESSERMAN COM KAKÁ WERÁ 

Sérgio Besserman: Kaká, muitas religiões possuem regras, proibições e suas doutrinas. Na 

cultura dos povos indígenas, existem leis e existem regras que não devem ser violadas 

Kaká Werá: Sim, tem suas leis. Por exemplo, em relação a questão do sagrado, a questão 

religiosa. Dentro de uma comunidade Tupi, os que se preparam para o sacerdoto, no caso os 

pajés, porque eles não são simplesmente sacerdotes, eles também são os médicos, também 

são os curadores. Eles têm um cotidiano diferente da pessoa comum, da comunidade. Por 

exemplo, em alguns momentos eles não podem comer carne, só podem comer peixe, fruta. 

Principalmente nos momentos próximos a ritos importantes, ritos de passagem importantes, em 

outros  momentos, pro seu aprimoramento espiritual, eles também jejuam. 

Sérgio Besserman: Os pajés, então, têm uma série  de normas, procedimentos. Existe alguma 

regra ou proibição que seja geral, para todos? Quase como, vou usar uma palavra da tradição 

judaico-cristã, mas como mandamentos. 

Kaká Werá: A tradição Tupi tem alguns princípios, sim. Por exemplo, o princípio da família. Na 

tradição Tupi, não se considera família somente os parentes consanguíneos, considera-se 

família também o reino animal, como parte da sua família, e no reino animal existem aqueles 

que são mais próximos a sua família. O reino vegetal. 

Sérgio Besserman: Com esse reino que é mais próximo da sua família você tem certos 

obrigações. 

Kaká Werá: Tem certas obrigações. Por exemplo, pessoa que, dentro da sua família, você tem 

pai, mãe e irmãos e, vamos supor, o quati é um animal que tá dentro do campo da sua família. 

Você não vai comer carne de quati, ele vai ser parte da sua família. Um outro princípio, que é 

geral, se numa família a mulher fica desamparada, morre o marido, o companheiro, e se ela 

não tem parentes homens que possam acolhê-la, ela é acolhida por outra família, 

obrigatoriamente,  



Sérgio Besserman: Ela nunca tá desamparada… 

Kaká Werá: Ela nunca tá desamparada… 

01:08:30:09 - 01:08:51 - OFF IMAGENS DE COBERTURA REZA JUDÁICA 

Rabino Eliahu Haber: Como judeu conservante, a gente começa o dia 

01:08:51 - 01:09:40:17 - ON 

Rabino Eliahu Haber: Logo que a gente acorda, agradecendo a Deus, com o “adêani”.  

“Adêani” significa “eu agradeço a Deus, que me deu vida por esse dia”. Depois nós temos o 

ritual de lavar as mãos. Nós acreditamos que todo dia na vida é um presente de Deus, a pesso, 

praticamente, quando ela tá dormindo é como se uma parte dela estivesse morta. Então, todo 

dia, é como se a gente recebesse de novo um presente de Deus, tá vivo de novo. Não que a 

gente morre durante o sono, mas uma parte do nosso corpo é como se tivesse num estágio… 

Então, nesse processo, de dormir e acordar, nós acreditamos que uma certa impureza vêm no 

corpo da pessoa. Então a gente acorda de manhã, a gente lava as mãos com uma caneca, 

com água, lava-se três vezes intercalado, pra tirar essa impureza que fica, a gente acredita, na 

unha da pessoa.  

01:09:40:17 - 01:09:46:25 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

01:09:46:25 - 01:09:51:15 - ON 

Rabino Eliahu Haber: Na Torá, a gente foi criado… não somente que a gente tem um criador, 

que criou a gente, mas a gente têm um propósito de vida. 

01:09:51:15 - 01:09:58:13 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

Rabino Eliahu Haber: Não faz sentido nenhuma pessoa pensar que ela aconteceu por acaso. É 

que nem falar que um poema foi escrito sem querer 

01:09:58:13 - 01:10:10:07 - ON 

Rabino Eliahu Haber: Não existe isso, alguém pensou nas palavras. Um livro aconteceu por 

acaso. Um livro não acontece por acaso. Então é ilógico a gente acreditar que a gente 

aconteceu por acaso. A gente aconteceu de propósito e com um propósito nesse mundo. 

01:10:10:07 - 01:10:13:21 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

Rabino Eliahu Haber: A Torá é um guia. Que nos dá 

01:10:13:21 - 01:10:17:21 - ON 

Rabino Eliahu Haber: essa maneira de alcançar o nosso propósito na criação do universo. 

01:10:17:21 - 01:10:36:27 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

01:10:36:27 - 01:11:22:25 - ON 

Rabino Eliahu Haber: O judeu religioso, come somente alimentos que são kosher. A trudução 

ao pé da letra de kosher é “propício”. Ou seja, um alimento que é propício para um judeu. Ai 

entram todas as regras que a Torá define o que é kosher e o que não é kosher. Existem várias 

coisas, por exemplo, que são kosher por natureza: arroz, feijão, os vegetais, frutas, que são 

kosher. Porém, tem que ser verificados por insetos, é muito comum, hoje em dia, você ter 

várias insetos no alface, no arroz e feijão, se você verificar você vai encontrar muitos insetos. 

