BAHAÍSMO

O bahaísmo,[1] também denominado como behaísmo ou fé bahá'í, é uma religião monoteísta
cujos fiéis seguem os ensinos de Bahá'ou'lláh, seu profeta e fundador. Bahá'ou'lláh ensinou
que há um único Deus que vai revelando sua vontade à humanidade de maneira progressiva.
Segundo o ponto de vista bahaí, a cada uma das grandes religiões introduzidas pelos
Mensageiros de Deus —como Moisés, Krishna, Buda Gautama, Zoroastro, Jesucristo,
Mahoma e O Báb— constituem etapas sucessivas no desenvolvimento espiritual da
civilização. Os bahaíes acham que Bahá'ou'lláh tem sido o mais recente mensageiro desta saga
e que seus ensinos estão orientados aos novos reptos morais e espirituais de nossa época.
Como tal, o bahaísmo se inclui entre a religiões abrahámicas.
Segundo o Anuario da Enciclopedia Britânica de 1992, o bahaísmo é a segunda religião mais
estendida no mundo entre as religiões independentes, de acordo ao número de países em que
se encontra representada: está estabelecida em 247 países e territórios. Os bahaíes provem
dentre mais de 2.100 grupos étnicos, raciais e tribais, e totalizam aproximadamente seis
milhões de fiéis no mundo. Os principais bilhetes dos textos sagrados bahaíes traduziram-se a
802 idiomas. A ideia central do bahaísmo gira em torno da humanidade como uma única raça
e ao dia de sua unificação em uma sociedade mundial.
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História
O Bab

Lugar santo dos bahaíes na Sede Mundial Bahaí em Haifa, (Israel).
Em 1844 o profeta persa Siyyid `Alí-Muhammad,
`Alí
, que tomou o título de "O
" Báb" (em língua
árabe|árabe]] ‘a porta’), instituiu uma nova religião. Esta era diferente do islão, ainda que
surgiu de seu seio, de igual modo que o cristianismo surgiu do seio do judaísmo e o budismo
do hinduismo.. Os seguidores do Báb foram conhecidos como "babíes" e sua religião como
babismo;; teve suas próprias escrituras e ensinos religiosos, ainda que
que não obstante foi muito
efémera. Segundo O Báb, sua missão principal era preparar o caminho para "aquele ao que
Deus tem de se manifestar", o que foi prometido nas escrituras sagradas de todas as grandes
religiões do mundo.
O crescente número de pessoas que se aderiam a estes novos ensinos alarmou às autoridades
políticas e religiosas de Pérsia.
Pérsia. O Báb e seus seguidores foram perseguidos, sendo
encarcerado e finalmente fuzilado em Tabriz, Pérsia (actual Irão) o 9 de Julho de 1850. Sua
missão durou seis anos.

Bahá'ou'lláh
Mírzá Husayn-`Alí,
`Alí, a quem O Báb deu o título de Bahá'ou'lláh (em língua árabe|árabe]]
‘glória de Deus’), era um nobre e um dos primeiros seguidores importantes do Báb. Foi preso
e encarcerado em 1852 durante uma grande perseguição contra os babíes. Em seu
confinamento nas masmorras do Síyah-Chál em Teerão,, creu receber os primeiros indícios de
que ele mesmo era quem tinha sido profetizado pelo Báb. Onze anos depois, exilado em

Bagdá (então parte do Império otomano), anunciou de maneira formal sua missão a sua
família e a um pequeno grupo de seguidores.
A maquinação das autoridades persas e otomanas foram empurrando a Bahá'ou'lláh de exílio
em exílio: de Bagdá a Istambul, depois a Edirne e finalmente à colónia penal de Acre (actual
Israel) em 1868. Bahá'ou'lláh permaneceu em Acre até seu falecimento o 29 de Maio de 1892,
depois de quarenta anos de exílio e confinamento. O bahaísmo considera seu sepulcro fora da
cidade como o lugar mais sagrado do mundo. Os fiéis realizam suas preces a cada dia
orientados na direcção desse lugar.
O outro lugar santo do bahaísmo em Israel é a tumba ou Santuário do Báb, na ladeira do
Monte Carmelo em Haifa. Os restos mortais do Báb foram transladados em segredo desde
Pérsia até Terra Santa e enterrados no santuário construído e desenhado para esse propósito
por Bahá'ou'lláh.
Bahá'ou'lláh escreveu o equivalente a mais de cem volumes de textos que o bahaísmo
considera inspirados por Deus, tanto em idioma árabe|árabe]] como em idioma persa|persa]].
O principal repertório das leis da revelação de Bahá'ou'lláh é o Kítab-i-Aqdas (o livro mais
sagrado). O segundo em importância é o Kitab-i-Iqan, composto em Bagdá e que reúne os
rasgos elementares da teología bahaí.

