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Queridas crianças,

Há mais de cem anos, vivia uma pessoa extraordinária 
cujo nome era ‘Abdu’l-Bahá. Sua vida notável inspirou 
os corações de milhões de crianças e adultos em todo o 
mundo.

‘Abdu’l-Bahá recebeu o título de “O Mais Poderoso  
Ramo”. Imagine uma árvore magnífica com muitos ga- 
 lhos. O ramo mais poderoso é o que resiste aos ventos  
e tempestades do tempo e oferece o maior abrigo e  
proteção. Assim era ‘Abdu’l-Bahá. Apesar de enfren-
tar muitas dificuldades, Ele foi uma constante fonte de 
amor, bondade e proteção para todos. Ele dedicou Sua 
vida a promover os ensinamentos bahá’ís de unidade, 
justiça e paz.

As histórias deste livro são baseadas em eventos 
reais. Alguns dos personagens, no entanto, foram imagi-
nados pelo autor e estão marcados com um pequeno* 
ao lado do nome.

Esperamos que essas histórias lhes inspirem a  
viver uma vida de serviço, seguindo o exemplo de 
‘Abdu’l-Bahá.

Com amor,
Shirin, Alyssa, Yas, Anjali e Neysan
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A maçã e o pão
‘Ishqábád (hoje Turcomenistão) e Londres (Inglaterra)

1912

“Hájí Amín!”, gritou o jovem. “Senhor, por favor, espere!”
Hájí Amín estava caminhando pelo movimentado mer-

cado e não ouviu seu nome ser chamado. Os sons dos ocu-
pados comerciantes discutindo com multidões de clientes 
podiam ser ouvidos de todos os lados. Os aromas de açafrão 
e canela, amêndoas torradas e tâmaras, doces melões e la- 
ranjas flutuavam pelo ar. Tapetes vermelhos e tecidos à mão 
estavam pendurados em todas as barracas do mercado.



“Hájí Amín!”, chamou o jovem novamente, desta vez mais alto.
Hájí Amín virou-se e viu o jovem correndo em sua direção.
“Bondoso senhor”, disse o jovem, recuperando o fôlego. “É  

verdade que você está partindo de ‘Ishqábád essa noite, rumo a 
Londres, onde se encontrará com ‘Abdu’l-Bahá?”

“Sim, é verdade”, respondeu Hájí Amín, olhando curiosamente  
o jovem.

“Meu sonho é conhecer ‘Abdu’l-Bahá”, disse o jovem, com 
um sorriso tímido, “mas trabalho no campo e mal posso pagar as 
roupas que estou vestindo. Sei que isso sempre será apenas um 
sonho”.

O jovem enfiou a mão no bolso rasgado e tirou um pequeno 
pacote embrulhado em um lenço fino de algodão. Com as duas 
mãos, ele o ofereceu a Hájí Amín. “Por favor, poderia dar isso a’ 
‘Abdu’l-Bahá?”

Hájí Amín notou que, embora as mãos do jovem estivessem 
sujas devido ao trabalho no campo, o lenço estava limpíssimo.

“É minha refeição de hoje”, disse o jovem. Baixando os olhos,  
ele sussurrou: “Isto é tudo o que tenho a oferecer.”

Hájí Amín aceitou amavelmente o presente com as duas mãos e 
prometeu entregá-lo a ‘Abdu’l-Bahá.

Naquela noite, Hájí Amín, junto com alguns amigos, partiu de 
'Ishqábád. Eles viajaram por muitos dias e noites a pé e a cavalo, de 
trem e de barco. Finalmente, após uma longa e cansativa viagem, 
eles chegaram à tumultuada e esfumaçada cidade de Londres.
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Na manhã seguinte, os viajantes receberam um convite para se 
juntar a ‘Abdu’l-Bahá em um almoço que havia sido organizado em 
Sua homenagem. Embora cansados da longa jornada, Hájí Amín e 
seus amigos dirigiram-se ansiosamente para a casa onde o almoço 
estava acontecendo.

Quando eles chegaram na casa e viram ‘Abdu’l-Bahá, seus 
corações se encheram de alegria, e todos os sentimentos de can-
saço desapareceram.

“Por favor, venha almoçar conosco”, disse a gentil anfitriã, 
dando as boas-vindas a todos na sala de jantar.

‘Abdu’l-Bahá e os convidados se dirigiram à sala de jantar e se 
sentaram à mesa. Hájí Amín, no entanto, ficou para trás. Ele abriu 
sua bolsa e tirou cuidadosamente o pequeno pacote. Ele não havia 
esquecido sua promessa ao jovem em ‘Ishqábád e estava determi-
nado a entregar o presente a ‘Abdu’l-Bahá’ o mais rápido possível.

Hájí Amín entrou na sala de jantar e parou de repente. Nunca 
antes tinha visto um banquete tão extravagante! A grande mesa de 
jantar estava cheia de todos os tipos de comidas deliciosas e colori-
das.

Hájí Amín então olhou para o pacote em suas mãos. “Quão 
humilde é este presente que devo dar a ‘Abdu’l-Bahá. O almoço 



daquele jovem certamente não pode ser comparado ao banquete 
nesta mesa.”

Então, lembrando-se do sacrifício do jovem, Hájí Amín lenta-
mente caminhou até ‘Abdu’l-Bahá.

“Querido ‘Abdu’l-Bahá”, sussurrou Hájí Amín, mas não o sufici-
ente, enquanto todos ficaram em silêncio para ouvir. Hájí Amín con-
tinuou: “Quando eu estava saindo de ‘Ishqábád, um jovem me pediu 
para Lhe dar isto.” Ele deu o pequeno pacote para ‘Abdu’l-Bahá, 
acrescentando: “O jovem disse que isso era tudo o que ele tinha a 
oferecer.”

