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,QWURGXomRGR$XWRU
0HGR
É uma maneira incomum de apresentar um livro sobre religião Islâmica,
ŵĂƐĠĚĞĨĂƚŽ͕ƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŵĞŵŽƟǀĂƌĂŵĂĞƐĐƌĞǀĞƌ
este livro. É um fato bem conhecido que as pessoas temam o que elas
não entendem. Esse medo pode então levar a uma série de respostas
ŶĞŐĂƟǀĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĚĞƐƚƌƵƟǀĂƐĞůĞǀĂƌ͕ĞŵĂůŐƵŶƐ
ĐĂƐŽƐ͕ĂŚŽƐƟůŝĚĂĚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ƐƐĞĠŽƟƉŽĚĞŵĞĚŽƋƵĞƉĂƌĞĐĞ
estar agarrando muitas pessoas agora no Ocidente, enquanto tentam
ĐŚĞŐĂƌĂƵŵĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌƌşǀĞŝƐĂƚŽƐĚĞƚĞƌƌŽƌĐŽŵĞƟĚŽƐĐŽŶƚƌĂ
suas nações por pessoas que reivindicam o Islam como sua religião, e
ƋƵĞǀĆŽĂŝŶĚĂŵĂŝƐůŽŶŐĞĂŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞŽ/ƐůĂŵŝŶĐĞŶƟǀĂƐƵĂƐŵĄƐ
ações! Nada poderia estar mais longe da verdade. E isso é por esse
ŵŽƟǀŽƋƵĞĞƐƚĞůŝǀƌŽĠƚĆŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞǆƉůĂŶĂƌƐŽďƌĞŽĂƐƐƵŶƚŽ͘
,ŽũĞĞŵĚŝĂ͕ĞǆŝƐƚĞŵƉĞƐƐŽĂƐŶŽŵƵŶĚŽƋƵĞĂĚŽƌĂƌŝĂŵǀĞƌĂŝŶĚĂ
mais ódio criado entre Muçulmanos e o Ocidente, levando-os a um
confronto onde ninguém poderia ser vencedor. Pode reconhecê-los
através de fala e escritos enquanto trabalham incansavelmente para
dar a seus ouvintes e leitores razões para ter medo e odiar. Pode
encontrar esses causadores de ódio em todos os lugares - tanto em
países Muçulmanos quanto nos países ocidentais.
ƵŵŐƌƵƉŽĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐŝŐƵĂŝƐŽŶĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄƚŽĚĂƐĂƐůşŶŐƵĂƐ͕
todas as etnias e todas as nacionalidades; os educados e sem educação,
homens e mulheres, jovem e velho. Sua ideologia de ódio é o que os
ƵŶĞ͕ĐŽŵŽĞůĞƐƚƌĂďĂůŚĂŵĞŵĚŝƌĞĕĆŽĂŽƐĞƵŽďũĞƟǀŽĚĞƉĞƐĂĚĞůŽĚĞ
guerra permanente e divisão neste mundo.
A única arma que o mundo tem contra esse veneno é o conhecimento.
Somente o conhecimento verdadeiro pode levar a compreensão e
tolerância entre nossos mundos e culturas, até chegarmos a um estado
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de apreciação mútua - sabendo que o que nos une é muito mais do que
o que nos separa. Este livro foi compilado e escrito para ajudar você a
ĞŶƚĞŶĚĞƌŵĂŝƐƐŽďƌĞŽ/ƐůĂŵĂƉĂƌƟƌĚŽƐƚĞǆƚŽƐͲĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞ
ĚĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚŽƐ,ĂĚŝƚŚĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ1 - que
os Muçulmanos acreditam que são as escritas e registros das palavras
de Allah e Seu Mensageiro. Este livro foi escrito com a certeza de que
podemos conhecer uns aos outros, por isso, supere as forças de ódio
e do medo para realizar um belo mundo repleto de paz e amizade.

3D]XQLYHUVDO
1mRQmRpDSHQDVXPVORJDQYD]LR
$SD]XQLYHUVDOpDQRVVDOXWD
8PDOXWDSDUDVXSHUDUQRVVRPHGRHSUHFRQFHLWRGRVRXWURV
$RSURFXUDUDSUHQGHUHQWHQGHUHDSUHFLDU
3DUDGHVFREULUQRYDVDPL]DGHVHIRUPDVDQWLJDV
6yHQWmR
3RGHPRVPXGDU
'HWHUURUHP6HJXUDQoD
'HyGLRHP$PRU
(GHJXHUUDj3D]