`Abdu'l-Bahá

Abdu'l-Baha, o filho de Bahá'ou'lláh.

Dantes de falecer, Bahá'ou'lláh nomeou como sucessor e único intérprete de seus ensinos a
seu filho maior `Abdu'l-Bahá. Bahá'ou'lláh designou-o "centro do convénio" e mandou a
todos os bahaíes que o considerassem "cabeça da fé". No entanto, Bahá'ou'lláh seguiu sendo o
único profeta do bahaísmo. No bahaísmo, o termo "Convénio" faz referência à promessa de
Deus de enviar profetas para falar através deles, bem como à sucessão de autoridade de
Bahá'ou'lláh a `Abdu'l-Bahá e de `Abdu'l-Bahá à Guardianía e a Casa Universal de Justiça.
Aqueles que negam e se rebelam publicamente contra a sucessão estabelecida de autoridade
com a intenção de fazer com a liderança costumam ser declarados "quebrantadores do
convénio" e expulsados da comunidade bahaí. Segundo os ensinos religiosos do bahaísmo, o
objectivo do convénio é salvaguardar a unidade da comunidade bahaí e protegê-la em frente a
possíveis cismas. Alguns criticam o uso da ameaça de declaração de quebrantador do
convénio por parte das autoridades religiosas bahaí como médio para coarctar a liberdade de
expressão.
`Abdu'l-Bahá tinha compartilhado com seu pai o exílio e o cárcere. Seu confinamento durou
até que foi encarcerado com motivo da revolução dos Jovens Turcos em 1908. Pouco depois
de sua libertação, `Abdu'l-Bahá viaja a Europa e aos Estados Unidos para proclamar os
ensinos de seu pai e impulsionar o desenvolvimento das incipientes comunidades bahaíes que
tinham surgido em vários lugares da Europa, Estados Unidos e Canadá. Muitas de suas
conferências e discursos foram gravadas e publicaram-se em livros baixo os títulos de A
sabedoria de `Abdu'l-Bahá e A promulgação da paz universal. Outra das obras de `Abdu'lBahá, que sentou as bases da expansão e consolidação da comunidade mundial baha'í, é uma
série de documentos chamados Tabelas do plano divino. Também manteve uma copiosa
correspondência com pessoas e comunidades bahaíes durante muitos anos, e muitas dessas
cartas ou Tabelas se traduziram e publicado em várias línguas.
`Abdu'l-Bahá morreu em Haifa o 28 de Novembro de 1921.

O convénio de Bahá'ou'lláh e a divisão
Desde seus inícios no babismo, o bahaísmo não tem estado isento de disputas. Já baixo
Baha'ou'llah teve lugar uma divergência (finalmente cisão) entre ele e sua irmandade menor,
Subh-i-Azal, a quem O Báb tinha nomeado vagamente como seu sucessor, sujeito ao
consentimento de Aquele ao que Deus tem de se manifestar Bahá'ou'lláh. Os seguidores de
Subh-i-Azal começaram a conhecer-se como azalíes, enquanto os seguidores de Baha'ou'llah

