
 

 
 

Princípios Bahá'ís 
 
• A Unidade da Humanidade - O princípio da 

unidade da Humanidade é o centro dos Ensina-
mentos de Bahá'u'lláh. A Unidade Mundial é o 
último estágio no desenvolvimento da Humanidade 
- a maturidade - e será construído sobre o reconhe-
cimento individual de que esta Unidade da Hu-
manidade é o princípio espiritual central da vida de 
hoje. 

• Investigação Independente da Verdade - Esta é 
a primeira vez na História da Humanidade em que 
a busca independente da verdade é uma prática 
possível. A verdadeira investigação independente 
exige muito mais do Homem do que a aceitação 
cega de uma Fé ensinada por outrém. 

• A base comum de todas as religiões - Os Bahá'ís 
acreditam que todas as grandes religiões do mundo 
têm origem divina. Todas foram reveladas por 
Deus em lugares e épocas diferentes segundo as 
necessidades e capacidades dos diferentes povos. 

• A Harmonia entre Ciência e Religião - Ba-
há'u'lláh ensina que a religião e a ciência estão em 
harmonia entre si. A verdadeira religião e a ver-
dadeira ciência nunca se contradizem. Ambas apre-
sentam aspectos complementares da verdade. 

• Igualdade de Direitos entre Homem e Mulher - 
Pela primeira vez na história da religião o Fundador 
de uma religião proclamou a igualdade de direitos 
entre Homem e Mulher. Bahá'u'lláh não fez esta 
proclamação como um ideal ou uma esperança 
piedosa, mas descreveu-a como um factor básico 
na criação de uma Nova Ordem Mundial. Esta 
proclamação é apoiada por leis, pondo ao mesmo 
nível a educação para as Mulheres e para os 
Homens e a igualdade dos seus direitos na so-
ciedade. 

• Eliminação dos Preconceitos - A verdadeira 
solução para os preconceitos é a consciência de 
Unidade da Humanidade. Quando uma pessoa 
alcançou a consciência espiritual da Unidade da 
Humanidade pode superar os preconceitos pes-
soais. 

• Educação Obrigatória Universal - O conheci-
mento é um dos grandes dons de Deus para o 
Homem e aqueles que se privam da oportunidade 
de adquirir conhecimentos viverão uma vida mais 
limitada que os outros. 

• Paz Universal - A base fundamental dos ensina-
mentos da Fé Bahá'í é a de promover a Unidade da 
Humanidade e promover a Paz Mundial. 

 

• 'Abdu'l-Bahá era o filho mais velho de        
Bahá'u'lláh. 

• Em Português este nome significa: Servo da 
Glória. 

• Para que os Bahá'í do mundo trabalhassem 
juntos com amor e unidade e sem divisões, 
Bahá'u'lláh fez um convénio com os seus se-
guidores. Ele na Sua Vontade e Testamento 
designou 'Abdu'l-Bahá como o Centro do Seu 
convénio e a única pessoa autorizada para in-
terpretar as Suas palavras. 

• Por mais de 40 anos, 'Abdu'l-Bahá sofreu 
exílio, prisões e perseguições. Ao ser final-
mente libertado da cidade-prisão de Akká, na 
Terra Santa, partiu para uma longa viagem à 
Europa e América, de 1911 a 1913, para di-
fundir os ensinamentos Bahá'ís. 

• 'Abdu'l-Bahá foi o exemplo perfeito de como 
os Bahá'ís devem viver. No Seu Testamento, 
traçou as bases para a administração do assun-
tos da comunidade Bahá'í, de acordo com os 
princípios esta-
belecidos por    
Bahá'u'lláh. 

O Sepulcro do 
Báb, Haifa, Israel  

 

Bahá'u'lláh (1817 - 1892) 
 

• Bahá'u'lláh é o fundador da Fé Bahá'í.  
• Em Português Bahá'u'lláh significa: Glória de 

Deus 
• Manifestante de Deus para a nossa época e o 

prometido de todas as religiões do passado. 
• Durante 40 anos foi perseguido, preso e exi-

lado por governos religiosos fanáticos. Mais 
de 20.000 dos Seus seguidores deram as suas 
vidas por esta nova Fé. 

• Desterrado da Pérsia para lugares cada vez 
mais distantes, Bahá'u'lláh passou os seus últi-
mos anos na cidade prisão de 'Akká, na Terra 
Santa, onde viria a falecer a 29 de Maio de 
1892. 

• As escrituras reveladas por Bahá'u'lláh são 
consideradas pelos bahá'ís como sendo revela-
ções divinas. 

