
VEGETARIANISMO NAS RELIGIÕES

BUDISMO
… TODAS AS CARNES COMIDAS POR SERES VIVOS SÃO DE SEUS 
PRÓPRIOS PARENTES.

~ Sutra Lankavatara (Tripitaka nº 671)

“Também, após o nascimento do bebê, deve-se ter cuidado para não matar 
nenhum animal a fim de alimentar a mãe com iguarias de carne e para não 
reunir muitos  parentes para beber  bebida alcoólica ou para  comer carne… 
porque, no momento difícil do nascimento, há inúmeros demônios, monstros 
e duendes maus que querem consumir o sangue fedorento… ao ignorante e 
contrariamente recorrer à matança de animais para consumo… eles atraem 
pragas para si mesmos, o que é prejudicial para ambos a mãe e o bebê.”

~ Sutra Ksitigarbha, capítulo 8

“Seja cuidadoso durante os dias imediatamente após a morte de alguém, não 
matando  ou  destruindo  ou  criando  mau  carma  ao  idolatrar  ou  oferecer 
sacrifício  para  demônios  e  divindades…  porque  tal  matança  e  massacre 
cometidos ou tal adoração realizada ou tal sacrifício oferecido  NÃO TERIA 
NEM UM POUCO DE FORÇA PARA BENEFICIAR O MORTO, MAS 
ENTRELAÇARIA ATÉ MAIS CARMA PECAMINOSO AO CARMA (isto 
é,  RETRIBUIÇÃO)  ANTERIOR,  TORNANDO-O  AINDA  MAIS 
PROFUNDO  E  MAIS  SÉRIO…  portanto,  ATRASARIA  SEU 
RENASCIMENTO PARA UM BOM ESTADO.”

~ Sutra Ksitigarbha, capítulo 7

ESSÊNIOS
Eu venho para acabar com os sacrifícios e banquetes de sangue, e se vós não 
cessardes de OFERECER E COMER CARNE E SANGUE, a ira de Deus não 
cessará sobre vocês.

~ O Evangelho dos Doze Santos

A FÉ BAHÁ’Í
“Em relação ao consumo da carne de animais e à abstinência dela,  saibas de 
uma certeza: no começo da criação, Deus determinou a comida de todo ser 
vivo e comer o contrário àquela determinação não está aprovado.”

~ Seleções dos Escritos de Bahá’í em Alguns Aspectos
da Saúde e Cura, páginas 7 e 8

ISLAMISMO
ALÁ (isto é,  DEUS)  NÃO CONCEDERÁ PIEDADE PARA QUALQUER 
UM, EXCETO AQUELES QUE CONCEDEM PIEDADE ÀS OUTRAS 
CRIATURAS.

~ Profeta Maomé, Hadith

Não deixem seus estômagos se tornarem cemitérios dos animais!
~ Profeta Maomé, Hadith

JUDAÍSMO
E aí todo homem que for da casa de Israel, ou dentre os estranhos residindo 
temporariamente  entre  vocês,  que  coma  qualquer  tipo  de  sangue  (isto  é,  
carne);  EU ATÉ ME OPOREI CONTRA AQUELA ALMA QUE COMER 
SANGUE (isto é, CARNE) e a isolarei de seu povo.

~ Levítico 17:10, Bíblia Sagrada

TAOÍSMO
Não  vá  à  montanha  para  caçar  pássaros  nos  ninhos,  nem  à  agua  para  
envenenar peixes e vairões. Não massacre o boi que ara o seu campo.

~ Tratado do Caminho Silencioso

BUDISMO TIBETANO
A oferenda, para as divindades, da carne obtida pela matança dos seres vivos é 
como oferecer, a uma mãe, a carne de sua própria criança; e isto é uma grave  
falha.

~ O Caminho Supremo do Discipulado: Os Preceitos dos Gurus,
As Treze Falhas Graves, Grande Guru Gampopa

CAO ĐÀI
“… A coisa mais importante é parar de matar… porque os animais também 
têm almas e entendem como os seres humanos… SE OS MATAMOS E OS 
COMEMOS, ENTÃO LHES DEVEMOS UMA DÍVIDA DE SANGUE.”

~ Ensinamentos dos Santos, Sobre Manter os Dez Preceitos
– Abster-se de Matar, seção 2

CONFUCIONISMO
“Todos os homens têm uma mente que não pode suportar os sofrimentos dos  
outros.  O  homem  superior,  tendo  visto  os  animais  vivos,  não  consegue 
suportar vê-los morrerem; tendo escutado os gritos deles ao morrerem,  ELE 
NÃO PODE SUPORTAR COMER SUA CARNE.”

~ Mêncio, Rei Hui de Liang, capítulo 4

CRISTIANISMO
As carnes para o estômago, e o estômago para as carnes: mas Deus destruirá  
ambos.

~ 1º Coríntios 6:13, Bíblia Sagrada

“E enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes dela ser mastigada, a  
fúria do  SENHOR foi despertada contra o povo e o  SENHOR castigou o 
povo com uma praga muito grande.”

~ Números 11:33, Bíblia Sagrada

HINDUÍSMO
“Uma vez que você… não pode trazer animais mortos de volta para vida, você  
é  responsável  por matá-los.  Portanto você vai  ao inferno;  não há nenhum 
modo para sua libertação.”

~ Adi-lila, capítulo 17, versos de 159 até 165

"Aquele que deseja aumentar sua própria carne comendo a carne de outras 
criaturas vive na miséria em quaisquer espécies onde ele possa nascer.”

 ~ Maabárata, Anushasana Parva 115.47

JAINISMO
Um verdadeiro monge  NÃO DEVE ACEITAR CERTOS ALIMENTOS E 
BEBIDAS ao terem sido especialmente preparados para ele, ENVOLVENDO 
O ABATIMENTO DE SERES VIVOS.

~ Sutrakritanga

SIQUISMO
Aqueles mortais que consomem maconha, carne e vinho – não importa quais  
peregrinações, jejuns e rituais eles sigam – irão, todos, ao inferno.

~ Guru Granth Sahib, página 1377

ZOROASTRISMO
“Eu, Ahura Mazda (isto é, Deus), derramo aqueles vegetais sobre a terra para 
trazer alimento ao fiel e forragem à benéfica vaca.”

~ Avesta, Vendidad Fargard 5-20

“Todos sabem que a dieta vegetariana faz bem à saúde e é capaz de salvar o planeta.  Eles estarão despertando sua natureza do Eu,  

grandiosa,  compassiva e  amorosa.  E daí seus níveis  de consciência se elevarão automaticamente.  E eles entenderão mais do que eles  

entendiam. E eles estarão mais perto do Paraíso do que eles estão agora.”
Suprema Mestra Ching Hai

Videoconferência com o Centro em Sidnei, Austrália – 17/agosto/2008
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