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Eça de Queiroz (1845 – 1900) é um dos maiores romancistas da

literatura portuguesa, renovador profundo e perspicaz da nossa

prosa literária, um observador arguto dos homens e das coisas do 

seu tempo.

Na sua obra pode denotar-se uma harmonia entre a razão, a 

imaginação, crítica social, e um vasto interesse pela diversidade

cultural.  

Eça de Queiroz (1845 – 1900) is a preeminent Portuguese novelist, innovator and deep 

thinker. An acute observer  of the people and the society of his time. 

Harmony between reason and imagination, social criticism, and a broad interest in cultural 

diversity can be seen in his work. 

Eça de Queirós



“A Correspondência de Fradique Mendes”

Nesta obra póstuma, Eça explora o interesse do ilhéu em

conhecer o mundo. Para tal, cria a personagem Fradique

Mendes, Açoriano, homem culto que viaja pelo mundo de

Chicago a Jerusalém, de Islândia a Sahara com um

ímpeto de ave solta em jornadas empreendidas por uma

solicitação da inteligência ou por ânsia de emoções.

Nestas viagens Fradique Mendes presencia grandes

feitos históricos entre as quais o nascimento do

Movimento Babi ao qual deseja ardentemente associar-
se.

“O que tornava estas viagens tão fecundas (…) era

a sua rápida e carinhosa simpatia de Fradique por
todos os povos”.

“As revelações de Fradique (…) me impressionaram
indizivelmente (…). Calado, invadido pelo
pensamento do Báb, revolvia comigo (...) o desejo
de me aventurar nessa campanha espiritual. (...)
Via-me como discípulo do Báb e a partir para
pregar e espalhar o verbo babista em Portugal”.

In this posthumous work, Eça explores the islander’s interest in knowing the world.

The character Fradique Mendes, a cultured and curious man from an Azorean

family, travels the world as a freed bird. He has traveled all over the world, from

Chicago to Jerusalem, from Iceland to the Sahara on journeys following the quest

for knowledge or a craving for emotion. He was involved in great historical

achievements, including the ardent desire to associate with the Babi Movement.



O Movimento Babi

É o Movimento iniciado por um jovem de nome Siyyid `Alí Muḥammad

Shírází e que toma o título de o Báb

(A Porta). 

Nascido em Shiráz, no Irão, em 20 de outubro de 1819, o Báb foi a 

porta simbólica entre as eras passadas das profecias religiosas e uma

nova era de cumprimento das profecias para a humanidade. 

The Babi Movement was started by a young man named Siyyid `Alí Muḥammad
Shírází and who took the title of Bab (The Gate).Born in Iran, on October 20,
1819, the Báb was a symbolic gateway between the past ages of prophecy and a
new era of fulfillment for mankind.

Casa onde o Báb declarou Sua missão
House where the Bab declared His mission



O Báb — Arauto da Fé Bahá’í

O propósito divino do Báb era o de despertar o povo para a vinda de um
novo Educador de Deus que traria uma era de paz e justiça, a era
prometida por todas as religiões.

Este Educador a quem o Báb se referia como “Aquele que Deus tornará
manifesto”, é Bahá’u’lláh (A Glória de Deus).

A mensagem do Báb despertou esperança em milhares de pessoas de
todas as classes sociais.

Todavia muitos clérigos muçulmanos se sentiram inseguros e ameaçados
pela crescente influência do Báb, temendo que isso diminuisse a sua
posição de autoridade e privilégio.

De início o clero exigiu o exílio do Báb de prisão em prisão, esperando
assim eliminar a Sua mensagem .

Prisão em ChihriqPrisão em Maku

The Bab’s mission was to awaken the people for the coming of a new Dinvine Educator who would 

bring an era of peace and justice, the era  promised by all religions.The divine educator to whom the 

Bab referred as “Him whom God shall make manifest” is Baha’u’llah (the Glory of God).

The message of the Bab raised hope in thousands of people in all social circles.

The muslim clergy felt insecure and threatened by the influence of the Bab, fearing that it would

threaten their postion of authority and priviledge.

Initially the clergy demanded the exile of the Bab from prison to prison, hoping to eliminate His

message.



Perseguição dos Babis e a Execução do Báb 

Porque milhares de pessoas continuavam a aderir aos Seus

ensinamentos, o clero apelou ao governo para que o Báb fosse

executado. Com o país em tumulto, milhares de Seus seguidores –

homens, mulheres e crianças – sofreram torturas e mortes crueis e

houve tumultos em todo o pais. Assim em 1850, o Xá da Persia ordenou

a execução do Báb em praça pública.