1 - ᕟ : que a Paz e as Bençãos de Allah estejam sobre ele.
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Por que Este Livro?
Procurando pelas prateleiras da sua biblioteca ou livraria local, você
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄǀĄƌŝŽƐůŝǀƌŽƐƐŽďƌĞŽ/ƐůĂŵ͕ƌĞƉůĞƚŽƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ
e opiniões em todo o espectro Islâmico. No entanto, a grande maioria
ĚĞƐƐĞƐůŝǀƌŽƐĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĨĂůŚĂƐƉĂƌĂĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞƉƌŽĐƵƌĂ
entender o mundo Islâmico e dos Muçulmanos. Muitos são de autoria
ĚĞŶĆŽŵƵĕƵůŵĂŶŽƐŽƵDƵĕƵůŵĂŶŽƐŶĆŽƉƌĂƟĐĂŶƚĞƐ͕ĚĞĨĞŶĚĞŶĚŽŽƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŽƉŝŶŝƁĞƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝĂƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽƐĚĂ
religião Islâmica convencional, e mais frequentemente quando não,
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂŶĚŽŝƚĞŶƐĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚŽĂƵƚŽƌ͕ĂŽŝŶǀĠƐĚŽƐƚĞǆƚŽƐ
religiosos do Islam. Qualquer Muçulmanos ou não muçulmanos que
ĂĮƌŵĂƐĞƌƵŵ͞ĞƌƵĚŝƚŽ͟ĚĞǀĞĂƉŽŝĂƌƐƵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĞĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐ
aos princípios Islâmicos através de referências das revelações Islâmicas
ĂƵƚġŶƟĐĂƐ͕ŵĂƐĞŵŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐůŝǀƌŽƐƚĂŝƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐƐĆŽŵƵŝƚĂƐ
vezes ausentes ou esparsas. Então isso vem apresentado um dilema
para muitos novos Muçulmanos que procuram entender melhor sobre
Ž/ƐůĂŵͲ͞KƋƵĞĞƵůĞŝŽ͍͟ƐƐĞĚŝůĞŵĂƚĞŵƐŝĚŽƌĞƐŽůǀŝĚŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
por alguns líderes de mesquitas que oferecem uma coleção de livros,
ĐĂĚĂƵŵĐŽďƌŝŶĚŽƵŵĂƐƐƵŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ăƋƵĞůĞƋƵĞƉƌŽĐƵƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌ
Ž/ƐůĂŵĚĂŵĞůŚŽƌŵĂŶĞŝƌĂƉŽƐƐşǀĞů͘ůĂƌŽ͕ĞƐƐĂŝĚĞŝĂĠſƟŵĂƐĞǀŽĐġ
possui uma livraria, mas é sobrecarregado para uma pessoa que só
quer entender algumas das crenças centrais do Islam.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŵƵŝƚŽƐƌĞǀĞƌƟĚŽƐĂŽ/ƐůĂŵŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐƌĞĐůĂŵĂŵƋƵĞ
ŽƐůŝǀƌŽƐƋƵĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵƐŽďƌĞƋƵĞƐƚƁĞƐĞĐƌĞŶĕĂƐ/ƐůąŵŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
são frequentemente escritos por imigrantes ou por pessoas que
ǀŝǀĞŵĨŽƌĂĚŽKĐŝĚĞŶƚĞ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƉƌĂƟĐĂŶƚĞŽĐŝĚĞŶƚĂůĚŽ/ƐůĂŵ
ăƐǀĞǌĞƐĠĐŽŶĨƵƐŽŽƵŝŶĐĂƉĂǌĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌĐŽŵŽĐĞƌƚŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ
ƉŽĚĞŵƐĞĂƉůŝĐĂƌĂĞůĞƐ͘/ƐƐŽĠůĂŵĞŶƚĄǀĞůĚĞǀŝĚŽĂŽŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽ
de Muçulmanos que vivem no Ocidente onde o Islam, atualmente,
representa a segunda maior religião em grande parte da Europa2,
ϮͲŚƩƉƐ͗ͬͬďĞƌŬůĞǇĐĞŶƚĞƌ͘ŐĞŽƌŐĞƚŽǁŶ͘ĞĚƵͬĞƐƐĂǇƐͬĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐͲŽĨͲŝƐůĂŵ͘
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ĐŽŵƵŵŶƷŵĞƌŽĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞůĚĞĂĚĞƉƚŽƐĞŵŽƵƚƌĂƐŶĂĕƁĞƐĐŽŵŽŽƐ
Estados Unidos3 e o Reino Unido. Os Muçulmanos nesses países são
um grupo muito heterogêneo e compreendem um grande número de
conversos, principalmente nos EUA e Europa, bem como imigrantes, e
o crescente número de primeiros cidadãos Muçulmanos de gerações
dessas nações ocidentais.
Na verdade, o Islam oferece muito ao mundo, mas não pense que
ĞƐƚĞůŝǀƌŽƉƌĞƚĞŶĚĞ͞ĚŝƐĨĂƌĕĂƌĂǀŽĐġ͘͟EŽ/ƐůĂŵ͕ĂĞƐĐŽůŚĂĚĂƌĞůŝŐŝĆŽ
pertence ao indivíduo e ninguém pode obrigar o outro a tomar uma
religião sobre outra; pois a orientação vem somente de Allah. Em vez
disso, este livro é disponibilizado para ajudar você a entender mais
ƐŽďƌĞĞƐƚĂƌĞůŝŐŝĆŽĂƉĂƌƟƌĚĞƐĞƵƐƚĞǆƚŽƐŵĂŝƐƐĂŐƌĂĚŽƐĞĞƐĐƌŝƚŽĂ
ƉĂƌƟƌĚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŶĆŽĂƉĞŶĂƐǀŝǀĞƌĂŵĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂ
ŶŽKĐŝĚĞŶƚĞ͕ŵĂƐƋƵĞƚĂŵďĠŵƉƌŽĨĞƐƐĂŵĞƉƌĂƟĐĂŵŽ/ƐůĂŵ͘&ŽƌĂŵ
ĨĞŝƚĂƐƚŽĚĂƐĂƐƚĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞĂƉŽŝĂƌƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĕĆŽĐŽŵĂƐ
ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĂƵƚġŶƟĐĂƐ͕ĞŵŽƉŽƐŝĕĆŽăƚƌŽĐĂĚĞŽƉŝŶŝƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͘
essa combinação de recursos que torna este livro diferente da grande
maioria dos outros livros sobre o Islam que você pode aparecer na sua
ďƵƐĐĂƉŽƌĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͘YƵĞůůĂŚŐƵŝĞͲŶŽƐƚŽĚŽƐăǀĞƌĚĂĚĞĞĂũƵĚĞͲ
nos a nos unir em Sua Misericórdia, Graça, em paz e segurança - Amin.
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7HUPLQRORJLDV,PSRUWDQWHV
8VDGDVQHVWH/LYUR
WĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌŵĞůŚŽƌŽŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ/ƐůĂŵ͕ĠƷƟů
entender um pouco da linguagem dele. Ao longo deste livro, um número
ƐĞůĞƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƐĞƌĄƵƐĂĚŽƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƵŵĂŵĞůŚŽƌ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĚŝƐĐƵƟĚŽƐ͘ďĂŝǆŽ͕ǀŽĐġĞŶĐŽŶƚƌĂƚĂŝƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĞĮŶŝĚŽƐďƌĞǀĞŵĞŶƚĞĞĚĞƉŽŝƐŶŽůŝǀƌŽ͕ĂůŐƵŶƐĚĞůĞƐƐĞƌĆŽĞǆƉůŝĐĂĚŽƐ
mais adiante.
Allah –ĠƵŵĂƉĂůĂǀƌĂŶĂůşŶŐƵĂĄƌĂďĞĂƚƌŝďƵşĚĂƉĂƌĂhŵĞƵƐsĞƌĚĂĚĞŝƌŽ
;ƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĂƚƌŝďƵƚŽƐĚĞĞƵƐͿ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂŶĂƐşďůŝĂƐĄƌĂďĞƐĞŶŽ
Alcorão Sagrado. A palavra Allah é a única que não oferece opões para
ǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞŐġŶĞƌŽƐŶĞŵƉŽƐƐƵŝŽƉůƵƌĂů͘ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĄǀĞů
ĐŽŵĂƉĂůĂǀƌĂ͞ĞƵƐ͕͟ƚĂŶƚŽŶĞƐƚĞůŝǀƌŽƋƵĂŶƚŽĞŵŐĞƌĂů͘
Quran (Alcorão) – o Livro divino e a revelação de Allah ao Profeta
DƵŚĂŵŵĂĚᕟĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƉĂůĂǀƌĂĞŽĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞůůĂŚŶĂůşŶŐƵĂ
ĄƌĂďĞ͕ĞŵƋƵĞĨŽŝƌĞǀĞůĂĚŽƐĞŵĂĚŝĕƁĞƐ͖ƚĂŵďĠŵƐŽůĞƚƌĂĚŽĚĞ<ŽƌĂŶ͘
ŽĐŝƚĂƌůĐŽƌĆŽŶĞƐƚĞůŝǀƌŽ͕ĂƚƌĂĚƵĕĆŽĚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƐĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
no idioma português seguido de sua localização no livro original no
ƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂƚŽĂƉşƚƵůŽ͗sĞƌƐşĐƵůŽ͘
Hadith - a segunda forma de revelação de Allah revelado ao Profeta
DƵŚĂŵŵĂĚᕟƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐĚŝƚŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĕƁĞƐĞĂĕƁĞƐĚŽWƌŽĨĞƚĂ
DƵŚĂŵŵĂĚᕟ͘YƵĂŶĚŽĐŝƚĂĚŽŶĞƐƚĞůŝǀƌŽ͕ĂƚƌĂĚƵĕĆŽĚĞƐĞƵƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ
ƐĞƌĄƐĞŐƵŝĚĂƉĞůĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽŶĂĐŽůĞĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂůŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂƚŽ͗
ĞƐƚƵĚŝŽƐŽƋƵĞĐŽŵƉŝůŽƵƵŵĂĐŽůĞĕĆŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞ,ĂĚŝƚŚ͘ůŐƵŶƐĚŽƐ
ĐŽŵƉŝůĂĚŽƌĞƐŵĂŝƐĐŝƚĂĚŽƐŶĞƐƚĞůŝǀƌŽƐĆŽ͗ƵŬŚĂƌŝ͕DƵƐůŝŵ͕ďƵĂƵĚ͕
Ibn Majah, Annasai, Al-Tirmizhi e Ahmad.
Sunnah -ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĄǀĞůĐŽŵĂƉĂůĂǀƌĂ,ĂĚŝƚŚ͖ŝƐƚŽ
Ġ͕ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĂƚƌĂĚŝĕĆŽĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟĞƐĞƵƐ
ensinamentos.
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Islam - ŽŶŽŵĞĚĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘^ĞƵŶŽŵĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĂŵĞƐŵĂƌĂŝǌĐŽŵŽĂ
ƉĂůĂǀƌĂĄƌĂďĞƉĂǌ;ƐĂůĂŵͿ͕ĞůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƐƵďŵŝƐƐĆŽăǀŽŶƚĂĚĞ
ĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽͲKĞǀŝǀĞŶĚŽĂǀŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ^ĞƵƐ
Mandamentos.
Muslim (Muçulmano) - um seguidor da religião Islâmica, semelhante
ăŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵŽƵŵƐĞŐƵŝĚŽƌĚŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĠƵŵƌŝƐƚĆŽ͕ŽƵƵŵ
seguidor do Judaísmo um Judeu, e assim por diante.
Khalifah - o nome do líder do Império Islâmico ou Califado Muçulmanos.
K ƚĞƌŵŽ <ŚĂůŝĨĂŚ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂ ƉĂůĂǀƌĂ ĄƌĂďĞ͕ ŬŚŝůĂĨĂŚ͕ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ
ƐƵĐĞƐƐĆŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽŽƐ<ŚĂůŝĨĂŚƐĞƌĂŵůşĚĞƌĞƐƋƵĞƐƵĐĞĚĞƌĂŵĂŽWƌŽĨĞƚĂ
DƵŚĂŵŵĂĚᕟƉĂƌĂĐƵŝĚĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂƐƐƵŶƚŽƐĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ
ĞŵƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽ͘ŶƚĆŽŶĆŽƚĞǀĞ<ŚĂůŝĨĂŚŶŽƐƷůƟŵŽƐϭϬϬĂŶŽƐ͘
Companheiro – termo usado para descrever os discípulos do Profeta
DƵŚĂŵŵĂĚᕟƋƵĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂŵĐŽŵĞůĞĞŵƵŝƚŽƐĚŽƐƋƵĂŝƐ͕ŵĂŝƐ
tarde, passaram a levar seus ensinamentos para outras nações e outros
povos pelo mundo fora.
Hijab -ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƵƐĂĚŽƉĂƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌŽůĞŶĕŽĚĞĐĂďĞĕĂƵƐĂĚŽ
pelas mulheres Muçulmanas, mas na verdade se refere ao completo
ǀĞƐƚƵĄƌŝŽĞǆƚĞƌŶŽŵŽĚĞƐƚŽĚĞƵŵĂŵƵůŚĞƌDƵĕƵůŵĂŶĂƐƋƵĞĞƐĐŽŶĚĞ
sua forma e seus encantos corporais.
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(YLGrQFLDVVREUHD([LVWrQFLDGH'HXV
^ĞŵĚƷǀŝĚĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐĠƵŵĂĚĂƐŐƌĂŶĚĞƐƋƵĞƐƚƁĞƐ
que surgem na discussão religiosa. Além disso, alguns que professam
ĂĐƌĞĚŝƚĂƌŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐĐŽŵŽƵŵƉŽĚĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌƋƵĞĐƌŝŽƵ
o Universo por outro lado, sustentam que Ele não tem envolvimento
Ğŵ^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽͲĂƉĞŶĂƐůĞĐƌŝŽƵĞĚĞƉŽŝƐĂĚĞŝǆŽƵƐŽǌŝŶŚĂĚĞƐƟŶŽ͘
Neste capítulo, apresentarei algumas das evidências que demonstram
ĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĞŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĞƵƐ͕ĐŽŵŽůĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞŝůƵƐƚƌĂĞŵ
Sua Mensagem para a humanidade, o Alcorão Sagrado. Hoje em dia,
algumas pessoas acreditam que este mundo é o produto do acaso, essa
ƐĞůĞĕĆŽĂůĞĂƚſƌŝĂŶŽƐůĞǀŽƵĂĞƐƐĞƉŽŶƚŽƐŽďƌĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐ͘
parte verdadeiramente triste deste argumento é que não é a crença de
alguns pobres, cegos, habitantes de cavernas sem instrução que não
sabem melhor e não podem compreender a grandeza do Universo.
EĆŽ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĠĂĐƌĞŶĕĂĚĞĂůŐƵŵĂƐĚĂƐŵĞŶƚĞƐĚŽƚĂĚĂƐĚĂĐŝġŶĐŝĂ
ĚŽƐĚŝĂƐĂƚƵĂŝƐƋƵĞƌĞũĞŝƚĂŵĂŐƌĂŶĚĞǌĂĞĂĮŶĂůŝĚĂĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞĚŽ
propósito desse mesmo elemento que estudam - desviando-se apenas
aqui da lógica que usam para mostrar aos outros a beleza da criação.
sĂŵŽƐƉĞŐĂƌ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƵŵĂƉĄŐŝŶĂĚŽĐĂŵƉŽĚĞĂƌƋƵĞŽůŽŐŝĂ͘
Quando os arqueólogos estão cavando através do solo e eles descobrem
ƵŵĂƌƚĞĨĂƚŽ͕ƵŵƉĞĚĂĕŽĚĞĐĞƌąŵŝĐĂŽƵĂƉŽŶƚĂĚĞƵŵĂĂƌŵĂĂŶƟŐĂ
ĠŝŶĐƌşǀĞůĐŽŵŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĞůĞƐƉŽĚĞŵĐŚĞŐĂƌăƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐŵƵŝƚŽ
ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐƐŽďƌĞĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐ
do artefato, mas também sobre as pessoas que o usaram: sua época,
sua cultura, suas crenças e sua sociedade. Tudo isso, baseado em uma
compreensão através de um fragmento de argila ou metal desbotado!
ŵĞƐŵĂůſŐŝĐĂƐĞĂƉůŝĐĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞĞƵƐƚĂŵďĠŵͲĐŽŵŽƉŽĚĞ
ƌĞŶĞŐĂƌŶǭůĞƋƵĂŶĚŽŽƐ͞ĂƌƚĞĨĂƚŽƐ͟ĚĞ^ƵĂŽďƌĂũĂǌŝĂŵĞŵƚŽĚĂ
parte ao seu redor - as estrelas e o cosmos, os oceanos, as plantas, os
animais, a diversidade e a beleza das diferentes raças que compõem
a humanidade.
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ĞĨĂƚŽ͕ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽŵĞŶĐŝŽŶĂŝƐƐŽŶŽůĐŽƌĆŽ͗
(Entre os Seus sinais está o de haver-vos criado companheiras
da vossa mesma espécie, para que com elas convivais; e colocou
amor e piedade entre vós. Por certo que nisto há sinais para
os sensatos).
(E entre os Seus sinais está a criação dos céus e da terra, as
variedades dos vossos idiomas e das vossas cores. Em verdade,
nisto há sinais para os que discernem).
(E entre os Seus sinais está o do vosso dormir durante a noite
e, durante o dia, e de procurardes a Sua graça. Certamente,
nisto há sinais para os que escutam).
(E entre os Seus sinais está o de mostrar-vos o relâmpago,
provocando temos e esperança, e o de fazer descer a água dos
ĐĠƵƐ͕ĐŽŵĂƋƵĂůǀŝǀŝĮĐĂĂƚĞƌƌĂĚĞƉŽŝƐĚĞŚĂǀĞƌƐŝĚŽĄƌŝĚĂ͘
Sabei que nisto há sinais para os sensatos). {Alcorão Sagrado
ϯϬ͗ϮϭͲϮϰ
EĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕ůůĂŚ;ĞƵƐͿŝŶƐƚƌƵŝƵĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵƐĂďĞĚŽƌŝĂ
ĞŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞƚŽĚĂƐĂƐĐƌŝĂĕƁĞƐͲĂƉƌŽǀĂĚĞĮŶŝƟǀĂ
ĚĞ^ƵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŚŽŵĞŵĨŽŝĐŽŶǀŝĚĂĚŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
sua própria criação.
Allah Todo-Poderoso diz: (Porventura, não foram eles criados
do nada, ou são eles os criadores? Ou criaram, acaso, os céus
e a terra? Qual! Não se persuadirão)! ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽϱϮ͗ϯϱ
ŵŽƵƚƌĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ĠĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞĨƵŶĕĆŽƋƵĞĚĞĮŶĞ
o corpo e o intelecto humano é tudo resultado do acaso ou de um
ĂĐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽĂůŐƵŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞƌĞŵƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŵŽƐ͍ƐƐĂŝĚĞŝĂ
ĠƌĞĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂŽƵƌĂǌĆŽ͍
ĞŵŽĚŽĂůŐƵŵ͊DĂƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂŵĞŵĂůŐŽĂƐƐŝŵĚĞǀĞƌŝĂŵ
ƌĞĂůŝǌĂƌƵŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐŝŵƉůĞƐ͘WĞŐƵĞƵŵĐŽƉŽĚĞƟŶƚĂĞƐĂůƉŝƋƵĞͲŽ
ƐŽďƌĞ Ƶŵ ƉĞĚĂĕŽ ĚĞ ƉĂƉĞů ŽƵ ƚĞůĂ͘  ƟŶƚĂ ŶŽ ƉĂƉĞů ĨŽƌŵĂ ƵŵĂ
ŝŵĂŐĞŵĂůĞĂƚſƌŝĂ͘^ĞĚĞƌƌĂŵĂƌŵŽƐŽƵƚƌŽĐŽƉŽĚĞƟŶƚĂĞŵŽƵƚƌŽ
ƉĂƉĞů ƐŽďƌĞƉŽƐƚŽ͕ Ă ŶŽǀĂ ĨŽƌŵĂ ƐĞƌĄ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘
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DĞƐŵŽƐĞƌĞƉĞƟƌŵŽƐĞƐƚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽŵŝůǀĞǌĞƐ͕ŶĆŽŚĂǀĞƌĄĚƵĂƐ
ĨŽƌŵĂƐŝĚġŶƟĐĂƐ͘/ƐƐŽŽĐŽƌƌĞƉŽƌƋƵĞĞƐƐĂƐĨŽƌŵĂƐƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵ
ĂĐŝĚĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ğ ŶĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŝĚġŶƟĐŽ͘ hŵĂ ĐŽŝƐĂ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƋƵĂŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐŇŽĐŽƐĚĞŶĞǀĞĞĐŽŵŽĐĂĚĂƵŵĠ
único e diferente.
ĂŵĞƐŵĂŵĂŶĞŝƌĂ͕ƐĞĐĂĚĂƐĞƌŚƵŵĂŶŽƟǀĞƐƐĞĞŶƚƌĂĚŽŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ
acidentalmente, duas pessoas não teriam semelhança na forma ou nas
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͘dŽĚŽŵƵŶĚŽƐĞƌŝĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞͲĂůŐƵŶƐĐŽŵ
três olhos, outros com um; alguns com narizes como vacas e outros
com trombas como os de elefantes; alguns se deslizariam de barriga
como cobras e outros que voam com asas. Mas, em vez disso, o que
vemos é uma semelhança esmagadora entre a vasta maioria de todos
os humanos. E ainda, em meio a toda essa semelhança, o Criador fez
ŶŽƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƵŵĂƐĚĂƐŽƵƚƌĂƐƉĂƌĂƋƵĞ
ƉƵĚĠƐƐĞŵŽƐŶŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞĂƉƌĞĐŝĂƌƵŵĂŽŽƵƚƌŽĐŽŵŽƷŶŝĐŽ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ƐĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽŚŽŵĞŵƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵĂĐŝĚĞŶƚĞ͕ŶĆŽƚĞƌŝĂ
ƐŝĚŽǀĂƌŝĂĚŽĚĞƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĞĨĞŵŝŶŝŶŽ͕ŵĂƐĞŵǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ƚŽĚŽƐ
ŽƐŚƵŵĂŶŽƐƚĞƌŝĂŵŽŵĞƐŵŽƐĞǆŽŽƵƐĞƌŝĂŵŐġŶĞƌŽƐŝŶĐŽŵƉĂơǀĞŝƐ͘
DĂƐĞƵƐĨĞǌĚŽŝƐŐġŶĞƌŽƐĐŽŵƉĂơǀĞŝƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĞ͕ĂůĠŵ
disso, Ele implantou um amor programado entre si, sem os quais, a
ƌĂĕĂŚƵŵĂŶĂŶĆŽƚĞƌŝĂŇŽƌĞƐĐŝĚŽ͘
Quem acredita que a vida não passa de um acidente nunca pode
ĞǆƉůŝĐĂƌŽŝŶƐƟŶƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞƵŵďĞďġƌĞĐĠŵͲŶĂƐĐŝĚŽƋƵĂŶĚŽĐŽŵĞĕĂ
a mamar no seio da mãe. Como é possível que todos os bebês saibam
ĐŽŵŽƐƵŐĂƌĞƐĞǀŽůƚĂƌƉĂƌĂŽƐĞŝŽƌĞŇĞǆŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞĂůŝŵĞŶƚĂƌ͍
Ou, também é possível que o peito de mãe comece a produzir leite
ůŽŐŽĂƉſƐŽŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂĐƌŝĂŶĕĂ͍ƐƐĞƐĞǆĞŵƉůŽƐƐĆŽĂƉĞŶĂƐƵŵĂ
pequena amostra das muitas provas claras que naturalmente levam as
pessoas que observam a possuir sabedoria e intelecto para concluir que
a toda a criação não surgiu acidentalmente. Em vez disso, o Universo
tem um Criador, que não apenas o criou para eles verem Seus sinais,
ŵĂƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĞŵĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞŵƐƵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘
Então, observamos como toda a criação é perfeita do começo ao
Įŵ͘EĆŽŝŵƉŽƌƚĂƉĂƌĂŽŶĚĞŽůŚĂŵŽƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŽƉƌŝŵŝĚŽƐƉĞůĂďĞůĞǌĂ
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e majestade de todo espectro de criação. Mas, por outro lado, as
invenções feitas pelos humanos são baseadas em pesquisas e estão
ƐƵũĞŝƚŽƐĂĨĂƐĞƐĐŽŶơŶƵĂƐĚĞŵĞůŚŽƌŝĂĞƐĆŽăƐǀĞǌĞƐƌĞĚĞƐĞŶŚĂĚŽƐ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ͘ĞǀŝĚŽĂŝƐƐŽ͕ŶĆŽŚĄŝŶǀĞŶĕĆŽĨĞŝƚĂƉĞůŽƐƐĞƌĞƐ
humanos que pode sempre ser referida tão perfeita. A respeito da
perfeição e plenitude de Sua criação, Allah Todo-Poderoso diz:
(Aquele que criou sete céus sobrepostos; tu não acharás
imperfeição alguma na criação do Clemente! Volta, pois, a
olhar! Vês, acaso, alguma fenda? Novamente, olha e torna a
ĨĂǌġͲůŽ͕ĞŽƚĞƵŽůŚĂƌǀŽůƚĂƌĄĂƟ͕ĐŽŶĨƵƐŽĞĨĂƟŐĂĚŽͿ͘ {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽϲϳ͗ϬϯͲϬϰ
Em outras palavras, não podemos ver nenhum defeito na obra e na
criação de Allah.
Ğ ĨĂƚŽ͕ Ğŵ ƚŽĚŽ Ž ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ͕ ůůĂŚ ĐŽŶǀŝĚĂ ŽƐ ĐĠƟĐŽƐ Ă
considerem Seus sinais no Universo. No seguinte versículo, Allah TodoPoderoso diz:
(Não veem, acaso, os incrédulos, que os céus e a terra eram
uma só massa, que desagregamos, e que criamos todos os seres
vivos da água? Não creem ainda)? ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽϮϭ͗ϯϬ
ƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞďŽŶŝƚŽĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
ăƐǀĞǌĞƐĠĐŚĂŵĂĚŽĚĞǀĞƌƐşĐƵůŽ͞ŝŐĂŶŐ͕͟ƉŽƌƋƵĞƉĂƌĞĐĞĚĞƐĐƌĞǀĞƌ
ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĂƚĞŽƌŝĂŵŽĚĞƌŶĂĚŽŝŐĂŶŐ͘ƐƐĂƚĞŽƌŝĂĂĮƌŵĂƋƵĞĂŶƚĞƐ
do universo surgir como o conhecemos hoje, foi uma grande massa de
ŵĂƚĠƌŝĂƋƵĞĐĂƵƐŽƵĂĞǆƉůŽƐĆŽ͘ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĂĞǆƉůŽƐĆŽ͕ŽƐƉůĂŶĞƚĂƐ͕
ĂƐĞƐƚƌĞůĂƐĞƚƵĚŽŽƋƵĞĞƐƚĄŶŽhŶŝǀĞƌƐŽƉĂƐƐŽƵĂĞǆŝƐƟƌ͘
Aqui, notamos como o Criador do Universo chama a atenção dos
ĚƵǀŝĚŽƐŽƐĂƚĞƵƐƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĞƐƚĞĞǀĞŶƚŽĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƌĞƚŽƌŶĂƌ
ăĐƌĞŶĕĂƚĂŶƚŽŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůůĂŚ;ĞƵƐjŶŝĐŽͿƋƵĂŶƚŽĞŵ^ĞƵ
envolvimento na criação ao nosso redor.
Considere e pondere sobre essas perguntas simples – primeiro: quem
ĐƌŝŽƵĂŐƌĂŶĚĞŵĂƐƐĂĚĞŵĂƚĠƌŝĂƋƵĞĞǆŝƐƟĂĂŶƚĞƐĚĂŐƌĂŶĚĞĞǆƉůŽƐĆŽ͍
ŵƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͗ƋƵĞŵĨŽŝŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĞǆƉůŽĚŝƌĞĚĂƌŽƌŝŐĞŵ
ĂŐĂůĄǆŝĂƐůŝŶĚĂŵĞŶƚĞŽƌĚĞŶĂĚĂƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐƐŽůĂƌĞƐ͍WŽƌĮŵ͕ĐŽŵŽ
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ƵŵŚŽŵĞŵĂŶĂůĨĂďĞƚŽŶŽĞƐĞƌƚŽĚĂƌĄďŝĂƋƵĞǀŝǀĞƵŵĂŝƐĚĞϭϰϬϬ
ĂŶŽƐ͕ŝƐƚŽĠŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟĚĞƐĐƌĞǀĞĂůŐŽƋƵĞĂƉĞŶĂƐŽƐ
ĐŝĞŶƟƐƚĂƐĐŽŵŽƐŵĂŝƐĂǀĂŶĕĂĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĞĨſƌŵƵůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐƚġŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞǆƉůŝĐĂƌ͍
A resposta clara e simples a estas perguntas intrigantes é que quem
os criou também é Aquele que os separou entre si e assim formou o
hŶŝǀĞƌƐŽ͘ĚĞĨĂƚŽ͕ůĞĠƚĂŵďĠŵƋƵĞůĞƋƵĞƌĞǀĞůŽƵ^ĞƵĚĞƐŝŐŶĐƌŝĂƟǀŽ
ĂŽ^ĞƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽDƵŚĂŵŵĂĚᕟŶŽůĐŽƌĆŽĐŽŵŽƵŵƐŝŶĂůĞƵŵĂ
ƉƌŽǀĂĚĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐͲŽƌŝĂĚŽƌĞŽ^ĞŶŚŽƌĚŽhŶŝǀĞƌƐŽ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽƵŵĂĐůĂƌĂĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚĞ^ĞƵĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵ^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽ͘WŽƌ
^ƵĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͕ĞƵƐŶĆŽĚĞŝǆĂǀŽĐġƐĞƉĞƌŐƵŶƚĂƌŽƵĂĐŚĂƌ͘KůĐŽƌĆŽ
ĚŝǌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞĠĞƵƐƋƵĞĨĞǌƚƵĚŽŝƐƐŽĞĚĞƉŽŝƐƌĞǀĞůŽƵ
ŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĂŽ^ĞƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽᕟ͘ĞŶƚĆŽůĞ;ůůĂŚͿĐŽŶĐůƵŝĐŽŵŵĂŝƐ
ƉĞƌŐƵŶƚĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞĚŝƌĞƚĂ͗͞ůĞƐŶĆŽƐĞƐƵďŵĞƚĞƌĆŽĂŝŶĚĂ͍͟
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƷŶŝĐĂƐĞĚĞĮŶŝĚŽƌĂƐĚŽ/ƐůĂŵĞŵ
comparação com outras religiões, é que é através da razão que a
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐĠĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂ͘EĆŽŚĄƚĂůĐŚĂŵĂĚŽŶŽůĐŽƌĆŽ
^ĂŐƌĂĚŽƉĂƌĂƚĞƌĨĠĐĞŐĂĞŵƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞƚĞŽůŽŐŝĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐ͕
DĞŶƐĂŐĞŝƌŽƐĞZĞǀĞůĂĕƁĞƐ͕ĞƚĐ͕͘ŵĂƐĠĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƋƵĞůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽůĞǀĂƚŽĚĂĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĂĐŚĞŐĂƌăĐŽŶĐůƵƐĆŽ
ĚĞ^ƵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĞ^ƵĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽƉŽƌ^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽ͘ŽŵŽƚĂů͕Ž/ƐůĂŵ
ĚŝƐƟŶŐƵĞͲƐĞĐŽŵŽĂƌĞůŝŐŝĆŽĚĂƌĂǌĆŽĞĚŽŝŶƚĞůĞĐƚŽŝƐƐŽůĞǀĂăĨĠ͕ĐŽŵ
base em evidências.
Outra evidência convincente é o envio de Profetas (que a paz esteja
ĐŽŵĞůĞƐͿĐŽŵŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂƚŽĚĂĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ
ĂĮƌŵĂƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƋƵĞůĞŶĆŽũƵůŐĂƌĄŶĞŶŚƵŵĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĂƚĠĞůĞƐƌĞĐĞďĞƌĂŵƵŵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ͘ĞǀŝĚġŶĐŝĂĮŶĂůĂƐĞƌ
ĚŝƐĐƵƟĚĂĠŽƐĞŶƟŵĞŶƚŽŝŶĂƚŽĚĞĚĞƐĂŵƉĂƌŽĞƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĂƵŵƌŝĂĚŽƌ
que todos os seres humanos fazem em momentos de grave sofrimento,
ĐŽŵŽƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĞŵĚĞƐĂƐƚƌĞƐŶĂƚƵƌĂŝƐŽƵƋƵĂŶĚŽĞƐƟǀĞƌăĚĞƌŝǀĂŶŽ
ŵĂƌ͘ƐƐĞĨĂƚŽůĞǀŽƵtŝŶƐƚŽŶŚƵƌĐŚŝůůĂĚŝǌĞƌƵŵĂǀĞǌ͗͞EĆŽŚĄĂƚĞƵƐ
ŶŽĐĂŵƉŽĚĞďĂƚĂůŚĂ͘͟
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚĞƐĐƌĞǀĞĞƐƐĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽ
do Alcorão Sagrado:
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(E se o infortúnio açoita o homem, ele Nos implora, quer esteja
deitado, sentado ou em pé. Porém, quando o libertamos de
ƐĞƵŝŶĨŽƌƚƷŶŝŽ͕ĞŝͲůŽƋƵĞĐĂŵŝŶŚĂ͕ĐŽŵŽƐĞŶĆŽEŽƐƟǀĞƐƐĞ
implorado quando o infortúnio o açoitava. Assim foram
abrilhantados os atos dos transgressores (por Satanás)).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϬ͗ϭϮ
Concluo este capítulo com uma história interessante que descreve
um encontro muito comum entre um ateu que baseia sua negação de
ĞƵƐĞŵďĂƐĞƐ͞ĐŝĞŶơĮĐĂƐ͟ĞƵŵĂůƵŶŽĐƌĞŶƚĞƋƵĞĚĄĂƐĞƵƉƌŽĨĞƐƐŽƌ
ƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐŽďƌĞĂĨĠĞŵĞƵƐ͘
hŵƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚĞƵĚĞĮůŽƐŽĮĂĨĂůĂăƐƵĂƚƵƌŵĂƐŽďƌĞŽƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞ
ĂĐŝġŶĐŝĂƚĞŵĐŽŵĞƵƐ͘
Ele pede que um dos seus estudantes Muçulmanos se levante.
Professor: “Você é Muçulmanos, não é, jovem”?
Aluno: “Sim, senhor, sou Muçulmanos”.
Professor: “Então você acredita em Deus, ou como você o chama, de
Allah”?
Aluno: “Absolutamente, senhor”.
Professor: “Deus é bom”?
Aluno: “Claro”.
Professor: “Deus é Todo-Poderoso”?
Aluno: “Sim, é”.
Professor: “Bem, devo lhe dizer que minha mãe morreu de câncer,
embora ela tenha orado a Deus para curá-la. A maioria de nós tentaria
ajudar outras pessoas doentes ou necessitadas. Mas Deus não. Como
esse Deus é bom então? Hmm”?
;KĂůƵŶŽĮĐŽƵĞŵƐŝůġŶĐŝŽ͘Ϳ
Professor: “Você não pode responder, pode? Vamos começar novamente,
ó jovem. Deus é bom”?
Aluno: “Sim”.
Professor: “Satanás é bom”?
Aluno: “Não”.
Professor: “De onde vem o Satanás”?
Aluno: “De ... Deus”?
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Professor: ͞/ƐƐŽŵĞƐŵŽ͘ŝŐĂͲŵĞ͕ĮůŚŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂůŶĞƐƐĞŵƵŶĚŽ͍͟
Aluno: “Sim”.
Professor: “O mal está em toda parte, não é? E Deus fez tudo. Corrigir”?
Aluno: “Sim”.
Professor: “Então quem criou o mal”?
;KĂůƵŶŽŶĆŽƌĞƐƉŽŶĚĞ͘Ϳ
Professor: “Há doença? Imoralidade? Ódio”? Feiúra? Todas essas coisas
ƚĞƌƌşǀĞŝƐĞǆŝƐƚĞŵŶŽŵƵŶĚŽ͕ŶĆŽĠ͍͟
Aluno: “Sim, senhor”.
Professor: “Então, quem os criou”?
;KĂůƵŶŽĮĐŽƵĞŵƐŝůġŶĐŝŽ͘Ϳ
Professor: ͞ĐŝġŶĐŝĂĚŝǌƋƵĞǀŽĐġƚĞŵĐŝŶĐŽƐĞŶƟĚŽƐƋƵĞƵƐĂƉĂƌĂƋƵĞ
ŝĚĞŶƟĮƋƵĞĞŽďƐĞƌǀĞŽŵƵŶĚŽĂŽƐĞƵƌĞĚŽƌ͘͟ŝŐĂͲŵĞ͘͘͘ǀŽĐġũĄǀŝƵ
seu Deus?
Aluno: “Não, senhor”.
Professor: “Diga-nos se você já ouviu seu Deus”?
Aluno: “Não, senhor”.
Professor: ͞sŽĐġũĄƐĞŶƟƵƐĞƵĞƵƐ͕ƉƌŽǀŽƵƐĞƵĞƵƐ͕ĐŚĞŝƌŽƵƐĞƵĞƵƐ͍
Você já teve alguma percepção sensorial de Deus para esse assunto”?
Aluno: “Não senhor. Receio que não”.
Professor: “Sim, receio que ninguém tenha. No entanto, você ainda
acredita em Ele”?
Aluno: “Sim”.
Professor: “De acordo com dados empíricos, testáveis, demonstráveis
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ĂĐŝġŶĐŝĂĚŝǌƋƵĞƐĞƵĞƵƐŶĆŽĞǆŝƐƚĞ͘&ĂǌĞƌŽƋƵĞǀŽĐġ
diz isso”?
Aluno: “Nada. Tenho apenas a minha fé”.
Professor: “Sim, Fé”. E esse é o problema que a ciência tem. Por que
ǀŽĐġŶĆŽƐĞƐĞŶƚĂĞŶƚĆŽ͕ĐŽŵŽĂĐŚŽƋƵĞũĄĚŝƐƐĞŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͘ƉſƐ
essa troca, outro aluno se levanta inesperadamente e corajosamente
se dirige ao professor.
Aluno #2: ͞WƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĞǆŝƐƚĞĐĂůŽƌ͍͟
Professor: “Porque sim, é claro”.
Aluno # 2: ͞ĞǆŝƐƚĞĨƌŝŽ͍͟
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Professor: “Sim...”.
Aluno # 2: “Não senhor. Não tem”.
;ƐĂůĂĚĞĂƵůĂĮĐĂŵƵŝƚŽƋƵŝĞƚĂĐŽŵĞƐƐĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞǀĞŶƚŽƐͿ͘
Aluno # 2: “Senhor, você pode ter muito calor, mais calor, superaquecer,
calor branco, um pouco de calor ou nenhum calor. Mas nós não temos
ĂůŐŽĐŚĂŵĂĚŽĨƌŝŽ͘WŽĚĞŵŽƐĂƟŶŐŝƌϰϱϴŐƌĂƵƐĂďĂŝǆŽĚĞǌĞƌŽƋƵĞŶĆŽ
ĠĐĂůŽƌ͕ŵĂƐŶĆŽƉŽĚĞŵŽƐŝƌŵĂŝƐůŽŶŐĞĚĞƉŽŝƐĚŝƐƐŽ͘>ĄŶĆŽĞǆŝƐƚĞĨƌŝŽ͘
Frio é apenas uma palavra que usamos para descrever a ausência de
calor. Não podemos medir o frio. O calor é energia. Frio não é o oposto
de calor, senhor, apenas a ausência disso”.
;,ŽƵǀĞƵŵƐŝůġŶĐŝŽƚŽƚĂůŶĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂͿ͘
Aluno # 2: ͞ĂĞƐĐƵƌŝĚĆŽ͕ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͍ǆŝƐƚĞƚĂůĐŽŝƐĂĐŽŵŽĞƐĐƵƌŝĚĆŽ͍͟
Professor, cautelosamente: “Sim. O que é à noite se não houver Trevas”?
Aluno # 2: “Isso não está correto, senhor. Escuridão é a ausência de
alguma coisa. Você pode ter pouca luz, luz normal e luz brilhante... mas
se você não tem luz constantemente, é chamado escuridão, não é? Na
ƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ĂĞƐĐƵƌŝĚĆŽŶĆŽĠĂůŐŽĚŝƐƟŶƚŽ͘^ĞĨŽƐƐĞŝƐƐŽ͕ǀŽĐġƐĞƌŝĂĐĂƉĂǌ
de fazer a escuridão mais escura, não é”?
Professor: “Então, qual é o seu argumento, jovem aluno”?
Aluno # 2: ͞^ĞŶŚŽƌ͕ŵĞƵĂƌŐƵŵĞŶƚŽĠƋƵĞƐƵĂƉƌĞŵŝƐƐĂĮůŽƐſĮĐĂĠ
carente”.
Professor: ͞ĞĨĞŝƚŽ͊sŽĐġŐŽƐƚĂƌŝĂĚĞŵĞĞǆƉůŝĐĂƌĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽĠŝƐƐŽ͍͟
Aluno # 2: “Sim. Você está trabalhando na premissa da dualidade.
Argumenta que há vida e depois há morte, um bom Deus e outro Deus
ƌƵŝŵ͘sŽĐġĞƐƚĄǀĞŶĚŽŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĞƵƐĐŽŵŽĂůŐŽĮŶŝƚŽ͕ĂůŐŽƋƵĞƉŽĚĞ
ƐĞƌŵĞĚŝĚŽ͘^ĞŶŚŽƌ͕ĂĐŝġŶĐŝĂŶĆŽƉŽĚĞŶĞŵĞǆƉůŝĐĂƌƵŵƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ
ŽƵƵŵĂŝĚĞŝĂ͘ůĞƵƐĂĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞĞŵĂŐŶĞƟƐŵŽ͕ŵĂƐŶƵŶĐĂŽƐǀŝƵ͕
muito menos completamente compreendido qualquer um deles. Ver a
morte como o oposto da vida é ser ignorante do fato de que a morte
ŶĆŽƉŽĚĞĞǆŝƐƟƌĐŽŵŽƵŵĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂĚŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞ͘ŵŽƌƚĞŶĆŽ
é o oposto da vida, apenas a ausência dela. Agora me diga, professor.
Você ensina a seus alunos que eles evoluíram de um macaco”?
Professor: “Se você está se referindo à evolução natural processo, sim,
claro que sim”.
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Aluno # 2: “Você já observou a evolução com seus olhos próprios,
senhor”?
(O professor balança a cabeça com um sorriso malicioso, começando
ĂǀĞƌƉĂƌĂƋƵĞƌƵŵŽŽĂƌŐƵŵĞŶƚŽĞƐƚĂǀĂƚŽŵĂŶĚŽͿ͘
Aluno # 2: “Como ninguém jamais observou o processo de evolução
no trabalho e não pode sequer provar que é um constante processo!
Então, não está ensinando sua opinião, senhor? Tu não és então um
ĐŝĞŶƟƐƚĂ͕ŵĂƐƵŵƉƌĞŐĂĚŽƌ͍͟
;ƚƵƌŵĂĮĐŽƵĞŵĂůǀŽƌŽĕŽͿ͘
Aluno # 2: ͞ǆŝƐƚĞĂůŐƵĠŵĚĂƚƵƌŵĂƋƵĞũĄǀŝƵŽĐĠƌĞďƌŽĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͍͟
;ĐůĂƐƐĞĐŽŵĞĕĂĂƌŝƌͿ͘
Aluno # 2: ͞ǆŝƐƚĞĂůŐƵĠŵĂƋƵŝƋƵĞũĄŽƵǀŝƵŽĐĠƌĞďƌŽĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕
ƐĞŶƟƵ͕ƚŽĐŽƵŽƵĐŚĞŝƌŽƵ͍EŝŶŐƵĠŵƉĂƌĞĐĞƚĞƌĨĞŝƚŽŝƐƐŽ͘ŶƚĆŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
com as regras estabelecidas de metodologia empírica e demonstrável,
ĂĐŝġŶĐŝĂĚŝǌƋƵĞƐĞƵĐĠƌĞďƌŽŶĆŽĞǆŝƐƚĞ͕ƐĞŶŚŽƌ͘ŽŵƚŽĚŽŽƌĞƐƉĞŝƚŽ͕
ƐĞŶŚŽƌ͕ĐŽŵŽĐŽŶĮĂŵŽƐĞŵƐƵĂƐƉĂůĞƐƚƌĂƐ͍͟
;ƐĂůĂĮĐŽƵĞŵƐŝůġŶĐŝŽƚŽƚĂů͘KƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽůŚĂĨƌŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂůƵŶŽ
ηϮ͕ĐŽŵŽƌŽƐƚŽŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽ͘Ϳ
Professor: ͞ƵĂĐŚŽƋƵĞǀŽĐġƚĞƌĄƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂƌŶĞůĞƐ͕ĮůŚŽ͘͟
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hŵĂƌĄƉŝĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚƐŽďƌĞĂƐŽƌŝŐĞŶƐĚŽŶŽŵĞůůĂŚ
ƉƌŽĚƵǌŝƵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵƵŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͘ ǆŝƐƚĞŵ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĂŵƋƵĞůůĂŚĠŽŶŽŵĞƉĂŐĆŽƉĂƌĂŽĞƵƐĚĂůƵĂĂĚŽƌĂĚŽƉŽƌ
ĄƌĂďĞƐƉƌĠͲŚŝƐƚſƌŝĐŽƐͲĞĞůĞƐƚĞŵĂƚĠƵŵĂďŽĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ĞŵƋƵĂĚƌŝŶŚŽƐƉĂƌĂĞŶƐŝŶĂƌĐƌŝĂŶĕĂƐƉĞƋƵĞŶĂƐ͕ĐŽŵŽ͞DŽǌůĞŵƐ͟
ĂĚŽƌĂǀĂŵĞƐƐĞşĚŽůŽĚĂůƵĂ͘ƌĂďĞƐƌŝƐƚĆŽƐ͕ƉŽƌĠŵ͕ĮĐĂƌŝĂŵŵĂŝƐ
ŝŶƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌĞƐƐĂĨĂůƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͕ũĄƋƵĞĂƉĂůĂǀƌĂůůĂŚĠƵƐĂĚĂ
ƉĂƌĂĞƵƐŶĂşďůŝĂƌĂďĞ;ƋƵĞƉƌĞĐĞĚĞĂşďůŝĂĞŵŝŶŐůġƐƉŽƌǀĄƌŝŽƐ
ƐĠĐƵůŽƐͿ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌŵĞůŚŽƌŽŶŽŵĞůůĂŚ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ƋƵĞŶŽƐĂƉƌŽĨƵŶĚĞŵŽƐƵŵƉŽƵĐŽŶĂŐƌĂŵĄƟĐĂĞůŝŶŐƵşƐƟĐĂĚŽĄƌĂďĞ
ƉĂƌĂĐŚĞŐĂƌĂŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽŵĂŝƐƉƌĞĐŝƐŽ͘
ƉĂůĂǀƌĂůůĂŚĠƵŵĂƉĂůĂǀƌĂĄƌĂďĞƋƵĞƵŶĞĚƵĂƐWĂůĂǀƌĂƐĞŵĄƌĂďĞ͗
ůĞ/ůĂĂŚ͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂŵ͞ĞƵƐ͟ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘K͞ů͟ŶĂŐƌĂŵĄƟĐĂ
ĄƌĂďĞƐĞƌǀĞĐŽŵŽƵŵĂƌƟŐŽĚĞĮŶŝĚŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͗
Um membro da classe de determinantes que restringe ou
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝǌĂƵŵƐƵďƐƚĂŶƟǀŽ͘ŵŝŶŐůġƐ͕oĠŽĂƌƟŐŽĚĞĮŶŝĚŽ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽƵƐĂĚŽĐŽŵŽĂĐŝŵĂ͕ŶĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂĂƉĞŶĂƐ͞KĞƵƐ͕͟
ŵĂƐƚĂŵďĠŵŽƵƚƌŽƐŵĞŝŽƐ͗ŽĞƵƐĠjŶŝĐŽĞjŶŝĐŽĞƵƐ͘YƵĞďƌĂŶĚŽͲŽ
ĂŝŶĚĂŵĂŝƐ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĞŶƚĞŶĚĞƌŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞ/ůĂĂŚ͕ƋƵĞĠŵĂŝƐ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚƌĂĚƵǌŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂůŝǀƌĞĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂĐŽŵŽĞƵƐ
ͬĚĞƵƐ͘EŽƌĂďĞ͕ƉŽƌĠŵ͕ƚŽĚŽƐŽƐƐƵďƐƚĂŶƟǀŽƐƐĆŽĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞ
ƌĂşǌĞƐǀĞƌďĂŝƐĚĞƚƌġƐůĞƚƌĂƐƋƵĞĂũƵĚĂŵĂĞůƵĐŝĚĂƌƐĞƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ƐƐŝŵ͕ŽƐƵďƐƚĂŶƟǀŽ/ůĂĂŚĠĚĞƌŝǀĂĚŽĚŽǀĞƌďŽĄƌĂďĞĚĞ
ƚƌġƐůĞƚƌĂƐůŝŚĂ͘WƌŽĐƵƌĂŶĚŽƉŽƌĞƐƐĞƐĚŽŝƐƚĞƌŵŽƐŶŽůĠǆŝĐŽĚĂůşŶŐƵĂ
ĄƌĂďĞĚĞ>ĂŶĞʹŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŝĐŝŽŶĄƌŝŽƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌŽŝĚŝŽŵĂĄƌĂďĞ͕
especialmente como falado durante a era do nascimento do Islam –
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͗
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AlihaͲĂƋƵŝůŽƋƵĞĠƐĞƌǀŝĚŽ͕ĂĚŽƌĂĚŽĞĂĚŽƌĂĚŽ͘
Ilaah - um objeto de adoração ou veneração.
ŶƚĆŽ͕ĂŽĐŽŵďŝŶĂƌĞƐƐĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽƉƌŽĨƵŶĚĂĞďĄƐŝĐĂĚĞ/ůĂĂŚĐŽŵŽ
artigo definido, que na verdade a limita e a restringe a uma entidade,
chegamos ao significado de Allah como é entendido por Muçulmanos
- O único Deus merecedor de adoração, Aquele que é servido com
submissão completa e Aquele que é adorado acima de todos outros.
E esta definição abrangente também resume a Abordagem Islâmica
ao culto.
No Islam, adoração não é simplesmente uma obrigação de uma vez
ƉŽƌƐĞŵĂŶĂŽƵƵŵĂƚĂƌĞĨĂ͕ŵĂƐƐŝŵ͕ĠƵŵĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽĐŽŶơŶƵĂĚĞ
adoração ou imenso amor, por Nosso Criador e Sustentador. É para
ĂĚŽƌĄͲ>Ž͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐĐƵƌǀĂŶĚŽŶŽƐƐŽƐƌŽƐƚŽƐƉĂƌĂůĞĞŵŚŽŶƌĂĞ
reverência, mas também obedecendo a Seus mandamentos.
Em outras religiões, tais comandos são frequentemente vistos como
um conjunto pesado e rígido de regras, mas elas não são vistas desta
maneira por devotos Muçulmanos! Em vez disso, eles são vistos mais
como orientações amorosas, dadas para nós por Aquele a quem
ĂŵĂŵŽƐ͕ĞĚĞĨĂƚŽƋƵĞůĞƋƵĞŶŽƐĂŵĂ͕ĂĮŵĚĞƐĞƌŵŽƐŐƵŝĂĚŽƐ
ao sucesso, honra e felicidade, e não cair em desespero, desastre ou
desorientação.
O mesmo acontece com os pais que estabelecem regras cuidadosas
Ğ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ƐĞƵƐ ĮůŚŽƐ͕ ŶĆŽ ƉĂƌĂ ŽƉƌŝŵŝƌ ŽƵ ĐĂƵƐĂŶĚŽͲůŚĞƐ
ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ͕ŵĂƐĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂƌĂǌĆŽĐŽŶƚƌĄƌŝĂͲƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐġͲůŽƐ͕
ĐƵŝĚĄͲůŽƐĞůĞǀĄͲůŽƐĂŽƐƵĐĞƐƐŽ͘
Além disso, isso impacta a comunicação de um Muçulmano com seu
Senhor, quando estendem as mãos em oração. Eles estão conversando,
ŶĆŽĐŽŵƵŵĞƵƐĚŝƐƚĂŶƚĞĞŽďƐĐƵƌŽ͕ŵĂƐĐŽŵƵŵĞƵƐƋƵĞĐƵŝĚĂ
ĚĞůĞƐĞŽƐŽƵǀĞĐŽŵƚĞƌŶƵƌĂ͘YƵĂŶĚŽŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ;ĚŝƐĐşƉƵůŽƐͿ
ĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟƉĞƌŐƵŶƚĂƌĂŵƐŽďƌĞĞƵƐ͕ŽƉƌſƉƌŝŽĞƵƐ
respondeu-lhes com as seguintes belas palavras imortalizadas no
Alcorão Sagrado:
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Allah Todo-Poderoso diz: (Quando Meus servos te perguntarem
de Mim, dize-lhes que estou próximo e ouvirei o rogo do
suplicante quando a Mim se dirigir. Que atendam o Meu apelo
ĞƋƵĞĐƌĞŝĂŵĞŵDŝŵ͕ĂĮŵĚĞƋƵĞƐĞĞŶĐĂŵŝŶŚĞŵͿ͘{Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϬϮ͗ϭϴϲ

hŵDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂďĞƋƵĞĞƐƚĄůŝĚĂŶĚŽĐŽŵƵŵĞƵƐƋƵĞůŚĞƐĂŵĂĞ
ĂŵĂŽƋƵĞĠďŽŵƉĂƌĂĞůĞƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ĂŵĂŝƐĂůƚĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚŽĂŵŽƌ
Ġ Ă ŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ Ğ ƉĞƌĚĆŽ ƋƵĞ ĞƵƐ ƚĞŵ ƉƌŽŵĞƟĚŽ ăƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĂŵŶǭůĞĞĂŐĞŵĐŽŵƌĞƟĚĆŽ͘/ƐƚŽĠĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĞƐƚƌĂŶŚŽƋƵĞ
ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĞũĂŵĂĐƵƐĂĚŽƐĚ
 ĞƐĞŐƵŝƌƵŵĞƵƐĚĞǀŝŶŐĂŶĕĂĞƌĂŝǀĂ
ƋƵĂŶĚŽŽƉƌſƉƌŝŽĞƵƐĚĞĐůĂƌŽƵƐŽďƌĞƐŝŵĞƐŵŽ͗
Quando Allah decretou a Criação, prometeu a si Mesmo escrevendo
ĞŵƐĞƵůŝǀƌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĚŝĂŶƚĞĚǭůĞ͗͞A misericórdia prevalece
sobre a Minha ira”͘;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
Ele não apenas prometeu a Seus devotos e adoradores Seu perdão
ĞǆƉĂŶƐŝǀŽ͕ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵƉƌŽŵĞƚĞƵĞŶĐŚĞƌƐĞƵƐĐŽƌĂĕƁĞƐĐŽŵĂŵŽƌ͕
como nas seguintes palavras do Alcorão:
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝǌ͗;YƵĂŶƚŽĂŽƐĐƌĞŶƚĞƐƋƵĞƉƌĂƟĐĂƌĞŵ
o bem, o Clemente lhes concederá afeto perene). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϵ͗ϵϲ
Surpreendentemente, uma busca no Alcorão pela frase “Deus ama”
produz dezessete resultados, separados das duas vezes que Allah
se refere para Si mesmo pelo nome “Al-Wadood”͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂŽ
ŵŽƌŽƐŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵĐĞƌĐĂĚĞƋƵĂƚƌŽŽƵĐŝŶĐŽŽƵƚƌĂƐŵĞŶĕƁĞƐ
sobre o amor de Allah por Seus servos, trazendo o total para cerca de
ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĂŽ^ĞƵĂŵŽƌĂƉĞŶĂƐŶŽůĐŽƌĆŽ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŚĄǀĄƌŝŽƐ,ĂĚŝƚŚƐ;ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ͕ƋƵĞ
ĂƉĂǌĞĂƐďġŶĕĆŽƐĚĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞ͕ͿƋƵĞƚĂŵďĠŵŵĞŶĐŝŽŶĂŵ
ĞĚŝƐĐƵƚĞŵŽĂŵŽƌĚĞůůĂŚƉĞůŽƐĐƌĞŶƚĞƐ͘ŶƚƌĞĞƐƐĞƐ,ĂĚŝƚŚƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵ
ĚŽŝƐƋƵĞƐĆŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐĂƟǀĂŶƚĞƐ͗
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
ĚŝƐƐĞ͗ŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟĚŝƐƐĞ͗“Quando Allah ama um
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servo, anuncia ao Jibril (anjo Gabriel) e diz: “Na verdade, Eu amo
fulano, então você também deve amá-lo”. Então Gabriel o ama
e faz um anúncio nos céus, dizendo: “Allah ama essa pessoa e
vocês devem amá-lo também. Assim, os moradores dos céus
começam a amá-la e tal pessoa é honrado na face da terra”.
;ƵŬŚĂƌĞDƵƐůŝŵͿ
Também...
^ĞŐƵŶĚŽŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿĚŝƐƐĞ͗Ž
DĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟƵŵĂǀĞǌŶŽŵĞŽƵƵŵŚŽŵĞŵĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽ
ĚĞƵŵĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽƋƵĞůŝĚĞƌŽƵŽƵƚƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐĞŵŽƌĂĕĆŽ͘>ŽŐŽ
ĞůĞƐƉĞƌĐĞďĞƌĂŵƋƵĞĞůĞƟŶŚĂƵŵŚĄďŝƚŽĚĞƐĞŵƉƌĞĐŽŶĐůƵŝƌƐƵĂ
ƌĞĐŝƚĂĕĆŽĚĞŽƌĂĕĆŽĐŽŵƵŵ͞ĐĂƉşƚƵůŽ͟ƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŽůĐŽƌĆŽ͕
ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞůůĂŚ;^ƵƌĂƚĂϭϭϮͿ͕ĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Dize: Ele é Allah, o Único! Allah! O
Absoluto! Jamais gerou ou foi gerado! E ninguém é comparável
a Ele)!ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ĂƉşƚƵůŽϭϭϮ
ŽƌĞƚŽƌŶĂƌăĐŝĚĂĚĞĚĞDĂĚŝŶĂŚ͕ĞůĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂƌĂŵŝƐƐŽĂŽ
DĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ͕ƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗“Pergunte a ele por
quê fez isso”.&ŽŝƉĞƌŐƵŶƚĂĚŽĞŽŚŽŵĞŵƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗“Esta
surata (capitulo) contém as qualidades e atributos de Allah, o
'ƌĂĐŝŽƐŽ͕ĞƉŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕ŐŽƐƚŽĚĞƌĞĐŝƚĄͲůŽĐŽŵĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͘͟
KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟĞŶƚĆŽůŚĞƐĚŝƐƐĞ͗“Devido ao amor
daquele homem por esta surata do Alcorão, digam-lhe que Allah
o ama também”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
Assim, o amor é uma palavra e um conceito comumente mencionado,
ƚĂŶƚŽŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞŶĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚŽWƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚᕟ͕
ŝůƵƐƚƌĂŶĚŽĐŽŵŽůůĂŚĞƐƚĄŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽĞŵŐƵŝĂƌ^ĞƵƐƐĞƌǀŽƐƉĂƌĂ
ĂƋƵŝůŽƋƵĞƚƌĂƌĄƐĞƵƐƵĐĞƐƐŽĞĨĞůŝĐŝĚĂĚĞ͕ƚĂŵďĠŵůĞǀĂƌĂƋƵĞůĞŽƐ
ĂŵĞĂŝŶĚĂŵĂŝƐ͘hŵƷůƟŵŽĞǆĞŵƉůŽĚĂŵĞŶĕĆŽĂŽĂŵŽƌĚĞůůĂŚƉŽƌ
Seus servos vem a seguir no Hadith, em que Allah é citado pelo Profeta
DƵŚĂŵŵĂĚᕟĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
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^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗
O Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos estejam com
ĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝƐƐĞ͗͞YƵĞŵŵŽƐƚƌĂŚŽƐƟůŝĚĂĚĞ
a um amigo meu, então declarei guerra contra ele. Meu servo
não se aproxima de mim com mais nada amado para Mim do
ƋƵĞŽƐĚĞǀĞƌĞƐƋƵĞůŚĞƚĞŶŚŽŽďƌŝŐĂĚŽ͘DĞƵƐĞƌǀŽĐŽŶƟŶƵĂĂƐĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂƌĚĞDŝŵĐŽŵĂĕƁĞƐĨĂĐƵůƚĂƟǀĂƐĂƚĠƵŽĂŵĂƌ͘YƵĂŶĚŽ
Eu o amo, serei sua audição com que ele ouve, sua visão com a
qual vê, sua mão com a qual ele agarra e seu pé com o qual ele
anda. Se ele Me pedir algo, Eu certamente darei. Se ele Me pedir
refúgio, certamente concederei a ele. Eu não hesito em fazer
ƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŝƐĂĐŽŵŽŚĞƐŝƚŽĞŵƟƌĂƌĂůŵĂĚĞƵŵĐƌĞŶƚĞ͕ƉŽƌƋƵĞ
ele odeia a morte e odeio desagradá-lo”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌƵŬŚĂƌŝͿ
KĂŵŽƌĠƵŵĂĞŵŽĕĆŽŐƌĂŶĚĞĞĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƋƵĞĠĞǆƉƌĞƐƐŽĚĞ
ŵƵŝƚĂƐŵĂŶĞŝƌĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĂůĂǀƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘Ğ
fato, uma das maiores manifestações de amor é misericórdia,
ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵĞǆƉƌĞƐƐŽŶĂşďůŝĂ͕“… e mostre-me misericórdia
de acordo com seu grande amor.”EĞĞŵŝĂƐϭϯ͗ϮϮ͘
Além disso, quando alguém considera o maior vínculo de amor que
ĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĐŽŶĐŽƌĚĂƋƵĞĠŽǀşŶĐƵůŽ
ƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞƵŵĂŵĆĞĞƐĞƵƐĮůŚŽƐ͘KWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ
comentou uma vez sobre isso ilustrando a seus Companheiros a
grandeza de Misericórdia de Allah para aqueles que se submetem
a Ele e O adoram:

“Alguns prisioneiros foram levados ao Mensageiro da Allah ᕟ, e
ŚĂǀŝĂƵŵĂŵƵůŚĞƌĞŶƚƌĞĞůĞƐƋƵĞĞƐƚĂǀĂƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƉŽƌƐĞƵĮůŚŽ͘
YƵĂŶĚŽĞůĂĞŶĐŽŶƚƌŽƵƐĞƵĮůŚŽ͕ŽĂďƌĂĕŽƵĞŽĐŽůŽĐŽƵŶŽƉĞŝƚŽ͘
Então o Mensageiro de Allah ᕟ nos disse: Vocês acham que essa
ŵƵůŚĞƌũŽŐĂƌŝĂƐĞƵĮůŚŽŶŽĨŽŐŽ͍ZĞƐƉŽŶĚĞƌĂŵ͗͞EĆŽ͕ƉŽƌůůĂŚ͕
ŶĆŽƐĞĞůĂƉƵĚĞƌƌĞƐŝƐƟƌ͘͟KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse: “Allah
é mais misericordioso para com Seus servos do que esta mulher
ĠƉĂƌĂŽĮůŚŽĚĞůĂ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌĞDƵƐůŝŵͿ
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Assim, no Islam, Allah se chama por noventa e nove nomes
diferentes de acordo com Suas diferentes qualidades e atributos. É
interessante ver que os dois nomes que Allah mais frequentemente
gosta de ser lembrado, depois do nome Allah, são Seus dois nomes,
ůͲZĂŚŵĂĂŶĞůͲZĂŚŝŵ͘͞WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƉƌŝŵĞŝƌŽǀĞƌƐşĐƵůŽĚŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado - a linha de abertura do Alcorão - é: Em nome de Allah, o
ůĞŵĞŶƚĞ͕ŽDŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽ͘͟KƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĚŝƐĐƵƟƌĂŵĞƐƐĞƐĚŽŝƐ
ŶŽŵĞƐ͕ŵĂƐŽƋƵĞĂŵĂŝŽƌŝĂĐŽŶĐŽƌĚŽƵĠƋƵĞŶĆŽŚĄĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
entre esses dois nomes, pois ambos envolvem misericórdia. O
que é especial, porém, é que Allah geralmente nunca usa mais
ĚĞƵŵŶŽŵĞƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌ^ĞƵƐĂƚƌŝďƵƚŽƐͲĞǆĐĞƚŽĂƋƵŝ͘/ƐƚŽ
não é apenas uma ênfase em Sua Misericórdia, mas também
uma maneira de mostrar que a Sua misericórdia para com toda
Ă^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽĠƚĆŽĞǆƉĂŶƐŝǀĂƋƵĞƵŵŶŽŵĞƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞŶĆŽ
ĨĂǌũƵƐƟĕĂ͘
Portanto, a Misericórdia de Allah deve ser frequentemente
mencionada no Alcorão, e de fato é. O número de vezes em que
Allah se refere a si Mesmo como o Clemente (Al-Rahmaan) tem
mais de cinquenta vezes, e o número de vezes que Ele menciona
Sua Misericórdia são outras quarenta vezes. O número de casos
em que Ele se refere a si Mesmo como o mais Misericordioso
(Al-Rahim)ƚĂŵďĠŵĠƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ĐĞƌĐĂĚĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽ
vezes. Assim, a questão da Misericórdia de Allah é relatada em
ŵĂŝƐĚĞϭϱϬůƵŐĂƌĞƐŶŽůĐŽƌĆŽ͊
Compare isso com as únicas dezenove vezes em que Allah
ŵĞŶĐŝŽŶĂ^ƵĂŝƌĂŽƵĨƷƌŝĂŶŽůĐŽƌĆŽ͕ĞŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞĞƵƐŶƵŶĐĂ
se chama com qualquer nome que contém qualquer atributo de
ŝƌĂŽƵĨƷƌŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞƵƐƚĂŵďĠŵƐĞƌĞĨĞƌĞĂƐŝŵĞƐŵŽĐŽŵŽ
o Perdoador quase cem vezes no Alcorão Sagrado também!
Compare isso com uma pesquisa em toda a Bíbliaϰ onde foi
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŽĂŵŽƌĚĞĞƵƐƉŽƌ^ĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƚŽĚŽƐ
juntos produz apenas cerca de sessenta resultados (curiosamente,
Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĞƐƚĄ ŶŽ ŶƟŐŽ dĞƐƚĂŵĞŶƚŽͿ͘ &ƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ğ͕
ϰͲEĞǁ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůsĞƌƐŝŽŶ;E/sŝďůĞͿŝƐƵƐĞĚĨŽƌĂůůƋƵŽƚĞƐŝŶƚŚŝƐďŽŽŬ͘
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especialmente no Novo Testamento, a menção do amor de
ĞƵƐŶĆŽĠƵŵĂĂĮƌŵĂĕĆŽŶŽǀĂ͕ŵĂƐƐŝŵ͕ƵŵĂƌĞƉĞƟĕĆŽŽƵ
ĐŝƚĂĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽǀĞƌƐŽ͕ĐŽŵŵĂŝƐĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŽƌŝŐŝŶĄƌŝŽĚŽŶƟŐŽ
dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ;ĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽŵĂŶĞŝƌĂĚĞĐƵŵƉƌŝƌĂWƌŽĨĞĐŝĂͿ͘
WƌŽĐƵƌĂƌƉŽƌZĞĨĞƌġŶĐŝĂƐăŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞĞƵƐŶĂşďůŝĂŐĞƌĂ
ĂƉĞŶĂƐŽƵƚƌŽƐƋƵĂƌĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶŽǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵǀĄƌŝŽƐ
ƐĞŶĚŽƌĞƉĞƟĕƁĞƐŽƵĐŝƚĂĕƁĞƐĚĞŽƵƚƌŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĞŵ
outros lugares da Bíblia. Assim, o número total de momentos em
ƋƵĞŽĂŵŽƌĞĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞĞƵƐƐĆŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĂşďůŝĂ͕
ƐĞŵĂƐƌĞƉĞƟĕƁĞƐ͕ĠŵĞŶŽƐĚĞƵŵĂĐĞŶƚĞŶĂĚĞǀĞǌĞƐ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂďĄƐŝĐĂƉĂƌĂĂƐĨƌĂƐĞƐ“ira de Deus”,
“fúria de Deus”, “ira do Senhor”, “fúria do Senhor” e frases
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͕ƐƵďƐƟƚƵŝŶĚŽƌĂŝǀĂƉĞůĂŝƌĂ͕ƌĞƐƵůƚĂĞŵĐĞƌĐĂĚĞ
ƐĞƚĞŶƚĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐŽǌŝŶŚŽƐ͕ĂůĠŵĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĂŝƌĂĚĞĞƵƐ
e raiva encontrada em outras formas e combinações por toda
a Bíblia.

Para encerrar, os Muçulmanos começam todas as suas ações com a
declaração, “Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso”, como um
ůĞŵďƌĞƚĞĚĞĐŽŵŽĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͕ŽĂŵŽƌĞĂŐƌĂĕĂĚĞĞƵƐĂďƌĂŶŐĞĞ
ŝŶĨƵŶĚĞƚŽĚĂƐĂƐĐŽŝƐĂƐ͘ŝǌͲƐĞƚĂŵďĠŵ͕ĂĮŵĚĞƐĂŶƟĮĐĂƌĞĂďĞŶĕŽĂƌ
suas ações, e como uma indicação da sinceridade da ação somente por
ĞƵƐ͘DƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĆŽŽƌĚĞŶĂĚŽƐĂƌĞƚƌŝďƵŝƌĞŵĞƐƐĞĂŵŽƌĞŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
em todas as suas relações, não apenas com os semelhantes, mas também
com animais e meio ambiente.
Amor e misericórdia são como ilustrados acima, temas comuns nas
duas Escrituras Sagradas do Islam: o Alcorão Sagrado e os Hadiths
;ĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐͿĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ. Assim, em conclusão, não é
justo caracterizar o Islam como a religião de ódio, nem caracterizar Allah
ĐŽŵŽŽĞƵƐĚĂǀŝŶŐĂŶĕĂĞŝƌĂ͕ƋƵĂŶĚŽŵĞƐŵŽĞŵ^ƵĂƐWĂůĂǀƌĂƐ͕^ƵĂ
Misericórdia e Seu Amor sem esforço e claramente prevalecem sobre
^ƵĂŝƌĂͲƚĂŶƚŽĞŵŶƷŵĞƌŽƋƵĂŶƚŽĞŵƉƌĄƟĐĂ͘
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Com base nas evidências e argumentos apresentados no capítulo
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂƐƐĂƌĞŵŽƐĂŐŽƌĂƉĂƌĂŽĮŶĂůĚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĂĨĠ/ƐůąŵŝĐĂ͕
ŝƐƚŽĠ͕ŽDŽŶŽƚĞşƐŵŽ͘ŵĞůŚŽƌĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽŵŽŶŽƚĞşƐŵŽŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
/ƐůąŵŝĐĂĠĂƉƌĄƟĐĂĚĞĚĞĚŝĐĂƌƚŽĚĂĂƐƵĂĂĚŽƌĂĕĆŽĂŽjŶŝĐŽĞƵƐ͕
ůůĂŚ͘ƐĂďĞƌƋƵĞĞƵƐĠhŶŽ͕ƐĞŵƉĂƌĐĞŝƌŽĞŵ^ĞƵĚŽŵşŶŝŽĞ^ƵĂƐ
decisões; Aquele que não tem comparação a respeito da Sua essência
e traços; e Um sem igual em Sua divindade e na adoração. Abraão
resumiu esses pontos da melhor forma quando ele disse (como Allah
ƌĞŐŝƐƚƌŽƵŶŽůĐŽƌĆŽͿ͗
(Dize: Minhas orações, minhas devoções, minha vida e minha
morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. Que não possui
parceiro algum, Tal me tem sido ordenado e eu sou o primeiro
dos Muçulmanos). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϲ͗ϭϲϮͲϭϲϯ
Embora muitas pessoas possam pensar em si mesmas como seguidoras
ĚŽŵŽŶŽƚĞşƐŵŽ͕ĂĂĚŽƌĂĕĆŽĂĞƵƐĐŽŵŽhŵƚĞŵŵƵŝƚĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ
que a maioria dos não-muçulmanos nunca considerou em suas
ĐŽƟĚŝĂŶĂƐǀŝĚĂƐ͘ƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽŶƚĞĚĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂĠƋƵĞ͕ĞŵďŽƌĂĂ
ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƌĞĂůŵĞŶƚĞĂĐƌĞĚŝƚĞƋƵĞĞƵƐĠŽƌŝĂĚŽƌ͕ĞůĂƐĂŝŶĚĂ
dirigem suas adorações, parcial ou totalmente, a outros seres criados.
hŵĞƐƚƵĚŽĐƵŝĚĂĚŽƐŽĚŽůĐŽƌĆŽ͕ƉŽƌĠŵ͕ĞǆƉůŝĐĂĞĐŚĂŵĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
a atenção do leitor para muitas dessas dimensões.
KƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽŶĐĞŝƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵƌĞůĂĕĆŽă^ƵĂhŶŝĐŝĚĂĚĞĠƋƵĞ
Ele é o Mestre e Sustentador de toda a criação. Só Allah fez com que
ƚŽĚĂƐĂƐĐŽŝƐĂƐƉĂƐƐĂƐƐĞŵĂĞǆŝƐƟƌ͘ůĞŵĂŶƚĠŵĞƉƌŽǀġ^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽ͕
embora Ele não precise deles, ou para eles. Ele é o Mestre do Universo
ĞƚƵĚŽŽƋƵĞŚĄŶĞůĞ͕ŶŝŶŐƵĠŵĠĐĂƉĂǌĚĞĐŽŶƚĞŶĚĞƌĐŽŵůĞĞŵ^ƵĂ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĞƐƵƉƌĞŵĂĐŝĂ͘EĂĚĂƉŽĚĞĂĐŽŶƚĞĐĞƌ͕ĞǆĐĞƚŽŽƋƵĞůĞ
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ƉĞƌŵŝƚĞ͘YƵĂŶĚŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂĚŽƐĐŽŵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͕ŵƵŝƚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ
;ƐĞŐƵŝŶĚŽĂƉƌĄƟĐĂĚŽĂŵĂĚŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͕ƋƵĞĂƉĂǌĞĂƐ
ďġŶĕĆŽƐĚĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞͿůĞŵďƌĂŵͲƐĞĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƐĂ
realidade dizendo: “La hawla wa laa quwwata ilaa billaah”, o que
ƐŝŐŶŝĮĐĂ͗“Não há habilidade e nem poder, exceto pela vontade de
Allah”.KƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽĐŽŶĮƌŵĂŵĞƐƐĂĚŝŵĞŶƐĆŽ
da Unicidade de Allah:
Allah Todo-Poderoso diz: (Allah é o Criador de tudo e é de
tudo o Guardião. Suas são as chaves dos céus e da terra;
quanto àqueles que negam os versículos de Allah, serão os
desventurados). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϵ͗ϲϮͲϲϯ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Jamais acontecerá calamidade
alguma, senão com a ordem de Allah. Mas, a quem crer em
Allah, Ele lhe iluminará o coração, porque Allah é Onisciente).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲϰ͗ϭϭ
No Hadith do Mensageiro de Allah ᕟ, também vemos uma base para
ĞƐƐĞĐŽŶĐĞŝƚŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ ensinou aos
seus seguidores:
“Saiba com certeza que se o mundo inteiro se unisse para fazer
algo para ajudá-lo, eles só poderiam ajudá-lo com aquilo que
Allah já havia determinado por você. Da mesma forma, se todo
mundo se unisse para prejudicá-lo, eles só seriam capazes de
prejudicá-lo com aquilo que Allah já havia determinado acontecer
ĐŽŶƟŐŽ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌͲůͲdŝƌŵŝƚŚŝĞŚŵĂĚͿ
dƌĂĚƵǌŝŶĚŽĞƐƐĞƐƉŽŶƚŽƐĞŵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉƌĄƚŝĐŽ͕ĐŽŵĞĕĂŵŽƐĂǀĞƌ
que nossa capacidade de dirigir nossas próprias vidas ou as vidas dos
outros ao nosso redor são limitadas, pois tudo o que podemos fazer
é aproveitar ao máximo do que nos é dado. Mesmo nessa tentativa,
os resultados ainda são dependentes da vontade e permissão de
ĞƵƐ;ůůĂŚͿƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌŶŽƐƐŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĂƚĞƌƐƵĐĞƐƐŽŽƵŝŵƉĞĚŝƌ
que eles atinjam seu efeito pretendido. O que de outra forma pode
ƉĂƌĞĐĞƌ͞ďŽĂƐŽƌƚĞ͟Ğ͞ĂǌĂƌ͟ĠĚĞĨĂƚŽĂǀŽŶƚĂĚĞĚĞĞƵƐ;ůůĂŚ
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dŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽͿĞŶĆŽĠĚĞĨŽƌŵĂĂůŐƵŵĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌƐƵƉŽƐƚŽƐ
͞ĂŵƵůĞƚŽƐĚĂďŽĂƐŽƌƚĞ͕͟ĐŽŵŽĨĞƌƌĂĚƵƌĂƐ͕ĐŽĞůŚŽƐƉĠƐ͕ƚƌĞǀŽƐĚĞ
quatro folhas ou números da sorte.
ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ƐƵƉĞƌƐƚŝĕƁĞƐĚĞŵĄͲƐŽƌƚĞͬĂǌĂƌ͕ĐŽŵŽƋƵĞďƌĂƌ
ƵŵĞƐƉĞůŚŽ͕ǀĞƌƵŵŐĂƚŽƉƌĞƚŽŽƵƉĂƐƐĂƌƉŽƌďĂŝǆŽĚĞƵŵĂĞƐĐĂĚĂĠ
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĞĨŝĐĂǌ͘ĞĨĂƚŽ͕ŶŽ/ƐůĂŵ͕ĂĐƌĞŶĕĂĚĞƋƵĞĞŶĐĂŶƚŽƐŽƵ
ƉƌĞƐƐĄŐŝŽƐƚġŵĂůŐƵŵƉŽĚĞƌĞŵƐŝ͕ĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞ
associar parceiros a Allah em Seu domínio, e este é o único pecado
ŝŵƉĞƌĚŽĄǀĞůŶŽ/ƐůĂŵ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƵŵĂŶĞŐĂĕĆŽĚĂhŶŝĐŝĚĂĚĞ
de Allah Todo-Poderoso.
Além disso, a Unicidade de Allah pode ser vista em Seus traços e
nomes como mencionado no Alcorão Sagrado e no Hadith do Profeta
Muhammad ᕟ. Entre os numerosos versículos do Alcorão Sagrado
sobre Seus atributos, lemos o seguinte:
Allah Todo-Poderoso diz: (Os mais sublimes atributos
pertencem a Allah; invocai-O, pois, e evitai aqueles que
profanam os Seus atributos, porque serão castigados pelo
que tiverem cometido). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϳ͗ϭϴϬ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Allah! Não há mais divindade
digna de adoração além d’Ele! Seus são os mais sublimes
atributos). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϮϬ͗Ϭϴ
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂ^ĞƵƐŶŽŵĞƐĞĂƚƌŝďƵƚŽƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵƌĞŐƌĂƐĞ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƋƵĞŽĂĚŽƌĂĚŽƌĚĞǀĞƚŽŵĂƌĐƵŝĚĂĚŽƉĂƌĂŶĆŽĞǆĐĞĚĞƌ͘
ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ƐſƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶŚĞĐĞƌĂĞƵƐ;ůůĂŚͿŶĂďĂƐĞ
daquilo que Ele e Seu Profeta ᕟ nos descreveram a respeito de
Seus nomes e atributos e, além disso, não podemos obter nenhuma
ůŝĐĞŶĕĂƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌĞƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƋƵŝůŽƋƵĞůĞ
Ğ^ĞƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞĐůĂƌŽƵĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞůĞƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
Allah declara no Alcorão Sagrado:
Allah o Altíssimo diz: (Vosso Senhor é Allah, Que criou os céus
e a terra em seis dias, assumindo, em seguida, o Trono. Ele
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encobre o dia com a noite, que o sucede incessantemente. O
sol, a lua e as estrelas todos são submetidos ao Seu comando.
Acaso, não Lhe pertencem a criação e o poder? Bendito seja
Allah, Senhor do Universo).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϳ͗ϱϰ