Conforme o judaísmo, é proibido você comer um inseto. No judaísmo, comer um inseto é cinco 

vezes mais pecado do que comer carne de porco.  

 

01:11:22:25 - 01:11:36:23 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

Rabino Eliahu Haber: A carne, para ser kosher, tem que ser abatida por um rabino. Nós 

chamamos de um “…”, que ele tem as leis da Torá de como deve ser abatido um animal. 



 01:11:36:23 - 01:13:38:06 - ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E ELIEL BATISTA 

Sérgio Besserman: Algumas igrejas evangélicas seguem, às vezes rigidamente, regras de 

conduta tiradas diretamente do Antigo Testamento, sobre vestuário, várias outras normas. 

Como o senhor vê essas práticas, regras tiradas assim e aplicadas, dois mil anos depois, ou 

elas devem ser atualizadas em função do próprio desenrolar da história, das mudanças na 

sociedade. 

Eliel Batista: O Antigo Testamento tem regras rígidas. A base é a Lei de Taliao. A penalidade 

para que infringe uma lei é gravíssima. 

Sérgio Besserman: Olho por olho, dente por dente. 

Eliel Batista: Chega a um ponto tal que, se uma criança mentir para o seu pai ela é condenada 

à morte. Se ele disse “ah, eu fui na casa do fulano” e ele não foi ela é apedrejada. 

Sérgio Besserman: “Não mentirás!” A humanidade acaba, porque há estudos que sugerem que 

as pessoas mentem cerca de 40 vezes por dia, pequenas mentirinhas, que às vezes nem se 

dão conta. 

Eliel Batista: É interessante porque no Novo Testamento João diz assim: “Aquele que diz que 

não mente, peca”. 

Sérgio Besserman; Não precisou de cálculo. 

Eliel Batista: Então já não dá mais pra poder usar essa lei. A nossa sociedade é outra. A 

sociedade do Antigo Testamento é uma sociedade tribal, o mundo é outro. E se nós quisermos 

usar essas regras a risca, como elas estão escritas, não teríamos a sociedade. Elas não 

comportam mais, elas precisam de outra dinâmica. Então, muitas vezes as pessoas adotaram 

determinadas regras de conduta para suas igrejas em função de alguma coisa que estava 

acontecendo à época e isso se perpetuo. E não se pergunta o porque. E a gente precisa se 

fazer essa pergunta. 

01:13:38:06 - 01:13:47:01 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:13:47:01 - 01:13:54:25 - ON 

Ali Momade: Em princípio, a palavra “rirmao” quer dizer líder. Significa liderança, significa 

comando. 

01:13:54:25 - 01:14:05:03 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:14:05:03 - 01:14:26:29 - ON 

Ali Momade: E a liderança independentemente da instituição, da profissão ou do cargo, exige 

uma responsabilidade do enorme. E quando nós falamos da religião, a responsabilidade é 

ainda maior, porque o líder religioso tem que saber como lidar com as diferenças das pessoas. 

01:14:26:29 - 01:14:32:25 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

 01:14:32:25 - 01:15:00:05 - ON 

Ali Momade: Tem que ter o ouvido para ouvir. Tem que ter o olho que sabe olhar. Tem que ter 

a boca que sabe falar também. Hoje em dia o “rirmão” poderá, de algum modo, enfrentar 

algumas dificuldades, principalmente em como construir uma narrativa que possa acomodar 

aquilo que são as preocupações das pessoas de hoje em dia. 

 

01:15:00:05 - 01:15:14:21 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

Ali Momade: Levando em consideração de que a religião não é uma cultura, e, ao mesmo 

tempo, a religião não tem como objetivo subjugar as culturas dos povos e das sociedade. Mas, 

sim,  



01:15:14:21 - 01:15:28:17 - ON 

Ali Momade: encontrar meio termo onde podera harmonizar tanto a cultura, os hábitos das 

pessoas, e aquilo que os princípios, que são os princípios, portanto, da religião. E essa é uma 

das tarefas do “rirmão”. 

01:15:28:17 - 01:5:51:01 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:5:51:01 - 01:17:00:10 - ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E ELIEL BATISTA 

Eliel Batista: Esse mundo que se apresenta é uma outra sociedade. O que a gente precisa ter é 

o seguinte: Jesus tem uma resposta pra essa sociedade? A resposta dele é de 5 mil anos?  

Sérgio Besserman: A essência, amar e servir ao próximo, mas pra se realizá-la tem que 

entender em que mundo vive esse próximo 

Eliel Batista: A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, ela foi escrita dentro de um determinado 

tempo. Então, os códigos éticos e morais eram outros, não são os mesmos pra hoje, não valem 

mais. Porque toda lei estav fadada a caducar. Porque ela é uma lei que está  respondendo a 

determinado tempo. E todo texto escrito está sujeito à interpretação. Não é porque a Bíblia é 

sagrada que ela é atemporal. 

Sérgio Besserman: Deus nós deu um livro. 

Eliel Batista: Isso. 

Sérgio Besserman: Não deu uma cartilha, deu um livro. 

Eliel Batista: Se ele deu, então é nosso. Então podemos estudá-lo, vasculha-lo, interpretá-lo, e 

ele foi dado para interpretação. 

