APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTO
“O humor é irmão da poesia,
o humor é quem denuncia,
eu não tenho a possibilidade de consertar nada,
mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo,
porque essa é a obrigação primeira do humorista.
O humor é tudo, até engraçado.” (Chico Anysio)

O humor (no sentido estrito) é uma das chaves para a compreensão
de culturas, religiões e costumes das sociedades, sendo elemento vital da condição humana. A maneira humana de sorrir modificou-se, acompanhando
os costumes e correntes de pensamento. Em cada época da história humana,
a forma de pensar cria e derruba paradigmas, e o humor acompanha essa
tendência sociocultural. Expressões culturais do humor podem representar
retratos fiéis de uma época, como é o caso das comédias gregas e brasileiras
até os tempos atuais.
A minha mensagem vai dedicada para aqueles que querem encontrar a verdade (que estava guardada e não revelada), serem livres e terem
a sua própria dignidade de volta. Quero introduzir o leitor no mundo do
livre-pensamento, do senso crítico, do duvidar, pensar e, por fim, concluir
racionalmente. E em especial para os jovens se livrarem do fanatismo e obscurantismo tóxico radical religioso e dos males da crença no sobrenatural.
Espiritualidade autônoma, conhecimento, cultura e compreensão são
distintos dos ensinamentos das seitas que escravizam as pessoas. Conhecimento é algo que você acumula. Você pode acumular mais conhecimento
comprando livros ou indo a boas escolas. O conhecimento é sempre mais
bem aproveitado quando está conectado a outro conhecimento ou rede de
informações. Compreensão é grátis. Isso vem do processo de raciocínio. Sabedoria não é apenas saber, mas também entender. E a distinção entre conhecer e entender é o que torna as coisas interessantes.
O meu olhar de crítico literário do monoteísmo, mordaz ironia, herege, rebelde, cético, engraçado, é voltado para o passado, e o Fator Deus no
presente e o futuro da humanidade. É por meio da releitura do passado, com
os olhos críticos ao sistema religioso de um ateu que vive no século XXI, que
as faces e o caráter cruel de Deus são elaborados e questionados.
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Desafio nossa visão sobre a fé e a origem e evolução de Deus como
crença da religião e tudo o que pensávamos saber. Seguindo os passos de
Cristo, denuncio uma verdadeira indústria religiosa, onde as pessoas são
vistas, ora como produtos, ora como clientes, e como ovelhas para serem
tosquiadas.
No que se refere ao humor e o riso ligados ao texto bíblico, não se trata
de uma forma de fuga e afastamento do que está escrito na Bíblia, mas sim
uma outra visão sobre a obra literária – não somente sagrada, e a auto permissão de se questionar e aprofundar alguns conceitos a partir da releitura,
se Jesus sorriu ou não riu. Ou se existem imagens Dele sorrindo e mostrando
os dentes. As provocações e críticas literárias religiosas (não as pessoas que
acreditam em algum Deus ou Deusa) são sobre célebres episódios bíblicos e
alcorânicos, sempre com ironia, piadas, e as anedotas diversas são propositais, com imagens e esperança no futuro e uma contribuição para a história.
No Velho Testamento, alguns exemplos: Deus castiga com hemorroidas: “Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou; e
os feriu com hemorroidas, em Asdode e nos seus termos” (1 Samuel 5:6), que
não deixa de ser uma punição deveras engraçada. (O termo hemorroidas está
na Nova Tradução na Linguagem de Hoje - NTLH).
Não se preocupem, pois há imagens que são inaceitáveis e não compartilharei aqui, nem serão mostradas caricaturas de Maomé. Tudo tem limite. Aliás, tenho problema com eles sobre o que falavam e o que faziam.
Aqui você também não vai ouvir apologia sobre coisas que abomino, como,
drogas, crimes, racismo ou o presidente cloroquina americano pato Donald
Trump.
