
Bahá’ís de todo o mundo celebram a vida e o legado de ‘Abdu’l-Bahá | Bahá'ís around the world

celebrate the life and legacy of 'Abdu'l-Bahá

Neste mês será celebrado o centenário do falecimento de ‘Abdu'l-Bahá, personalidade magnética

que inspirou gerações de pessoas em todo o mundo a trabalhar pelo progresso social e pelo

bem-comum, inclusive no território nacional. 'Abdu'l-Bahá é uma figura central na história da Fé

Bahá'í, religião monoteísta surgida no século XIX e que atualmente se encontra espalhada por todo o

mundo.

'Abdu'l-Bahá nasceu na cidade de Teerã, na antiga Pérsia e atual Irã, em 23 de maio de 1844. Ele é o

filho mais velho de Bahá'u'lláh, que declarou ser um Mensageiro de Deus, ou Profeta, dando

continuidade às mensagens de tantos outros Educadores Divinos como Moisés, Jesus Cristo e

Muhammad. Como a mensagem bahá'í defendia princípios como a justiça e a separação da religião

dos assuntos de governo, os principais poderes da época se sentiram desafiados, submetendo

Bahá'u'lláh e sua família a uma vida de exílio e aprisionamento.

Aos 9 anos de idade 'Abdu'l-Bahá se tornou prisioneiro e foi exposto a inúmeras crueldades, sendo

efetivamente liberto apenas aos 67 anos, por ocasião da Revolução dos Jovens Turcos no Império

Otomano. Uma vida de privação e sofrimento impactou sua saúde física, mas nunca seu espírito.

Anos mais tarde, quando questionado sobre sua vida na prisão, ele declarou que quando alguém se

liberta da prisão do ego, não pode ser exteriormente aprisionado: "Liberdade não é uma questão de

lugar. Ela é uma condição.”

Ele era reconhecido pelo seu vasto conhecimento, pela extrema bondade nas interações com

pessoas de todas as origens e pela alegria que caracterizava seu ser. Em 16 de outubro de 1910, o

jornal egípcio Al-Mu’ayyad registrou "Quem quer que se tenha associado a ele terá visto nele um

homem extremamente bem informado, cujas palavras são cativantes, que atrai mentes e almas, e

que é dedicado à crença na unicidade do gênero humano...".

Proclamando os princípios da Fé iniciada por Seu Pai, ‘Abdu'l-Bahá dedicou-se incansavelmente à

causa do serviço à humanidade. Seja nos cuidados de sua família, dos prisioneiros com quem

conviveu, ou dos habitantes das cidades em que esteve aprisionado. Myron Phelps, escritor

novaiorquino que visitou e observou ‘Abdul Bahá, relatou: "Quando ele ouve sobre alguém doente

na cidade, [muçulmano] ou cristão, ou de qualquer outra seita, não importa - ele está todos os dias

ao lado do leito ou envia um mensageiro de confiança. Se um médico é necessário, e o paciente é

pobre, ele enviará o médico e também o remédio."

Depois de liberto, 'Abdu'l-Bahá, viajou ao Ocidente para divulgar os Ensinamentos da Fé Bahá’í,

passando pela Europa, Canadá e Estados Unidos. Sua primeira palestra pública ocorreu em 10 de

setembro de 1911, no púlpito da igreja City Temple em Londres. Entre 1911 e 1913, ministrou outras

centenas de palestras em Universidades, Sinagogas e Igrejas, teve incontáveis conversas particulares

e concedeu diversas entrevistas. Nessas ocasiões, 'Abdu'l-Bahá falou sobre temas espirituais e

morais, além de expor princípios que poderiam fundamentar uma nova etapa na vida da sociedade,



tais como a igualdade entre mulheres e homens, a igualdade racial, a harmonia entre a ciência e a

religião, a abolição dos extremos de riqueza e pobreza, e a unidade na diversidade.

Suas ideias também foram registradas em inúmeras cartas e tratados, como a Epístola dirigida à

Organização Central para uma Paz Durável em Haia, na qual coloca a obtenção da paz internacional

dentro do contexto da necessidade de uma mudança política, econômica e cultural mais ampla.

Na volta à Palestina, continuou recebendo peregrinos e estudiosos, e guiando o desenvolvimento da

Fé Bahá’í pelo mundo. Ele orientou os bahá’ís a constituírem hospitais, escolas para meninas e

orfanatos, e especialmente, a viajarem para espalhar a nova Mensagem. Em cartas dirigidas aos

bahá’ís americanos, 'Abdu'l-Bahá destacou a importância do Brasil e em particular da cidade da

Bahia (como Salvador era conhecida à época), a qual estaria dotada de uma potência especial. Essa

instrução motivou Leonora Armstrong, uma jovem de apenas 23 anos, a abandonar uma vida

confortável nos Estados Unidos e se mudar para o Brasil. Ela dedicou sua vida a disseminar a

mensagem bahá'í e a realizar obras sociais.

Desde então, a comunidade bahá'í tem crescido e se espalhado pelo país, estando estabelecida há

várias décadas em todos estados, em centenas de localidades. Inspirados na vida e nas palavras de

'Abdu'l-Bahá, os bahá'ís do Brasil se dedicam a servir as populações onde vivem. Entre as principais

atividades que realizam estão reuniões de oração abertas a todas as crenças, e programas de

empoderamento espiritual para crianças, jovens e adultos, igualmente abertos a todas as pessoas.