eram conhecidos como baha'ís. Actualmente subsistem alguns milhares de azalíes,
principalmente no Irão]].[2]
A teología bahaí afirma que não são possíveis os cismas permanentes dentro do bahaísmo,
ainda reconhecendo tentativas com esse propósito, ao igual que em outras religiões anteriores.
Desde o início do bahaísmo, e com o falecimento da cada figura central de autoridade, têm
tido lugar tentativas de fazer com o controle do bahaísmo ou sua desagregação. Os bahaíes
pertencentes ao grupo maioritário leal à Casa Universal de Justiça com sede em Haifa, Israel,
acham que a cada uma destas tentativas na contramão do bahaísmo têm acabado
desvanecendo nas trevas graças à protecção do Convénio, que consiste basicamente no
testamento e última vontade escritos pela cada um dos "centros do convénio". Nestas
vontades escritas incluem-se instruções sobre como os bahaíes devem resolver os conflitos de
opinião, em caso de surgir. A seguinte cita de 'Abdu'l-Bahá arroja luz sobre isto
inequivocamente:
Uma das características mais sublimes da revelação de Bahá'ou'lláh, um ensino especial não
transmitida por nenhum dos profetas do passado, é a ordenação e nomeação do Centro do
Convénio. Mediante esta nomeação e provisão Ele tem salvaguardado e protegido a religião
de Deus contra as diferenças e o cisma, fazendo impossível que ninguém crê uma nova seita
ou facção no credo.
'Abdu'l-Bahá
Não obstante, outros textos, incluídos alguns de 'Abdu'l-Bahá, deixam claro que existiriam
tais tentativas:
…tão penosa é a conduta deste falso povo que se volta um machado golpeando nas mesmas
raízes da Árvore Bendita. Se tivesse que continuar os suportando, em poucos dias
exterminariam a Causa de Deus, Sua Palavra e até a si mesmos. Por isso, os amados do
Senhor devem afastar-se destes, os evitar, frustrar seus maquinações e sua maligna
murmuração, guardar a Lei de Deus e sua religião, se consagrar todos a difundir as delícias de
Deus e proclamar seus ensinos com seus máximos esforços.
'Abdu'l-Bahá
A tentativa cismática mais recente remonta-se a 1960, quando Charles Mason Remey fez um
apelo para que a comunidade bahaí o reconhecesse como "cabeça da fé". Um pequeno grupo
aceitou a Remey enquanto a maioria recusava-o e seguia fiel à Casa Universal de Justiça de

Haifa. O grupo de Remey se cindiu em várias facções, a maior das quais se fez chamar
bahaísmo ortodoxo. Depois da morte de Remey em 1974, seu grupo tem sofrido mais cisões.
Uma história destes conflitos segundo a perspectiva da Casa Universal de Justiça existe no
site bahaí [1].

Cronología breve
•

12 de Novembro de 1817, Nascimento de Bahá'ou'lláh

•

20 de Outubro de 1819, Nascimento do Báb

•

23 de Maio de 1844, Declaração do Báb em Shiraz, Irão.

•

9 de Julho de 1850, Martírio do Báb em Tabriz, Irão.

•

15 de Outubro de 1852, Durante seu confinamento de quatro meses em uma
masmorra de Teerão, Bahá'ou'lláh afirma receber os primeiros indícios de que é ele
mesmo quem foi predito pelo Báb.

•

12 de Janeiro de 1853, Bahá'ou'lláh se exilava em Bagdá.

•

23 de Abril de 1863, Declaração de Bahá'ou'lláh no Jardim de Ridwán, em Bagdá,
em véspera de seu exílio em Istambul.

•

31 de Agosto de 1868, Chegada de Bahá'ou'lláh à colónia penal de Acre.

•

29 de Maio de 1892, morte de Bahá'ou'lláh.

•

1893, o bahaísmo é mencionado por vez primeira por um jornal estadunidense.

•

1898, Primeira peregrinação de crentes ocidentais, incluindo a Phoebe Hearst e ao
primeiro crente afro-americano, Robert Turner, a Terra Santa, onde visitaram a
`Abdu'l-Bahá no cárcere.

•

Setembro de 1908, `Abdu'l-Bahá é encarcerado aos 64 anos de idade, após uma
vida de exílio e prisão.

•

Abril-dezembro de 1912, Viagens de `Abdu'l-Bahá a EE. UU.

•

1914-1918, Primeira Guerra Mundial. `Abdu'l-Bahá escreve as Tabelas do Plano
Divino.

•

27 de Abril de 1920, `Abdu'l-Bahá é ordenado Cavaleiro do Império Britânico em
reconhecimento de seu labor humanitário durante a Primeira Guerra Mundial.