Se houver um Deus ou Filho, ele, ou ela (que não acredito que exista), não morrerá de vergonha por causa daqueles que fazem humor ou que
transgridem padrões.
E os que lançam preces e cantam musiquinhas para louvar seu nome
para, logo depois, censurar, ofender, cuspir, bater, esfolar e matar também em
sua honra? Nessa hora, esse Deus ou essa Deusa devem experimentar um sentimento louco de culpa somado à vergonha alheia. Pois pensa:
“Que entidade sou eu, que meus seguidores acham que preciso que a
imposição da censura e do silêncio seja feita em meu nome?”.
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Que sejamos bem-humorados, e que os Deuses, o Demônio (seja qual
for o amigo imaginário), não nos exijam penitência ou nos tirem o bom humor e a alegria da vida que cada um escolheu experimentar e fazer e que
alegra o coração.
Afirmam os especialistas em anatomia que, quando você sorri, põe
em ação doze músculos faciais. Se der uma gargalhada, esse número dobra;
se as gargalhadas forem intercaladas por conversas, serão oitenta e quatro
músculos em movimento. O mais importante é que dizem que esse exercício
facial retarda o aparecimento das rugas. Outrossim, já dizia Salomão que “o
coração alegre serve de bom remédio”.
Eu estou tão longe de acreditar em deuses, que resolvi escrever mais
este livro com as piadas que conheço sobre eles. Os gregos não tinham um
equivalente à bíblia hebraica. Mas eles não poupavam críticas aos deuses gregos Zeus, Atena, Afrodite, considerando que as histórias sobre seus casos de
amor e brigas eram ridículas.
Um ocidental em visita à China ficou surpreso de ver a quantidade de
velhos saudáveis e, curioso a respeito da milenar medicina chinesa, indagou
a um experiente médico qual era o segredo para se viver mais e melhor. Ouviu deste a sábia resposta:
“É muito simples. É só:
Comer a metade,
Andar o dobro.
E rir o triplo”.
Vamos pular essa primeira? A segunda, tudo bem. Mas a terceira...
vou tentar dar uma ajudinha aqui.
Sorria! Deus (seja qual ele for, ou ela), não está ao seu lado!!!
Ao considerarmos que certas ideias são proibidas, e que não temos
o direito de discuti-las no seio de uma sociedade que prima pelo respeito,
estamos a cometer um erro grave. A liberdade de expressão não conduz à
intolerância e ao extremismo, como alguns nos querem fazer crer. A ignorância e o isolamento sim. Há pessoas que têm sentido de humor, outras que
não. A opinião das pessoas pode ser mudada através de conversas honestas e
abertas. Nada se consegue reprimindo a liberdade de expressão. A supressão
do discurso não muda a forma como as pessoas pensam. Crescemos quando
abandonamos a nossa zona de conforto. O desconforto abre-nos a porta para
a tolerância. É o preço que pagamos por viver em democracia e por poder7

mos tomar parte no intercâmbio aberto de ideias. É também essencial para
o progresso humano.
Dedico esta obra como forma de gratidão a amigos e em especial a
todos os irmãos e aos participantes das redes sociais da web. Mas também
aos meus filhos queridos e à minha esposa Lígia, uma fonte de inspiração
incessante e apoio incondicional na elaboração deste livro.
Gratidão aos colaboradores e editores profissionais envolvidos na produção e comercialização de destaque em suas atividades e pelo apoio à liberdade de expressão.
Convido o leitor a comprar livros e revistas, navegar nos links da web,
para que abra novas portas e possa aprofundar conhecimentos e ideias aqui
referidas.
Agradeço aos participantes que almejam os mesmos objetivos, aos que
desejam a sabedoria para compreender e a compreensão para perdoar, às
pessoas maravilhosas que buscam e desejam fazer um mundo melhor para
todos.
Sejam bem-vindos. Muito obrigado por lerem o que escrevi. Votos de
bom humor. Espero que possam aprender algo novo! Histórias e ilustrações
engraçadas deixam vocês bem-humorados e podem ser divididas com a
família e amigos. Sorriam, riam à vontade e relaxem!

O autor
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