Todos os olhares estavam agora sobre o pacote. ‘Abdu’l-Bahá 
gentilmente desembrulhou o presente. Para a surpresa de todos os 
convidados, escondidos no lenço estavam uma maçã seca e dois 
pequenos pães secos.

O rosto de ‘Abdu’l-Bahá se iluminou. Sem qualquer hesitação, 
Ele partiu um pequeno pedaço do pão e o comeu. Então, com 
alegria e amor, passou o pão pela mesa, dizendo: “Comam comigo 
este presente de humilde amor.”

Cada um dos convidados pegou um pedacinho de pão e depois 
comeram do grande banquete que lhes foi oferecido. No entanto, 
Hájí Amín não pôde deixar de notar que ‘Abdu’l-Bahá comeu apenas 
a maçã e o pão.

“Ah, se aquele jovem pudesse estar aqui hoje...”, pensou Hájí 
Amín, com um sorriso. “O sacrifício que ele fez é realmente um pre-
sente de amor.”

--------------

Fazer um sacrifício é ser agraciado com uma dádiva.
‘Abdu’l-Bahá
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O véu
'Akká (hoje Israel)

Final de 1800 / início de 1900

Um menino* escalou cuidadosamente o paredão de pedra 
que envolvia a velha cidade de ‘Akká. Ele ficou na ponta dos 
pés e analisou ansiosamente a multidão de pessoas cami-
nhando pelas ruas estreitas abaixo. A luz do sol dançava 
nos telhados vermelhos e o intenso calor fazia arder as ruas 
de paralelepípedo abaixo. Espiando por entre a multidão, o 
menino finalmente avistou seus dois visitantes! Ele saltou da 
parede e correu em sua direção.
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O menino os guiou por um beco estreito e abriu a porta de 
madeira de uma antiga construção. “Ele está no último andar”, 
disse. Com um sussurro, acrescentou: “Obrigado novamente por 
terem vindo.”

‘Abdu’l-Bahá e o médico entraram pela rangente porta e su- 
biram as escadas estreitas e sujas. O médico nunca tinha estado 
neste edifício antes, nem reconheceu o menino. “Quem é o paciente 
que ‘Abdu’l-Bahá me pediu para vir visitar?”, ele se perguntou.

Quando chegaram ao último andar, ‘Abdu’l-Bahá e o médico 
entraram em uma pequena e escura sala. Deitado no canto, em um 
colchão fino e rasgado, estava o paciente.

No momento em que o médico viu o paciente, ele parou de 
andar. “Isso deve ser um engano!”, pensou. “Este não pode ser o 
homem que ‘Abdu’l-Bahá me pediu para ajudar? Ele sempre foi tão 
cruel com ‘Abdu’l-Bahá!”

“Obrigado por terem vindo!”, disse ele, sem fôlego, ao 
chegar perto de ‘Abdu’l-Bahá e do médico. “Por favor, ve- 
nham por aqui. Meu tio está no prédio ali.”



O médico se lembrou de como, no mês anterior, na frente de 
um grande grupo de pessoas, esse homem havia falado rudemente 
sobre ‘Abdu’l-Bahá, gritando: “Por que vocês falam com Ele? Ele 
é um bahá’í!” Isto, embora ‘Abdu’l-Bahá tivesse mostrado apenas 
amor e bondade para com ele. ‘Abdu’l-Bahá tinha até dado comida e 
roupas para a família do homem quando passaram necessidade.

E agora, embora este homem tivesse mostrado somente gros-
seria para com ‘Abdu’l-Bahá, Ele novamente veio para ajudá-lo, não 
apenas com comida e dinheiro, mas também com um médico.

O médico, relutantemente, caminhou até o homem doente deita - 
do na cama. Perguntou ao homem como ele estava se sentindo e 
então pediu para tomar seu pulso. O homem esticou o braço. Então, 
para espanto do médico, com a outra mão o homem ergueu seu 
manto cinza e o segurou na frente de seu próprio rosto. O médico 
não conseguia acreditar no que estava acontecendo!

“Este homem não só havia fechado seu coração para ‘Abdu’l-Bahá, 
mas estava agora cobrindo o rosto para que nem mesmo olhasse 
para ‘Abdu’l-Bahá!”, pensou o médico, horrorizado. “Não posso 
suportar ver tamanha grosseria com ‘Abdu’l-Bahá, especialmente 
depois de tudo o que Ele fez por este homem.”

Zangado com o homem, o médico levantou-se abruptamente 
para sair. Voltando-se para a porta, o médico esperava que  
‘Abdu’l-Bahá também fosse embora. No entanto, ‘Abdu’l-Bahá não 
Se moveu. Ele permaneceu ao lado do homem.

O médico fez uma pausa.
“‘Abdu’l-Bahá está mostrando apenas amor”, compreendeu.
Seguindo o exemplo de ‘Abdu’l-Bahá, o médico se virou e lenta-

mente voltou até o homem, cujo rosto permanecia coberto por seu 
manto. O médico o examinou e deu-lhe o que era necessário para 
melhorar. Só então ‘Abdu’l-Bahá e o médico partiram.

O médico nunca se esqueceu daquele dia.
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Nos anos seguintes, sempre que o médico o visse, fosse na rua 
ou no mercado, seu coração se enchia de tristeza. Apesar do amor 
constante e incansável de ‘Abdu’l-Bahá, o homem continuou a gritar 
palavras rudes e grosseiras para com Ele. Sempre que o homem via 
‘Abdu’l-Bahá, mesmo do outro lado da rua, ele cobria o rosto com 
seu manto, para não olhar para o rosto de ‘Abdu’l-Bahá.

“Como pode um coração ser tão cheio de véus?”, o médico se 
perguntava, com tristeza.

Então, uma noite, muitos anos depois, o véu foi finalmente 
levantado.