•

28 de Novembro de 1921, Morte de `Abdu'l-Bahá em Haifa
(Esta data marca o final da "idade heróica do bahaísmo" e o início da "idade
formativa" segundo Shoghi Effendi)

•

1937, Shoghi Effendi lança o "plano divino" para a difusão do bahaísmo no mundo.

•

1944, Publicação de God passes by, de Shoghi Effendi.

•

1951, Onze Assembleias Espirituais Nacionais em funcionamento.

•

1951-1957, Shoghi Effendi nomeia 32 "mãos da causa de Deus" adicionais.

•

Novembro de 1957, falece Shoghi Effendi.

•

1957-abril de 1963. O bahaísmo é dirigido pelos 27 restantes "mãos da causa".

•

Abril de 1963, Elege-se a primeira Casa Universal de Justiça mediante
representantes de 56 Assembleias Espirituais Nacionais reunidos em Haifa. [2]

Ordem administrativa
O Testamento e Última Vontade de `Abdu'l-Bahá [3] é o estatuto da ordem administrativa
bahaí. Neste documento `Abdu'l-Bahá estabelece as instituições gémeas da Guardianía e a
Casa Universal de Justiça. Assim mesmo designa a seu neto maior, Shoghi Effendi, como
guardião do bahaísmo. Graças às precisas instruções do Testamento e última vontade, não se
questionou a sucessão da liderança da fé.
Shoghi Effendi, estudante em Oxford quando morreu seu avô, foi guardião do bahaísmo até
sua própria morte em 1957. Durante trinta e seis anos foi preparando ao bahaísmo e a sua
estrutura administrativa de cara à eleição da primeira Casa Universal de Justiça. Já que o
bahaísmo contava mal com uma comunidade pequena e imatura quando o Guardião se fez
cargo do liderar, muitos anos foram necessários para a fortalecer e a desenvolver até que fosse
capaz de assumir a estrutura administrativa imaginada por `Abdu'l-Bahá. Shoghi Effendi
consagrou-se inteiramente a este objectivo.
Como indicam o testamento e a vontade escrita de `Abdu'l-Bahá, os papéis desempenhados
pela Guardianía e a Casa Universal de Justiça se complementam: a Guardiania cumpre labores
de interpretação enquanto a Casa Universal de Justiça está orientada para tarefas legislativas.
Nenhuma das duas deve actuar nas concorrências da outra. Shoghi Effendi exerceu em vida as
funções interpretativas de sua Guardianía. Traduziu os textos sagrados do bahaísmo,
planificou a expansão mundial da comunidade bahaí, desenvolveu o Centro Mundial Bahaí
em Haifa, manteve uma copiosa correspondência com comunidades e particulares de todo
mundo e organizou a estrutura administrativa, preparando à comunidade para a futura Casa
Universal de Justiça.

O testamento e a vontade escrita de `Abdu'l-Bahá estabelecia a sucessão dos Guardiães, mas
isto não teria de se cumprir. `Abdu'l-Bahá prescreveu que à cada Guardião lhe sucedesse seu
primogénito e, em caso que este não herdasse as aptidões espirituais do Guardião, então devia
nomear como tal a outro descendente varão de Bahá'ou'lláh. No entanto Shoghi Effendi não
teve descendência e todos os membros de sua família se tinham ido rebelando contra a
autoridade que se lhe tinha conferido, com o qual eram "quebrantadores do convénio".
Portanto não lhe foi possível designar a seu sucessor como Guardião. Também estava
estabelecido na vontade escrita de `Abdu'l-Bahá que só a Casa Universal de Justiça estava
facultada para resolver assuntos não tratados por Bahá'ou'lláh ou `Abdu'l-Bahá, e era óbvio
que a sucessão de Shoghi Effendi era da concorrência desse órgão. De modo que Shoghi
Effendi deixou estabelecidas as bases para a eleição da primeira Casa Universal de Justiça.
Este órgão de nove membros que governa à comunidade bahaí no mundo foi elegido por vez
primeira em 1963. Nesse mesmo ano determinou que não tinha "forma de nomear ou legislar
para a designação de um segundo guardião que suceda a Shoghi Effendi" [4]. Os bahaíes fiéis
ao Convénio aceitaram esta decisão assumida pelo que eles consideram que é uma autoridade
central de sua fé guiada por Deus.
Não existe clero no bahaísmo. A nível de base, as comunidades bahaíes governam-se por
conselhos de nove membros livremente eleitos chamados "assembleias espirituais locais". De
igual modo, as "assembleias espirituais nacionais" dirigem e coordenam os assuntos das
comunidades bahaíes nacionais. O processo eleitoral bahaí é único. Não existem candidaturas
nem campanhas e o propósito é eleger aos membros que possuam em maior grau as aptidões
espirituais que lhes permitam servir à comunidade. Homens e mulheres a mais de 21 anos
podem ser eleitores e ser eleitos membros das assembleias locais e nacionais. Só os homens
podem chegar a ser membros da Casa Universal de Justiça.