Com isso buscam tanto promover uma transformação social como uma mudança em mentes e

corações.

O ministério de ́Abdu`l-Bahá chegou ao fim na noite de 28 de novembro de 1921. Faleceu aos 77

anos, após uma breve doença. Não menos que dez mil pessoas se reuniram para seu funeral na

cidade de Haifa, entre eles, mulçumanos, judeus, cristãos, e drusos; egípcios, gregos, turcos, árabes e

curdos, europeus e americanos; homens, mulheres e crianças; funcionários do governo, diplomatas e

diversas pessoas de destaque. Cem anos depois, durante este mês de novembro, os bahá'ís do Brasil

e do mundo realizarão celebrações em suas localidades para relembrar a vida dessa Figura ilustre.
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This month marks the centenary of the death of 'Abdu'l-Bahá, whose fascinating personality has

inspired generations of people around the world, including Brazil, to work toward social progress and

the common good. 'Abdu'l-Bahá is a central figure in the history of the Bahá'í Faith, a monotheistic

religion that emerged in the 19th century and has now spread throughout the world.

'Abdu'l-Bahá was born in the city of Tehran, in ancient Persia and present-day Iran, on May 23, 1844.

He is the eldest son of Bahá'u'lláh, who declared himself to be a Messenger of God, or Prophet,

continuing the messages of so many other Divine Teachers such as Moses, Jesus Christ, and

Muhammad. Because the Bahá'í message advocated principles such as justice and the separation of
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religion from government affairs, the leading powers of the day felt challenged, subjecting

Bahá'u'lláh and his family to a life of exile and imprisonment.

At the age of nine, 'Abdu'l-Bahá became a prisoner and was exposed to countless cruelties, only to

be effectively released at the age of sixty-seven during the Young Turk Revolution in the Ottoman

Empire. A life of deprivation and suffering impacted his physical health, but never his spirit. Years

later, when asked about his life in prison, he stated that when one is freed from the prison of the ego,

one cannot be outwardly imprisoned: "Freedom is not a matter of place. It is a condition."

He was recognized for his vast knowledge, extreme kindness in his interactions with people of all

backgrounds, and the joy that characterized his being. On October 16, 1910, the Egyptian newspaper

Al-Mu'ayyad recorded, "Whoever has associated with him will have seen in him an extremely

well-informed man whose words are captivating, who attracts minds and souls, and who is dedicated

to the belief in the oneness of the human race...."

Proclaiming the principles of the Faith initiated by His Father, 'Abdu'l-Bahá devoted himself tirelessly

to the cause of service to humanity, whether caring for his family, the prisoners with whom he lived,

or the inhabitants of the cities in which he was imprisoned. Myron Phelps, a writer from New York,

who visited and observed 'Abdul Bahá, reported, "When he hears about someone sick in town,

[Muslim] or Christian, or of any other sect, it doesn't matter—he stands by the bedside every day or

sends a trusted messenger. If a doctor is needed and the patient is poor, he will send the doctor and

also the medicine."

After his liberation, 'Abdu'l-Bahá traveled to the West to spread the Teachings of the Bahá'í Faith,

passing through Europe, Canada, and the United States. His first public lecture occurred on

September 10, 1911, from the pulpit of the City Temple Church in London. Between 1911 and 1913,

he gave hundreds of more lectures in universities, synagogues, and churches, had countless private

conversations, and granted many interviews. On these occasions, 'Abdu'l-Bahá spoke on spiritual and

moral themes and expounded principles such as equality between women and men, racial equality,

harmony between science and religion, the abolition of extremes of wealth and poverty, and unity in

diversity, which could lay the foundation for a new stage in the life of society.

His ideas have also been recorded in numerous letters and treatises, such as the Epistle to the

Central Organization for a Durable Peace at The Hague, in which he places the achievement of

international peace within the context of the need for broader political, economic, and cultural

change.

On his return to Palestine, he continued to receive pilgrims and scholars and guide the development

of the Bahá'í Faith throughout the world. He directed Bahá'ís to establish hospitals, schools for girls,

and orphanages, and, especially, to travel to spread the new Message. In letters to American Bahá'ís,

'Abdu'l-Bahá stressed the importance of Brazil, particularly the city of Bahia (as Salvador was known

at the time), which was endowed with a special power. This instruction motivated Leonora

Armstrong, a young woman of only twenty-three, to abandon a comfortable life in the United States

and move to Brazil. She dedicated her life to spreading the Bahá'í message and doing social work.



Since then, the Bahá'í community has grown and spread across the country, having been established

for several decades in every state and hundreds of locations. Inspired by the life and words of

'Abdu'l-Bahá, the Bahá'ís of Brazil are dedicated to serving the people where they live. Among the

main activities they carry out are prayer meetings open to all faiths, and spiritual empowerment

programs for children, youth, and adults, equally open to all people. With this, they seek both to

promote a social transformation and a change in minds and hearts.

Abdu`l-Bahá's ministry came to an end on the night of November 28, 1921. He passed away at the

age of seventy-seven after a brief illness. No fewer than ten thousand people gathered for his funeral

in the city of Haifa, among them, Muslims, Jews, Christians, and Druze; Egyptians, Greeks, Turks,

Arabs, Kurds, Europeans, and Americans; men, women, and children; government officials,

diplomats, and various prominent people. One hundred years later, throughout November, Bahá'ís in

Brazil and around the world will hold celebrations to remember the life of this illustrious figure.
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