Havia uma brisa fria no ar e o sol de inverno estava se prepa-
rando para se pôr. O médico tinha acabado de ver seu último paci-
ente do dia e estava voltando lentamente para casa. Enquanto 
caminhava pela rua, notou alguém parado em frente à casa de 
‘Abdu’l-Bahá. Ele pensou ter reconhecido o homem, mas sua visão 
havia piorado com o passar dos anos e ele não conseguia distinguir 
quem era, especialmente no escuro.

Curioso, o médico se aproximou e observou o homem bater à 
porta. Um minuto depois, a porta se abriu e a rua foi inundada com a 
luz da casa. “Pensei que fosse ele!”, disse o médico para si mesmo, 
desta vez vendo claramente que era o paciente que havia coberto o 
rosto há tantos anos. “O que o traz à casa de ‘Abdu’l-Bahá?”

Exatamente naquele momento, ‘Abdu’l-Bahá atendeu a porta. 
Para surpresa do médico, o homem caiu de joelhos e começou a 
chorar. “Perdoa-me, Senhor!”, gritou ele. “Por vinte e quatro anos eu 
Te fiz mal, por vinte e quatro anos me fizeste o bem. Por favor, per-
doa-me.”

‘Abdu’l-Bahá imediatamente pediu ao homem que se levan-
tasse, mostrando-lhe o mesmo amor e bondade que Ele lhe havia 
demonstrado nos últimos vinte e quatro anos.

O coração do médico se encheu com a luz da compreensão.
“Amor”, disse o médico para si mesmo. “Só pode ser o amor que 

fez com que o véu fosse finalmente removido.”
*O menino é um personagem imaginário que observa uma história verdadeira sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

O amor dá vida aos inanimados,  
acende a flama no coração dos indiferentes,  

leva esperança aos desesperados  
e alegra o coração dos tristes.

‘Abdu’l-Bahá
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O lugar de honra
Washington D.C. (EUA)

1912

“Hoje estou imensamente feliz.”
Um silêncio ensurdecedor encheu o corredor da Univer-

sidade de Howard.
Os arcos elevados se estendiam sobre a fascinada  

multidão de 1.000 pessoas que tinham vindo para ouvir 
‘Abdu’l-Bahá falar.

Dirigindo-Se a eles do palco, ‘Abdu’l-Bahá continuou: 
“[...] estou muito feliz, pois brancos e negros estão aqui 
reunidos [...] Oro para que vivais em máxima harmonia e amor.”

Rose* sentou-se na beirada da cadeira e olhou à sua 
volta, maravilhada. Ela nunca tinha visto antes tantos negros 
e brancos sentados juntos em uma reunião. Como uma 
americana branca que vivia em Washington, D.C. – uma 
cidade repleta de racismo e segregação racial – Rose viveu 
toda a sua vida em um bairro onde viviam apenas brancos, 
frequentou uma escola com apenas crianças brancos e 
tinha, em sua maioria, apenas amigos brancos.

“O mundo humano [...] é como um jardim”, disse  
‘Abdu’l-Bahá, “e a espécie humana, como as flores multicores”.

Rose pensou profundamente sobre essas palavras.
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“‘Abdu’l-Bahá está dizendo que cada pessoa é como uma flor 
no jardim. Cada flor é única e as diferenças de cor tornam bonito o 
jardim. O que Ele diz é tão verdadeiro! Que entediante se todas as 
flores fossem iguais!”

Rose olhou ao redor do auditório novamente. Ela se sentia como 
se estivesse começando a ver o mundo de uma nova maneira. “Se 
todos pensassem assim”, imaginou, “nossa cidade seria um lugar 
muito mais adequado e justo para se viver”.

Quando a palestra de ‘Abdu’l-Bahá terminou, a audiência irrom-
peu em aplausos e todos se levantaram. Eles formaram espontanea-
mente duas filas, uma de cada lado do salão, a fim de abrir caminho 
para ‘Abdu’l-Bahá. Quando Ele saiu do salão, muitos curvaram a 

cabeça em sinal de respeito ou agitaram seus chapéus e lenços em 
agradecimento.

Rose seguiu a multidão exultante para fora do salão e começou 
a se encaminhar para a casa da Sra.  e do Sr. Khan. A Sra. Khan, 
amiga de Rose, convidou-a para a palestra de ‘Abdu’l-Bahá naquela 
manhã. Para a alegria de Rose, os Khan também a convidaram para 
um almoço particular em sua casa, em homenagem a ‘Abdu’l-Bahá.

Depois de uma curta viagem, Rose chegou à grande casa de 
quatro andares da família Khan.
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“Bem-vinda!”, exclamou a Sra. Khan, alegremente, quando Rose 
entrou na sala da casa. “Estamos muito felizes por você ter se jun-
tado a nós.”

Rose olhou em volta com olhos arregalados. Lindas cortinas 
vermelhas e azuis penduradas nas janelas, e as paredes cobertas 
com tapeçarias de fios dourados.

“Permita-me apresentá-la a alguns de nossos convidados’’, 
disse a Sra. Khan. “Srta. Juliet Thompson, Sr. Alexander Graham 
Bell […]”

“A Senhorita Thompson, a artista!”, Rose pensou, com entusi-
asmo. “E até o Sr. Bell, o inventor do telefone, está aqui!”

Rose podia sentir a ansiedade crescendo na sala enquanto 
esperavam para se encontrar com ‘Abdu’l-Bahá.

Assim que a Sra. Khan terminou de fazer todas as apresen-
tações, ela se virou para Rose e disse: “Nosso Convidado de Honra, 
‘Abdu’l-Bahá, está reunido com nosso amigo, o Sr. Louis Gregory, e 
Se juntará a nós em alguns minutos.”