Ensinos e leis
Os ensinos básicos de Bahá'ou'lláh são estas:
•

Só há uma divindade suprema (Deus) e é incognoscível para o homem.
Bahá'ou'lláh escreve a respeito:
"Tão perfeita e abarcadora é Sua criação que nem mente nem coração, não importa
sua pureza ou perspicácia, poderá atingir a vislumbrar a natureza da mais

insignificante de suas criaturas; muito menos mensurar o mistério daquele que é a
estrela diurna da verdade, que é a essência invisível e incognoscível...".
ademais
"Todo aquilo que os sábios ou místicos disseram ou escreveram nunca tem
ultrapassado, nem pode aspirar ao fazer, as limitações às que o intelecto finito do
homem está sujeito. Não importam as cumes que a mente do mais exaltado dos
homens possa atingir, nem as profundidades nas que o coração possa penetrar. A
criatura nunca poderá transcender seus próprios pensamentos. A meditação do
pensador mais profundo, a devoção do mais consagrado dos santos, as mais altas
expressões de louvor saídas da língua ou da pluma, são só reflexos do que já tem
sido criado dentro da cada um".
•

Só existe uma humanidade -- as distinções de raça, género, etc. só são
distinções de aparência, não do carácter inato ou da aptidão e são iguais
aos olhos de Deus.

•

Todas as grandes religiões do mundo recebem sua inspiração da mesma
fonte divina.

`Abdu'l-Bahá escreveu:
"As diferenças entre as religiões do mundo são produto dos diferentes tipos de
mentalidade".
Considerando as relações e posição dos diferentes fundadores das grandes religiões
do mundo, às que os bahaíes se referem como "manifestações de Deus",
Bahá'ou'lláh escreve:
Deus tem ordenado que o conhecimento destes seres santificados seja ao
conhecimento de Si Mesmo. Quem reconheça-os tem reconhecido a Deus. Quem
escute seu telefonema tem escutado a voz de Deus e quem testemunha da
veracidade de sua revelação tem testemunhado da veracidade do mesmo Deus.
Quem dão-lhes as costas têm dado as costas a Deus e quem não crêem neles não
crêem em Deus... Eles são manifestações de Deus entre os homens, as provas de
sua verdade e os sinais de sua glória".

Já que os fundadores das religiões do mundo são essencialmente as manifestações
de um Deus, segue-se que as religiões mesmas provem da mesma fonte e têm o
mesmo propósito. Bahá'ou'lláh insta aos fiéis das diferentes religiões a jogar a um
lado suas diferenças.
"O Grande Ser diz: Oh filhos dos homens! O propósito fundamental que anima a fé
de deus e sua religião é salvaguardar os interesses e promover a unidade da raça
humana, bem como impulsionar o espírito de amor e companheirismo entre os
homens. Não vos façais uma fonte de dissensão e discórdia, ódio e inimizade".
Bahá'ou'lláh instou à eliminação da intolerância religiosa. `Abdu'l-Bahá expressa a
mesma ideia com maior ênfases em sua testamento.
"Fraternidade com todos os povos e religiões do mundo com a maior sinceridade,
fidelidade, cordialidade, boa vontade e amizade, para que todo mundo seja cheio do
santo êxtase da graça de Bahá, para que a ignorância, inimizade, ódio e rancor se
desvaneçam do mundo e as trevas do desencontro entre os povos e linhagens do
mundo dêem passo à Luz da Unidade". [5]
Os bahaíes com frequência empregam o termo "revelação progressiva", que
significa que Deus se revela à humanidade progressivamente, à medida que
maduramos e podemos compreender o propósito de Deus ao criar a humanidade.

