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A religião desempenha um importante papel nas vidas de mi-
lhões de pessoas no mundo. A fé em Deus ou em deuses dá a 
muitos um senso de propósito e significação. E, muitas vezes, a 
religião ocupa o centro do palco mundial na política, na diplo-
macia e até na guerra. De fato, templos, igrejas e mesquitas são 
com  frequência o centro de comunidades, provendo educação, 
bem-estar e serviços sociais. Apesar da natureza mutável de nos-
so tempo, a religião permanece no cerne de nossas vidas.

Através de um panorama abrangente e elucidativo das diferen-
tes manifestações religiosas, o Guia ilustrado Zahar de religiões 
desvenda as crenças, preceitos morais, festas e mitos desde as 
mais primais  − como os ritos tribais de povos antigos como in-
cas, maias e astecas −, passando pelas religiões monoteístas 
mais conhecidas do mundo − como o cristianismo, judaísmo e 
islamismo −, as indianas e as orientais, para finalmente abordar 
os novos movimentos religiosos − como o rastafarianismo, o 
bahaísmo e a meditação transcendental.

Com linguagem bastante acessível, o livro explica o que é a reli-
gião, sua relação com doutrinas e mitologia, além do papel dos 
rituais, seus objetos e locais sagrados. Ao final do volume, é pos-
sível encontrar quem são as principais figuras religiosas e divin-
dades nas seções “Quem é quem em religião?” e “Quadros” – que 
permite uma consulta rápida sobre  diversos tópicos : nomes e a 
representação de cada divindade; os ramos do budismo; os livros 
da Bíblia; os santos cristãos e os principais papas; os novos mo-
vimentos religiosos do século XX etc . Inteiramente ilustrado, o 
volume traz ainda glossário e índice remissivo.
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