Rose nunca tinha se encontrado com o Sr. Gregory, mas já havia 
visto seu nome nos jornais várias vezes. O Sr. Gregory era um co- 
nhecido advogado afro-americano e promotor da justiça e da  
unidade racial.

“Fiquei tão comovida com a palestra de ‘Abdu’l-Bahá esta 
manhã”, disse Rose a um dos convidados que estava ao lado dela. 
“Sua mensagem de unidade racial é exatamente o que nossa cidade 
precisa!”

Naquele exato momento, a conversa animada na sala parou 
repentinamente. ‘Abdu’l-Bahá entrou na sala, com o Sr. Gregory ao 
Seu lado. O coração de Rose se encheu de alegria.

“O jantar está servido!”, anunciou a Sra. Khan. Todos os convi-
dados seguiram ‘Abdu’l-Bahá até a sala de jantar; todos, exceto o  
Sr. Gregory, que silenciosamente ficou para trás.

Ao entrarem na sala de jantar, Rose ficou maravilhada com a 
longa e elaborada mesa de banquete que havia sido enfeitada com 
lindas pétalas de rosa. Dezenove talheres haviam sido claramente 
marcados, e ‘Abdu’l-Bahá, o convidado de honra, Se sentaria à 
cabeceira da mesa.

Todos se sentaram.
De repente, ‘Abdu’l-Bahá Se levantou e olhou ao redor. “Onde 

está o Sr. Gregory?”, perguntou Ele. “Tragam o Sr. Gregory!”
Houve um repentino silêncio na sala de jantar. Rose olhou para 

‘Abdu’l-Bahá com espanto. “Certamente ‘Abdu’l-Bahá sabe que, na 
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América, brancos e negros não comem na mesma mesa de jantar”, 
ela pensou consigo mesma.

O Sr. Khan imediatamente se levantou e foi procurar o Sr.  
Gregory, que já havia saído da casa.

Rose observou com curiosidade quando ‘Abdu’l-Bahá começou 
a reorganizar as facas, garfos, pratos e copos, para colocar um lugar 
extra na mesa. Uma movimentação se seguiu de um lado da mesa 
enquanto cada um dos convidados se mexia para abrir mais espaço. 
Assim que a vigésima cadeira foi trazida para a mesa, o Sr. Khan 
voltou para a sala de jantar com o Sr. Gregory.

‘Abdu’l-Bahá chamou o Sr. Gregory e o convidou a se sentar ao 
lado d’Ele, à Sua direita.

“Ele deu ao Sr. Gregory o lugar de honra!”, pensou Rose, mara-
vilhada.

‘Abdu’l-Bahá então virou-Se para os convidados e disse-lhes 
como estava muito contente com o fato de o Sr. Gregory ter se 
juntado a eles. Então, ‘Abdu’l-Bahá começou a falar sobre a neces-
sidade de justiça e que somos membros de uma família humana, 
independentemente da cor de nossa pele.

Rose observou e ouviu maravilhada. “Ao convidar o Sr. Gregory 
para a mesa”, ela pensou consigo mesma, “‘Abdu’l-Bahá nos mos-
trou o que precisamos fazer para trazer unidade e justiça. Falar 
sobre unidade racial não é suficiente! Eu também preciso colocar 
minhas crenças em ação!”
*Rose é uma personagem imaginária que observa uma história verdadeira sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Sejam atos, e não palavras, vosso adorno.
Bahá’u’lláh
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As rosas
Nova Iorque (EUA)

1912

“Leiam tudo sobre isso! Leiam tudo sobre isso!”
Os gritos distantes do jovem jornaleiro na rua chega-

ram ao apartamento de cima.
Sentado no apartamento, com os outros convida-

dos, estava Howard Colby Ives. Ele mexeu os pés com 
impaciência. Ajeitou a gravata listrada azul e branco e 
olhou para o grande relógio de madeira na parede: três e 
vinte e dois. Howard soltou um longo suspiro.

“Já se passaram quase 30 minutos desde que a entre-
vista começou”, pensou Howard, cansado. “Quando é  
que o entrevistador dará a ‘Abdu’l-Bahá a chance de falar?”

Howard, junto com alguns outros convidados, veio 
para ouvir uma entrevista que estava acontecendo com 
‘Abdu’l-Bahá. O entrevistador, um senhor com óculos 
redondos de leitura, estava escrevendo um artigo sobre 
‘Abdu’l-Bahá e pediu para se encontrar com Ele. Mas, 
desde o início da entrevista, só o entrevistador havia 
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fala do! Suas perguntas eram longas, uma após a outra, sem pausa, 
e ele não deu a ‘Abdu’l-Bahá qualquer oportunidade de responder!

Inquieto, Howard olhou ao redor da sala. O homem à sua direita 
ficava batendo com a caneta no joelho, e a mulher à sua esquerda 
ficava abrindo e fechando o leque dobrável. Howard olhou para o 
relógio novamente: três horas e vinte e oito minutos. O entrevistador 
ainda estava falando.

Os olhos de Howard se desviaram para a porta da frente. Ele 
notou o enorme buquê de lindas rosas, de caule longo, que tinha 
sido dado a ‘Abdu’l-Bahá como um presente naquele dia. Como o 
buquê de rosas era muito grande e os caules, muito longos, nenhum 
vaso grande o suficiente foi encontrado para colocá-las.

“Onde eles colocaram as rosas?”, Howard se perguntou, 
enquanto se inclinava para o lado a fim de ter uma melhor visão. 
Ele riu baixinho com o que viu. Alguém tinha colocado as rosas no 
suporte de guarda-chuvas! “Que criativo!”, pensou  
consigo mesmo.



A voz do entrevistador chamou sua atenção de volta para a sala. 
O entrevistador ainda estava falando.