 
O Báb (1819 - 1850) 

 
• O Báb é o Manifestante de Deus que pre-

parou os homens para a vinda de Bahá'u'lláh, à 
semelhança de João Baptista em relação a Je-
sus Cristo, porém o Báb foi também um Men-
sageiro de Deus, o fundador de uma religião 
independente, embora limitada em tempo a 
num curto número de anos. 

• Os bahá’ís consideram o Báb e Bahá’u’lláh 
como os co-fundadores da sua Fé. 

• Ele declarou a sua missão em 1844 na Pérsia. 
• Durante seis anos o Báb foi perseguido e fi-

nalmente preso por instigação dos líderes re-
ligiosos da Sua terra. Em 1850 foi martirizado. 

• O Seu sepulcro encontra-se no Monte Car-
melo, na cidade de Haifa é um dos lugares 
santos bahá’ís. 

 
 

'Abdu'l-Bahá (1844 - 1921) 
Figuras Centrais 



Unidade das Religiões 

 

 

Talvez pareça utópico esse objectivo. Mas o 
presente consiste sempre nos sonhos e nas re-
alizações do passado, e todo o futuro deve ser 
construído hoje. E quando um sonho e a ener-
gia que dele se despende, a fim de torná-lo uma 
realidade, se junta ao impulso inspirador da 
religião, não há limites para as realizações do 
homem. - 'Abdu'l-Bahá, em Respostas a Algumas 
Perguntas. 

Neste espírito a 'Regra de Ouro' define a base 
comum a todas as religiões divinas, sendo ex-
pressa por diversas formas mas igual em con-
teúdo. Por outro lado a Fé Bahá'í traz o con-
ceito novo da ‘Revelação Progressiva’, que 
revela ao ser humano de uma forma evidente a 
unidade de propósito, como causa da origem 
comum e única de todas as religiões reveladas 
divinamente: Zoroastrianismo, Budismo, Hin-
duísmo, Judaísmo, Islamismo, Cristianismo e 
Fé Bahá’í. 

 
 

A Fé Bahá’í  
 
 

"... hoje todos os horizontes do mundo est-
ão iluminados com a luz da unidade... fo-
mos criados para levar avante uma civili-

zação em constante evolução..."  
 

—Bahá'u'lláh— 
 

 
A Fé Bahá'í é a mais jovem 
das religiõs mundiais inde-
pendentes. O seu fundador, 
Bahá'u'lláh (1817-1892), é 
considerado pelos bahá'ís 
como o mais recente na linha 
dos Mensageiros de Deus, que 
remonta aos primórdios da 
história e da qual fazem parte 
Abraão, Moisés, Buda, Zoro-
astro, Cristo e Maomé.   

Factos & Estatística 

Há actualmente mais de seis milhões de Bahá’ís 
vivendo em cerca de 100.000 localidades por 
todas as partes do mundo. Segundo uma es-
tatística apresentada pela Enciclopédia Britânica, 
a Fé Bahá'í é reconhecida como a segunda re-
ligião mais disseminada geograficamente logo 
após o Cristianismo. 

Os Bahá'ís acreditam que há um único Deus, que 
todo a humanidade é uma família e que existe 
uma unidade fundamental entre as religiões. 

Os  princípios bahá'ís são universais e adequados 
à época histórica do desenvolvimento humano 
actual. Têm como principal objectivo resolver os 
problemas que actualmente tanto afligem a hu-
manidade e de estabelecer firmemente a unidade 
do gênero humano. 

Orações Bahá'ís 
 
A oração é um estado de súplica e conver-
sação com Deus. É uma escada que eleva a 
alma do ser humano. Existem inúmeras 
orações reveladas pelos Manifestantes gé-
meos Báb e Bahá'u'lláh. Um conjunto con-
siderável de orações foi também revelado 
por Abdu'l-Bahá, sucessor de Bahá'u'lláh. 
As orações aqui apresentadas, encontram-
se agrupadas por temas (não oficiais) para 
facilitar a pesquisa do leitor. 
 
"A oração é um bálsamo para a alma. Traz 
alegria e felicidade, protege o homem de 
testes e dificuldades. É essencial para a vida 
do espirito. Assim como o corpo físico to-
dos os dias tem necessidade de comida, da 
mesma forma a alma precisa diariamente 
de alimento. A oração é a comida espiritual 
da alma. Um corpo físico que não é regu-
larmente alimentado enfraquece por desnu-
trição até morrer. O mesmo é verdadeiro 
para a alma do homem. O espirito tem de 
ser alimentado regularmente e bem, senão 
sofrerá da mesma perca de poder que o 
corpo físico, e eventualmente também 
perecerá. Mesmo que não se possa dizer 
que morreu, a verdade é que se torna tão 
inútil e de-
sprezível que sua 
condição de ex-
istência é equiva-
lente à morte." 

J. Warner 