Princípios sociais
A seguinte é uma lista dos 12 princípios do bahaísmo. Apresenta-se com frequência como um
resumem breve dos ensinos bahaís. Provem de uma variedade de listas semelhantes extraídas
das transcrições de discursos emitidos por `Abdu'l-Bahá durante sua viagem por Europa e
Norte américa em 1912. A lista não é oficial e circulam várias destas listas.
- A unicidade de Deus
- A base de todas as religiões é a mesma
- A unidade em diversidade da humanidade
- A igualdade entre homens e mulheres
- A eliminação de toda a forma de preconceito
- A paz mundial

- A harmonia da religião e a ciência
- A necessidade de uma educação obrigatória universal
- A obediência ao governo
- A não participação em política
- Uma solução espiritual aos problemas económicos
- A eliminação da pobreza e riqueza extremas
Outro princípio bahaí é a moderação em todo (especificamente na fita-cola libertadora,
civilizadora e religioso e na interpretação literal das escrituras).
O bahaísmo diz que, ainda que nossa época está a escuras, o futuro da humanidade é brilhante
e a paz mundial é inevitável.
O bahaísmo diz que Bahá'ou'lláh é a manifestação de Deus para nossa época. Um bahaí
dedica-se a seguir seus ensinos e observar suas leis.

Ritos
Não existem ritos ou tradições no bahaísmo (a rigidez se considera uma qualidade a evitar).
No entanto, há algumas regras que o Kitáb-i-Aqdas prescreve como obrigatórias:
- Há um conjunto específico de votos matrimoniais.
- Há algumas práticas funerárias específicas.
- Os bahaíes estão obrigados a:
- Recitar uma oração preceptiva todos os dias orientados em direcção ao Qiblih (o Ponto de
Adoração).
- Ler as sagradas escrituras de sua fé a cada amanhã e noite.
Proíbe-se terminantemente a petição de fundos a particulares. As instituições bahaíes têm
proibido aceitar contribuições provenientes de pessoas que não sejam bahaíes registados.

Leis e ordens
- Os bahaíes em bom estado de saúde entre os 15 e os 70 anos observam um jejum de 19 dias
a cada ano entre a saída e a posta do sol. Tem lugar do 2 de Março ao 21 de Março durante o
mês de Alá do calendário bahá'i.

- Não existem tabus alimentícios, ainda que aos bahaíes se lhes proíbe beber álcool]] ou
consumir droga]]s com propósitos lúdicos já que interferem com o crescimento espiritual do
indivíduo. O uso do fumo não está proibido mas se desaconselha.
- Os bahaíes obedecerão as decisões tomadas por suas assembleias espirituais locais e
nacionais (conselhos religiosos eleitos) e a Casa Universal de Justiça. Se incumprem-no
reiteradamente de forma que ponham em perigo a fé se lhes pode sancionar com a perda de
direitos administrativos ou com a expulsão. As autoridades bahaíes pedem que seja evitada
toda a pessoa que tenha sido declarada incumpridora do convénio.
- A vida familiar considera-se a pedra angular da sociedade. Alentam-se os casais. Só está
permitido o casal entre homem e mulher. Está proibida qualquer relação homossexual no
bahaísmo.
- Pede-se castidade fosse do casal.
- Os casais devem ter o consentimento dos progenitores vivos para poder casar-se, já que os
bahaíes ensinam que o casal não é só a união entre pessoas senão entre famílias.
- Espera-se uma fidelidade absoluta de ambos consortes.
- Permitem-se os casais entre membros de diferentes religiões. Fomentam-se os casais interraciais.
- Permite-se o divórcio, ainda que este não se toma às presas e se considera com soma
seriedade. Leva-se a cabo se, depois de um ano de separação, o casal é incapaz de reconciliarse.
- Os pais devem dar educação a seus filhos. Se os recursos permitem só a educação de um
deles, a filha deve ser quem a receba já que será a que primeiro eduque a seus futuros filhos.

