# COMUNITAT BAHÁ’Í DE BARCELONA # _
Presentació de les creences bahá’ís i altres activitats
La Fe Baha’i és el nom amb el qual es coneix la religió dels seguidors de Bahá’u’llah : Els
bahá’í creuen que hi ha un únic Déu que s’ha donat a conèixer a la humanitat a través
de diversos missatgers divins. Per aquest motiu, els bahá'í accepten a Moisès, Krishna,
Buda, Jesucrist, Mahoma, el Bab i Bahá’u’lláh, entre d’altres, com a portadors de
missatges divins i accepten els fundadors de les religions mundials com a
manifestacions del mateix Déu, que proclamen la mateixa veritat. Entre els objectius
primordials dels bahá’í hi ha la consecució de la unitat de la humanitat i de la pau
mundial. Per aconseguir-ho, promouen la transformació personal i comunitària a
través dels principis espirituals i socials establerts per Bahá’u’lláh :
La primera Assemblea Espiritual bahá’í de Barcelona es va elegir l’any 1949, després
d’una primera meitat de segle en què diverses personalitats bahá’í havien visitat la
Ciutat Comtal. Des de llavors, l’Assemblea Espiritual, que és l’òrgan de govern local dels
bahá’í, s’ha continuat elegint anualment sense interrupció. La Llei de Llibertat
Religiosa de l’any 1967 va reconèixer legalment la Comunitat Bahá’í d’Espanya, un fet
que va permetre a la comunitat de Barcelona involucrar-se molt més obertament en la
vida de la ciutat. Des de llavors, la comunitat bahá’í de Barcelona ha participat en
nombroses activitats culturals i interreligioses i n’ha organitzat i patrocinat de forma
regular.
Actualment, el Centre Bahá’í de Barcelona està situat al barri de les Corts i acull una
gran part de les activitats comunitàries, tot i que se’n realitzen d’altres fora del Centre
Bahá’í, als diferents barris de la ciutat (classes per a nens i joves, grups de meditació
etc.)

Adreça : carrer Galileu 336, entl. 2a.
630 321 080 – 934 399 029 / emilioegear@gmail.com
Activitat gratuïta, amb un aforament limitat de 50 persones.

PROGRAMA:
19.00-23.00 h : Oracions- - Projecció d'audiovisuals - Oferiment de refrescos.
Exposició sobre Taheréh poetessa bahá'í, pionera en l'alliberament de la dona a Iran al
segle XIX.

Les activitats es faran rotativament en petits grups
Com arribar-hi:
L3 (línia verda): Les Corts
L3 (línia verda): Maria Cristina