01:17:00:10 - 01:17:10:05 -  OFF IMAGENS DE COBERTURA 

CIça do Acarajé: Tenho trinta anos de santo, eu trabalho no Rio de Janeiro, com acarajé 

01:17:10:05 - 01:17:18:25 - ON 

CIça do Acarajé: Mas eu não deixo de cuidar das minhas coisas, porque não pode. Se você é 

candomblé, é assim, se você entra, cê não sai 

01:17:18:25 - 01:17:40:01 -  OFF IMAGENS DE COBERTURA 

CIça do Acarajé: Já que você tá lá dentro, você tem que cuidar, você tem que dar comida à 

orixá, as vezes o orixá até que espera, porque os exus não esperam não. E o que é o exu? 

Orixa tem o Exu que é o empregado do orixá. 

01:17:40:01 - 01:17:51:16 - ON 

CIça do Acarajé: Sexta feira santa eu tive que dormi na Bahia, pra amanhecer sábado de 

páscoa dentro do barracão. Largo tudo aqui e tenho que ir, porque Exu tem que comer. 

Principalmente, que 

01:17:51:16 - 01:18:15:07 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

CIça do Acarajé: eu trabalho na rua. Então, Exu tem que ficar de barriga cheia, pra eu ter 

proteção na rua. Então ele tem que tá com a barriga cheia, pras coisas poderem fluir. Sexta 

feira santa eu viajo a Bahia para poder dar comida ao Exu. 

01:18:15:07 - VINHETA ESTAMOS APRESENTANDO NO CAMINHO DO BEM 

01:18:31:27 - 01:18:37:08  - VINHETA VOLTAMOS A APRESENTAR NO CAMINHO DO 

BEM 

01:18:37:08 - 01:18:54:21 - ON 

Sérgio Besserman: Ao compreender os preceitos da religião que seguem, muitos fiéis passam 

a enxergar as obrigações e proibições ditadas por suas crenças como escolhas, não 

imposições. MAs, se não for assim, será que o respeito às regras tem valor genuíno? 



01:18:54:21 - 01:19:21:29 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA DO RABINO 

01:19:21:29 - 01:19:54:18 - ON 

Rabino Eliahu Haber: Uma das “mitzvot” da Torá, uma das observâncias, uma das coisas que 

Deus quer que a gente faça é respeitar o “shabbat”. O “shabbat” se dá toda sexta feira a tarde, 

ao anoitecer, ao entrar do anoitecer de sexta feira, e termina ao anoitecer do sábado, período 

de 24h, que tem que haver com a entrada das estrelas. Esse “miztá”, esse preceito que Deus 

deu pra gente, simboliza que Deus criou o mundo em seis dias, é um ritual, e no sétimo dia ele 

descansou. 

01:19:54:18 - 01:19:58:12 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA DO RABINO 

Rabino Eliahu Haber: Existem 

01:19:58:12 - 01:20:17:17 - ON 

Rabino Eliahu Haber: vários costumes que nós temos que fazer do “shabbat”. Uma delas  é 

com as duas “hallot”. A gente pega dois pães e a gente abençoa o “shabbat” junto com os dois 

pães. Esse pão, a gente lava às mãos, de uma maneira, de um ritual, um “met…”, e depois 

vamos a mesa e agradecemos a Deus por dar o pão pra gente. 

01:20:17:17 - 01:20:25:25 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA DO RABINO 

01:20:25:25 - 01:20:30:23 - ON 

Rabino Eliahu Haber: Isso é um ritual do “shabbat”. Logicamente que isso é feito com muitos 

outros tipos de comida  

01:20:30:23 - 01:20:38:29 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA DO RABINO 

Rabino Eliahu Haber:  e essa é mais ou menos o dia do “shabbat”. Isso na parte do ritual. Nós 

também, o “shabbat” é um dia especial, porque é um dia que nós reservamos pra estudar 

bastante. 

01:20:38:29 - 01:21:02:18 - ON 

Rabino Eliahu Haber:  Durante a semana a gente trabalha muito e não tem tempo de estudar. 

No “shabbat” é um dia que a gente reserva para estudar mais. A gente vai à sinagoga com toda 

família, a gente se veste de maneira festiva. E lá também tem todo o social de uma sinagoga, 

que é uma coisa muito importante. Hoje em dia mais que nunca. Como a gente não pode usar 

o whatsapp e outras coisas, então a gente tem que conversar face a face com o amigo, uma 

coisa muito boa, muito importante hoje  em dia a gente conseguir fazer. 

01:21:02:18 - 01:21:09:28 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA DO RABINO 

01:21:09:28 - 01:23:31:16 - ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E PADRE LUIS 

CORREA 

Sérgio Besserman: Padre, o senhor poderia nos explicar a importância dos mandamentos, 

como orientações de Deus para uma conduta correta. Faz sentido pensar em Jesus como, de 

certa forma, resumindo os mandamentos em duas orientações maiores: amar a Deus e amar o 

próximo como a si mesmo? 