Muitos dos nobres estudiosos do passado comentaram sobre esta
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞůůĂŚ͕ŵĂƐƚŽĚŽƐĮǌĞƌĂŵƋƵĞƐƚĆŽĚĞĞǀŝƚĂƌƚĞŶƚĂƌĞǆƉůŝĐĂƌ
ŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞ^ƵĂĂĮƌŵĂĕĆŽĚĞƋƵĞůĞ͞ƐĞĞǆĂůƚŽƵ;ŽƵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵͿ
ůĞŵĞƐŵŽƐŽďƌĞŽdƌŽŶŽ͕͟ũĄƋƵĞůůĂŚŶĆŽĞǆƉůŝĐŽƵŵĂŝƐŶĂĚĂƐŽďƌĞ
o assunto.
YƵĂŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞƐƐĂĨƌĂƐĞ͕ƵŵĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐ
ĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĚŽ/ƐůĂŵ͕Ž/ŵĂŵDĂůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌ
ĞůĞͿŝŶĐůŝŶŽƵĂĐĂďĞĕĂĞĨŽŝƐŝůĞŶĐŝŽƐŽĂƚĠŽƐƵŽƌĐŽďƌŝƌƐƵĂƚĞƐƚĂ͕ƐŽďƌĞ
ĂƋƵĂůĞůĞŽůŚŽƵƉĂƌĂĐŝŵĂĞĚŝƐƐĞ͗͞ůͲ/ƐƟǁĂ (o conceito de estabelecer
ŽƵĞǆĂůƚĂƌƐŽďƌĞĂůŐŽͿĠůŝŶŐƵŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞĞŶƚĞŶĚŝĚŽ͕Ž“como” disso
é inconcebível na mente, mas a crença nela é obrigatória, e indagar
ƐŽďƌĞŝƐƐŽĠƵŵĂŝŶŽǀĂĕĆŽŚĞƌĠƟĐĂ͘͟ĂƐƐŝŵƉĂƌĂŵŽƐŽŶĚĞůůĂŚĞ
^ĞƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽᕟƉĂƌĂƌĂŵƋƵĂŶĚŽƚƌĂƚĂĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐ
do Todo-Poderoso.
Agora, em outras partes do Alcorão Sagrado, Allah Todo-Poderoso se
descreve com qualidades que são conhecidas e vistas em Suas criaturas
ĐŽŵŽ͗ŵŽƌ͕DŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͕'ĞŶĞƌŽƐŝĚĂĚĞ͕ZĂŝǀĂĞ&ŽƌĕĂ͘ŵďŽƌĂĞƐƐĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐĞũĂŵƌĞĂůŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĞŵ^ƵĂƐĐƌŝĂƚƵƌĂƐ͕Ă
ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƉĄƌĂƉŽƌĂş͘ƌĞŐƌĂĠƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌƐŝŵŝůĂƌŝĚĂĚĞƉĞƌĐĞďŝĚĂ
entre os atributos de Allah e os da humanidade são apenas em nome
e não em grau ou perfeição. Quando Allah Todo-Poderoso refere a
ƐŝDĞƐŵŽĐŽŵĞƐƐĞƐĂƚƌŝďƵƚŽƐ͕ĞůĞƐĚĞǀĞŵƐĞƌƚŽŵĂĚŽƐŶŽƐĞŶƟĚŽ
ĂďƐŽůƵƚŽ͕ůŝǀƌĞƐĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵĐĞƌƚŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐĚĂĐƌŝĂĕĆŽƋƵĞŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌ
ĂƚƌŝďƵşĚŽƐĂůůĂŚƉŽƌĐĂƵƐĂĚĂŝŵƉĞƌĨĞŝĕĆŽ͕ĨƌĂƋƵĞǌĂĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ
ƋƵĞĞůĞƐŝŵƉůŝĐĂŵ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĠƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĚŽŶĂşďůŝĂĞŶŽdŽƌĄƋƵĞ
ĞƵƐƉĂƐƐŽƵƐĞŝƐĚŝĂƐĐƌŝĂŶĚŽŽƵŶŝǀĞƌƐŽĚĞƉŽŝƐĚĞƐĐĂŶƐŽƵŶŽƐĠƟŵŽ͘
WŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕:ƵĚĞƵƐĞƌŝƐƚĆŽƐƚŽŵĂŵŽƐĄďĂĚŽŽƵĚŽŵŝŶŐŽ͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƵŵĚŝĂĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽĞŵƋƵĞŽƚƌĂďĂůŚŽĠ
ǀŝƐƚŽĐŽŵŽƉĞĐĂŵŝŶŽƐŽ͘dĂůĂĮƌŵĂĕĆŽĂƚƌŝďƵŝĂůůĂŚĂƚƌŝďƵƚŽƐĚĞ
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Sua criação. No entanto, é o homem que se cansa depois de pesado
trabalho e precisa dormir para se recuperar, não Allah Todo-Poderoso.
E, além disso, em nossas sociedades modernas atuais, muitas pessoas
ƚƌĂďĂůŚĂŵƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĚƵĂƐ͕ƚƌġƐĞăƐǀĞǌĞƐ͕ƋƵĂƚƌŽƐĞŵĂŶĂƐƐĞŐƵŝĚĂƐ
ƐĞŵƟƌĂƌƵŵĂĨŽůŐĂ͘ƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂŽ^ĞŶŚŽƌĞƌŝĂĚŽƌ
ĚŽƵŶŝǀĞƌƐŽ͍ǆĂůƚĂĚŽƐĞũĂůůĂŚĂĐŝŵĂĚĞƚŽĚĂŝŵƉĞƌĨĞŝĕĆŽƋƵĞĞůĞƐ
procuram atribuí-Lo!
Em geral, a fórmula chave que é usada islamicamente ao lidar com
os atributos de Allah Todo-Poderoso é o versículo do Alcorão Sagrado
do seguinte capítulo:
Allah Todo-Poderoso diz: (É o Criador dos céus e da terra, (foi)
Quem vos criou esposas, de vossas espécies, assim como pares
ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂŶŝŵĂŝƐ͘WŽƌĞƐƐĞŵĞŝŽǀŽƐŵƵůƟƉůŝĐĂ͘EĂĚĂƐĞ
assemelha a Ele, e é o Oniouvinte, o Onividente). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϮ͗ϭϭ
ƉĂƌƟƌĚĞƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽ͕ĐŽŶĐůƵşŵŽƐƋƵĞŽŚŽŵĞŵƐſƉŽĚĞƐĂďĞƌ
sobre o Criador o que Ele revelou através de Seus Profetas (que a paz
ĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞƐͿĞůŝǀƌŽƐƌĞǀĞůĂĚŽƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀĞŵŽƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ
ĚĞŶƚƌŽĚĞƐƐĞƐůŝŵŝƚĞƐ͕ƉŽŝƐƐĞŶĆŽŽĮǌĞƌŵŽƐ͕ƐŽŵŽƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞĐĂŝƌ
em orientações errôneas e até possivelmente descrença e heresia,
atribuindo a Allah os atributos limitados de Sua criação.
Embora as dimensões do monoteísmo mencionadas acima sejam
ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ ă ĐƌĞŶĕĂ ĚĞ Ƶŵ DƵĕƵůŵĂŶŽ͕ ĞůĞƐ ƐĆŽ ƉŽƌ Ɛŝ ŵĞƐŵŽƐ
ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽƐĞŝŶƷƚĞŝƐƐĞŵĂĚŝŵĞŶƐĆŽĮŶĂůĚŽŵŽŶŽƚĞşƐŵŽ/ƐůąŵŝĐŽ
ͲƐƵďŵŝƐƐĆŽăhŶŝĐŝĚĂĚĞĚĞůůĂŚĞŵĂĚŽƌĂĕĆŽĞĂƚŽ͘ůůĂŚdŽĚŽͲ
WŽĚĞƌŽƐŽĂĮƌŵĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞƐƐĞƉŽŶƚŽƋƵĂŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐ
ĚŽƐĂĚŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞşĚŽůŽƐĚĂƌĄďŝĂŶĂĠƉŽĐĂĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ͕ƋƵĂŶĚŽ
foram feitas uma série de perguntas:
Allah Todo-Poderoso diz: (Dize: Quem vos agracia com os seus
bens do céu e da terra? Quem possui poder sobre a audição
e a visão? E quem rege todos os assuntos? Dirão: Allah! Dize,
então: Por que não O temeis)? ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϬ͗ϯϭ
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dŽĚŽƐŽƐĄƌĂďĞƐƉĂŐĆŽƐƐĂďŝĂŵƋƵĞůůĂŚĞƌĂƐĞƵĐƌŝĂĚŽƌ͕ƉƌŽǀĞĚŽƌ͕
^ĞŶŚŽƌĞDĞƐƚƌĞ͕ŵĂƐĞƐƐĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĆŽĞƌĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂ
ƋƵĂůŝĮĐĄͲůŽƐĐŽŵŽĐƌĞŶƚĞƐƐĞŐƵŶĚŽůůĂŚ͘ĞĨĂƚŽ͕ůůĂŚĚŝƐƐĞ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (E sua maioria não crê em Allah, sem
atribuir-Lhe parceiros). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϮ͗ϭϬϲ
Então, os adoradores de ídolos e pagãos daquela época sabiam e
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵƋƵĞĨŽŝĞƵƐƋƵĞŵŽƐĐƌŝŽƵ͕ƉƌŽǀġƉĂƌĂĞůĞƐ͕ĞƌĞƐƉŽŶĚĞ
ĂĞůĞƐĞŵƐĞƵƚĞŵƉŽĚĞĂŶŐƷƐƟĂ͘DĂƐĞƐƚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĆŽŽƐ
impediu de dar elementos de sua adoração a outros ou invocar outros
para suas necessidades. Na verdade, eles até tentaram encobrir a
ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞƉĂƌĐĞŝƌŽƐĐŽŵĞƵƐ͕ŽƉŝŽƌƉĞĐĂĚŽ͕ĚŝǌĞŶĚŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Não deve, porventura, ser dirigida
a Allah a devoção sincera? Quanto àqueles que adotam
protetores, além d’Ele, dizendo: Nós só os adoramos para
nos aproximarem de Allah. Ele os julgará, a respeito de tal
divergência. Allah não encaminha o mendaz, ingrato). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϵ͗Ϭϯ
Assim, o elemento mais importante do monoteísmo Islâmico é direcionar
toda a sua adoração somente a Allah. Ele sozinho é merecedor de
ĂĚŽƌĂĕĆŽ͕ĞĠƐŽŵĞŶƚĞůůĂŚƋƵĞƉŽĚĞƐĞďĞŶĞĮĐŝĂƌĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞ
ƐƵĂŚƵŵŝůĚĂĚĞĞĚĞǀŽĕĆŽĂůĞ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞƐƚĞĠŽƉƌŽƉſƐŝƚŽƉĂƌĂŽƋƵĂů
Ele criou a humanidade:
Allah Todo-Poderoso diz: (Não criei os gênios e os humanos,
senão para Me adorarem). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱϭ͗ϱϲ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƚŽĚŽDƵĕƵůŵĂŶŽƌĞĐŝƚĂĞŵƐƵĂŽƌĂĕĆŽĚŝĄƌŝĂ͕ǀĄƌŝĂƐǀĞǌĞƐ
ƉŽƌĚŝĂ͕ŽǀĞƌƐşĐƵůŽĂƐĞŐƵŝƌƉĂƌĂůĞŵďƌĄͲůŽƐĚĞƐƚĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĞƉƌĄƟĐĂ
elementares da Unicidade de Allah Todo Poderoso:
Allah Todo-Poderoso diz: (Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos
ajuda)! Alcorão Sagrado, 01:04.
Este versículo simples, porém profundo, demonstra claramente que
todas as formas de adoração devem ser direcionadas somente a Allah,
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ŽjŶŝĐŽĐĂƉĂǌĚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͘ůůĂŚƚĂŵďĠŵůĞŵďƌĂ^ĞƵƐĂŵĂĚŽƐ
ĂĚŽƌĂĚŽƌĞƐƋƵĞůĞŶĆŽĠƵŵĞƵƐĚŝƐƚĂŶƚĞƋƵĞŶĆŽƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂĐŽŵ
ƐƵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ͕ŵĂƐ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ůĞĞƐƚĄƉĞƌƚŽ
ĚĞůĞƐĞƐĂƟƐĨĞŝƚŽƋƵĂŶĚŽƐĞǀŽůƚĂŵƉĂƌĂĞůĞ͘
Allah Todo-Poderoso diz: (E quando Meus servos te perguntarem
de Mim, Eu estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quando
a Mim se dirigir. Que atendam o Meu apelo e que creiam em
Dŝŵ͕ĂĮŵĚĞƋƵĞƐĞĞŶĐĂŵŝŶŚĞŵͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϬϮ͗ϭϴϲ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Por outra, quem atende o
necessitado, quando implora, e liberta do mal e vos designa
sucessores na terra? Poderá haver outra divindade em parceria
com Allah? Quão poucos meditam)! ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϲ͗ϲϮ
K WƌŽĨĞƚĂ DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ estabeleceu ainda mais este
entendimento do monoteísmo Islâmico quando ele ensinou seus
Companheiros: “Se você pedir em súplica, peça apenas a Allah,
e se procurar ajuda, procure somente de Allah”. (Relatado por
ůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
E também foi narrado pelo Profeta ᕟ que disse: “Nada é mais
nobre para o seu Senhor do que invocar Ele para suas necessidades”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝ͘Ϳ
sŽůƚĂŶĚŽĂŐŽƌĂĂŽĂƐƐƵŶƚŽĚĞĂĚŽƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐƋƵĞŶĂǀŝƐĆŽ
Islâmica, esta palavra é muito abrangente e inclui mais do que apenas
ũĞũƵĂƌ͕ƉĂŐĂƌĐĂƌŝĚĂĚĞĞŽƌĂƌ͘/ŶĐůƵŝĞŵŽĕƁĞƐĐŽŵŽĂŵŽƌ͕ĐŽŶĮĂŶĕĂĞ
medo; tudo o que deve ser apenas direcionado a Allah nesse nível.
ůůĂŚŵĞŶĐŝŽŶŽƵĞƐƐĂƐĞŵŽĕƁĞƐĞĂůĞƌƚŽƵĐŽŶƚƌĂĞǆĐĞƐƐŽƐŶĞůĂƐ͕ŽƵ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƌĞƚŽĚĞůĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽůĞĂĮƌŵŽƵ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Entre os humanos há aqueles que
adotam, em vez de Allah, rivais (a Ele) aos quais professam
ŝŐƵĂůĂŵŽƌƋƵĞĂůĞ͖ŵĂƐŽƐĮĠŝƐƐſĂŵĂŵĨĞƌǀŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞ
a Allah. Ah, se os iníquos pudessem ver (a situação em que
ĞƐƚĂƌĆŽͿƋƵĂŶĚŽǀŝƌĞŵŽĐĂƐƟŐŽ;ƋƵĞŽƐĞƐƉĞƌĂ͊Ϳ͕ĐŽŶĐůƵŝƌĆŽ
ƋƵĞŽƉŽĚĞƌƉĞƌƚĞŶĐĞăůůĂŚĞůĞĠ^ĞǀĞƌşƐƐŝŵŽŶŽĐĂƐƟŐŽͿ͘
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϬϮ͗ϭϲϱ
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Allah Todo-Poderoso diz: (E dois tementes, aos quais Allah havia
ĂŐƌĂĐŝĂĚŽ͕ĚŝƐƐĞƌĂŵ͗ŶƚƌĂŝ͕ĚĞĂƐƐĂůƚŽ͕ƉĞůŽƉſƌƟĐŽ͖ƉŽƌƋƵĞ
quando logrardes transpô-lo, sereis, sem dúvida, vencedores;
ĞŶĐŽŵĞŶĚĂŝͲǀŽƐĂůůĂŚ͕ƐĞƐŽŝƐĮĠŝƐͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϱ͗Ϯϯ

͕ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ĚĞ ĂĚŽƌĂĕĆŽ ŶŽ /ƐůĂŵ ƚĂŵďĠŵ ĞŶǀŽůǀĞ
total obediência aos mandamentos de Allah e considera Allah o
ůĞŐŝƐůĂĚŽƌĮŶĂů͘ƐƐŝŵ͕ĂƌĞũĞŝĕĆŽĚĞ^ƵĂƐůĞŝƐĚŝǀŝŶĂŵĞŶƚĞƌĞǀĞůĂĚĂƐ
ĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞůĞŝƐůĞŐĂŝƐ;ĂƌƟĮĐŝĂŝƐͿͲĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐĞĂůŐƵĠŵ
ĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞĞƐƐĂƐůĞŝƐƐĞĐƵůĂƌĞƐƐĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐăůĞŝĚĞůůĂŚͲƉŽĚĞ
ser visto como um ato de descrença. Isto também pode ser uma das
formas de associar parceiros a Allah.
Allah Todo-Poderoso diz: (Revelamos a Tora, que encerra
KƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞ>Ƶǌ͕ĐŽŵĂƋƵĂůŽƐƉƌŽĨĞƚĂƐ͕ƐƵďŵĞƟĚŽƐĂůůĂŚ͕
julgam os Judeus, bem como os rabinos e os doutos, aos quais
estavam recomendadas a observância e a custódia do Livro
de Allah. Não temais, pois, os homens, e temei a Mim, e não
negocieis as Minhas leis a vil preço. Aqueles que ao julgarem,
conforme o que Allah tem revelado, serão incrédulos). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϱ͗ϰϰ
Em uma ocasião, o Companheiro do Profeta de Allah ᕟ͕ĚŝǇĞ/ďŶ
,ĂĂƟŵ͕ƋƵĞĞƌĂƵŵĐŽŶǀĞƌƟĚŽĚŽĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ŽƵǀŝƵŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ
recitar o seguinte versículo do Alcorão Sagrado:
(Tomaram por senhores (deuses) seus rabinos e seus monges
ĞŵǀĞǌĚĞůůĂŚ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĮǌĞƌĂŵĐŽŵŽDĞƐƐŝĂƐ͕ĮůŚŽĚĞ
Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só
ĞƵƐ͘EĆŽŚĄŵĂŝƐĚŝǀŝŶĚĂĚĞĂůĠŵĚ͛ůĞ͊'ůŽƌŝĮĐĂĚŽƐĞũĂƉĞůŽƐ
parceiros que Lhe atribuem)! ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϵ͗ϯϭ
Então ele disse: “Certamente não os adoramos”, o Profeta ᕟ então
virou-se para ele e disse: “Eles não proibiram o que Allah tornou
ƉĞƌŵŝƐƐşǀĞů͕ĞĐŽŵŽƚĂůǀŽĐġƐŽƐŽďĞĚĞĐĞƌĂŵĞĮǌĞƌĂŵĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐƐĆŽ
ƉƌŽŝďŝĚĂƐ͍ĞůĞƐŶĆŽƉĞƌŵŝƟƌĂŵŽƋƵĞůůĂŚƉƌŽŝďŝƵĞǀŽĐġƐŶŽǀĂŵĞŶƚĞ
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ŽƐŽďĞĚĞĐĞƌĂŵĞĚĞĐůĂƌĂƌĂŵĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͍͟ Ele respondeu:
͞EſƐĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĮǌĞŵŽƐ͘͟ O Profeta de Allah ᕟ então disse: “Foi desta
forma que vocês adoraram eles”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
ŶƚĆŽĞŶƚĞŶĚĞŵŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĂĐŝŵĂ
mencionados e Hadith, que obedecer a uma criatura em desobediência
ĂŽ ƌŝĂĚŽƌ Ġ ŝŐƵĂů ă ĂĚŽƌĂĕĆŽ Ğ ƚŽƌŶĄͲůŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞƵƐĞƐ ĂůĠŵ ĚŽ
ǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽĞƵƐůůĂŚ͘
ƐƐĞƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŝƐĚĞǀĞŵĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞŵƵŝƚŽĚĞ
ŶſƐƉĂƌĞŵŽƐĞƌĞĞǆĂŵŝŶĞŵŽƐŶŽƐƐĂƐĂĕƁĞƐ͕ĐƌĞŶĕĂƐĞĞŵŽĕƁĞƐŶĂ
ůƵǌĚĂƌĞǀĞůĂĕĆŽ/ƐůąŵŝĐĂ͘ZĞĂůŵĞŶƚĞĨĂǌƐĞŶƟĚŽĚŝǌĞƌƋƵĞĂŵĂŵŽƐĞ
ĂĚŽƌĂŵŽƐĂĞƵƐƐŽŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŶŽƐǀŽůƚĂŵŽƐƉĂƌĂŽƐŽƵƚƌŽƐĐŽŵŽ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ͍KƵƋƵĂŶĚŽĚĞŝǆĂŵŽƐĚĞůĂĚŽ^ƵĂƐŝŶũƵŶĕƁĞƐĚŝǀŝŶĂƐ
ƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞůĞŝƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐĞĚĞƐĞũŽƐĚĞ
ŚŽŵĞŶƐƋƵĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͕ƚĞŶƚĂĕĆŽĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͍
ŵƌĞƐƵŵŽ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵŽƐǀŽůƚĂƌĂƉĞŶĂƐăƐŐůŽƌŝŽƐĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞůůĂŚĞŵ
Seu livro, o Alcorão Sagrado, para melhor entendê-Lo e os conceitos de
monoteísmo Islâmico através de sua própria descrição de Ele mesmo:
Allah Todo-Poderoso diz: (Dize: Ele é Allah, o Único! Allah! O
Absoluto! Jamais gerou ou foi gerado! E ninguém é comparável
a Ele)! ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ĂƉşƚƵůŽϭϭϮ
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YƵĂŶĚŽĐŚĞŐĂŵŽƐĂĂĐĞŝƚĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐ͕ĂƉƌſǆŝŵĂƋƵĞƐƚĆŽ
mais importante a surgir na mente de muitas pessoas é: qual é o
ŶŽƐƐŽůƵŐĂƌĞŵ^ĞƵŐƌĂŶĚĞƉůĂŶŽ͍ǆŝƐƚĞƵŵĂŵĞŶƐĂŐĞŵƋƵĞůĞƋƵĞƌ
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌƉĂƌĂŶſƐ͍ůĞƐĞŝŵƉŽƌƚĂĐŽŶŽƐĐŽŽƵĐŽŵŽŵƵŶĚŽƋƵĞ
ĐƌŝŽƵƉĂƌĂŶſƐ͍YƵĂůĠŽƐĞŶƟĚŽĚĂǀŝĚĂ͕ĂƐƚƌĂŐĠĚŝĂƐĞŝŶĨŽƌƚƷŶŝŽƐ
ƋƵĞǀĞŵŽƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŵŽƐ͍
ďŽĂŶŽơĐŝĂ͕ƉŽƌĠŵ͕ĠƋƵĞůůĂŚƌĞĂůŵĞŶƚĞƌĞǀĞůŽƵƵŵĂŵĞŶƐĂŐĞŵĂ
toda humanidade para responder a essas perguntas e outras perguntas
além delas; e essa mensagem é o Alcorão Sagrado. Allah, dirigindo-se
a Seu Profeta ᕟ, declara no Alcorão Sagrado:
Allah Todo-Poderoso diz: (Inspiramos-te, assim como inspiramos
Noé e os profetas que o sucederam; assim, também, inspiramos
Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos, Jesus, Jó, Jonas, Aarão,
Salomão, e concedemos os Salmos a Davi. E enviamos alguns
mensageiros, que te mencionamos, e outros, que não te
mencionamos; e Allah falou a Moisés diretamente. Foram
mensageiros alvissareiros e admoestadores, para que os
ŚƵŵĂŶŽƐŶĆŽƟǀĞƐƐĞŵĂƌŐƵŵĞŶƚŽĂůŐƵŵĂŶƚĞůůĂŚ͕ĚĞƉŽŝƐ
ĚŽĞŶǀŝŽĚĞůĞƐ͕ƉŽŝƐůůĂŚĠWŽĚĞƌŽƐŽ͕WƌƵĚĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘{Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϰ͗ϭϲϯͲϭϲϱ
DĂƐŽƋƵĞĠŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͍
O Alcorão Sagrado é o livro mais amplamente e frequentemente lido no
mundo hoje5ĞŶŽƷůƟŵŽŵŝůġŶŝŽ͘^ƵĂƌĞĐŝƚĂĕĆŽĠůĞŶƚĂĞƌşƚŵŝĐĂ͕ĐŽŵ
ƌĞŇĞǆĆŽƐŝŵƵůƚąŶĞĂƐŽďƌĞƐĞƵƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐ͕ĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
ϱͲDĐƚĞĞƌ͕K͘;ϮϬϭϱ͕:ƵůǇϭϱͿ͘dŚĞŵŽƐƚƉŽƉƵůĂƌďŽŽŬŽĨĂůůƟŵĞŝƐŶ͛ƚ,ĂƌƌǇWŽƩĞƌ͕ŝƚ͛ƐƚŚĞ<ŽƌĂŶ͘
ZĞƚƌŝĞǀĞĚ ĨƌŽŵ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞƚƌŽ͘ĐŽ͘ƵŬͬϮϬϭϱͬϬϳͬϭϱͬƚŚĞŵŽƐƚͲƉŽƉƵůĂƌͲďŽŽŬͲŽĨͲĂůůͲƟŵĞͲŝƐŶƚͲŚĂƌƌǇͲ
ƉŽƩĞƌͲϱϮϵϳϯϭϵ͘
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um ato de adoração no Islam. É um livro que desde o início mudou
ŽƐĐŽƌĂĕƁĞƐĞŵĞŶƚĞƐĚĞŵƵŝƚŽƐƋƵĞŽƵǀŝƌĂŵƐĞƵƐŵĂŐŶşĮĐŽƐǀĞƌƐŽƐ
que forçam a pensar, forçam a escolher. É um livro tão milagroso, tão
venerado, que milhares de homens, mulheres e crianças aprendem o
livro inteiro de cor - palavra por palavra, vogal pela vogal. Cada linha
ĠĐŚĂŵĂĚĂĚĞ͞ƵŵƐŝŶĂů͟;ǇĂŚͿ͕ĞŵǀĞǌĚĞƵŵǀĞƌƐŽ͕ƉŽŝƐƚŽĚĂůŝŶŚĂ
é um milagre e cheia de orientação e admiração.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽŵĂŶƚĠŵĂĚŝƐƟŶĕĆŽĚĞƐĞƌŽůŝǀƌŽŵĂŝƐ
ĂƵƚġŶƟĐŽŶŽŵƵŶĚŽ6͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƚĂŵďĠŵĞƐƚĄ
ĞŶƚƌĞŽƐůŝǀƌŽƐŵĂŝƐĂƚĂĐĂĚŽƐĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ͘ĞƐĚĞƐƵĂƌĞǀĞůĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů
ao Profeta Muhammad ᕟ, muitos tem procurado impedir que outras
pessoas o ouça ou leia. Alguns governosϳ até tentaram proibi-lo de
circular em épocas mais recentesϴ. Por que embora invocou tal resposta,
ƚĆŽǀĞĞŵĞŶƚĞŽƉŽƐŝĕĆŽ͍
Embora um estudo completo ou aprofundado do Alcorão Sagrado seja
bem além do escopo deste trabalho introdutório, respostas adequadas
para essas perguntas serão fornecidas para dar ao leitor uma boa
compreensão de onde eles podem buscar mais estudos.
O termo Alcorão Sagrado, ou mais apropriadamente, Al-Quran, é uma
ƉĂůĂǀƌĂĄƌĂďĞƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͞ĂƌĞĐŝƚĂĕĆŽ͘͟ĂŵĞŶƐĂŐĞŵĚĞůůĂŚĞ^ĞƵ
Código de vida prescrito para toda a humanidade desde a época de
Muhammad ᕟ͕ĂƚĠŽĮŵĚŽŵƵŶĚŽ͘^ƵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂŵĂŝƐŵĂƌĐĂŶƚĞ
ĠĂƐƵĂƉƵƌĞǌĂ͖ƚŽĚĂƉĂůĂǀƌĂĠĂƉĂůĂǀƌĂĚĞůůĂŚ͕ŽǆĂůƚĂĚŽƐĞũĂ͘
Embora muitas pessoas pensem que foi escrito por Muhammad ᕟ,
isso não poderia estar mais longe da verdade. O Alcorão Sagrado não
ϲ Ͳ <ĂŵƐŝŶ͕ ŵŝƌƌƵĚŝŶ͕ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚĞ ŶŽǀĞů YƵƌĂŶ ĂŶĚ ,ĂĚŝƚŚ ĂƵƚŚĞŶƟĐĂƟŽŶ
ƐǇƐƚĞŵ͘ϭϬ͘ϭϭϬϵͬ/dϰD͘ϮϬϭϰ͘ϳϬϮϬϲϰϬ͘
ϳͲ,ĞīƌŽŶ͕͘;ϮϬϭϳ͕^ĞƉƚϮϴͿ͘ŚŝŶĞƐĞƉŽůŝĐĞŽƌĚĞƌDƵƐůŝŵƐƚŽŚĂŶĚŝŶĂůůĐŽƉŝĞƐŽĨƚŚĞ<ŽƌĂŶ
ĂŶĚƉƌĂǇĞƌŵĂƚƐŽƌĨĂĐĞ͚ŚĂƌƐŚƉƵŶŝƐŚŵĞŶƚ͛͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂŝůǇŵĂŝů͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬ
ĐŚŝŶĂͬĂƌƟĐůĞͲϰϵϮϵϬϲϰͬŚŝŶĞƐĞƉŽůŝĐĞͲĂƐŬͲDƵƐůŝŵƐͲŚĂŶĚͲĐŽƉŝĞƐͲ<ŽƌĂŶ͘Śƚŵů͘
ϴͲĂƌĮƩ͕d͘;ϮϬϭϲ͕ƵŐϮϳͿ͘&ĂǀŽƵƌŝƚĞƚŽďĞŶĞǆƚƵƚĐŚWDǀŽǁƐƚŽEƚŚĞ<ŽƌĂŶĂŶĚ>K^
Ăůů ŵŽƐƋƵĞƐ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚ ĨƌŽŵ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞǆƉƌĞƐƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬŶĞǁƐͬǁŽƌůĚͬϳϬϰϭϳϮͬ'ĞĞƌƚͲtŝůĚĞƌƐͲ
/ƐůĂŵƌĞůŝŐŝŽŶͲDƵƐůŝŵͲ<ŽƌĂŶͲWssͲƵƚĐŚͲ&ƌĞĞĚŽŵͲWĂƌƚǇ͘
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é um livro escrito por Muhammad, ou qualquer outro ser humano.
Não, é uma coleção de revelações divinas - a palavra falada de Allah
ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĨŽŝƌĞǀĞůĂĚĂĂŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ pelo Arcanjo
'ĂďƌŝĞů͘ĞĨĂƚŽ͕ůůĂŚĚĞƐĐƌĞǀĞƵ^ĞƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽDƵŚĂŵŵĂĚᕟ como
incapaz de ler ou escrever, na seguinte passagem:
Allah Todo-Poderoso diz: (E nunca recitaste livro algum antes
deste, nem o transcreveste com a tua mão direita; caso contrário,
os difamadores teriam duvidado). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϵ͗ϰϴ
Allah Todo-Poderoso diz: (São aqueles que seguem o Mensageiro,
o Profeta iletrado, o qual eles encontram mencionado em
sua Tora e no Evangelho, o qual lhes recomenda o bem e
que proíbe o ilícito, prescreve-lhes todo o bem e veda-lhes
o imundo, alivia-os dos seus fardos e livra-os dos grilhões
que o deprimem. Aqueles que nele creram, honraram-no,
defenderam-no e seguiram a Luz que com ele foi enviada, são
os bem-aventurados). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϳ͗ϭϱϳ
Como tal, este foi um dos primeiros milagres do Alcorão Sagrado, além
disso, um milagre dado ao Profeta Muhammad ᕟ, que embora ele
ĨŽƐƐĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉŽƌƐĞƌŝŶĐĂƉĂǌĚĞůĞƌŽƵĞƐĐƌĞǀĞƌ͕ƚƌŽƵǆĞǀĞƌƐşĐƵůŽƐ
de um livro cuja eloquência e majestade foram imediatamente
reconhecida. Se tivesse sido um poeta ou escriba antes da revelação,
as pessoas poderiam se perguntar que foi ele mesmo que escreveu.
O papel do Profeta Muhammad ᕟ, semelhante ao dos outros profetas
ĚĞůůĂŚĚŝĂŶƚĞĚĞůĞ͕ĞƌĂƉĂƌĂƐĞƌŽ͞ŵĞŝŽ͟ƉĞůŽƋƵĂůĂƐƉĂůĂǀƌĂƐƋƵĞ
ĞƌĂŵƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚĂƐăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘ůĞƚĂŵďĠŵƐĞƌǀŝƵĐŽŵŽŵŽĚĞůŽ
para ilustrar seus significados e demonstrar suas aplicações - por
toda a inspiração divina.
Como tal, o Alcorão Sagrado é conhecido por ser o milagre dado ao
Profeta Muhammad ᕟ; um milagre que não era apenas destinado ao
ƉŽǀŽĚĞƐƵĂĞƌĂ͕ŵĂƐƉĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐǀŝŶĚŽƵƌĂƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ĠďĞŵ
sabido pelos Judeus e pelos Cristãos que sempre que Allah enviava um