“Alguém tem que interromper a entrevista!”, Howard pensou, 
impaciente. Ele olhou ao redor da sala para ver quem poderia acabar 
com essa situação desconfortável. De repente, ele teve um pensa-
mento: “Talvez ‘Abdu’l-Bahá acabe sozinho a entrevista!”

Para a surpresa de Howard, no entanto, ‘Abdu’l-Bahá estava 
perfeitamente relaxado. Seus brilhantes olhos azuis cintilavam 
intensamente e Seu rosto estava radiante. Seu turbante branco 
estava perfeitamente imóvel em Seu esvoaçante cabelo prateado, 
e Sua longa túnica cor de bronze tocava o chão. Ele não parecia 
impaciente ou chateado. Ele parecia estar ouvindo com grande inte-
resse cada palavra que o entrevistador tinha a dizer! A expressão de 
‘Abdu’l-Bahá parecia mostrar infinito amor e paciência.

Finalmente, o entrevistador fez uma pausa. Howard pren-
deu a respiração enquanto o silêncio enchia a sala. Então, muito 
gentilmente, o silêncio foi quebrado pela voz suave e ressonante 
de ‘Abdu’l-Bahá. A humildade e a majestade em cada palavra e 
expressão de ‘Abdu’l-Bahá cativaram o coração de Howard.

Howard olhou para o entrevistador e ficou surpreso com o que 
viu. Algo dentro do cavalheiro havia mudado. Ele agora estava ansio-
samente ouvindo ‘Abdu’l-Bahá, e seu rosto estava luminoso. Todo o 
seu ser parecia mostrar humildade.

Será que, durante todo esse tempo, ‘Abdu’l-Bahá esteve ouvindo 
pacientemente, deixando o entrevistador esvaziar seu coração e mente?

Da mesma forma que é impossível derramar água em um copo 
que já está cheio, talvez ‘Abdu’l-Bahá estivesse esperando que o 
entrevistador se esvaziasse de todas as suas perguntas  
e ideias, para que pudesse receber as palavras de  
amor de ‘Abdu’l-Bahá. Como a conversa poderia  
ter sido diferente se alguém tivesse interrompido  



o entrevistador antes que ele estivesse pronto para ouvir.
‘Abdu’l-Bahá terminou a entrevista e Se levantou de Sua cadeira. 

Todos os reunidos se levantaram. ‘Abdu’l-Bahá abraçou calorosamente 
o entrevistador e caminhou com ele em direção à porta da frente.

De repente, ‘Abdu’l-Bahá fez uma pausa. Vendo o enorme buquê 
de rosas no suporte de guarda-chuvas, Ele soltou uma risada alegre, 
enchendo a sala de risos e alegria. Ele então reuniu o magnífico 
buquê de rosas em Seus braços e o colocou nos braços do entre-
vistador. Surpreso, o entrevistador sorriu de felicidade. Ele parecia 
muito radiante, humilde e transformado.

O rosto de Howard se iluminou com um largo sorriso. Ele sabia 
que nunca esqueceria essa experiência. Havia aprendido com 
‘Abdu’l-Bahá o que realmente significa ouvir.

--------------

Sábios são aqueles que não falam salvo se tiverem quem ouça [...]
Bahá’u’lláh
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O cavaleiro
Haifa (hoje Israel)

1920

“Amoo (tio) Isfandíyár, venha e olhe!”, gritou o menino.*
Curioso, Isfandíyár foi até a janela onde o menino 

olhava para a rua lá embaixo.
“Não é incrível?”, disse o garotinho de olhos arregala-

dos. “Parece que é para um rei!”
Isfandíyár olhou pela janela. Estacionado abaixo estava 

o carro mais elegante que já vira! Isfandíyár e o menino 
observaram o motorista, de terno escuro e gravata, sair 
do carro. Com um lenço impecável, ele começou a limpar 
todos os vestígios de poeira do carro.

“Amoo Isfandíyár,” o garotinho virou-se para Isfandíyár, 
“o que aquele carro chique está fazendo aqui?”



“Esse carro veio para levar ‘Abdu’l-Bahá a uma cerimônia muito 
especial”, explicou Isfandíyár. “‘Abdu’l-Bahá será nomeado cavaleiro 
hoje.”

“Uau! Ele vai Se tornar um cavaleiro!”, exclamou o menino. “Mas, 
por quê?”

“Em nome do Rei da Inglaterra, o Governador Britânico está 
agradecendo a ‘Abdu’l-Bahá por tudo o que Ele fez pelo povo de 
Haifa e ‘Akká durante a guerra”, disse Isfandíyár.

O menino parecia confuso.
“Deixe-me explicar”, disse Isfandíyár, pacientemente. “Antes 

de a guerra começar, ‘Abdu’l-Bahá pediu aos bahá’ís perto do Mar 
da Galileia que cultivassem bastante trigo e milho. Mas, em vez de 
vender o grão que colheram, ‘Abdu’l-Bahá pediu-lhes que o armaze-
nassem.”

“Mas, por que eles armazenariam todos os grãos? Por que não 
apenas vender no mercado?”, perguntou o garotinho.

“Isso é o que os bahá’ís também pensaram”, disse Isfandíyár. 
“Eles não conseguiam entender por que todo esse grão deveria ser 
armazenado. Mas, então, a guerra começou. Haifa e ‘Akká foram 
isoladas da maior parte do mundo, e as pessoas estavam preocupa-
das que não haveria comida suficiente para todos.”

“Ah! Então, ‘Abdu’l-Bahá deu-lhes o grão!”, exclamou o menino.
“Isso mesmo!”, sorriu Isfandíyár. “Por causa da sabedoria e 

generosidade de ‘Abdu’l-Bahá, milhares de famílias, independente-
mente de sua religião ou nacionalidade, tinham comida suficiente 
para comer. E é por isso que o rei deseja homenagear ‘Abdu’l-Bahá 
com o título de cavaleiro.”