Padre Luís Correa: Bom, os mandamentos surgem de uma consciência da presença de Deus 

na libertação do povo de Israel, da saída de Israel para o Egito. Então há uma memória 

agradecida dessa libertação. Os mandamentos surgem como um convite a amar a Deus e a 

unir-se a ele no seu amor pela humanidade. Antes dos mandamentos, vêm a memória 

agradecida, vem a consciência de ser amado por Deus. Esses mandamentos são referências 

importantes, mas o principal é aquilo que São Paulo fala, a lei interior que diz que o bem deve 

ser feito e o mal deve ser evitado, a lei natural. Desse princípio natural de que o bem deve ser 



feito e o mal deve ser evitado. Isso tem uma certa variação em relação às culturas e situações 

históricas. 

Sérgio Besserman: Coloca a ética num plano em que cada indivíduo tem que assumir a 

responsabilidade sobre a reflexão do que é o bem e o que é o mal naquele contexto. 

Padre Luís Correa: Sim, o indivíduo tem que assumir essa responsabilidade, sempre buscando 

a verdade, nos seus respectivos contextos. E Jesus tem uma importância muito grande ao 

resumir os mandamentos no amor a Deus e no amor ao próximo. Os mandamentos, ou demais 

normas, não tem valor em si mesmo se não forem uma tradução de esse amor a Deus e desse 

amor ao próximo. Se Deus não está sendo amado, se o próximo não está sendo amado, o 

mandamento não tem valor, as normas perdem o seu valor. 

01:23:31:16 - 01:23:45:16 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: O orixá a gente dá comida,  

01:23:45:16 - 01:23:56:26 - ON 

Ciça do Acarajé: do orixá, é pra ter axé. Força de ajudar. Tudo dentro da casa do Candomblé 

tem que comer, por exemplo 

01:23:56:26 - 01:24:12:18 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: atabaque come. Atabaque no barracão tem que comer, não pode chegar e 

botar o tambor aqui e ficar por isso mesmo. Não pode pegar e botar aqui e vai cantar pro 

orixás, não. Atabaque tem que comer, existe uma cerimônia assim. 

01:24:13:18 - 01:24:22:23 - ON 

Ciça do Acarajé: É jogo, tudo na roda do Candomblé, essas guias tem que ser lavada, tem que 

comer, se não ela não tem força. 

01:24:22:23 - 01:24:30:19 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: Tudo isso é o respeito pelo Orixá. 

01:24:30:19 - 01:28:08:11 - ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E ELIEL BATISTA 

Sérgio Besserman: Com relação às obrigações religiosas, o próprio Jesus entrou em conflito 

com os faliseus, que diziam que eram pecadores aqueles que não aderiam de forma muito 

rígida às leis que eles mesmos, como altos sacerdotes, definiam como leis de Deus. COmo o 

senhor vê essa posição de Jesus em relação ao que era definido como obrigações religiosas 

da época? O que que nós podemos tirar disso para entender as obrigações religiosas nesse 

mundo em permanente transformação? 

Eliel Batista: Essa questão é muito primordial para a fé cristã. Porque a lei é definidora para o 

povo como identidade. E é interessante porque há  um conflito entre a chamada lei e graça. A 

lei, como identidade de um povo de Israel, e a graça, ela entra como uma remoção da lei. 

Porque, Paulo inclusive diz isso, foi removida a lei. A lei é condenatória, é pela lei que a gente 

descobre quão devedores nós somos e como somos incapazes de sermos perfeitos. Então a 

lei é uma denúncia. Como ela é uma denúncia, ela acaba nos colocando na qualidade de 

devedores, sempre, em relação a ela. E isso seria infinito. Como que nos podemos então, ter 

uma vida, um relacionamento com Deus, se somos sempre devedores. Compreendendo o 

papel da lei, para Israel, que era de identificação, aquele que segue a lei pertence a Deus. 

Então havia uma exclusão daqueles que não serviam a lei. Os excluídos então não pertencem 

a Deus. E ai há uma mensagem de Jesus que diz assim: vocês que seguem as leis, os 

faliseus, são pecadores. Ele chamou de hipócritas, tanto que a palavra faliseu, hoje, tem um 

sentido negativo, ficou com essa conotação negativa porque Jesus os condena. Hipocritas, 



sepulaidados, raça de víboras, ele pega pesada com esses religiosos. Então ele diz assim: 

vocês são pegadores. “Mas, pera ai, nós somos filhos de Abraão, somos de Deus”. 

Sérgio Besserman: Seguidores rígidos. 

Eliel Batista: “Nós que somos”. Ai Jesus vai conviver com os pecadores que essa lei tinha 

excluído, todos os outros. E Jesus diz assim, “eu vim para aqueles perdidos da casa de Israel”. 

Quem são os perdidos? Aquele que esta lei, através dos religiosos, excluiu. Então, aqueles que 

os religiosos chamavam de pecadores. Jesus disse que eles são filhos de Abraão. E aos 

faliseus ele diz “vocês são pecadores, mas como vocês caíram no lado de pecadores, vocês 

também podem ser filhos de Abraão”. Porque? Porque não é questão de lei. Agora é uma 

questão de graça, é uma questão de outro padrão. Como é que você, ao remover a lei, você 

pode estabelecer um pecado. Removeu a lei. Quem que é pecador então? Porque  quando 

você tem a lei é perfeitamente possível você definir. QUando remove a lei, quem é pecador? 

