
Comunidade Bahá´í comemora 
bicentenário de líder religioso

Comemoração foi realizada na auditório da OAB

com crianças, jovens e 
adultos. Para as crian-
ças, a gente ensina al-
gumas características 
espirituais, que são im-
portantes independente 
da religião que os pais 
praticam. Para os adoles-
centes,  a gente também 
faz esse estudo, mas tam-
bém traça alguns planos 
de como ajudar o nosso 
bairro a melhorar, crian-
do também oportunida-

des para eles passarem 
o tempo de forma mais 
saudável”, contou Arash.

A Fé Bahá’í é a segun-
da religião mais difundi-
da no mundo, superada 
apenas pelo Cristianis-
mo. Ela está presente 
em mais de 170 países 
do mundo e tem suas 
próprias leis e escritu-
ras sagradas, mas não 
possui dogmas, rituais, 
clero ou sacerdócio.

 Bahá’u’lláh nasceu 
em 1817 em Teerã, na 
antiga Pérsia (atual Irã).  
Desde cedo, destacou-
se por sua inteligência 
e caráter. Aos 13 anos 
já discutia assuntos 
complexos com clérigos 
islâmicos. Bahá’u’lláh, 
em 1863, declarou ser o 
manifestante prometido 
por todas as religiões do 
passado, difundindo a 
nova causa.
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Guiados pelos princí-
pios da igualdade, do res-
peito e da unicidade, os 
seguidores tangaraenses 
da fé bahá’í- pronuncia-
se barrai- comemoraram 
no último sábado, dia 
21 de outubro, o bicen-
tenário do líder religioso 
Bahá’ú’lláh- pronuncia-
se barrá-ulá. Esse é o 
evento mais importan-
te para a doutrina, que 
tem a origem iraniana. 
As atividades de come-
moração aconteceram 
no auditório da OAB, e 
contou com concertos e 
apresentações artísticas.

De acordo com o 
membro da bahá’i,  Arash 
Kaffashi, são mais de 110 
mil pontos que comemo-
raram o bicentenário de 
Bahá’ú’lláh em todo o 
mundo. “Fazem 200 anos 
que   Bahá’ú’lláh nasceu, 
então nos reunimos para 
fazer essa comemora-
ção”, comentou o mem-
bro, ao destacar que a 
doutrina está em Tangará 
da Serra há aproximada-
mente 30 anos.

“Hoje em Tangará a 
gente realiza atividades 
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