
RELIGIÕES E SEUS TEXTOS SAGRADOS

de mundo apresentada nos textos sagrados.

, 
e onde se passam suas histórias. 

Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias

Livro de Mórmon

Após uma revelação divina, o 
profeta estadunidense Joseph 
Smith Junior (1805-1844) 
escreveu o Livro de Mórmon, 
que contém a história da visita 
de Jesus, após sua ressurreição, 
aos povos descendentes 
de israelitas que viviam nas 
Américas, aproximadamente 
entre 600 a.C. e 400 d.C. 

Religiões indígenas brasileiras

Tradição oral

Os povos indígenas brasileiros 
têm as próprias práticas religiosas, 
mitos, ritos, divindades e 

são transmitidas de forma oral 
e frequentemente estabelecem 

natureza, como plantas, animais, 
chuva, trovão, etc.

Espiritismo

Codificação espírita

O francês conhecido 
como Allan Kardec (1804-

1869) escreveu os cinco 
livros que fazem parte 

da codificação espírita 

de diversas entidades 
consultadas por ele. 

Umbanda

Tradição oral

Na década de 1930, o brasileiro Zélio 
Fernandino de Morais fundou a umbanda, 

africanas, indígenas, cristãs e espíritas. 
A umbanda acredita que as entidades 
espirituais podem influenciar positiva 

ou negativamente a vida das pessoas, e 
a comunicação com essas entidades faz 

parte das suas práticas religiosas.

Religiões africanas

Tradição oral

Muitos africanos trazidos 
ao Brasil na condição 
de escravizados eram 
de povos iorubás, que 

atualmente habitam 
a Nigéria. Esses povos 
trouxeram consigo as 

conhecidas no Brasil 
como candomblé.
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Budismo

Tripitaka

A obra é formada pelo 
conjunto de três textos 
que compreendem os 
ensinamentos budistas 
tradicionais, preservados 
pela escola theravada. 
Esses escritos, de cerca 
de 500 a.C., contêm 
regras de conduta dos 
fiéis, discursos do Buda 
e aprofundamento dos 
ensinamentos da religião.

Zoroastrismo

Avesta

Entre 1600 e 1200 a.C., 
a antiga Pérsia, atual Irã, 
viu nascer o zoroastrismo, 
a primeira religião 
monoteísta de que se 
tem notícia. Ali também 
foi escrito, em 1873, o 
Kitáb-i-Aqdas (livro mais 
sagrado) da Fé Bahá’í.

Cristianismo

Bíblia

Composta do Antigo e do Novo testamentos, a obra 
foi escrita por diversos autores ao longo de 1 600 anos. 
O Antigo Testamento conta a história da criação do 
mundo e a trajetória do povo israelita, além de trazer 
mandamentos, cânticos e profecias. O Novo Testamento 
narra a vida de Jesus Cristo, contando seus milagres, suas 

Islamismo

Alcorão

Livro escrito entre os anos de 610 e 633 pelo profeta Mohammad, 

do Universo, do ser humano e estabelece como devem ser as 

leis para a sociedade, a moral, a economia, entre outros assuntos.

Rastafári

Kebra Negast

Escrito por volta do século XIII, o livro sagrado da religião 

imperador Haile Selassie) conta a história da origem da dinastia 
dos imperadores da Etiópia, descendentes do rei Salomão. 
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China

Confucionismo

Analectos de Confúcio

Confúcio (551-479 a.C.), 
filósofo chinês, foi o 
autor dos Analectos, 
um conjunto de 
pensamentos, regras e 
rituais cujas doutrinas 
influenciaram 
profundamente a cultura 
chinesa. Os textos 
abordam temas como 
a moral, o governo, a 
sinceridade e a justiça. 

Hinduísmo 

Vedas

Os mais antigos textos do 
hinduísmo foram escritos 
entre 1500 e 1000 a.C. na 

textos épicos, como as 
guerras do Mahabharata, 
também se passaram no 
país, na atual fronteira 
com o Paquistão. 

Taoismo

Tao Te Ching

Escrito entre 500 e 300 
a.C., o cânon taoista 
com aproximadamente 
1 500 textos compilados 
ao longo da Idade 
Média chinesa traz os 
ensinamentos do filósofo 
Lao-tsé acerca da 
natureza do Universo e do 
propósito da vida. 

Judaísmo

Torá

Os cinco textos que 

escritos por Moisés, 
contendo ensinamentos e 
leis divinas para diversas 
esferas da vida. Equivalem 
ao Pentateuco bíblico. 
A narrativa do livro 
está centrada na antiga 
Mesopotâmia, atual 
região de Irã e Iraque, e 
data de 500 a.C.
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