Quem são os pecadores? 

01:28:08:11 - 01:28:12:28 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:28:12:28 - 01:28:46:21 - ON 

Ali Momade: Na verdade, o pecado deve ser entendido, deve ser percebico, como uma infração 

de qualquer regra. Dentro do quadro jurídico a gente chama isso de crime, que seguinifica 

quebras as regras. Mas quando a gente chama de pecado é uma palavra que está mais 

vinculada à religião, que significa quebrar as regras divinas. O entendiento do pecado dentro da 

religião não foge também dessa lógica. 

01:28:46:21 - 01:28:58:02 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

01:28:58:02 - 01:31:58:03 -  ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E PADRE LUIS 

CORREA 

Sérgio Besserman: Você poderia nos falar um pouco sobre esse conceito tão cristão, que é o 

conceito de pecado, quando se fere uma obrigação, uma orientação. Como o catolicismo vê a 

noção de pecado, a definição de pecado muda e acompanha o contexto histórico, a evolução 

da sociedade, o que o senhor nos diria? 

Padre Luis Correa: Bom, há quem diga que na etmologia de pecado está “errar o alvo”. De 

qualquer maneira, pecado só pode ser entendido à luz do amor de Deus, um Deus criador e 

amoroso, que comunica um mandamento, fruto do amor. E o pecado é o que vai contra, é uma 

ação livre do homem que contraria isso. É como a sombra, ela só pode ser entendida se exista 

a luz, ela não existe por si mesma. E sabe o que o papa Bento 16 disse uma coisa muito 

importante que eu gosto muito de repetir: o cristianismo não é um conjunto de proibições, mas 

é uma opção positiva. E acrescenta: é muito importante nós evidenciarmos isso, porque essa 

consciência, hoje, quase desapareceu. Eu vibrei quando eu vi isso, foi em 2006 numa 

entrevista que ele deu antes de ir pra Alemanha. Porque existe no cristianismo uma tradição 

multissecular de proibição, pecado, medo, culpa, ameaça de condenação, aquilo que o 

historiador Jean “Delymo” chamou de ‘a pastoral do medo’. Então, uma ênfase no pecado 

desproporcional. Até hoje, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isso na 

tradição católica e em outras tradições cristãs também. E é preciso resgatar a dimensão 

positiva da mensagem cristã. 

Sérgio Besserman: O sol por detrás da sombra. 

Padre Luis Correa: O sol por detrás da sombra. Quer dizer, a luz que nos cria e nos ama. O 

amor de deus que nos salva. E o papa Francisco vai nessa linha. Eu diri que o papa Bento 16 



abriu uma porta, mas que tá seguindo por esse caminho é o papa Francisco, dizendo que a 

moral cristã não é um conjunto do proibições, de normas e proibições, mas é uma resposta ao 

amor de Deus. Que nos ama, que nos leva a sairmos de nós mesmos e a buscar o bem de 

todo. Então é preciso reverter essa ênfase enormemente desproporcional no pecado, que 

existe em muitos ambientes cristãos hoje. 

Sérgio Besserman: Perfeito. E não se trata de ser permissiva porque, como o senhor nos disse 

a pouco, a busca pela verdade é uma obrigação maior. 

Padre Luis Correa: Sim, a busca pela verdade e a adequação a essa verdade. 

01:31:58:03 - VINHETA ESTAMOS APRESENTANDO NO CAMINHO DO BEM 

01:32:14:24 - 01:32:20:05 - VINHETA VOLTAMOS A APRESENTAR 

01:32:20:05 - 01:32:36:00 - ON 

Sérgio Besserman: É comum encontrarmos pessoas que se dizem religiosas mas não 

praticantes. Como será que as instituições religiosas encaram isso? Algumas doutrinas são 

mais exigentes que outras no cumprimento de regras, obrigações e proibições? 

01:32:36:00 - 01:32:50:04 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

Ali Momade: O verdadeiro muçulmano é aquela pessoa que observa os pilares da própria 

religião. No momento em que a pessoa afasta-se 

01:32:50:04 - 01:33:19:29 - ON 

Ali Momade: afasta-se dessas práticas ou desleixa dessas práticas ou infringe essas práticas, 

essa pessoa está cometendo aquilo que nos acabamos de falar que é o pecado. Mas, de 

algum modo, não significa que essa pessoa deixa de ser totalmente muçulmano, porque 

também existem regras para você renunciar o Islã. 

01:33:19:29 - 01:33:28:25 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:33:28:25 - 01:33:38:18 - ON 

Ali Momade: Qualquer religião, acredito eu, tem suas regras e tem seus modos de praticar 

01:33:38:18 - 01:33:48:15 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

Ali Momade: o culto, a oração, a reza, etc etc. Isso é de caráter fundamental  

01:33:48:15 - 01:34:03:08 - ON 

Ali Momade: em qualquer religião. O ritual, na verdade, é um espaço onde o crente estabelece 

uma comunicação com o seu Deus. 

01:34:03:08 - 01:34:16:11 - IMAGENS DE COBERTURA ALDEIRA 

MUSICA 

01:34:16:11 - 01:37:11:04 - ON ENTREVISTA SERGIO BESSERMAN COM KAKÁ WERÁ 

Sérgio Besserman: Dentro das tradições indígenas, estão previstas punições para quem viola 

um lei sagrada e existe alguma regra religiosa que não possa ser violada? 