'U$OL6KHKDWD

43

Mensageiro para o mundo no passado, Ele apoiava esse Mensageiro
ĐŽŵǀĄƌŝŽƐŵŝůĂŐƌĞƐƉĂƌĂǀĂůŝĚĂƌĂŝŶĚĂŵĂŝƐƋƵĞĂŵĞŶƐĂŐĞŵƋƵĞĞůĞ
ĐĂƌƌĞŐĂǀĂĞƌĂĚĞĨĂƚŽĚĞĞƵƐ͕ŽDĞƐƚƌĞĚŽhŶŝǀĞƌƐŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
durante o tempo de Moisés, o povo do faraó estava mergulhado em
ŵĂŐŝĂĞƐĞŶƚŝƵƋƵĞŚĂǀŝĂĂůĐĂŶĕĂĚŽŽĂƵŐĞĚĞƐƚĂĂƌƚĞŶĞŐƌĂͬŽďƐĐƵƌĂ͘
Portanto, os milagres de Moisés - transformando seu cajado de
madeira em uma cobra de verdade, transformando o rio Nilo em
ƐĂŶŐƵĞĞĚŝǀŝĚŝŶĚŽŽDĂƌsĞƌŵĞůŚŽ;ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐƐŝŶĂŝƐͿͲĨŽƌĂŵ
ĨĞŝƚŽƐƉĂƌĂŚƵŵŝůŚĂƌŽƉŽǀŽĞůĞŵďƌĄͲůŽƐĚĞƋƵĞŽƉŽĚĞƌ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞ
ƉŽĚĞƌĚĞĞƵƐƐĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽƐĞŶĆŽĂƉĞŶĂƐĚĞĂƌƚŝŵĂŶŚĂƐ͕ƚƌƵƋƵĞƐ
de mãos ou ilusões de ótica.
ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕:ĞƐƵƐĨŽŝĞŶǀŝĂĚŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽƐ&ŝůŚŽƐ
de Israel e os romanos sentiram que haviam descoberto tudo o que
havia para saber sobre medicina. No entanto, quando confrontado
ĐŽŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĐŽŵŽ ůĞƉƌĂ Ğ ĐĞŐƵĞŝƌĂ͕ ƐĞƵ ͞ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͟
era verdadeiramente impotente em comparação com o poder e
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ůůĂŚ͘ &Žŝ ůůĂŚ ƋƵĞŵ ŶĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶŽƵ Ă
Jesus a capacidade de curar o leproso e dar vista para os cegos,
mas também para ressuscitar os mortos! E novamente, todos esses
milagres foram realizados apenas com a permissão de Allah. E então
ficou claro para aqueles com mentes perspicazes e humildes corações
que verdadeiramente, Allah é o Todo-Poderoso e o Onipotente; tudo
e qualquer outra coisa só têm poder e habilidade por Sua permissão
e não por si só.
Então, com esse entendimento, a vinda de Muhammad ᕟ confrontou
ƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ͘EŽŝŶşĐŝŽĚĞƐĠĐƵůŽs//ĚĂƌĂ
ŽŵƵŵ;Ϳ͕ŽƐĄƌĂďĞƐĚĂWĞŶşŶƐƵůĂƌĄďŝĐĂĂĐƌĞĚŝƚĂǀĂŵƚĞƌĂůĐĂŶĕĂĚŽ
ŽƉŝĐŽĚĞĞůŽƋƵġŶĐŝĂĞŵƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂ͕ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵƐƵĂƉŽĞƐŝĂ͘hŵĞƐƚƵĚŽĚĂƉŽĞƐŝĂĄƌĂďĞĚĞƐƐĂ
época produz um tesouro de poesia magnífica demonstrando uma
ƉƌŽĨƵŶĚĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĞŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽŚĄďŝůĚĂŐƌĂŵĄƚŝĐĂĄƌĂďĞĞ
linguística. E então o Alcorão foi revelado.
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/ŶĐŽŶƚĄǀĞŝƐŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĂƚĠĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ĂŽŽƵǀŝƌĞŵƐĞƵƐǀĞƌƐŽƐ
poderosos e grandiosos se tornaram Muçulmanos imediatamente.
Eles perceberam que essas não eram as palavras de nenhum ser
ŚƵŵĂŶŽ͘/ƐƐŽĨŽŝĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ŵĂŝƐĨŽƌƚĞ͕ŵĂŝƐŵĂŐŶşĮĐŽ͕ŵĂŝƐƉƌŽĨƵŶĚŽ
e causou um enorme impacto em suas mentes e em seus corações.
&ĂůĂǀĂĐŽŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĂůŵĂƐ͕ĂƉĞůĂŶĚŽĂĞůĞƐ͕ĚĞƐĂĮĂŶĚŽͲŽƐĞ
transformando-os. Mas o milagre não parou por aí.
ŽŵŽŽ/ƐůĂŵƐĞĞƐƉĂůŚŽƵĚĂWĞŶşŶƐƵůĂƌĄďŝĐĂŶŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐŶĆŽͲ
ĄƌĂďĞƐ͕ƵŵŵŝůĂŐƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞůŽŐŽƐĞŝŵƉƌŝŵŝƵŶĞƐƐĂƐŶŽǀĂƐĐŝĚĂĚĞƐ
e sociedades. O efeito dessas palavras sobre aqueles que aceitaram
o Islam era único. Produziu lealdade e um nível de adesão que as
pessoas não haviam observado em outras religiões ou ideologias.
dĂŵďĠŵŽĨĞƌĞĐĞƵƉƌŽǀĂƐĞĚĞƐĂĮŽƐƋƵĞĞƐƚĂǀĂŵĂƵƐĞŶƚĞƐĞŵŽƵƚƌŽƐ
ůŝǀƌŽƐƋƵĞĂůĞŐĂǀĂŵƐĞƌĚŽĞƵƐjŶŝĐŽ͘/ƐƚŽƌĂĐŝŽĐŝŶŽƵĐŽŵƐĞƵƐ
ĐŽƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽƐƵĂƐƉĞƌŐƵŶƚĂƐ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞĚĞ
ĞǆŝŐŝƌĂ͞ĨĠĐĞŐĂ͘͟WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƵŵĂůŽŶŐĂƉĂƐƐĂŐĞŵƐŽďƌĞ
ĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞ:ĞƐƵƐ;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞĞůĞĠĞŶƚƌĞŽƐ
nobres e honrados Mensageiros de Allah - que a paz esteja com ele - e
ƋƵĞĞůĞĠĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂůŐƵŵĂƉĂƌƚĞĚĂĞƐƐġŶĐŝĂĚĞĞƵƐͿ͕ĞƵƐĚĞĐůĂƌĂ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Esta é a verdade emanada do teu
Senhor. Não sejas, pois, dos que (dela) duvidam. Porém,
ăƋƵĞůĞƐƋƵĞĚŝƐĐƵƚĞŵĐŽŶƟŐŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞůĞ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƚĞ
haver chegado o conhecimento, dize-lhes: Vinde! Convoquemos
ŽƐŶŽƐƐŽƐĮůŚŽƐĞŽƐǀŽƐƐŽƐ͕ĞĂƐŶŽƐƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞĂƐǀŽƐƐĂƐ͕
e nós mesmos; então, deprecaremos para que maldição de
ůůĂŚĐĂŝĂƐŽďƌĞŽƐŵĞŶƟƌŽƐŽƐͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϯ͗ϲϬͲϲϭ
ƐƐĞŵĞƐŵŽĚĞƐĂĮŽĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂƵŵĂĚĞůĞŐĂĕĆŽĚĞƌŝƐƚĆŽƐĚĂ
cidade de Najran, no norte do Iêmen, pelo Profeta de Allah ᕟ conforme
ordenado por Allah e eles recusaram depois de uma longa noite forjada
ĐŽŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ͘DĂŝƐƵŵĂǀĞǌ͕ŝƐƐŽĠƵŵĚĞƐĂĮŽͲƵŵĂĞƐƉĠĐŝĞĚĞ
ƉƌŽǀĂͲƐŽďƌĞƋƵĞŵĞƐƚĄĞŵĚƷǀŝĚĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƵĂĐƌĞŶĕĂ͘^ĞĂůŐƵĠŵ
ƌĞĂůŵĞŶƚĞĂĐƌĞĚŝƚĂƋƵĞ:ĞƐƵƐĠĞƵƐ͕ŽƵŽĮůŚŽŐĞƌĂĚŽĚĞĞƵƐ͕ĞŶƚĆŽ
ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĂĐĞŝƚĂƌŝĂĞƐƚĞĚĞƐĂĮŽĞŝŶǀŽĐĂƌŝĂĂŵĂůĚŝĕĆŽĚĞĞƵƐƐŽďƌĞƐŝ
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ŵĞƐŵŽĞƐƵĂĨĂŵşůŝĂŽƵƉĞƐƐŽĂƐƐĞĞůĞƐĞƐƟǀĞƐƐĞŵĞƌƌĂĚŽƐ͘dĂŝƐĚĞƐĂĮŽƐ
ƐĆŽƌĞĂůŵĞŶƚĞƷŶŝĐŽƐĞŵůŝǀƌŽƐĚĞƌĞůŝŐŝĆŽ͕ĞǀĄƌŝŽƐŽƵƚƌŽƐĚĞƐĂĮŽƐĞ
ƵůƟŵĂƚŽƐƚĂŵďĠŵƉŽĚĞŵƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘DĂƐŽ
milagre não parou por aí.

&LrQFLD0RGHUQDHR$OFRUmR6DJUDGR
ĨĠĚŽ/ƐůĂŵĐŽŶƟŶƵŽƵĂĐƌĞƐĐĞƌƐĠĐƵůŽĂƉſƐƐĠĐƵůŽ͕ĂƚĠĮŶĂůŵĞŶƚĞ
ĐŚĞŐĂƌăĞƌĂĚĂĐŝġŶĐŝĂŵŽĚĞƌŶĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƐĠĐƵůŽyy͘&ŽŝŶĞƐƐĂĠƉŽĐĂ
que um novo milagre do Alcorão Sagrado começou a brilhar quando
ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂĐŽŶĮƌŵĂƌŵƵŝƚĂƐĚĂƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐ
ĐŝĞŶơĮĐĂƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘
Embora o Alcorão Sagrado tenha se destacado mais recentemente na
ĂƌĞŶĂĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕ĠƉƌĞĐŝƐŽůĞŵďƌĂƌĂŝŶĚĂƋƵĞŶĆŽĠ
um livro de ciência - é um livro de orientação. Então a maneira única
pela qual Allah, através de Seus versículos revelados no Alcorão Sagrado,
ƵƐĂĨĂƚŽƐĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐƉĂƌĂĐŚĂŵĂƌŽůĞŝƚŽƌƉĂƌĂĂĂĚŽƌĂĕĆŽĂŽ
ĞƵƐjŶŝĐŽĠďĂƐƚĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŝůƵƐƚƌĂŶĚŽĂŐĂƌĂŶƟĂ
da ressurreição da humanidade no dia do julgamento, Allah declara:
Allah Todo-Poderoso diz: (Ó humanos, se estais em dúvida sobre
a ressurreição, reparai em que vos criamos do pó, depois do
esperma, e logo vos convertemos em algo que se agarra e,
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵĨĞƚŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂŽƵĂŵŽƌĨŽ͕ƉĂƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌͲǀŽƐ
(a Nossa onipotência); e conservamos no útero o que queremos,
ĂƚĠƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ĚĞŽŶĚĞǀŽƐƌĞƟƌĂƌĞŵŽƐ͕ĐƌŝĂŶĕĂƐ
para que alcanceis a puberdade. Há, entre vós, aqueles que
morrem (ainda jovens) e há os que chegam à senilidade, até
ao ponto de não se recordarem do que sabiam. E observai que
a terra é árida; não obstante, quando (Nós) fazemos descer a
ĄŐƵĂƐŽďƌĞĞůĂ͕ŵŽǀĞͲƐĞĞƐĞŝŵƉƌĞŐŶĂĚĞĨĞƌƟůŝĚĂĚĞ͕ĨĂǌĞŶĚŽ
brotar todas as classes de pares de viçosos (frutos). Isto, porque
ůůĂŚĠsĞƌĚĂĚĞŝƌŽĞǀŝǀŝĮĐĂŽƐŵŽƌƚŽƐ͕ĞƉŽƌƋƵĞĠKŶŝƉŽƚĞŶƚĞ͘
a Hora chegará indubitavelmente, e Allah ressuscitará aqueles
ƋƵĞĞƐƟǀĞƌĞŵŶŽƐƐĞƉƵůĐƌŽƐͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϮϮ͗ϬϱͲϬϳ
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ŶƚĆŽ͕ŶĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕ůůĂŚƵƐĂŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĂƚƵĂůĚĂ
embriologia9ĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƚĂůŚĂĚŽƐĞĚĞƐĐƌŝƟǀŽƐƋƵĞĞƌĂŵĂƉĞŶĂƐ
ĚĞƐĐŽďĞƌƚŽƐŶŽĮŶĂůĚŽƐĠĐƵůŽyyĐŽŵŽĂĚǀĞŶƚŽĚĂŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĂ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĞĚĞĂůƚĂĂŵƉůŝĮĐĂĕĆŽ͘ůůĂŚƌĞůĂĐŝŽŶĂĞƐƚĞƐĞƐƚĄŐŝŽƐƉĂƌĂ
ŶſƐ͕ŶĆŽƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌŵŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕ŵĂƐƉĂƌĂĞŵ
ǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ĐŽŶĮƌŵĂƌƉĂƌĂŶſƐƋƵĞĂƉƌŽŵĞƐƐĂĚŽĚŝĂĚŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĠ
realmente uma realidade.
O único que poderia dizer isso com certeza não é outro senão o
ƉƌſƉƌŝŽƌŝĂĚŽƌ͘ůĞĠŽjŶŝĐŽƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂŶŽƐĚĞƚĂůŚĂƌĂƐĞƚĂƉĂƐĚŽ
desenvolvimento humano mais de mil anos antes que pudéssemos
ŝŵĂŐŝŶĂƌ ĞƐƐĞƐ ĞƐƚĄŐŝŽƐ ĐŽŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ĐŝĞŶơĮĐĂ ŵŽĚĞƌŶĂ͘
ůůĂŚŶŽƐŝŶĚŝĐĂŽĞƐƉŝƌŝƚƵĂůǀĂůŽƌĚĞƐƐĂƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐĐŝĞŶƟĮĐĂŵĞŶƚĞ
carregadas quando Ele diz:
Allah Todo-Poderoso diz: (De pronto lhes mostraremos os
Nossos sinais em todas as regiões (da terra), assim como em
suas próprias pessoas, até que lhes seja esclarecido que ele
(o Alcorão) é a verdade. Acaso não basta teu Senhor, Que é
Testemunha de tudo)? ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϭ͗ϱϯ
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĠĐůĂƌŽĐŽŵŽĞƐƚĞůŝǀƌŽƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞĂƉĞůĂƉĂƌĂƋƵĞǀŽĐġ͗
pense, raciocine e entenda o porquê acreditamos no que acreditamos.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƉƌŽşďĞƋƵĞǀŽĐġĂĐƌĞĚŝƚĞĐĞŐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƌĞŇĞǆĆŽĞƐĞŵ
ƌĂĐŝŽĐşŶŝŽ͘ĞĨĂƚŽ͕ĂƉĂůĂǀƌĂĨĠŶĂůşŶŐƵĂĄƌĂďĞĠ/ŵĂĂŶ͕ƋƵĞǀĞŵĚĂ
ƌĂŝǌĂŵŶ͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ƉƌŽƚĞĕĆŽĞĐŽŶĮĂŶĕĂͲĞƐƐĂƐŵĞƐŵĂƐ
coisas que só podem ser estabelecidas em um coração depois que
algo se provou digno.
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƐĞǀŽĐġĐŽŶŚĞĐĞƐƐĞƵŵĞƐƚƌĂŶŚŽŶĂƌƵĂĞĞůĞůŚĞƉĞĚŝƐƐĞ
ƉĂƌĂĞŶƚƌĂƌŶŽĐĂƌƌŽ͕ǀŽĐġĐŽŶĮĂƌŝĂŶĞůĞ͍ůĂƌŽƋƵĞŶĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞĞůĞŶĆŽ
ƐĞƉƌŽǀŽƵĐŽŶĮĄǀĞů͘DĂƐƐĞƐĞƵŵĞůŚŽƌĂŵŝŐŽƚĞǀŝƐƐĞĞƉĞƌŐƵŶƚĂƐƐĞ
se você queria uma carona, seria uma história totalmente diferente,
ƉŽƌƋƵĞǀŽĐġĐŽŶŚĞĐĞĞƐƐĂƉĞƐƐŽĂĞĐŽŶĮĂŶĞůĂ͘
9 - O estudo do desenvolvimento do ser humano do embrião ao feto no útero da mãe.
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ƐƐŝŵ͕ůůĂŚĨŽƌŶĞĐĞĞƐƐĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǆĞŵƉůŽƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
ƉĂƌĂƋƵĞǀŽĐġƉŽƐƐĂǀŝƐůƵŵďƌĂƌƐĞƵŝŶĮŶŝƚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉŽĚĞƌ͕
ĚĂŶĚŽͲůŚĞƵŵĂďŽĂĞƐſůŝĚĂƌĂǌĆŽƉĂƌĂĐŽŶĮĂƌŶǭůĞĞĐŽŶĮĂƌŶĂ^ƵĂ
mensagem.
E quando você percebe como todas essas coisas são verdadeiras, então
ĂƐĐŽŝƐĂƐŝŶǀŝƐşǀĞŝƐ͕ĐŽŵŽ͗WĂƌĂşƐŽ͕/ŶĨĞƌŶŽ͕ŽŝĂĚĂKũƵůŐĂŵĞŶƚŽ
etc. também devem ser verdadeiras. Agora, vamos dar uma olhada
ĞŵŵĂŝƐĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐĚĂŝŶĐƌşǀĞůĐŝġŶĐŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂŶŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado e veja como Allah usa esses versículos para chamar as pessoas
para Sua adoração.

