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DEFINICAO DE UM SIQUE 
 
 

Definição de um Sique 
 
Qualquer pessoa, independentemente da raça, da casta, da religião de origem, da nacionalidade ou do sexo é um 
sique, se ele ou ela :  
 
1. Crê num Deus que é verdade. 
 
2. Tem fé nos dez Gurus Siques, no Guru Granth Sahib e no Guru Khalsa Panth (comunidade Sique) e, pelo 

menos, tenta levar uma vida compatível com os ensinos do guru. 
 
3. Segue os sacramentos e as cerimônias de acordo com o Rehat Maryada (código de conduta), conforme 

aprovado pelo Guru Khalsa Panth (Khalsa Sarbat para Thakt Akal Sahib). 
 
4. Tem fé na Pahula di Khanda (Amrit Parchar). 
 
5. Não tem fé em qualquer outra religião (mas naturalmente, respeita as outras religiões.) 
 
6. Usa o nome Singh (masculino), Kaur (femenino). 
 
 
 

Amrit PARCHAR OU DI Pahula Khand 
(introdução ao Khalsa) 
 
Um Sique que segue os ensinos do guru e que se sente capaz, com a ajuda de Deus, tem de se tornar um membro da 
Khalsa. Só depois é que ele se torna um Sique à 100%, que os seus pais sejam Siques, cristões, hindus ou outros é 
sem importância. 
 
 

 
 

 
 
O Amrit (início da cerimônia na Khalsa), é administrado por cinco Amritdharis Siques (a menor unidade da Khalsa 
Panth) completos físicamente e mentalemente, irrepreensívels em termos de obediência à Rehat (código de conduta), 
e capazes de recitar os Gurbanis (voz dos Gurus) de memória, fazem parte do iníciamento. Literalmente, os Siques 
iniciados oferecem a cabeça (o que representa dar à sua vida) para defender o Sique Dharma (coisas gerais, religião 
Sique) e os Khalsa Panth. Ele normalmente dà 10% da sua receita ao Gurdwara (templo Sique) ou às obras siques, ou 
à defesa das causas dos princípios humanitários, de solidariedade, ou de outra natureza da sua escolha (inspirado 
pelos Gurbanis). 
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REHAT : código de conduta de um Sique Amritdhari 
 
 
Quatro falhas graves que excluem um Sique da Khalsa obrigando-o à ser novamente baptisado : 
 
1. Cortar o cabelo, barba ou pêlos. 
2. Comer carne de animais. 
3. Adultério, violação. 
4. Uso do tabaco (seja sob qualquer forma) e fumar. 
 
 
Sete falhas secundárias: 
 
1. Tingimento ou o extrato dos cabelos brancos. 
2. Receber dinheiro para seu filho ou filha (o seja outra forma de acordo previsto). 
3. Beber álcool ou tomar drogas. 
4. Estar presente em qualquer cerimônia que viola os princípios da religião Sique. 
5. Quebrar uma promessa ou uma recomendação feita no momento de tomar Amrit. 
 
 
Um Sique deve :  
 

· Ter fé num so Deus que é Verdade.  
· Aprender à ler e à compreender o Gurmukhi.  
· Ir ao Gurdwara frequentemente para participar à Sangat (assembléia dos fiéis)  
· Fazer o Seva (serviço altruísta, assistência às actividades)  
· Acreditar e praticar a igualdade dos seres humanos diante Deus,  
· Proteger os pobres, fracos e oprimidos e opor-se a injustiça.  

 
 
Evitar cinco emoções negativas:  
 
1. Kama (inveja, luxúria)  
2. Krodha (raiva, avareza)  
3. Moha (compaixão excessiva), (penhora)  
4. Hankar (vaídade, orgulho) 
5. Fazer cerimônias sacramentos em desacordo com o Rehat Maryada 
 

· Ter um estilo de vida e uma alimentação saudáveis,  
· Levantar-se cêdo pela manhã (antes do nascer do sol segundo o "Amrit Vela")  
· Lavar-se em seguida e meditar sobre Deus (Simran), recitar o Gurbanis: Japji Sahib, Jaap Sahib, Savayé, 

Chaupai Anand Sahib e, em seguida o Ardas (súplica). 
· À noite Rehras e antes de ir para a cama, Sohila. 

 
Administrar o Amrit Panj Piara pelo meio de cinco pessoas que iniciam o Khalsa ( em referência aos cinco amada; os 
primeiros cinco Khalsa iniciada quando foi fundada por Guru Gobind Singh, em 1699), o mais cedo possível. 
 
A defesa do Dharma Sikh e contribuir para o bem-estar dos Khalsa Panth e Rehat da  nação Sikh. 
 
Um Sikh não deve sair o ir para um lugar público, sem turbante, em casa ou no trabalho, ele deve pelo menos cobrir a 
cabeça de um Keski (um pequeno turbante), que seja mesmo pequeno o dum Dastar. 

 
 
 
 
 



WWW.SIKHS.NL Page 3 sur 4 
 

OS 5 K  
 
Um Sikh Amritdhari (iniciado na ordem do Khalsa) deverá manter permanentemente cinco artigos de fé  
 
 
Kesh: pêlos e cabelos sem ser cortados 
(o cabelo é amarrado e coberto com um Keski ou com um turbante).  

 
 
Kangha: um pente Sikh, normalmente é feito de madeira e é utilisado 
para manter os cabelos; como um símbolo e instrumento de limpeza e 
nitidez (um Sikh deve pentear-se duas vezes por dia e lavar-se o 
cabelo duas vezes por semana).  
 

 

 

Kacchera : um calção Sikh usado como roupa interior e vestuário 
mínimo. II simboliza a castidade e a decência e devem assegurar a 
decência em todas as circunstâncias.  
 
 

 

 
Kara: uma pulseira (um anel) de ferro ou aço usado no pulso direito 
(ou no pulso esquerdo dos canhotos), que protege o punho e simboliza 
a restrição e a moderação nas ações. A maioria dos não-Sikh 
Amritdharis também usam a Kara.  

 
 

 
 
 

NITNEM  
 
O Nitnem é uma coleção dos Gurbanis que um Sikh Arnritdhari deve recitar ou ler, tanto quanto possível, todos os 
dias:  
 
Pela manhã: 
 

· Jap Ji Sahib do Guru Nanak é uma espécie de resumo do Guru Granth Sahib e deve ser lido ou recitado 
por todos os sikhs Amritdhari ou não.  

 
· Jaap Sahib do Guru Gobind Singh são louvores à Deus que descrevem as suas manifestações  
 
· Savayé são recomendações e advertências.  
· Chaupai  
· Anand  

 



WWW.SIKHS.NL Page 4 sur 4 
 

Pela noite:  
 

· Rehras  
 
 
Antes de se deitar: 
 

· Kirtan Sohila  
 
Ocasionalmente, um Sikh canta "Asa di Var" ou "Sukmani Sahib", mas mais frequentemente ouve-os  ao Gurdwara 
ou em fita em casa. 
 
 