Kaká Werá: As regras religiosas tão ligadas aos momentos de ritos importantes onde algumas 

precauções, algumas prevenções, como, são necessárias, em algum momentos riciáticos, por 

exemplo, abstenção sexual, em outros momentos, por exemplo, jejum. Você sabe que a 

tradição Tupi, como é uma tradição de todo o litoral do Brasil, ela foi a primeira que teve 

impacto na revolução, com os colonizadores que chegaram, porque no primeiro momento se 

tentou escravizar os povos indígenas e a estratégia era colocar povo contra povo e sugerir que 

aquele povo opressor escravizasse o oprimido. E ai, o que acontece, uma das punições de 

guerra, de uma batalha, que tinha com os Tupinamba, era justamente a punição da 

antropofagia. Isso ai foi o João Ramalho que sugeriu, o João Ramalho tentou convencer os 



Tupinambas de que era melhor escravizar do que comer. Ai, essa coisa de escravizar houve 

uma tentativa de trazer a escravização como sistema punitivo. Quer dizer, uma tentativa de 

fora. Os Tupinamba, num primeiro momento, tentaram, mas parece que depois não gostaram. 

Isso aqui não tem graça nenhuma, os antigos falaram, os antigos falaram, aquele sujeito 

trabalhar obrigatoriamente pra mim. É melhor comer ou ser comido. E ai essa estratégia da 

escravização, de punir com a escravização não deu certo.  

Sérgio Besserman: E hoje quando a gente sabe, quem escraviza ou qualquer outra coisa 

parecida, também é uma vítima porque se torna algo desprezível, um escravagista, essa 

sabedoria… 

Kaká Werá: Sim, essa questão das punições é bem relativo, Tem uma flexibilidade… 

Predominam, nas comunidades indígenas o levar caso a caso para resolver em conselho. Isso 

é  o que tem predominado, não só nos povo indígenas do Brasil, mas da América do Sul. 

01:37:11:04 - 01:37:17:27 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

Rabino Eliahu Haber: O “shabbat” 

01:37:17:27 - 01:38:57:19 - ON 

Rabino Eliahu Haber: como é um dia sagrado para gente, nós temos certas restrições. Essas 

restrições são regidas pelo código de lei “alaha”. Nós temos basicamente 39 trabalhos que são 

previstos de ser feitos no “shabbat” e eles se ramificam em vários e vários outros trabalhos 

pequenos. Quando me refiro a trabalho, no judaismo, não é somente o trabalhos físico. Deus 

quando criou o mundo, ele não foi físico, ele não falou e o físico aconteceu. Quando ele falou 

“Seja luz!” e a luz apareceu, quando ele falou “Apareçam as árvores”, as árvores apareceram. 

Então o trabalho não é somente o físico, a ideia de trabalho no “shabbat” é criar algo novo, 

quando Deus falou algo, ele criou algo novo. Então, vamos pegar um exemplo, a eletricidade. 

Quando nós acendemos um interruptor, nós estamos criando uma faísca, então no “shabbat” é 

proibido acender a luz, porque tá ligado com a ideia de criação, você tá fazendo uma coisa que 

não existia antes no mundo. Essa faísca existe agora, não existia antes. Por isso que no 

shabbat é proibido acender a luz. Nós mantemos a luz acesa antes do “shabbat”, nós 

cozinhamos tudo que precisamos antes do “shabbat”, porque no “shabbat” é proíbido cozinhar, 

porque, justamente, você está criando uma coisa nova que não existia antes. Mas, porém, no 

“shabbat” existem também muitas coisas positivas que você pode fazer. Sair para passear com 

a família, você pode sentar para estudar com seus filhos, pode estar junto. Muita gente vê o 

“shabbat” como um dia difícil, pelo contrário, o “shabbat” não é um dia difícil. É um dia de 

deleite, um dia de preveito. Um dia de descanço no físico e no espiritual. 

 01:38:57:19 - 01:39:00:12 - OFF IMAGENS DE COBERTURA FAMILIA RABINO 

Rabino Eliahu Haber:  

01:39:00:12 - 01:43:35:28 - ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E ELIEL BATISTA 

Sérgio Besserman: E como o prazer, todos os tipos de prazer, como ele é visto pelas igrejas 

evangélicas? 

Eliel Batista: É visto, de maneira geral, com maus olhos. Mas existe uma herança. Nós temos, 

na história da Igreja, que a maneira de se agradar a Deus está através do sofrimento. Surgiu 

uma teologia que falava sobre se identificar com o sofrimento de Cristo. Então, aqueles que 

sofressem estariam mais próximos de Deus. Ai surge o autoflagelo, ai você começa a ter 

pessoas se encaminhando para o sofrimento, tem a mística do sofrimento, da “stigmata”, do 

suor , da dilaceração pessoal. Então, vem isso se arrastando, fomos, quando colonizados, 



cateczados por esta mística, por essa teologia, essa proposta e o prazer foi banido. Porque o 

prazer foi interpretado como ligado ao corpo, à carne. E o corpo foi visto, em algum 

determinado ponto na trajetória da Igreja, como sendo a sede do pecado. Então, se o corpo é a 

sede do pecado e as paixões proporcionam, ao pecado, muita alegria e afastamento de Deus, 

vamos sofrer. Então, não se percebe hoje, o que é muito comum, seu filho passa no vestibular, 

eu quero celebrar com ele, então vamos fazer uma festa, pela celebração, ou, é um 

aniversário, vamos celebrar. Na relação com Deus, as comemorações tem que ser de tristeza. 

