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Símbolo do Cristianismo, a cruz 
representa o local onde Jesus Cristo 
foi crucificado ao salvar a 
humanidade e, por isso, simboliza 
a força, o poder, o sagrado. 

Símbolo do Islão, a lua crescente 
com a estrela foi uma figura do 
império otomano e mais tarde 
adotada pelo Islamismo. Representa 
a renovação da vida e da 
natureza visto que os islâmicos 
seguiam um calendário lunar. 

O hamsá, palavra que significa cinco 
em árabe, representa igualmente 
os cinco pilares da fé islâmica. 
Ele também é conhecido como mão 
de Fátima. Isso porque esse era o 
nome de uma das filhas do profeta 
Maomé, a qual se dizia que não 
tinha pecados.  

Conhecido como “Omkar” (Om ou 
Aum), esse símbolo 
sagrado representa em sânscrito o 
principal mantra da religião hindu. 
Trata-se de uma espécie de oração e 
meditação relacionado 
com conhecimento, a proteção e 
o corpo sonoro absoluto. 
 

    

Símbolo do Judaísmo, a Estrela de 
Davi (Hexagrama) é representada 
por uma estrela de seis pontas com 
dois triângulos sobrepostos. 
Ela está relacionada com a união de 
elementos, a saber: o feminino e 
o masculino, o céu e a terra, dentre 
outros. 
 

A Menorá, Menorah em hebraico, é 
um candelabro de sete pontas que 
foi construído por Moisés e se 
tornou símbolo religioso do 
Judaísmo. É um dos símbolos mais 
antigos da fé judaica.    

     
  

Com somente um símbolo que o 
representa, o espiritismo, especificamente 
o fundador Allan Kardec, trouxe o ramo da 
videira para a religião, o tornando 
o símbolo do Criador. 
Cada parte da planta remete a algo: 

• Ramo - representa o corpo 

• Seiva - representa o espírito 

• Bago da uva - representa a alma 
 

fonte: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolos-religiosos/
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