$([SDQVmR'LQkPLFDGR8QLYHUVR
ƚĠŽŝŶşĐŝŽĚŽƐĠĐƵůŽyy͕ŽĐĂŵƉŽĚĂĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂŽĐƵƉĂǀĂĂĐƌĞŶĕĂ
ĚĞƋƵĞŽƵŶŝǀĞƌƐŽĞƌĂĂůŐŽĞƐƚĄƟĐŽ͕ŽƵĮǆŽ͘KƐĐŝĞŶƟƐƚĂƐƚĞŽƌŝǌĂƌĂŵ
ƋƵĞƋƵĂŶĚŽŽƵŶŝǀĞƌƐŽƐƵƌŐŝƵ͕ĞůĞŶĆŽŵƵĚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
suas dimensões depois. Essa teoria, porém, foi efetivamente
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂĨĂůƐĂŶŽŝŶşĐŝŽĚĞϭϵϬϬ͘ŵϭϵϮϱ͕ĚǁŝŶ,ƵďďůĞ;ƋƵĞĚĄ
ŶŽŵĞĂŽƚĞůĞƐĐſƉŝŽĞƐƉĂĐŝĂů,ƵďďůĞͿĨŽƌŶĞĐĞƵĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞǀŝĚġŶĐŝĂ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚŽhŶŝǀĞƌƐŽ͘
/ƐƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞ͕ĚĞƐĚĞĂƐƵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͕ŽƐůŝŵŝƚĞƐĚŽƵŶŝǀĞƌƐŽ
ĞƐƚĆŽƐĞĞǆƉĂŶĚŝŶĚŽ͘KĨĂůĞĐŝĚŽ^ƚĞƉŚĞŶ,ĂǁŬŝŶŐ;ƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ĂƐƚƌŽİƐŝĐŽƐĚŽƐƷůƟŵŽƐƚĞŵƉŽƐĞĂƵƚŽƌĚŽůŝǀƌŽ͕hŵĂƌĞǀĞ,ŝƐƚſƌŝĂ
ĚŽdĞŵƉŽͿĂĮƌŵĂƋƵĞ͗͞KƵŶŝǀĞƌƐŽŶĆŽĠĞƐƚĄƟĐŽ͕ĐŽŵŽƐĞƉĞŶƐĂǀĂ
anteriormente. Está em constante expansão”.ϭϬ
ŶƚĆŽ͕ŽƋƵĞůůĂŚĚŝƐƐĞŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ƋƵĂƐĞϭϯϬϬĂŶŽƐĂŶƚĞƐ
ĚĞƐƚĂĚĞƐĐŽďĞƌƚĂĞƋƵĂƐĞϭϰϬϬĂŶŽƐĂŶƚĞƐĚŽƚĞůĞƐĐſƉŝŽ,ƵďďůĞ͍
Allah Todo-Poderoso diz: (E construímos o firmamento com
poder e perícia, e Nós o estamos expandindo). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱϭ͗ϰϳ
ϭϬͲ,ĂǁŬŝŶŐ͕^͘t͘;ϭϵϴϴͿ͘KƌŝŐŝŶŽĨƚŚĞhŶŝǀĞƌƐĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĂůĞŶƚǌ͘ĐŽŵͬŽůĚͬ
ĂƐƚƌŽͬŚĂǁŬŝŶŐͲϭ͘Śƚŵů͘
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$V0RQWDQKDV&RQVWLWXHP(VWDFDVQD7HUUD
Geologia é o estudo da Terra - suas propriedades, formação e
comportamento visto através de terremotos, gêiseres e movimentos
tectônicos da placa, entre outras coisas. Entre as mais recentes
ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂƐĚĂŐĞŽůŽŐŝĂŵŽĚĞƌŶĂ͕ŚĄƵŵĨĞŶƀŵĞŶŽĐŚĂŵĂĚŽ isostasia,
ƋƵĞĂĮƌŵĂĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĞĂƐŵŽŶƚĂŶŚĂƐƚġŵƌĂşǌĞƐƉƌŽĨƵŶĚĂƐƐŽď
a crosta terrestre no manto.
K^ŝƌ'ĞŽƌŐĞŝĚĚĞůůŝƌǇ͕ŽĂƐƚƌƀŶŽŵŽZĞĂůďƌŝƚąŶŝĐŽ͕Ğŵϭϴϱϱ͕ĨŽŝŽ
primeiro a propor a teoria da isostasia, que as montanhas possuíam
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƌĂĚŝĐƵůĂƌĞƐĚĞŵĞŶŽƌĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůăƐƵĂĂůƚƵƌĂ͕
ĂĮŵĚĞŵĂŶƚĞƌŽĞƋƵŝůşďƌŝŽŝƐŽƐƚĄƟĐŽ͘ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƐƐĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ
ƌĂĚŝĐƵůĂƌĞƐĨŽŝĐŽŶĮƌŵĂĚĂƉŽƌĚĂĚŽƐ11 sísmicos e gravitacionais.
KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĐŽŶƚĠŵĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĞƐƐĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞ
versículo, como Allah lembra a humanidade de Seus grandes favores e
ĐŽŵŽĞůĞƐĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌŐƌĂƚŽƐĂůĞĞĂĚŽƌĄͲůŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞŵŽƉŽƐŝĕĆŽ
ăĂĚŽƌĂĕĆŽĚŽƐĨĂůƐŽƐĚĞƵƐĞƐƋƵĞŝŶǀĞŶƚĂŵ͗
Allah Todo-Poderoso diz: ;ĐĂƐŽ͕ŶĆŽĮǌĞŵŽƐĚĂƚĞƌƌĂƵŵůĞŝƚŽ͘
E das montanhas, estacas)? ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϳϴ͗ϬϲͲϬϳ
Mais uma vez, as descrições do Alcorão Sagrado estão em completo
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĚĂĚŽƐŐĞŽůſŐŝĐŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĕĆŽ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽ
ƋƵĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĐŽŶƟŶŚĂĞƐƐĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĂŽůŽŶŐŽĚĞƵŵ
milênio antes dos geólogos de hoje serem capazes de teorizar o que eles
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌĞǀĞƌĞŵ͘sŽĐġĂŝŶĚĂŶĆŽĂĐƌĞĚŝƚĂŶŝƐƐŽ͍EĂŵĞŶƐĂŐĞŵ
ƉŽĚĞƌŽƐĂĞŵŝůĂŐƌŽƐĂ͍

1tYHLVGH(VFXULGmRGRV2FHDQRV
Um dos versículos verdadeiramente fascinantes do Alcorão Sagrado
descreve as camadas de escuridão nos oceanos, comparando-as a
diferentes níveis de descrença em Allah Todo-Poderoso e no Islam.
ϭϭ Ͳ dĂƌďƵĐŬ͕ ͘:͘ ĂŶĚ >ƵƚŐĞŶƐ͕ &͘<͘ ;ϭϵϴϮͿ͘ ĂƌƚŚ ^ĐŝĞŶĐĞ͘ ϯƌĚ ĞĚ͘ ŽůƵŵďƵƐ͗ ŚĂƌůĞƐ ͘ DĞƌƌŝů
WƵďůŝƐŚŝŶŐŽŵƉĂŶǇ͘
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Allah Todo-Poderoso diz: (Ou (estará) como nas trevas de um
profundo oceano, coberto por ondas; ondas, cobertas por nuvens
escuras, que se sobrepõem umas às outras; quando (o homem)
estende a sua mão, mal pode divisá-la. Pois a quem Allah não
fornece luz, jamais a terá luz). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϰϬ͘
Sabe-se agora que as escuridões nos mares e nos oceanos profundos
ĞƐƚĆŽĞŵĐĂŵĂĚĂƐ͘ŶƚƌĞĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĂĄŐƵĂĞƵŵĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĞ
ĐĞƌĐĂĚĞϭϬϬͲ^ĞƉĂƌĂĕĆŽŐƌĂĚƵĂůĚĂůƵǌĚĞϮϬϬŵĞƚƌŽƐ;ϯϬϬͲϲϬϬƉĠƐͿ
ocorre a Separação gradual da luz, ou seja, uma cor de cada vez vai sendo
ĞůŝŵŝŶĂĚĂĂƚĠƋƵĞĂĞƐĐƵƌŝĚĆŽƐĞũĂĂƟŶŐŝĚĂ12͘WĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌŵĞůŚŽƌ͕ĂƵŵĂ
certa profundidade, o comprimento de onda vermelho é completamente
ďůŽƋƵĞĂĚŽ;ĂďƐŽƌǀŝĚŽͿʹĂďĂŝǆŽĚĞƐƐĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ĂĐŽƌǀĞƌŵĞůŚĂŶĆŽ
pode mais ser apreciada. Em outra profundidade, o comprimento de
onda verde é completamente bloqueado e o mesmo fenômeno acontece
com as outras sete ondas de cor no espectro da luz visível.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞϮϬϬŵĞƚƌŽƐ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐŽƌƉŽĚĞ
ĄŐƵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ƋƵĂƐĞŶĆŽŚĄůƵǌƉŽƌƋƵĞƋƵĂƐĞƚŽĚŽƐŽƐĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ
ĚĞŽŶĚĂĚĞĐŽƌ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĚŽĂǌƵů͕ƚġŵƐŝĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞďůŽƋƵĞĂĚŽƐ
neste momento. Escuridão completa e absoluta, porém, ocorre somente
ĂƉſƐƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ;ƵŵĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĞϭϬϬϬŵĞƚƌŽƐŵĞŝŽŵŝůŚĂĂďĂŝǆŽͿ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞůĂƚĂĚŽƉĞůŽEĂƟŽŶĂůKĐĞĂŶŝĐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ
;EKͿ13.
ŵďŽƌĂŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĐŽŶƟŶƵĞŵĂƐĞƌĞŵƋƵĞďƌĂĚŽƐ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂͲƐĞƋƵĞ
os seres humanos não sejam capazes de mergulhar mais de cerca de
ϮϱϬŵĞƚƌŽƐ;ϳϱϬƉĠƐͿϭϰƐĞŵŽĂƵǆşůŝŽĚĞƐƵďŵĂƌŝŶŽƐŽƵĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ
especial de mergulho, devido aos enormes aumentos incrementais na
pressão que trabalham para comprimir os pulmões e o suprimento de
ar disponível.
ϭϮͲŚƩƉƐ͗ͬͬŵĂŶŽĂ͘ŚĂǁĂŝŝ͘ĞĚƵͬĞǆƉůŽƌŝŶŐŽƵƌŇƵŝĚĞĂƌƚŚͬƉŚǇƐŝĐĂůͬŽĐĞĂŶͲĚĞƉƚŚƐͬůŝŐŚƚͲŽĐĞĂŶ͘
ϭϯͲŚƩƉƐ͗ͬͬŽĐĞĂŶƐĞƌǀŝĐĞ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬĨĂĐƚƐͬůŝŐŚƚͺƚƌĂǀĞů͘Śƚŵů͘
ϭϰͲKŶ:ƵŶĞϲ͕ϮϬϭϮ͕,ĞƌďĞƌƚEŝƚƐĐŚ͕ĂĨƌĞĞĚŝǀĞƌ͕ĚĞƐĐĞŶĚĞĚϮϱϯŵĞƚĞƌƐŝŶ'ƌĞĞĐĞ͘
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No entanto, o desenvolvimento de equipamentos especiais de mergulho
ĞƐƵďŵĂƌŝŶŽƐŶŽƐĠĐƵůŽƉĂƐƐĂĚŽ͕ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌŵŝƟƵŽĐĞĂŶſůŽŐŽƐ
ĞŽƵƚƌŽƐĐŝĞŶƟƐƚĂƐŵĞƌŐƵůŚĂƌĞŵĞŵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƐ15 nunca antes
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽŚŽŵĞŵ16. E só então, eles foram capazes de
descrever este fenômeno de absorção de luz e escuridão gradual,
ĂƉſƐ ƚĞƌ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŵĆŽ͊ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ Ă ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ
do Alcorão Sagrado de “camada após camada de escuridão” é mais
ƵŵĂǀĞǌƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞƐŝŶƚŽŶŝǌĂĚĂĐŽŵŽƐĨĂƚŽƐŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐĂĐŝŵĂ
mencionados de luz gradual -separação até o ponto em que quase não
ĞǆŝƐƚĞůƵǌ;ĂϮϬϬŵƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞͿ͕ŽŶĚĞ͕ĐŽŵŽůůĂŚŽ^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽ
mencionou, “quando alguém estende a mão para a frente, mal pode
vê-la”͖ĞĚĞƉŽŝƐƉĂƌĂĂĞƐĐƵƌŝĚĆŽĂďƐŽůƵƚĂ͕ŽŶĚĞĞƵƐŵĞŶĐŝŽŶĂ“De
fato, para aqueles a quem Deus não dá luz, não há luz alguma! ”

2QGDV,QWHUQDVQRV2FHDQRV
Outro fenômeno recentemente descoberto no estudo dos oceanos é
o das ondas internas nos oceanos, ou do fundo dos mares. Na meia
parte da passagem acima mencionada do Alcorão Sagrado, “Coberto
por ondas; ondas, cobertas por nuvens escuras”͕ĂƐĄŐƵĂƐƉƌŽĨƵŶĚĂƐ
ĚŽƐŵĂƌĞƐĞĚŽƐŽĐĞĂŶŽƐƉŽƐƐƵĞŵŽŶĚĂƐ͕ĞĂĐŝŵĂĚĞƐƐĂƐŽŶĚĂƐĞǆŝƐƚĞŵ
outras ondas. Parece que o segundo conjunto de ondas mencionado
ƐĆŽĂƐŽŶĚĂƐĚĞƐƵƉĞƌİĐŝĞƋƵĞƐĆŽĐŽŵƵŵĞŶƚĞŽďƐĞƌǀĂĚŽƐƉĞůŽŽůŚŽ
humano, porque a passagem menciona que acima das segundas ondas,
ŚĄŶƵǀĞŶƐ͘ŶƚĆŽƋƵĂůĠŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŽŶĚĂƐ͍
Curiosamente, estudos recentes sobre oceanos mostraram a presença
ĚĞŽŶĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐƋƵĞ͞ocorrem em interfaces de densidade entre
camadas de diferentes densidadesϭϳ͘͟
ϭϱͲƵŵĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĞϯϯϬŵĞƚƌŽƐ͕ĂƉƌĞƐƐĆŽŶŽĐŽƌƉŽŚƵŵĂŶŽĠĞƐƟŵĂĚĂĞŵϰϴϱůŝďƌĂƐͬ
ƉŽůĞŐĂĚĂƋƵĂĚƌĂĚĂ;W^/Ϳ͘
ϭϲ Ͳ ŵ ϮϬϭϰ͕ Ž ŵĞƌŐƵůŚĂĚŽƌ Ğ ĐŝĞŶƟƐƚĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ŚŵĞĚ 'Ăďƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵ Ž ƌĞĐŽƌĚĞ ĚĞ
ŵĞƌŐƵůŚŽƉƌŽĨƵŶĚŽĚĞϭϬϴϮƉĠƐ;ϯϯϮŵĞƚƌŽƐͿ͘
ϭϳ Ͳ DĂƐƐĞů͕ ^͘Z͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ KŶĚĂƐ ĚĞ ŐƌĂǀŝĚĂĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ŶŽƐ ŵĂƌĞƐ ƌĂƐŽƐ͘ KďƟĚŽ ĚĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬĐĚĂͬĐŽŶƚĞŶƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚͬĐĚĂͺĚŽǁŶůŽĂĚĚŽĐƵŵĞŶƚͬϵϳϴϯϯϭϵϭϴϵϬϳϵͲĐϮ͘
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Em inglês, isso significa que essas ondas internas podem ser
encontradas entre diferentes temperaturas e zonas de concentração
ĚĞƐĂůĚŽŽĐĞĂŶŽ͘ŵĂŝŽƌŝĂĚĞŶſƐƋƵĞũĄŶĂĚŽƵŶŽŽĐĞĂŶŽĂŶƚĞƐ͕
ĚĞƐĐŽďƌŝƵ ĐĞƌƚĂƐ ĄƌĞĂƐ ŽŶĚĞ Ă ĄŐƵĂ Ġ ĂŐƌĂĚĄǀĞů Ğ ƋƵĞŶƚĞ͕ ŵĂƐ
ƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĚŽƵŵƉŽƵĐŽŵĂŝƐĨƵŶĚŽ͕ĂĄŐƵĂĚĞƌĞƉĞŶƚĞ
se torna muito mais fria.
Esta é uma das interfaces mencionadas acima que possuem seu
ƉƌſƉƌŝŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŽŶĚĂƐĐŝĞŶƟĮĐĂŵĞŶƚĞŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ͘KŶĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐ
não podem ser vistas por olho nu, mas elas podem ser detectadas
pelo estudo da temperatura ou a concentração de sal que muda
ĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƐĚĂĄŐƵĂ͘KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ
ĐŝĞŶơĮĐŽƐĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐƐĆŽƐĞŵĚƷǀŝĚĂŝŶƚƌŝŐĂŶƚĞƐ͕ŵĂƐĐŽŵŽ
mencionado anteriormente, esta Mensagem para a humanidade não
pretende ser uma lição de ciência. É para ser um meio de guiar as
ĂůŵĂƐĚĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞăĂĚŽƌĂĕĆŽĚŽjŶŝĐŽĞƵƐ͘ŶĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕
a mensagem não pode ser mais clara.
ĞƐĐƵƌŝĚĆŽĚŽƐŽĐĞĂŶŽƐĠĐŽŵƉĂƌĂĚĂăĐŽŶĚŝĕĆŽĚĂƐĂůŵĂƐĚĂƋƵĞůĞƐ
que renegam e rejeitam este Alcorão. Claro, algumas pessoas estão
mais afastadas do que outras e, portanto, as diferentes camadas ou
profundidades de escuridão. Chega ao ponto em que algumas almas
estão tão mergulhadas na escuridão da renegação, como se fossem
cegas; não com os olhos, mas com as almas. Eles não podem mais
ĚŝƐƟŶŐƵŝƌĞŶƚƌĞĐĞƌƚŽĞĞƌƌĂĚŽ͕ǀĞƌĚĂĚĞĞĨĂůƐŝĚĂĚĞ͘ĐŽŶĐůƵŝĚĞŝǆĂŶĚŽ
claro que luz, ou seja, orientação que esclarece a diferença entre certo
e errado, não é apenas singular (em oposição aos níveis de escuridões
ƋƵĞƐĆŽŵƵŝƚŽƐͿ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵǀĞŵƐŽŵĞŶƚĞĚĞĞƵƐ͘sŽĐġŶƵŶĐĂƐĞƌĄ
guiado corretamente se não voltar humildemente para Ele e buscar
ĞƐƐĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͘ŽŵŽĞǀŝĚġŶĐŝĂ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂƵƚŽƌĞƐďĞŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ
na ciência que declararam publicamente que este Alcorão poderia ter
ǀŝŶĚŽĂƉĞŶĂƐĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͕ŵĂƐĞůĞƐƐĞƌĞĐƵƐĂƌĂŵĂƐĞƐƵďŵĞƚĞƌ
a Ele. Eles sabem que quem pensa que Muhammad ᕟ escreveu o
Alcorão Sagrado esta apenas provando sua própria ignorância e tolice.
ƉĚĨ͍^'t/сϬͲϬͲϰϱͲϭϱϭϲϱϳϰͲƉϭϳϳϯϴϬϳϯϴ͘
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dĂůŝĚĠŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ teria que viajar de volta no
tempo para testemunhar o Big Bang e descreve-lo para nós, depois
ŽďƐĞƌǀĂƌ Ă ĞǆƉĂŶƐĆŽ ĚŽ hŶŝǀĞƌƐŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƐĞƵ ƉŽŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ
ŝŶƚĞƌŐĂůĄĐƟĐŽĞĐŽŶƚĂƌͲŶŽƐƐŽďƌĞŝƐƐŽĞĚĞƉŽŝƐǀŝĂũĂƌƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ
ŶŽĚĞƌƌĞƟĚŽŶƷĐůĞŽĚĂƚĞƌƌĂƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌĂƐ͞ƌĂşǌĞƐ͟ĚĂƐŵŽŶƚĂŶŚĂƐ͘
EĆŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ĞƐƚĞ^ƵƉĞƌͬ'ƌĂŶĚĞWƌŽĨĞƚĂᕟ seria então levado ao
fundo dos oceanos para mergulhar onde nenhum humano poderia
sobreviver sem ajuda e observar os princípios de luz e onda descritos
acima, e ainda teria algum tempo sobrando para descrever para nós
ƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƐĞƐƚĄŐŝŽƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
humano no útero com os olhos mais poderosos que um microscópio
eletrônico moderno.
Quem acreditaria em tais histórias e ignoraria o poder e habilidade do
Criador que é capaz de nos contar todas essas informações e muito
ŵĂŝƐ͕ĂůĠŵ͛ůĞ͍WŽƌŵĂŝƐƚŽůŽƋƵĞƉŽƐƐĂƉĂƌĞĐĞƌ͕ŚĄŵƵŝƚŽƐĞŶƚƌĞĂ
humanidade que enganaram suas próprias almas desta maneira. Assim,
ŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌƐŽŵŽƐůĞŵďƌĂĚŽƐ͗͞WŽŝƐĂƋƵĞŵůůĂŚŶĆŽĨŽƌŶĞĐĞůƵǌ͕
ũĂŵĂŝƐĂƚĞƌĄůƵǌ͘͟