Até o próprio memorial, que no catolicismo é a eucaristia, dentro do protestantismo é chamado 

a ceia, é um memorial funeral, celebrando a morte de Jesus. Mas nós temos que entender que 

a celebração é da vida. Porque, Jesus quando pega o vinho, ele diz assim “este é meu 

sangue”, então ele trocou sangue, trocou qualquer perspectiva sanguinária, pelo vinho e o 

vinho não fala de derrota, o vinho fala de celebração, fala da vida. Então nós tinhamos que 

aprender, inclusive a fazer votos, Rubem Alves falava isso, vamos fazer votos de felicidade 

para Deus. “Senhor, se isso acontecer eu vou abrir uma champagne”, votos de felicidade, “Eu 

vou passear e correr no parque. Vou sair com a minha família em um fim de semana”. E não 

você pegar um sentido negativo. Por isso o prazer foi condenado. Em algumas igrejas, bater 

palmas é negativo, é pecaminoso, porque é uma expressão do corpo. Isso não vem da raiz 

cristã, vem de algo que o cristianismo do primeiro século combateu, o chamado gnosticismo, 

em que divide espírito e corpo. E para origem cristã, que é de tradição semítica, não existe 

divisão, é o ser humano integral. Como o gnosticismo entra dizendo que o corpo é ruim, o 

corpo não presta, o corpo não tem nada de bom, é só um receptáculo daquilo que é bom e 

perfeito, que seria o espírito, então toda atividade com o corpo é desprezada. Então, dança, 

qualquer alegria… 

Sérgio Besserman: Isso é posterior a Jesus… 

Eliel Batista: Posterior a Jesus… 

Sérgio Besserman: A Santa Ceia é Jesus comemorava a travessia. 

Eliel Batista: Sim, ela é uma celebração que ele estava fazendo. Mas com essa herança, 

quando isso entra, com essa questão que entra dentro do Cristianismo, houve esse desvio. 

Então adotou-se o sofrimento e não o prazer, e o prazer é pecaminoso, seja ele qual for. O 

sexo se torna um tabu a ser discutido porque ele tem prazer, então, houve uma época em que: 

sexo é para procriação e se tiver prazer cometeu pecado. Isso é uma herança que ainda 

reside, está se distituindo, mas tá ai presente. O prazer é visto de uma forma negativa. Nós 

deveríamos ter esta inversão, ver o prazer como uma dádiva de Deus, porque Deus nos 

concedeu a vida para que dela vivêssemos e para que nela vivêssemos, com tudo aquilo que 

ela propõe. Obviamente com responsabilidade. 

Sérgio Besserman: Sem atingir aos outros, sem atingir a felicidade e o prazer dos outros. 

01:43:35:28 - 01:43:49:29 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: Eu tenho 17 anos de Rio de Janeiro e tenho 16 anos naquela esquina 

01:43:49:29 - 01:44:02:13- ON 

Ciça do Acarajé: Eu não conhecia a praça 15. Tinha uma parente minha que morava na Glória, 

que era empregada doméstica, morava praquele lado. Ai eu vinha de Mesquita pra ir lá na casa 

dela com meu marido.  

01:44:02:13 - 01:44:14:00 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 



Ciça do Acarajé: Quando a gente vinha voltando, num dia de quinta feira, eu disso “Dão, olha, 

uma praça. Que praça é essa?” ele disse “É a praça 15 de Novembro”, “que 15 de novembro, é 

praça 15”. 

01:44:14:00 - 01:44::35:21 - ON 

Ciça do Acarajé: Eu sai doida correndo na rua. Chegando na esquina eu fiquei olhando pra 

cima. Ele disse “o que que cê quer aqui?”, eu disse “eu quero esse ponto”, ele disse “esse 

ponto tá morto”, que aquele prédio todo de vidro que ta ali do lado era só cacareco, ferro 

distorcido e tudo. Ele disse “tudo cacareco, isso aqui não tem nada”, eu disse ”tem sim”, “isso 

aqui tá morto, ele disse, eu disse “nós vai ressuscitar ele” 

01:44:35:21 - 01:44:44:13 - OFF IMAGENS DE COBERTURA 

Ciça do Acarajé: Ai eu falei com o “corrinea”, que se ele me desse aquele ponto liberado pela 

prefeitura, que todo ano eu dava um carinho a ele no meio da praça.  

01:44:44:13 - 01:44:46:20 - ON 

Ciça do Acarajé: Não é que o danado me deu o ponto 

01:44:46:20 - 01:44:55:03 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: Como não ter fé se eu não conhecia ninguém e não tinha dinheiro? 

