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• Existe apenas um Deus apesar de ser chamado por nomes diferentes. 
 
 
• O homem não pode compreender a Essência de Deus, mas pode crer em Deus através 

de suas faculdades de raciocínio e intuitiva e do poder da sua fé . 
 
• Baha’u’llah diz, “ Louvado e glorificado és Tu, Ó Senhor, Meu Deus!  Como posso 

fazer menção de Ti, certo que estou de que nenhuma língua, por mais profunda que 
seja sua sabedoria, pode magnificar de um modo digno o Teu nome, nem a ave do 
coração humano, por grande que seja seu anelo, esperar jamais ascender ao céu de 
Tua majestade e de Teu conhecimento.     ...  Se eu Te descrever, Ó meu Deus, como 
Aquele que a tudo percebe, veja-me levado a admitir que Aqueles que são as mais altas 
personificações da percepção foram criados em virtude de Teu mando.  ...  Elevado, 
imensuravelmente elevado, és Tu acima das tentativas do homem mortal para 
desvendar Teu mistério, descrever Tua glória ou até mesmo dar uma ligeira noção da 
natureza de Tua Essência.  Por mais que essas tentativas realizam, não podem esperar 
jamais transcender os limites que foram impostos às Tuas criaturas ...”    

 
 
• O homem, com o decorrer do tempo,  passa por um processo de evolução – físico e 

espiritual. 
 
 
• Deus guia a humanidade através figuras especiais que aparecem periodicamente na 

história da humanidade e são chamados Manifestantes de Deus ou Profetas de Deus.  
Eles são intermediadores entre Deus e o Homem.  Por exemplo, Moisés, Jesus, Maomé 
e Baha’u’llah.  Esse conceito é chamado Revelação Progressiva. 

 
 
• As Religiões Reveladas, também chamadas de Religiões Proféticas, têm as seguintes 

características: 
• Fundadas por uma única personalidade profética. 
• De surgimento repentino e descontinuado. 
• São revolucionárias em relação à sociedade prevalecente. 
• Seus ensinamentos diferem das tradições aceitas na sociedade. 



• O Fundador sempre é perseguido e freqüentemente martirizado pela reação que suas 
idéias provocam. 

• Ele não freqüenta nenhuma escola.  Seu conhecimento é inato. 
• Ele não possui poder material. 
• Sua própria vida é testemunho de seus ensinamentos.  
• Ele possui extraordinária força e resistência diante provocações e perseguições. 
• Ele atrai um grupo de seguidores e forma uma comunidade de crentes. 
• Ele proclama a Si próprio como um Profeta, Revelador de verdades sobre a 

realidade invisível, inspirado por Deus. 
• Ele faz certas promessas com um Convênio. 
• Ele faz predições – profecias – e cumpre as profecias dos reveladores anteriores. 
• Ele convida os seus seguidores a testar a verdade de Suas teorias; i.e. Revelações. 
• Ele escreve ou dita um Livro para proteger as verdades de Suas revelações. 
• Eles causam uma transformação social e desafiam as instituições existentes. 
• Ele dá origem não apenas a uma nova religião , mas também a uma nova 

civilização. 
 
   
• Exemplos de algumas Religiões Reveladas: 

• Hinduismo  ............ Krishna ..............3000 A.C. 
• Judaismo  ............... Moisés ...............1300 A. C. 
• Zoroastrianismo ... ..Zoroaster ............900 A. C. 
• Budismo ................. Buda ...................560 A. C. 
• Cristianismo ........... Cristo ..................33   
• Islamismo.................Maomé ...............622 
• Fé Bahá’í ................ Bahá’u’lláh ........1863 

 
 
• Agora, o mundo altamente interligado e globalizado necessita soluções globais para 

resolver seus problemas.  Baha’u’lláh, o Fundador da Fé Bahá’í proclama que Ele é o 
Manifestante de Deus para essa época e Sua Revelação é a solução para os problemas 
da humanidade de hoje e a base para uma nova civilização do futuro baseada no 
conceito da Unidade da Humanidade.   

 
 
• Maiores informações visitar Web site  www.bahai.org.br 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