Persecution of the Babis and the Execution of the Báb

As thousands of people continued to adhere to His teachings, the clergy appealed to the government to
execute the Bab. With the country in tumult, thousands of His followers- men, women and children-
suffered cruel and brutal deaths. In 1850, the Shah of Persia ordered the public execution of the Bab.

Praça pública onde o Báb foi executado
Public square where the Bab was executed



FRADIQUE MENDES E O MOVIMENTO BABI

Fradique Mendes and the Babi Movement
Fradique Mendes, was interested in the Babi movement because of
the universality of the message of the Báb, and the strength,
resistance and devotion shown by its followers when faced by
atrocities and violence with which they were submitted by the
religious and civil authorities in Persia.

Listening to his friend, Eça considers going back to Lisbon and
spreading the Babi teachings.

Imagine that such a message could bring a breath of fresh air to the
Portuguese minds, starting a change to a new era in the Portuguese
society.

A personagem de Fradique Mendes interessa-se pelo movimento Babi, em
especial pela universalidade da mensagem do Báb, e pela força, resistência e
devoção demostradas por seus seguidores em face às atrocidades e violência
a que eram submetidos pelas autoridade religiosas e civis na Pérsia.

Ao ouvi-lo, Eça pondera regressar a Lisboa e espalhar os ensinamentos Babis.
Ele imagina que com tal mensagem poderia trazer uma lufada de ar fresco na
mente dos portugueses iniciando assim uma mudança para uma nova era da
sociedade portuguesa.

“Ele era, pois, a porta – a única porta através da qual os homens
poeriam jamais penetrar na absoluta Verdade. Mais literalmente, Mirza
Mohamad apresentava-se como o grande porteiro, o homem eleito
entre todos pelo Senhor para abrir aos crentes a porta da Verdade – e
portanto do Paraíso. Em resumo era um Messias, um Cristo.”



Shrine of the Bab

In 1909 the mortal remains of the Bab were finally buried on Mount Carmel, in
the Holy land. Today, sheltered by an extraordinary golden-domed Shrine,
surrounded by beautiful green terraces with fountains, the Báb rests in glory,
symbolizing the triumph of the Cause which He announced amidst fierce
opposition.

Em 1909 os restos mortais do Báb foram finalmente sepultados no

Monte Carmelo, na Terra Santa. Hoje, envolto por um extraordinário

Santuário de cúpula dourada, rodeado por maravilhosos patamares

ajardinados com fontes de água, o Báb repousa em glória,

simbolizando o triunfo da Causa que Ele anunciou em meio à mais

furiosa oposição.

O Santuário do Báb



Local de Peregrinação Mundial

Local de Pilgrimage

The shrine of the Bab is a place of pilgrimage for thousands of people from
all over the world who, inspired by the Baha’I faith, turn with reverence to
its writings to discover the “resplendent Light of God”

O santuário do Báb é hoje local de peregrinação para milhares de

pessoas provenientes de todo o mundo que, inspirados pela Fé

Bahá’í, se volvem com reverência aos seus escritos para descobrir a

“resplendente Luz de Deus”.



Os Bahá’ís

Assim se designam atualmente os seguidores do Báb e de

Baha‘u’llah. Por todo o mundo, estão focados no desenvolvimento de

comunidades caracterizadas pelo principio de ‘Unidade da

Diversidade’.

“A Terra é um só país e a humanidade seus cidadãos.”

O eixo em torno do qual gira a mensagem Baha’i é o da unidade do

gênero humano. Pertencemos todos a uma única família humana,

protegidos pela mesma divina providência, e cidadãos de um único

país/planeta.

Boston, EUA

Bolívia Espanha

Índia

Today the followers of the Bab and Baha’u’llah are called Baha’is. All over the world they are focused

on the development of communities characterized by the principle of ‘Unity in Diversity’.

“The earth is but one country and mankind its citizens”

The main theme of the Baha’I teachings is the unity of humankind. We all belong to one human

family, we are protected by the same divine providence and are the citizens of one country/planet.



A Comunidade Internacional Bahá’í é membro da ONU representando
os Baha’is de mais de 180 países e territórios. Possui estatuto
consultativo em diversas organizações como a UNICEF, OMS,
Programa para o Meio Ambiente e outros. Desenvolve actividades
para a paz, direitos humanos, direitos das mulheres, educação, saúde
e desenvolvimento sustentável.

O Banco Mundial a reunir com representantes de grupos religiosos incluindo os Bahá’ís
The World Bank meeting with representatives of religious organizations, including the Bahá’ís

A Comunidade Bahá’í Internacional

The Baha’I International Community is a member of the United
Nations representing Baha’is in more than 180 countries and
territories. It has consultative status in many organizations such as
UNICEF, WHO and UNEP and others. It promotes activities for
peace, human rights, women’s rights, education, health and
sustainable development.