Os olhos do menino brilharam ao imaginar ‘Abdu’l-Bahá sendo 
nomeado cavaleiro!



Mas, depois, seu sorriso desapareceu. “Mas, Amoo Isfandíyár”, 
disse ele com um sussurro, “por que você não leva ‘Abdu’l-Bahá 
para a cerimônia? Você sempre o leva a todos os lugares com sua 
carruagem.”

Isfandíyár soltou um suspiro gentil. “A ocasião de hoje exige algo 
mais grandioso, mais luxuoso e confortável.”

O menino percebeu que Isfandíyár estava se sentindo um  
pouco triste. Ele se perguntou se Isfandíyár gostaria de poder levar 
‘Abdu’l-Bahá à cerimônia.

Então, como se Isfandíyár soubesse o que o menino estava 
pensando, virou-se para ele, sorrindo. “Como você sabe”, disse ele, 
“honras mundanas e cerimônias extravagantes significam pouco 
para ‘Abdu’l-Bahá. Ele aceitou o título de cavaleiro como alguém 

aceitaria um presente. Mesmo assim, para esta ocasião, certamente 
um carro bonito e confortável é mais adequado do que uma carrua-
gem lenta e humilde.”

O menino ficou quieto enquanto pensava nas palavras de 
Isfandíyár. Ele então acenou para seu Amoo e desceu as escadas 
correndo para brincar. Ao descer as escadas, ouviu uma agitação.

“Onde está ‘Abdu’l-Bahá?”, perguntavam os membros da casa, 
preocupados. “O carro está O aguardando e Ele não está em lugar 
algum!”

“Onde será que Ele está?”, pensou o garotinho, enquanto se 
dirigia para a laranjeira no fundo do jardim. Ele avistou a maior e a 
mais brilhosa das frutas, e cuidadosamente escalou o tronco até o 
galho mais alto. “Delicioso!”, pensou, enquanto pegava a suculenta 
laranja.

De repente, ouviu passos embaixo da árvore. Era ‘Abdu’l-Bahá! 
Ele estava caminhando em direção a Isfandíyár, que tinha ido 
aos estábulos para cuidar dos cavalos. O menino viu os olhos de 
Isfandíyár brilharem de alegria.

“‘Abdu’l-Bahá quer que Isfandíyár O leve à cerimônia!”, perce-
beu o garotinho com o rosto radiante. “Ele não quer viajar naquele 
carro chique! ‘Abdu’l-Bahá nunca desejou conforto para Si mesmo. 
Ele nunca quis parecer melhor ou mais importante do que qualquer 
outra pessoa.”
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Sem dizer uma palavra, Isfandíyár preparou a carruagem. Em 
poucos minutos, ele estava levando ‘Abdu’l-Bahá para a casa do 
governador.

O menino guardou a laranja no bolso. Com o coração batendo 
forte de empolgação, ele desceu da árvore e correu para a rua. 
Pegando um atalho pela cidade velha, correu por pequenos becos 
e ruas sinuosas, até que, por fim, chegou à casa do governador 
britânico.

Parando para recuperar o fôlego, o menino olhou para o muro 
alto que cercava a casa. Ele avistou uma velha oliveira com galhos 
que se inclinavam sobre o jardim do governador. Seu amor por la- 
ranjas o tornara um bom escalador, então ele rapidamente subiu até 
o topo da árvore!

Olhando para o jardim abaixo, o menino viu uma grande multi-
dão de convidados. Havia líderes muçulmanos, cristãos e judeus, 
e pessoas importantes de toda a cidade. Uma grande tenda foi 
armada no jardim, e soldados britânicos fizeram fila, esperando 
a chegada do carro de ‘Abdu’l-Bahá. Uma banda musical militar 

e no carro luxuoso! A banda começou a tocar em comemoração e a 
cerimônia começou.

Do alto da árvore, o garotinho olhou para ‘Abdu’l-Bahá e deu 
um largo sorriso. ‘Abdu’l-Bahá foi verdadeiramente o Cavaleiro mais 
humilde que já existiu!
*O menino é um personagem imaginário que observa uma história verdadeira sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Sê [...] um fruto da árvore da humildade.
Bahá’u’lláh

estava pronta no portão para anunciar a entrada de ‘Abdu’l-Bahá. 
Mas, onde estava ‘Abdu’l-Bahá?

O garotinho observou ‘Abdu’l-Bahá, silenciosamente, mas 
majestosamente, entrar pela entrada lateral do jardim, na hora certa 
e sem qualquer pompa, e com Isfandíyár ao Seu lado. Que surpresa 
para os convidados que O esperavam chegar pela entrada principal 
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O presente
Dublin (EUA)

1912

Madeline* tirou todos os vestidos do armário e os empilhou 
em cima da cama. Ela então esvaziou as gavetas, tirando 
seus chapéus, cachecóis e sapatos. Finalmente, colocou 
duas malas grandes ao pé da cama.

Madeline olhou para a torre de roupas e suspirou. “Oh, 
Maddie”, ela pensou consigo mesma, “como é que você vai 
colocar todas essas roupas em apenas duas malas?”
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Apenas duas semanas antes, Maddie tinha feito as mesmas 
malas e deixado sua casa para ir a New Hampshire passar as férias. 
Maddie morava em uma linda e grande casa e, embora possuísse 
tantas coisas e tivesse tudo o que precisava, sentia como se algo 
estivesse faltando em sua vida, e seu coração estava triste. Ela havia 
pensado que talvez umas férias a animassem.

Agora, depois de passar duas semanas fora, Maddie se 
preparou para voltar para casa. Mas, embora suas malas estivessem 
transbordando de coisas novas, seu coração ainda estava triste e 
vazio. “Você nunca deveria ter feito tantas compras nesta viagem!”, 
ela se repreendeu. “Agora você vai ter que sair e comprar uma mala 
extra!”

