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As pandemias não apenas 
matam. Elas mudam o 

rumo da consciência e da 
História



1/2 of Europe's population
1/3 of Europe's population

30% to 60% da 
população 
europeia

90% da população nativa das Américas. 
Nos 1800s, 400K mortes anuais na Europa
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O Significado dos 
Sofrimentos



“Na vida, a dor é inevitável, mas o 
sofrimento não é. Dor é o que a vida faz 

com você; sofrimento é o que você faz a 
si mesmo. A dor é inevitável, mas o 

sofrimento é uma escolha.”
Buda. O Nobre Caminho Óctuplo. A Primeira Nobre Verdade



“Então, disse Jesus aos seus 
discípulos: Se alguém quiser vir 

após mim, renuncie-se a si 
mesmo, tome sobre si a sua 

cruz e siga-me”
Jesus Cristo. Mateus 16:24



“Ó FILHO DO HOMEM!
Minha calamidade é Minha 

providência; exteriormente, é fogo e 
vingança, mas, interiormente, é luz e 

misericórdia.”
Bahá’u’lláh, As Palavras Ocultas, do árabe





A dor iluminada pelo entendimento 
espiritual é desenvolvimento

A dor sem a iluminação é só dor



A confusão 
da História



Família Clã
Tribo

Cidade-
estado

Mundo

Estado-
nação

1. Evolução da 
complexidade da 
interdependência

2. Evolução da 
unidade social



Família Clã

Tribo
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estado

Mundo

Estado-
nação

Charles Darwin, 1871
A Descendência do Homem

“À medida que o homem avança na civilização, e 
pequenas tribos se unem para formar comunidades 
maiores, a mais simples razão dirá a cada indivíduo 
que ele deve estender seus instintos e simpatias 
sociais a todos os membros da mesma nação, 
embora não os conheça pessoalmente. Uma vez 
alcançado este ponto, existe apenas uma barreira 
artificial que impede suas simpatias de 
abraçarem os homens de todas as raças 
e nações.”

DARWIN, Charles R. [1871]. The 
Descent of Man, and Selection in 
Relation to Sex. London: John 
Murray, 1871. Volume 1. 1st edition, 
p.122. Cap. IV. Tradução minha.



Sigmund Freud, 1930
O Mal-estar na Civilização

“[A Cultura] se constitui num processo a serviço do 
Amor, cujo propósito é unir os indivíduos isolados, e 
então as famílias, as raças, os povos e as nações num 
grande todo: a humanidade. Não sabemos por que 
isto precisa ser assim, apenas sabemos que 
este é o trabalho do Amor. [...] 

“Nem a simples necessidade nem as vantagens 
do trabalho em conjunto poderiam manter 
unidas as massas humanas.”

FREUD, Sigmund [1930]. 
El Malestar en la Cultura. In: 

Sigmund Freud Obras Completas. 
Tomo III (1916-1938) [1945]. 

Traducción directa del alemán por 
Luis López-Ballestros y de Torres. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 1996.

p.3052–53, Capítulo VII, parágrafo 
final. Tradução minha.
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A História avança como uma carruagem



Mont-Saint-Michel, Normandia, França





As ondas avanças e recuam. Mas a maré sobe



Forças que sustentam a vida
Forças que organizam a vida



Forças que organizam a vida

Forças que sustentam a vida



Forças que organizam a vida

Forças que sustentam a vida



Forças que organizam a vida

Forças que sustentam a vida



Forças que organizam a vida

Forças que sustentam a vida



O desequilíbrio pode ser 
desastroso



Os séculos XIX-XX 
são 

qualitativamente 
diferentes de 
todos os 2.000 

séculos anteriores



1830: Liverpool and 
Manchester Railway

1916: Tílburis, Praça da Sé, 
São Paulo

1885: Benz 
Motorwagen

Carros autônomos

Maglev: 600 km/h

Água Século XVI
1894: Turbinia

(vapor). 64 km/h

1955: intermodal container

Ar 1906: 14 Bis
21” no ar, 220m

1917–Fokker Dr.I II GG–B29 Boeing 747-8 
(2012)