Calendário
O calendário bahá'i foi estabelecido pelo Bab. No ano consta de 19 meses de 19 dias e 4 ou 5
dias que se intercalam entre estes para completar em um ano solar. No Ano Novo (chamado
Naw Rúz) tem lugar durante o equinócio do verão, o 21 de Março, ao final do mês do jejum.
As comunidades bahaíes reúnem-se ao iniciar-se a cada mês em um encontro chamado "festa"
dedicado à adoração, discussão e socialização. Ainda que o nome pode sugerir uma comida
elaborada, não tem por que ser assim. Às vezes toma-se um refrigerante abundante mas outras
vezes pode ser só pão e água. O bahaísmo contempla 11 dias sagrados ao ano, 9 dos quais
requerem que não se realize trabalho. Nesses dias comemoram aniversários importantes da
história do bahaísmo.

Para mais informação veja-se: calendário bahai

Mashriqu'l-Adhkár
A maioria de reuniões bahaíes têm lugar em casas particulares, centros bahaíes locais, ou
locais alugados. Em todo mundo há somente sete "casas de adoração bahaíes", com uma
oitava já em construção. O nome utilizado nos escritos bahaíes para referir a uma Casa de
Adoração é Mashriqu'l-Adhkár (lugar da tomada de consciência da Lembrança de Deus). O
Mashriqu'l-Adhkár é o centro de um complexo de instituições da comunidade bahá'í.

Participação na sociedade
O bahaísmo promove de forma activa assuntos que tenham que ver com a justiça social onde
queira que se encontrem. Acolhem o conceito de unidade da humanidade como dono de seus
actos. O bahaísmo participa a cada vez mais em projectos de desenvolvimento económico e
social por todo mundo.
Bahá'ou'lláh advogou a necessidade de um governo mundial nesta época de vida colectiva da
humanidade. Devido a este ênfase O bahaísmo tem apoiado às Nações Unidas desde sua
origem. A comunidade bahá'í internacional tem estatuto consultivo ante o Conselho
Económico e Social da ONU e ante UNICEF. Tem desenvolvido programas conjuntos de
desenvolvimento com agências da ONU.

Notas
- ↑ Real Academia Espanhola})
- }}. «bahaísmo» (em espanhol). Madrid: Santillana
- }}. Consultado o 4 de Novembro de 2009.
- ↑ Azalis definition of Azalis in the Free On-line Encyclopedia
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Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga objecto|contido multimédia}}} sobre Bahaísmo.Commons
Bahaísmo
The Bahá'í World,, a presença oficial da fé bahá’í no site.
Comunidade Bahá'í de Espanha,
Espanha, página oficial da Comunidade Bahá'í de Espanha.
História bahá'í,, História da fé bahá'í.
Especial religião e ética
ca da BBC: bahá'í,
bahá'í a BBC sobre a fé bahá’í.
Bahá'í Library On-line,, lugar académico independente com grande quantidade de fontes
primárias e secundárias sobre a fé bahá’í.
Bahá'í World News Service,
Service, notícias sobre as actividades projectos e eventos da comunidade
bahá'í internacional.
Bahá'í Reference Library,, versões oficiais de textos escolhidos da fé bahá’í em inglês, persa e
árabe.
One Country,, o boletim da comunidade bahá'í internacional.

Bahá'í International Community Statement Library, declarações da comunidade bahá'í
internacional em onze idiomas, incluindo textos remetidos às Nações Unidas (1947actualidade).
free downloadable reference library, biblioteca de referência descarregável e motor de busca
sobre todos os escritos bahá'ís em inglês, bem como mais de 1000 volumes de literatura
religiosa do mundo. Selecções mais breves em outras seis línguas de importância. A exactidão
tipográfica dos textos é variável.
Bahá'í Faith Index, lugar independente com uma lista extensa de enlaces a mais de 3000
lugares site bahá'ís.
Editorial Bahá'í de Espanha Editorial Bahá'í de Espanha.