01:44:55:04 - 01:44:57:19 - ON 

Ciça do Acarajé: E eu fui pedindo e as coisas foram acontecendo.  

01:44:57:19 - 01:45:09:07 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: Esses freguês todos que eu tenho hoje é fruto da esquina da Praça 15. Quem 

trabalhou, fui eu? Não. Eu trabalhei. M 

01:45:09:07 -  01:45:12:09 - ON 

Ciça do Acarajé:  Mas quem trabalhou primeiro do que eu, pra tudo acontecer? Abaixo de 

Deus? Foi ele, que ele queria comer. 

01:45:12:09 - 01:45:17:10 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

Ciça do Acarajé: Porque eu falo com ele “come, seu caruru tá chegando”. 

01:45:17:10 - 01:45:21:13 - ON 

Ciça do Acarajé: Então é fé, cê tem que ter fé. E eu tenho fé. 

01:45:21:13 - 01:45:24:20 - OFF IMAGENS DE COBERTURA CIÇA DO ACARAJÉ 

MUSICA 

 

 

01:45:24:20 - 01:48:09:22 - ON ENTREVISTA SÉRGIO BESSERMAN E PADRE LUIS 

CORREA 

Sérgio Besserman: Um dos temas polêmicos, no que concerne a atuação de todas as igrejas, a 

Igreja católica também, é a questão do Estado laico.  Como a Igreja católica se posiciona em 

relação à laicidade do Estado?, um dos pontos fundamentais da democracia contemporânea. 

Padre Luis Correa: Bom, o Estado laico é uma invenção própria da modernidade, uma das 

coisas constitutivas da modernidade, que, no início, a Igreja resistiu fortemente. Na revolução 

francesa, ao longo do século XIX, até o início do século XX, os papas diziam que o Estado vem 

de Deus e a Igreja vem de Deus, então devem estar unidos, assim como corpo e alma. Então a 

Igreja foi contra, sim, à laicização do Estado. Mas isso aconteceu, na sociedade, no Brasil, com 

a proclamação da República e a Igreja só passou a aceitar isso e passou a ter um olhar 

positivo a isso a partir do concilio Vaticano segundo, e desde então se fala de uma sã laicidade. 



Sérgio besserman: Pode-se falar a expressão que o senhor utilizou, um olhar positivo? 

Padre Luis Correa: Um olhar positivo, uma sã laicidade. É uma expressão que o papa Bento 16 

utilizou bastante e também se utiliza hoje. E é interessante, o papa redigiu um pronunciamento 

que iria pronunciar na Universidade de Roma, mas acabou, por conta de manifestações ele não 

foi, mas fez publicar esse pronunciamento. Em que ele tratou justamente desse teme, dizendo 

o seguinte: não é a razão religiosa que deve regular o Estado, mas uma razão não religiosa. 

Sérgio Besserman: Talvez Deus, quando, frustrando ao profeta Samuel, escolhe Saul pra ser o 

primeiro Rei do povo escolhido, tivesse passando essa mensagem, escolhe um camponês ao 

invés de um profeta. 

Padre Luis Correa: Pois é, talvez. 

Sérgio Besserman: É uma leitura da passagem. 

Padre Luis Correa: É. E ele, Bento 16, cita John Haws, dizendo o seguinte: a religião tem uma 

tradição numa sociedade, de muitas gerações que pensam dessa maneira e resolvem 

problemas dessa maneira. Então, uma tradição religiosa deve ser ouvida, mas não é a razão 

religiosa que preside a sociedade, é a razão secular. Então, a Igreja faz parte da sociedade, de 

uma sociedade democrática, como seguimento importante. 

Sérgio Besserman: Se engaja, pressiona o Estado, concorda com alguma coisa… 

Padre Luis Correa: Deve ser ouvida como outros segmentos da sociedade, mas o Estado é 

não-confessional. 

01:48:09:22 - 01:48:20:03 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

Ali Momade: Bem, hoje, por ser sexta feira 

01:48:20:03 - 01:48:28:24 - ON 

Ali Momade: é um dia em que os muçulmanos normalmente se congreram para poder fazer a 

oração em conjunto 

01:48:28:24 - 01:48:36:00 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

Ali Momade: A pessoa precisa se preparar. Esse preparo que a pessoa precisa observar 

01:48:36:00 - 01:49:38:18 - ON 

Ali Momade: antes da prática de qualquer oração, por exemplo, é de extrema importância 

porque parte-se do princípio que a pessoa vai se comunicar com o senhor, com o criador dos 

mundos e dos céus, e de tudo aquilo que rodeia o ser humano. Isso merece um preparo, tanto 

corporal, assim como espiritual. Espiritualmente, que é a própria intenção que a pessoa tem, e 

a questão da intenção, no Islã, é muito importante. Que, no entanto, é tão recomendável que a 

pessoa faça a sua oração depois de um banho, por exemplo. Usar a melhor roupa que tiver e 

se manter sempre num bom ambiente que possa, portanto, agradar tanto ele, assim como as 

pessoas que estiverem ao seu lado. 

01:49:38:18 - 01:49:49:11 - OFF IMAGENS DE COBERTURA MESQUITA 

01:49:49:11 - 01:50:24:09 - CRÉDITOS DE ENCERRAMENTO  

 