De repente, ela ouviu uma conversa do lado de fora da casa de 
hóspedes em que estava. Curiosa, foi até a janela e olhou para fora.

Perto da entrada da casa de hóspedes, ela viu duas figuras 
juntas. “Aquele é ‘Abdu’l-Bahá!”, exclamou Maddie, ansiosa. “Aquele 
deve ser Seu secretário."

No dia anterior, Maddie tinha visto ‘Abdu’l-Bahá pela primeira 
vez. Voltando para a casa de hóspedes, após sua caminhada à 
tarde, ela notou um grupo de convidados aglomerados na área da 
recepção. Examinando a multidão, os olhos de Maddie caíram ime-
diatamente sobre uma figura majestosa de pé entre eles. Ele estava 
vestindo uma longa túnica cor de bronze, com um turbante branco 
como a neve em Seu esvoaçante cabelo prateado. O coração de 
Maddie se encheu de admiração. Ela se sentia como se estivesse 

na presença de um rei! Mas não eram as roupas d’Ele que a faziam 
sentir isso. Ao invés disso, foi Sua presença amorosa e o brilho de 
Seus olhos azul-acinzentados que lhe falaram ao coração, refletindo 
compaixão, sabedoria e força. Por um momento, o coração de  
Maddie se sentiu pleno.

Enquanto os convidados se dirigiam para a sala de jantar,  
Maddie virou-se para um dos convidados e sussurrou: “Quem é 
aquele homem?”

“Ele é ‘Abdu’l-Bahá!”, respondeu o convidado. “Os jornais dizem 
que Ele é um ‘Apóstolo da Paz’. Ele foi aprisionado por 40 anos por 
ensinar justiça e unidade. Agora que Ele está livre, Ele viajou até a 
América para nos ajudar a entender como viver juntos em paz.”

Agora, enquanto Maddie estava perto da janela olhando para 



‘Abdu’l-Bahá, ela desejou que Ele pudesse ajudá-la a encontrar paz 
em seu próprio coração.

Seus pensamentos foram interrompidos pela visão de um 
homem velho caminhando lentamente pela rua silenciosa. Sua 
jaqueta parecia suja e suas calças estavam rasgadas e cheias de 
buracos. “Ele deve sentir frio em suas roupas esfarrapadas”,  
pensou Maddie.

De repente, o secretário de ‘Abdu’l-Bahá chamou o homem.  
O velho parou e caminhou em direção a ‘Abdu’l-Bahá. “O que 
‘Abdu’l-Bahá poderia querer daquele homem?”, pensou Maddie.

Seus olhos se abriram incrédulos. Não apenas ‘Abdu’l-Bahá 
sorriu e cumprimentou o homem como se fosse um amigo querido, 
mas Ele segurou a mão do velho! Maddie viu ‘Abdu’l-Bahá dizer 
algumas palavras, soltar a mão do homem e, em seguida, foi para 
atrás da casa de hóspedes.

“Para onde foi ‘Abdu’l-Bahá?”, pensou Maddie, perplexa. Ela 
tentou espiar pelo canto da janela, mas não conseguiu ver nada.  
Ela abriu a janela, mas tudo o que podia ver era o secretário e o 
velho, os quais pareciam estar esperando.

Maddie também esperou.
Poucos minutos depois, ‘Abdu’l-Bahá reapareceu. Maddie 



percebeu que Ele havia Se enrolado em Seu longo casaco e estava 
segurando algo em Suas mãos. “O que Ele está carregando?”, ela se 
perguntou.

Maddie observou ‘Abdu’l-Bahá entregando amorosamente 
um pequeno pacote para o homem. O velho estendeu o item à sua 
frente e deu um largo sorriso. Maddie soltou um pequeno suspiro. 
‘Abdu’l-Bahá havia dado Suas próprias calças ao homem!

Com os olhos brilhando cheio de lágrimas, Maddie observou a 
alegria no rosto do velho. Ela percebeu que ‘Abdu’l-Bahá também 
parecia feliz. Alguém poderia pensar que havia sido Ele quem aca-
bara de receber um presente! Maddie não pôde deixar de sentir 
felicidade em seu próprio coração.

“Vá com Deus”, ela ouviu ‘Abdu’l-Bahá dizer ao homem. O 
homem agradeceu a ‘Abdu’l-Bahá e, feliz, continuou seu caminho.

Maddie olhou para a enorme pilha de roupas em sua cama 
e pensou no grande vazio e inquietação que ela tinha sentido. 
Voltando seu olhar para ‘Abdu’l-Bahá, ela pensou em como  
‘Abdu’l-Bahá sacrificou Seu próprio conforto para ajudar outra  
pessoa. Maddie percebeu que uma vida de doação aos outros  
era o que encheria seu próprio coração de alegria e paz.
*Madeline é uma personagem imaginária que observa uma história verdadeira sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Sê generoso na prosperidade e grato no infortúnio. Sê digno da 
confiança de teu próximo e dirige-lhe um olhar alegre e amável.

Bahá’u’lláh
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O visitante
‘Akká e Haifa (hoje Israel)

Final de 1800 e 1921

Sentada no canto do pátio, à sombra do sol do meio-dia, 
Samira,* de oito anos, ria de alegria ao observar o gatinho 
marrom-alaranjado perseguir sua sombra pelo pátio.

A porta da cozinha se abriu e o gatinho subiu o muro 
correndo e foi até a casa do vizinho. A mãe de Samira saiu da 
cozinha para o pátio, segurando uma bandeja com comida.

“Samira”, chamou sua mãe, “por favor, abra a porta dos 
quartos”.