O refinamento do caráter do indivíduo e o serviço à humanidade são facetas
inseparáveis da vida. É importante valorizar e cuidar do nosso próprio
crescimento espiritual e intelectual e contribuir para a transformação da
sociedade.

Devemos resistir aos ditames do ego em nossas vidas, e esforçar-nos com
abnegação e humildade, a reverter as tendências de uma cultura que
glorifica a autogratificação e corrói os alicerces da solidariedade.

Temos todos um propósito comum: levar avante uma civilização em

contínuo avanço espiritual e material.

The Individual and the Community

The refinement of one’s character and service to humanity are two inseparable
aspects of life. It is important to value and take care of our own spiritual and
intellectual growth and also to contribute to the transformation of society.

We should resist the pull of ego in our lives and strive with abnegation and humility
to resist the tendencies of a culture which glorifies self-gratification and corrupts the
pillars of solidarity.

We all have one common goal: to carry forward an ever-advancing spiritual and
material civilization.

EUA

London

Vancouver

Kiribati

O Indivíduo e a Comunidade



Importância do Serviço à Humanidade

“O sucesso e prosperidade da Humanidade dependem do 

serviço e adoração a Deus”.

The Importance of Service to Humanity

“The success and prosperity of humanity depend on service and worship of God.”

Banco comunitário, Mongólia Escola, RD do Congo

Treino de técnicas de agricultura para mulheres, Índia Radio comunitário, Bolívia



As crianças e jovens são o mais precioso tesouro do futuro da humanidade, mas
para realizar o seu potencial precisam de receber nutrição espiritual.

A educação moral e espiritual das crianças é importante para que a sua alegria e
inocência não sejam apagadas pela busca agressiva de objetivos materialistas.

“Considerai o homem, como uma mina rica em joias de inestimável valor. A
educação, tão somente, pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a
humanidade a tirar dela algum benefício.”

Crianças e Jovens

Aulas de moral para crianças, Texas, EUA

Escola, Colômbia

Crianças a fazer uma apresentação, Londres, 
Reino Unido

Crianças a fazerem orações, Panamá

The children and youth are the most precious treasure of the future

of humanity and to attain their potential they need spiritual

nourishing.

The moral and spiritual education of children and youth is important

so that their joy and innocence are not destroyed by aggressive

striving to attain materialistic objectives.

“Regard man as a mine rich in gems of inestimable value.

Education can, alone, cause it to reveal its treasures, and

enable mankind to benefit therefrom.”



A oração é parte integral da vida bahá’í, seja ao nível do indivíduo, da
comunidade, ou das instituições.

Os templos Bahais, tambem conhecidos como Casas de Adoração, são abertos
para qualquer indivíduo se recolher em espírito de oração e reverência.

Alguns Templos Bahá’ís no Mundo

Chicago, EUA

Índia
Samoa

Alemanhã
Camboja

Austrália

Uganda Chile

Some Baha’I Temples in the World

Prayer is an integral part of Baha’i life, at the individual, community
and institutional levels.

Baha’I temples, also known as Houses of Worship, are open for all
people to pray and meditate.



Os ensinamentos bahá’ís enfatizam que cada um é responsável pelo seu próprio
desenvolvimento espiritual devendo esforçar-se diariamente para progressivamente refletir
em sua conduta os elevados padrões precritos pelo Báb e Bahá’u’lláh.

Assim, não há clero na Fé Bahá’í, não existindo eruditos dotados de autoridade para
interpretar as escrituras para os outros. Ha corpos adminsitrativos eleitos ao nivel local,
nacional, e internacional.

.

A Ordem Administrativa

Edifício da sede da Casa Universal de Justiça – órgão máximo eleito pelos Baha’is do mundo.
The Seat of the Universal House of Justice- the supreme body elected by the Baha’is of the world.

Assembleia Espiritual Local, Suva, FijiAssembleia Espiritual Nacional, Estônia

Assembleia Espiritual Nacional, Suiça
Assembleia Espiritual Nacional, Samoa

The Adminstrative Order

The Bahá’í teachings emphasize that each one of us is responsible for his own spiritual
development and should strive daily to progressively reflect in his/her conduct the high
standards prescribed by the Báb and Bahá’u’lláh.
There are no clergy in the Bahá’í community, and no individual has the authority to
interpret the scriptures for others. There are elected administrative bodies at the local,
national and international levels.

Corpos  Administrativos Nacionais e Locais
National and Local Administrative Groups


