Torá

Representação de Moisés pelo
artista
espanhol
José
de
Ribeira.
Comumente Moisés é representado com
essa tábua em suas mãos. De acordo com
os textos religiosos, Deus teria escrito em
tábuas de pedra dez ensinamentos, que
ficaram
conhecidos
como
os
Dez
Mandamentos.

A Torá é concebida no período
de um milênio. Escritos em hebreu
do século VII ao século I a.C., os
textos serão redigidos em aramaico,
e depois traduzidos em grego, e em
breve outros textos serão redigidos
diretamente nessa língua.
A Torá reúne numerosos
escritos,
entre
os
quais
o
Pentateuco,
os
cinco
livros
supostamente redigidos por Moisés.
O Gênesis relata a criação do
mundo, dos homens e da aliança
firmada entre através da narrativa
de Abraão. O Êxodo conta a vida de
Moisés e a saída dos hebreus do
Egito. O Levítico estabelece as regras
de pureza que os sacerdotes devem
respeitar. Os Números tratam do
recenseamento dos israelitas, e o
Deuteronômio, ou “Segunda Lei”,
retoma textos anteriores certamente
redigidos entre 725 a. C. e 695 a.C.
Fonte: Para conhecer melhor as
BANON, Patrick. Claro Enigma, 2010.

religiões.

O Corão

Fragmento caligráfico do século VIII

Segundo inúmeros comentadores,
Maomé não sabia ler nem escrever.
No entanto, gozava sem dúvida de
certa
erudição,
já
que
seu
ensinamento leva em consideração
os textos judaicos e cristãos.
Entretanto, não foi ele que redigiu o
Corão. De 644 à 656, Uthman,
terceiro
califa
do
islamismo,
empreendeu a redação do Corão
com
base
em
centenas
de
fragmentos espalhados e sobretudo

Os 114 capítulos, chamados de
“surras”, constituídos de 6219
versículos que Sahid Ibn Thabit,
secretário de Maomé, recolheu
durante sua vida. Esse texto sagrado
é considerado pelos crentes como
tendo sido revelado para Moisés por
Deus, por intermédio do Anjo
Gabriel. É a fonte principal do islã,
concebida durante os estágios de
Maomé em Meca e em Medina e
redigido definitivamente em 652.
Fonte: Para conhecer melhor as
BANON, Patrick. Claro Enigma, 2010.

religiões.

Tipitaka
Sutras

Versão do Tipitaka como livro dobrável
tailandês do século XIX.

Dentro do budismo, vários
livros compõem suas crenças. O
budismo é uma religião que possui
diversas vertentes. Uma delas é a do
budismo
theravada,
praticada
sobretudo em países do sul da Ásia,
como Sri Lanka, Tailândia, Camboja e
Laos. Essa vertente se baseia no livro
Tipitaka.
Os textos do Tipitaka, ou
Cânon Pali, foram escritos por volta
de 25 a. C. Tipitaka significa “três
cestos”, título que remete às três
divisões das escrituras - Vinaya
(Disciplina),
Sutta
(Temas)
e
Abhidhamma (Ensinamentos).

Conforme se expandia a religião
budista, foram-se acrescentando
outros escritos ao Tipitaka. Entre
eles estão o Sutra do Diamante e o
Sutra do Coração, que tratam da
busca por sabedoria. O influente
Sutra do Lótus reúne todas as
correntes do ensinamento budista,
pregando que a iluminação pode ser
alcançada por qualquer pessoa por
uma variedade de caminhos.

Sutra em formato de pergaminho, do final
do século XIV.

Fonte: O livro ilustrado das religiões. WILKINSON,
Philip. Publifolha, 2000.

Textos védicos

bem e o mal, e a dificuldade de
conhecer o dharma, o papel de cada
um no mundo.
O Bhagavad Gita é o sexto
livro do Mahabharata, e o mais
conhecido dos grandes textos
sânscritos.

A imagem representa um manuscrito do século
XIX, encontrado na Índia.

Os Vedas são os escritos mais
antigos do hinduísmo. Por volta de
2000 a.C., a Índia foi invadida pelo
povo ariano das estepes da Ásia
central.
Eles trouxeram uma série de
hinos, os Vedas, que depois foram
transcritos. Os deuses védicos são as
mais antigas divindades conhecidas.
Os quatro vedas são: Rigveda,
Yajurveda,
Sammaveda
e
Atharvaveda. O Rigveda é o mais
antigo e mais sagrado grupo de
textos. Seus dez livros contem mais
de mil hinos dirigidos aos deuses. É
mais usado em rituais dentro do
templo, que incluem cantos e
preces.
Outro registro importante
para o hinduísmo é o Mahabharata.
Ele é o mais longo poema já escrito,
e conta a guerra entre a família de
Pandu e seu irmão Dhritarashtra. O
poema descreve um conflito entre o

Imagem do Bhagavad Gita do século
XVI, da Índia.
Fonte: O livro ilustrado das religiões. WILKINSON,
Philip. Publifolha, 2000.

Bíblia
Os cristãos acrescentaram o Novo
Testamento às escrituras da
Bíblia hebraica já existentes. O título
indica que esses escritos tratam de
um novo pacto ou aliança com Deus.
Os livros do Novo Testamento foram
escritos em grego.
A Bíblia cristã é divida em
duas seções. O Velho Testamento
consiste principalmente nos textos
hebraicos, ou seja, os textos
utilizados pelos judeus. O Novo
Testamento é formado por escritos
em grego, que tratam da vida de
Jesus e do cristianismo dos
primeiros tempos.

do Universo até o século 2 a.C. Inclui
também escritos dos profetas
judeus que os primeiros cristãos
interpretavam como presságios da
vinda de Jesus.

Imagem de uma Bíblia Hebraica, produzida por
volta do ano 1300.

O Novo Testamento foi escrito
pelos cristãos no século 2 d.C. Esses
escritos são os quatro Evangelhos:
de Mateus, Marcos, Lucas e João.
Eles descrevem a vida de Jesus na
Terra.
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Novo Testamento, versão escrita no século XI

O Velho Testamento conta a
história do povo israelita, da criação

