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 OS DIFERENTES TEXTOS SAGRADOS ESCRITOS
Carolina do Rocio Nizer2

O que faz com que um texto se torne Sagrado? 

Quando isso acontece? 
E de que forma?

Desde o início dos tempos, o homem sempre 
procurou se comunicar e registrar seu cotidiano 
utilizando-se, primeiramente, dos desenhos. Com 
o passar do tempo e o acúmulo de informações, a 
sociedade passa a utilizar registros.

O conjunto desses escritos é conhecido 
como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias 
palavras para obter um todo. De uma maneira geral, 
a expressão texto designa um enunciado qualquer, 
oral ou escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. 

Embora a palavra texto tenha como referência 
o “conjunto verbal”, podemos ampliar esse conceito 
para imagens, charges, transmissões orais, etc., ou 
seja, o texto é um processo de signos que tendem a 
transmitir uma ideia ao seu leitor.

 Vamos conhecer a função do texto sagrado escrito?
Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de:
· registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante, assim a 

religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens, entre outras;
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· comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o “divino” se faça presente para 
o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos;

· atualizar a experiência original no tempo e espaço, afinal, independente do período, o texto sagrado 
mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação 
religiosa;

· certificar, por meio de seus escritos, as experiências religiosas do grupo em todos os tempos.

TEXTOS SAGRADOS ESCRITOS

Os textos sagrados escritos, para algumas tradições religiosas, são criados a partir da manifestação 
e/ou inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem 
ao homem religioso. 

 No entanto, é importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente 
sagrados, mas se tornam sagrados à medida em que o grupo encontra, nos textos escritos, elementos 
que os unem em um mesmo ensinamento, apresentam valores comuns e auxiliam o homem religioso a 
experimentar a manifestação do Sagrado.  

 Também outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte do líder. Como exemplo: após a 
morte do Buda, seus ensinamentos foram organizados e transformados em livros pelos seus seguidores.

Os conteúdos encontrados nos textos sagrados são variados. É difícil descrever no que consiste cada 
um de forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns textos sagrados e um pouco do seu ensinamento. 

 Texto Sagrado – Imagens, desenhos, pinturas, entre outros.
No período em que se faziam pinturas rupestres, os homens não possuíam o domínio da escrita 

e registravam seu cotidiano por meio de desenhos feitos nas paredes das cavernas. Acredita-se que o 
homem, ao desenhar nestas paredes, entrava num processo de transe e expressava seu desejo que, 
geralmente, estava ligado a garantia de uma boa caça. 

 O homem pintava o animal da maneira como o via (naturalismo). As 
pinturas retratadas na parede da caverna quase sempre eram de animais como 
veados, cavalos, mamutes e javalis com ferimentos mortais de lanças que o 
próprio ser humano atirava. 

O fato de retratar lanças atiradas nos desenhos de caça era na crença 
de que ao fazê-lo facilitaria o domínio sobre a presa. Os desenhos eram feitos 
em rochedos e paredes de cavernas utilizando recursos da natureza, como, por 
exemplo, o carvão, a seiva de plantas e de frutas, argila, etc.