“Sim, mamãe”, disse Samira. Ela deu um pulo e abriu a 
porta.
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Samira observou sua mãe, cansada, encaminhar-se para o 
quarto dos fundos. As mãos de sua mãe tremiam quando ela colo-
cou a bandeja ao pé da porta. Respirando fundo, a mãe de Samira 
bateu, empurrou a porta e colocou a bandeja no chão da sala. 
Samira ouviu uma tosse lá dentro. A mãe de Samira disse algumas 
palavras, e então, tão rapidamente quanto ela abriu, fechou a porta e 
voltou para o pátio.

Apenas dois dias atrás, o irmão mais novo de Samira, Salim, 
teve problemas por brincar do lado de fora da porta do quarto. 
Mamãe repreendeu Salim, dizendo-lhe que não era seguro e que ele 
precisava ficar longe daquela porta!

“Mas, por quê?”, Salim perguntou.
“Porque eu não quero que você fique doente”, mamãe respon-

deu severamente. Então, mais gentilmente, ela acrescentou, “como 
seu tio, que está muito doente”.

Samira e Salim amavam muito seu tio. Nas últimas semanas, 
ele não estava bem e agora passava todos os dias descansando na 
cama. Um por um, os vizinhos pararam de visitar. Samira e Salim 
sentiram como se uma parede invisível de medo tivesse sido cons-
truída ao redor de sua casa, mantendo todos longe.

De volta ao pátio, Samira observou a mãe se encaminhar para a 
cozinha. Sua testa estava franzida e ela parecia preocupada.

Com a porta da cozinha aberta, Samira viu a avó sentada à mesa 
da cozinha, descascando ervilhas. “Como ele está?”, perguntou 
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ansiosamente, quando a mãe de Samira entrou.
“Não muito bem”, disse a mãe de Samira, balançando a cabeça. 

“Ele está muito fraco e tossindo constantemente. E ele não toma 
banho há dias! Mas não me atrevo a chegar perto dele, senão vou 
pegar também e então todos ficaremos doentes!”

Os olhos da avó de Samira se encheram de lágrimas. “Não 
podemos simplesmente deixá-lo assim!”

“Eu sei”, disse a mãe de Samira, com a voz trêmula, “mas não há 
nada que possamos fazer.”

Samira sentiu seu estômago apertar em um nó pesado. Ela 
nunca tinha visto sua avó chorar. Samira também queria chorar.

Naquela noite, Samira foi para a cama com o coração pesado e 
com uma oração pelo tio nos lábios.

Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol brilharam 
pela janela rachada e empoeirada, Samira acordou com o som de 
conversas no pátio.

“Obrigada!”, ela ouviu sua mãe dizer. “Estamos muito gratos!”
“Com quem mamãe está falando?”, pensou Samira, curiosa-

mente. “Ninguém se atreve mais a vir aqui.”
Esfregando os olhos de sono, Samira espiou pela janelinha, mas 

só a tempo de ver a mãe fechando a porta do pátio para a rua. O 
visitante havia partido.

“Mamãe!”, chamou Samira, enquanto abria a janelinha. “Quem 
era?”

A mãe de Samira olhou para ela e sorriu. Foi a primeira vez em 
semanas que Samira viu a mãe sorrir. “Era ‘Abdu’l-Bahá”, disse ela. 
“Ele veio para ajudar a cuidar do seu tio.”

Samira tinha visto ‘Abdu’l-Bahá muitas vezes, mas ela nunca O 
havia encontrado antes. Samira e Salim costumavam caminhar pela 
rua de paralelepípedo até onde ‘Abdu’l-Bahá vivia, apenas para ter 
um vislumbre d’Ele. E quando eles O viam, Ele quase sempre estava 
rodeado por uma multidão de pessoas. Às vezes, havia uma cen-
tena de mulheres, homens e crianças, que vinham buscar Seu amor, 
Suas palavras gentis de conforto e Sua sabedoria. Ele nunca rejeitou 
ninguém.

E agora, quando ninguém mais ousava ajudar a cuidar de seu 
tio, foi ‘Abdu’l-Bahá que tinha vindo.

O coração de Samira ficou mais leve. Houve um salto alegre em 
seus passos enquanto ela corria para brincar com o gatinho.
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‘Abdu’l-Bahá voltou na manhã seguinte, e em todos os dias, 
e depois em vários outros, cuidando abnegadamente do tio de 
Samira. Às vezes, Ele vinha com frutas e doces. Outras vezes, Ele 
trazia livros para ler para o tio de Samira. Cada vez, Samira olhava 
com admiração enquanto ‘Abdu’l-Bahá colocava de lado qualquer 
medo por Sua própria saúde e cuidava amorosamente de seu tio. 
No dia em que o tio de Samira deu seu último suspiro, ‘Abdu’l-Bahá 
estava lá, sentado ao seu lado.

Muitos anos depois, quando Samira era jovem, ela ouviu falar da 
morte repentina e inesperada de ‘Abdu’l-Bahá. Com o coração par-
tido, Samira, junto com Salim, assistiu ao Seu funeral. Naquele dia, 
não havia nuvens no céu. Mais de dez mil mulheres, homens e cri-
anças de todas as religiões e origens, ricos e pobres, vieram mostrar 
seu amor por ‘Abdu’l-Bahá.

Ao olhar para os rostos tristes ao seu redor, Samira se sentiu 
maravilhada ao ver quantos corações ‘Abdu’l-Bahá havia tocado. Ela 
sabia que o coração de cada pessoa ali reunida, como seu próprio 
coração, havia sido iluminado pela luz do amor e abnegação de 
‘Abdu’l-Bahá.
*Samira é um personagem imaginário que observa uma história verdadeira sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Tratar dos enfermos
[...] cuidar dos pobres e dos necessitados

[…] confortar os tristes
e amar o mundo da humanidade

de todo o vosso coração.
‘Abdu’l-Bahá
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