Concorde 1976-2003
2,180 km/h

Comu
nica
ção Imprensa de 

Gutenberg

1441

Imprensa rotativa

1863

Telefone 
Graham Bell

1876 1995

1980

Conferência por TV

1965
TV por 
satélite

1920

1º rádio 
comercial

Por 200.000 anos Depois do século XIX
Terra



Forças que 
organizam a vida 

Forças que 
sustentam a vida

Século XX
Século XX



’Abdu’l-Bahá: “Em ciclos passados, se bem que fosse 
estabelecida alguma harmonia, a unidade de todo o 
gênero humano, entretanto, por falta de meios, não 

poderia ser atingida. [...]



“[...] Hoje, porém, os 
meios de comunicação 
se têm multiplicado e os 

cinco continentes da 
terra estão virtualmente 

unidos em um só. [...] 
Assim, pois, na época 

atual a unidade de todo 
o gênero humano é 

realizável.”
‘Abdu’l-Bahá. Apud. Chamado às Nações, p. 41



Uma ideia poderosa:

Revelação Progressiva



AT: Antigo 
Testamento

c. 4.000 a.C.

c. 3.000 a.C.

c. 1.360 a.C.

c. 1.000 a.C.

c. 30 a.C.

610 d.C.

Houve vários Manifestantes de Deus e Profetas 
entre estas datas, como Abraão, Noé, José, e 

outros cujos nomes se perderam

Adão
Krishna

Moisés
Zoroastro

Buda
Jesus

Muhammad

c. 500 a.C.

Báb 1844

Bahá’u’lláh 1863

(...)



Algo comum a todos os Profetas: 

1) Só aparecem quando as
forças que sustentam a 
vida estão maduras para 
Sua mensagem

2) Trazem uma Revelação 
divina que atualiza as 
forças que organizam a 
vida e as molda para os 
séculos ou milênios futuros

Forças que sustentam a vida

Forças que organizam a vida



Coisas 
incompatíveis

Itaipu: corrente 
de 765.000 V

Residências: corrente 
de 110–220 V

Altura = 196m
Extensão = 7,91 km
Capacidade = 14.000 MW
Vazão do vertedouro = 62,2 mil 
m3/s ≌ 40 x a vazão média das 
cataratas do Iguaçu

Hidrelétrica

Residências



Coisas incompatíveis 
exigem um 

intermediário para 
uni-las



Itaipu: corrente de 765.000 V

Residências: corrente de 110–220 V

Hidrelétrica

Residências

Subestação com 
transformadores

intermediário

intermediário







Coisas 
incompatíveis
Temperatura: núcleo–13M ºC

Dentro do Sol cabem 1,3M de 
Terras

Massa: 1,98.1031 kg, 

Mais de 330K x a da Terra

Terra



Os raios do Sol são os intermediários necessários 
entre o Sol e a Terra



DEUS

Seres 
humanos

VERBO/Profeta

Coisas 
incompatíveis

Coisas 
incompatíveis

Intermediário
(para que haja relação)



“Então disse o Senhor a 
Moisés: ‘Eis que te fiz como 
Deus ao faraó, e Arão, teu 
irmão, será o teu profeta’.” 

Êxodo 7:1

“Quem me vê a mim vê o 
Pai. [...] Crede-me que estou 

no Pai, e o Pai, em mim.” 
João 14:9,11

“Jamais houve em Minh’alma 
outra coisa senão a Verdade, 
e em Mim mesmo nada se viu 

a não ser Deus.”
A Dispensação de Bahá’u’lláh, 23

Deus – Espírito Santo (O Verbo) 
• “... antes que Abraão existisse eu sou.” (Jesus, João 8:58)

• “Eu sou todos os profetas.” (Muhammad, apud. Kitáb-i-Íqán, 95)

• “Na minha Divindade, sou sem nascimento nem morte, eterno e senhor de tudo o que nasce e 
existe.” (Krishna, Bhaghavad Gita, 46)

D e u s – P a i
• “... o Pai é maior do que eu.” Jesus, João 8:58

• “Isso não provém de Mim, mas de Um Ser que é o Todo-Poderoso, o 
Onisciente.” O Chamado do Senhor das Hostes, I-192

Deus – Filho
(raios do sol no 
espelho/corpo 

humano)

Deus – Filho
(raios do sol no 
espelho/corpo 

humano)



Bahá'u'lláh: “Sabe tu, seguramente, que a essência de todos os 
Profetas de Deus é uma e a mesma. Sua unidade é absoluta. Diz 

Deus, o Criador: Não há distinção alguma entre 
os Portadores de Minha Mensagem.”

Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, XXXIV

Os Profetas são todos um só Ser: 
o Verbo, que sempre volta



Bahá’u’lláh: atualizar  e moldar as forças que 
organizam a vida para a unidade mundial

Os Profetas de Deus
1) Só aparecem quando as

forças que sustentam a vida
estão maduras para Sua 
mensagem

2) Trazem uma Revelação divina 
que atualiza as forças que 
organizam a vida e as molda 
para os séculos ou milênios 
futuros

Forças que sustentam a vida

Forças que organizam a vida



“Este vírus não será 
derrotado se não 
estivermos unidos; 
se não estamos 
unidos, o vírus 
explorará as fendas 
entre nós e 
continuará a causar 
estragos. Vidas 
serão perdidas.”
Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus
World Health Organization Director-General, 
(CNN Amanda Watts, 27/4/2020)



Bahá’u’lláh: “Em 
tempos remotos se 
revelou: "O amor à 
pátria é elemento 
da Fé Divina". No dia 
de Sua 
manifestação, 
porém, a Língua da 
Grandeza 
proclamou: ‘Não se 
vanglorie quem 
ama sua pátria, mas 
sim quem ama o 
mundo’.” [...]



“Que não se 
vanglorie quem 
ama seu próprio 

país, mas sim, quem 
ama o mundo 

inteiro. A Terra é um 
só país, e o gênero 

humano, seus 
cidadãos.” 

Bahá'u'lláh,  Seleção dos Escritos, CXVII

“Tratai uns aos outros 
com o maior amor e 

harmonia, em 
espírito amigável e 

fraternal. Aquele que 
é o Sol da Verdade 
dá-Me testemunho! 
Tão potente é a luz 

da unidade que 
pode iluminar toda a 

Terra.”
Bahá'u'lláh,  Seleção dos Escritos, CXXII



1) A entender que distanciamento físico não significa distanciamento social
2) A reconhecer a unidade da humanidade
3) A valorizar mais as coisas espirituais do que as materiais
4) A buscar mais equilíbrio entre a razão e a fé
5) A valorizar a oração e a meditação para serenar
6) A confiar mais em Deus e nos Seus instrumentos, como a Ciência
7) A desenvolver virtudes como resiliência, paciência, amor, empatia e 

generosidade
8) A prezar grandemente os responsáveis pelos serviços médicos e essenciais
9) A valorizar o aconchego e o consolo que pode vir da família e do lar

A Pandemia nos ajuda:



Jesus: “Porque eu não tenho 
falado por mim mesmo, mas o Pai, 
que me enviou, esse me tem 
prescrito o que dizer e o que 
anunciar.” João 12:49

Bahá’u’lláh:  “[…] os sopros do 
Todo-Glorioso manaram sobre Mim 
e Me deram o conhecimento de 
tudo o que existe. Isso não provém 
de Mim, mas de Um Ser que é o 
Todo-Poderoso, o Onisciente.”
O Chamado do Senhor das Hostes, I-192  (Tradução minha)



“Retirai os véus e as vendas que vos obscurecem a visão, e 
considerai os testemunhos dos Profetas e Mensageiros, para que, 

quiçá, venhais a reconhecer a Causa de Deus nestes dias em que 
veio o Prometido investido de poderosa soberania. Temei a Deus, e 

não vos priveis d’Aquele que é o Alvorecer de Seus sinais.” 
Bahá'u'lláh.  The Summons of the Lord of Hosts, I-93 (Tradução minha)
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