0LODJUHV1XPpULFRVQR$OFRUmR
Outro milagre fascinante do Alcorão Sagrado envolve seu código ou
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͘ƐƚĂĄƌĞĂĚŽĞƐƚƵĚŽĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĠƵŵĂ
ĚĂƐŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞƐ͕ƉŽŝƐĚĞƉĞŶĚĞŵƵŝƚŽĚĂĂŶĄůŝƐĞĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚŽƐ
ǀĞƌƐşĐƵůŽƐƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌƉĂĚƌƁĞƐ͕ĞŚĄŵƵŝƚĂƐĚĞƐĐŽďĞƌƚĂƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐ
ŶĞƐƐĂĄƌĞĂĚĞĞƐƚƵĚŽ͕'ůſƌŝĂĂůůĂŚ͘
^ĞŵĞůŚĂŶƚĞăĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐĂĐŝŵĂ͕ŚĄŵƵŝƚŽƐ
ŵŝůĂŐƌĞƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐƉĂƌĂƐĞĚŝƐĐƵƟƌŶĞƐƚĞďƌĞǀĞĐĂƉşƚƵůŽ͕ĞŶƚĆŽ
eu serei forçado a limitar a discussão em apenas um ponto incrível.
ŶƚĞƐĚĞĐŽŵĞĕĂƌĂĚĞƚĂůŚĂƌ͕ƋƵĞƌŽĂůĞƌƚĂƌŽůĞŝƚŽƌ͕ƉŽƌƋƵĞŚĄǀĄƌŝĂƐ
pessoas que se perderam por acreditarem que tudo se resume a
números ou algum código. Um desses grupos, que se perdeu, segue um
homem que popularizou a idéia do número dezenove ser a chave para
ĂůŐƵŶƐƉĂĚƌƁĞƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘ĞƉŽŝƐ͕ƉŽƌĠŵ͕ĞůĞŝŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ
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ƐĞĚĞĐůĂƌŽƵWƌŽĨĞƚĂĚĞĞƵƐĞĐŽŵĞĕŽƵĂƚĞŶƚĂƌŵƵĚĂƌŽ/ƐůĂŵĞŽ
Alcorão Sagrado para combinar com suas ideias. Allah Todo-Poderoso
ƐĞŶĚŽŽjŶŝĐŽƉƌŽƚĞƚŽƌĚĞ^ƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͕ĞƐƐĞŚŽŵĞŵĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵŽ
ele no passado falharam e, de fato, quaisquer outros que tentarem
ƚĂŝƐƚĄƟĐĂƐƚĞŵĞƌĄƌŝĂƐŶŽĨƵƚƵƌŽƐĞŵĚƷǀŝĚĂƚĞƌĆŽŽŵĞƐŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘
Mais uma vez, os milagres do Alcorão Sagrado não estão em fatos
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ĞůŽƋƵġŶĐŝĂŽƵŚŝƐƚſƌŝĂͲŵĂƐŽƐŵŝůĂŐƌĞƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
são como sustentação para pessoas justas que adoram a Allah como
ĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌĂĚŽƌĂĚŽ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞĨŽƌƚĞƉĞůĂũƵƐƟĕĂĞŵŽƌĂůŝĚĂĚĞ͘Ğ
ƵŵůĂĚŽ͕ƐĆŽƉŽŶƚŽƐďĞŶĠĮĐŽƐĂƐĞƌĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ŵĂƐŶĆŽƉĂƌĂ
ĐŽŵĞƚĞƌŽĞƌƌŽƚŽŵĂŶĚŽͲŽĐŽŵŽĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƐĂŐĞŵŽƵŽďũĞƟǀŽ
do Alcorão Sagrado.
ŽŵŝƐƐŽĞŵŵĞŶƚĞ͕ŽŵŝůĂŐƌĞŵĂƚĞŵĄƟĐŽĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĂƋƵŝ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂ:ĞƐƵƐ͘ŽŵŽŽƐŵŝůĂŐƌĞƐĐŝĞŶơĮĐŽƐŶĆŽĨŽƌĂŵ
revelados para a ciência, mas para a orientação da humanidade, essas
ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽŵĞƐŵŽ
ŽďũĞƟǀŽ͗ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͘
Allah Todo-Poderoso diz: (O exemplo de Jesus, ante Allah, é
ŝĚġŶƟĐŽĂŽĚĞĚĆŽ͕ƋƵĞůĞĐƌŝŽƵĚŽƉſ͕ĞŶƚĆŽůŚĞĚŝƐƐĞ͗^ĞũĂ͊
e foi). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϯ͗ϱϵ
Então, olhando para esta passagem interessante em termos
ŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ƉŽĚĞƌŝĂĂĮƌŵĂƌƋƵĞ:ĞƐƵƐсĚĆŽ͕ŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽ
ăůůĂŚ͕ƉŽƌƋƵĞĂŵďŽƐĨŽƌĂŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƉĂůĂǀƌĂĐƌŝĂƟǀĂĚĞůůĂŚ͘
Adão foi criado do pó, sem pai e sem mãe, quando Allah disse-lhe:
͞^ĞũĂ͕͟ĞĚĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ:ĞƐƵƐĞƌĂŝŵĂĐƵůĂĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞďŝĚŽĂƉĂƌƟƌ
de uma mulher sem qualquer envolvimento com um homem quando
ůůĂŚĚŝƐƐĞ͞^ĞũĂ͕͟Ğ:ĞƐƵƐǀĞŝŽăĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͘^ĞĂůŐƵŶƐĂƌŐƵŵĞŶƚĂŵƋƵĞ
:ĞƐƵƐĠĞƵƐ͕ŽƵŽĮůŚŽĚĞĞƵƐ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĂ/ŵĂĐƵůĂĚĂŽŶĐĞŝĕĆŽ͕
ĞŶƚĆŽĞƵƐŽƐůĞŵďƌĂĚĞƋƵĞĚĆŽƚĂŵďĠŵŶĂƐĐĞƵŵŝůĂŐƌŽƐĂŵĞŶƚĞ͘
ĞĨĂƚŽ͕ĚĆŽŶĂƐĐĞƵƐĞŵƵŵƉĂŝŽƵŵĆĞ͘EŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽŶŽƐƐŽ
ĐŽƌƉŽİƐŝĐŽ͕ƚŽĚŽƐĞůĞƐƐĆŽĂƉĞŶĂƐƉŽĞŝƌĂ͘ŽƐŽůŚŽƐĚĞĞƵƐ͕ĞŶƚĆŽ͕
Jesus era pó, apenas como Adão era. Estas são as principais lições
ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐƋƵĞƐƵƌŐĞŵĚĞƐƚĂƉĂƐƐĂŐĞŵ͘ŶƚĆŽ͕ŽŶĚĞĞƐƚĄŽŵŝůĂŐƌĞ͍
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3ULPHLUR3RQWR0DWHPiWLFR
Se alguém passasse por todo o Alcorão Sagrado, descobriria que o
ŶŽŵĞ͞:ĞƐƵƐ͟ĠĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĞŵǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽůƵŐĂƌĞƐ͘^ŝŵŝůĂƌŵĞŶƚĞ͕
ĞůĞƚĂŵďĠŵĚĞƐĐŽďƌŝƌŝĂƋƵĞŽŶŽŵĞ͞ĚĆŽ͟ƚĂŵďĠŵĠĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĞŵ
vinte e cinco lugares. Portanto, a semelhança de Adão e Jesus é não
ĂƉĞŶĂƐĞŵƐƵĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵŵĂƚĞŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶŽŶƷŵĞƌŽ
de vezes que cada um é mencionado.

6HJXQGR3RQWR0DWHPiWLFR
/ŶĚŽƉĂƌĂƵŵƉĂƐƐŽĂĚŝĂŶƚĞ͕ĂƉĂƐƐĂŐĞŵĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ;ϯ͗ϱϵͿĠŽ
único lugar onde os dois nomes são mencionados juntos. Contando o
número de vezes que o nome de cada Profeta foi mencionado desde
o início do Alcorão Sagrado, surpreendentemente descobrimos que
ĞƐƚĂĠĂƐĠƟŵĂǀĞǌƋƵĞĐĂĚĂƵŵĠŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ĞĐŽŶƚĂŶĚŽĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞƚƌĄƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ĞƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽƚĂŵďĠŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂϭϵǐ
vez que cada Profeta é mencionado. Mais uma vez, eles são iguais em
mais um aspecto.

7HUFHLUR3RQWR0DWHPiWLFR
 ϭϵǐ ǀĞǌ ƋƵĞ ͞ĚĆŽ͟ Ġ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ Ğ Ă ϭϵǐ ǀĞǌ ƋƵĞ ͞:ĞƐƵƐ͟ Ġ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĂŵďŽƐ ƚĂŵďĠŵ ŽĐŽƌƌĞŵ ŶŽ ĂƉşƚƵůŽ ϭϵ ;^ƵƌĂƚĂͿ͕
;ĐĂƉşƚƵůŽĚĂDĂƌŝĂͿ͘ŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐĞŐƵŶĚŽƉŽŶƚŽŵĂƚĞŵĄƟĐŽ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂĐŝŵĂ͕ƉŽĚĞŵŽƐŶŽƚĂƌƋƵĞƚĂŵďĠŵĠĂƐĠƟŵĂŽĐĂƐŝĆŽ
ĚĂŵĞŶĕĆŽĚĞůĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽĚĞƐĚĞŽĮŶĂůĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘

4XDUWR3RQWR0DWHPiWLFR
 ϭϵǐ ǀĞǌ ƋƵĞ Ž ŶŽŵĞ ͞:ĞƐƵƐ͟ Ġ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ Ġ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ Ğŵ
ĐĂƉşƚƵůŽϭϵ͕ǀĞƌƐşĐƵůŽϯϰ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂϭϵǐǀĞǌĞŵƋƵĞ͞ĚĆŽ͟
ĠŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĠĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽŶŽĐĂƉşƚƵůŽϭϵ͕ǀĞƌƐşĐƵůŽϱϴ͘ĚŽǀĞƌƐşĐƵůŽ
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ϯϰĂŽǀĞƌƐşĐƵůŽϱϴ͕ŚĄϮϱǀĞƌƐşĐƵůŽƐ;ĐŽŶƚĂŶĚŽŽǀĞƌƐşĐƵůŽϯϰĐŽŵŽŽ
ƉƌŝŵĞŝƌŽǀĞƌƐşĐƵůŽĚŽƐϮϱͿ͕ĞĐŽŵŽƐĂďĞŵŽƐŽŶƷŵĞƌŽϮϱĠŽŶƷŵĞƌŽ
de vezes que ambos são mencionados no Alcorão Sagrado.
ƐƚĞĠĂƉĞŶĂƐƵŵĞǆĞŵƉůŽĚĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂŝŶĐŽŵƉƌĞĞŶƐşǀĞůĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ
no Alcorão Sagrado, e isso é apenas sobre uma passagem! Mas
novamente, Allah nos mostra através do Alcorão Sagrado que não
são apenas Jesus e Adão semelhantes em suas origens milagrosas da
ĐƌŝĂĕĆŽƉŽƌƉĂůĂǀƌĂĐƌŝĂƟǀĂĚĞůůĂŚ͕ŵĂƐƋƵĞĞƐƐĂƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƚĂŵďĠŵ
ĠǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂĞŵƚŽĚŽŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞŵƚĞƌŵŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͘
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$3UHVHUYDomRGR$OFRUmR6DJUDGR
Este último ponto de nossa introdução ao Alcorão Sagrado nos leva
a uma das características praticamente mais importantes do Alcorão
Sagrado, isto é, a sua preservação. Logicamente, se Allah quisesse
enviar uma mensagem para toda a humanidade desde a época do
Profeta Muhammad ᕟĂƚĠŽŝĂĚŽ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽ͕ƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞƚĞƌŝĂ
que ser protegida de quaisquer alterações, sejam elas nas adições
ou nas subtrações.
Curiosamente, um dos argumentos mais fortes contra o Cristianismo
ƐĞƌ Ă ŵĞŶƐĂŐĞŵ ĨŝŶĂů ƉĂƌĂ Ă ƚŽĚĂ Ă ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ Ġ ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ
isso. Como isso é bem documentado, a linguagem em que Jesus
pregava durante sua vida foi, principalmente, o aramaicoϭϴ. Então,
naturalmente, gostaríamos de ter em nossa posse uma cópia em
ĂƌĂŵĂŝĐŽĚŽĞǀĂŶŐĞůŚŽ͕ƐĞŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŽƵƚƌĂƐĐſƉŝĂƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͘
DĂƐŽƉƌŽďůĞŵĂĠƋƵĞŶĆŽŚĄǀĂŶŐĞůŚŽŽƵşďůŝĂĂƌĂŵĂŝĐĂŽƌŝŐŝŶĂůʹ
apenas traduções dos manuscritos gregos originais para o aramaico.
Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento da Bíblia são em
grego ou hebraico, mas nenhum no idioma original de Jesus. Além
ĚŝƐƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞƵŵĂŐƌĂŶĚĞůĂĐƵŶĂĞŶƚƌĞŽƐƌĞĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐĞƋƵĂŶĚŽ
ĨŽƌĂŵĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ƵŵĂůĂĐƵŶĂŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĞŐĞƌĂĕƁĞƐ͊ĞĨĂƚŽ͕ĂĐſƉŝĂ
ŵĂŝƐĂŶƚŝŐĂĚŽƚĞǆƚŽĚŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĐŽďĞƌƚŽĂƚĠŚŽũĞĠ
ĐŚĂŵĂĚĂWĂƉǇƌƵƐϱϮ;W52Ϳ͕ƋƵĞĐŽŶƚĠŵƵŵƉĞƋƵĞŶŽĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚŽ
ĞǀĂŶŐĞůŚŽĚĞ:ŽĆŽ͕;ϭϴ͘ϯϭͲϯϯ͕ϯϳͲϯϴͿ͘/ƐƐŽĨŽŝĚĞƐĐŽďĞƌƚŽĞŵϭϵϯϰƉŽƌ
͘,͘ZŽďĞƌƚƐ͕ĞĂĐƌĞĚŝƚĂͲƐĞƚĞƌĐŽƉŝĂĚŽĚŽŽƌŝŐŝŶĂů;ĂŐŽƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ
ĞŵϵϲͿŵĂŝƐƚĂƌĚĂƌĞŵϭϱϬ͕ŵĂƐŶĆŽĂŶƚĞƐĚĞϭϬϬ19. Então,
ϭϴͲdŚĂƌŽŽƌ͕/͘;ϮϬϭϰ͕DĂǇϮϳͿ͘YƵĞůşŶŐƵĂ:ĞƐƵƐĨĂůŽƵ͍KƉĂƉĂĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽͲŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞ/ƐƌĂĞů
ĚŝƐĐŽƌĚĂŵ͘ KďƟĚŽ ĚĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶƉŽƐƚ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬǁŽƌůĚǀŝĞǁƐͬǁƉͬϮϬϭϰͬϬϱͬϮϳͬ
ǁŚĂƚůĂŶŐƵĂŐĞͲĚŝĚͲũĞƐƵƐͲƐƉĞĂŬͲƚŚĞͲƉŽƉĞͲĂŶĚͲŝƐƌĂĞůƐͲƉƌŝŵĞͲŵŝŶŝƐƚĞƌͲĚŝƐĂŐƌĞĞ͘
ϭϵͲ͞WĞƐƋƵŝƐĂƐƌĞĐĞŶƚĞƐĂƉŽŶƚĂŵƉĂƌĂƵŵĂĚĂƚĂƉƌſǆŝŵĂĂϮϬϬ͕ŵĂƐĂŝŶĚĂŶĆŽŚĄŶĞŶŚƵŵĂ
evidência convincente de que quaisquer fragmentos anteriores do Novo Testamento tenham
ƐŽďƌĞǀŝǀŝĚŽ͘  ĚĂƚĂĕĆŽ ƉŽƌ ĐĂƌďŽŶŽ Ġ Ƶŵ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞƐƚƌƵƟǀŽ Ğ ŶĆŽ ĨŽŝ ƵƐĂĚŽ ŶŽ &ƌĂŐŵĞŶƚŽ͘͟
;ZĞƚƌŝĞǀĞĚ ĨƌŽŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝďƌĂƌǇ͘ŵĂŶĐŚĞƐƚĞƌ͘ĂĐ͘ƵŬͬƐĞĂƌĐŚƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƐƉĞĐŝĂůͲĐŽůůĞĐƟŽŶƐͬ
ŐƵŝĚĞͲƚŽͲƐƉĞĐŝĂůͲĐŽůůĞĐƟŽŶƐͬƐƚͲũŽŚŶĨƌĂŐŵĞŶƚͬǁŚĂƚͲŝƐͲƚŚĞͲƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞͬͿ͘

'U$OL6KHKDWD

57

as Bíblias atuais dependem de uma tradução (na verdade muitas
ǀĞƌƐƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂŵĞƐŵĂŚŝƐƚſƌŝĂͿƉĂƌĂƚĞŶƚĂƌũƵŶƚĂƌŽƋƵĞ:ĞƐƵƐ
realmente disse e fez durante sua breve vida. Portanto, qualquer
Bíblia em Inglês é realmente uma tradução de uma tradução! Como
então poderia ser a mensagem final para a humanidade quando
o original nem foi preservado, e, de fato, nem mesmo escrito, em
ŵƵŝƚŽƐĐĂƐŽƐ͕ƐŽŵĞŶƚĞĚĠĐĂĚĂƐĂƉſƐ:ĞƐƵƐĚĞŝǆĂƌĂƚĞƌƌĂ͍ĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
ĞƵƐĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌŝĂƐĞĨŽƐƐĞĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂŽƌĞƐƚŽĚŽƚĞŵƉŽ͘
DĂƐ͕ĞƐƐĂĠĚĞĨĂƚŽƵŵĂĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘&Žŝ
preservado não apenas por escrito desde a época do Profeta ᕟ, mas
também no coração de milhares, até milhões, de devotos adoradores
desde o tempo de sua revelação. Certamente, isso é algo para pessoas
racionais refletirem.
ĞĨĂƚŽ͕ůůĂŚĂƐƐƵŵŝƵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌĞƐƐĞůĐŽƌĆŽ
de corrupção e de quaisquer mudanças, ou até mesmo a sua perda.
Allah Todo-Poderoso diz: (Certamente que Nós revelamos a
Mensagem (Alcorão Sagrado) e somos o Seu Preservador).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϱ͗Ϭϵ

&RPR R $OFRUmR 6DJUDGR )RL 3UHVHUYDGR 0HPRUL]DomR H
,PSUHVVmR
O Alcorão Sagrado, como foi revelado por Allah, chegou até nós
hoje inalterado e puro através de duas maneiras que fornecem uma
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĞĞƋƵŝůşďƌŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞŶƚƌĞƐŝ͕ĞŶĆŽŚĄŽƵƚƌŽƐŝƐƚĞŵĂ
de religião que continua até hoje que possua uma forma segura de
transmissão.
O próprio profeta Muhammad ᕟ foi o primeiro a começar com a
memorização da revelação depois que o anjo Gabriel (que a paz
ĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿĂƚƌŽƵǆĞƉĂƌĂĞůĞ͕ĐŽŵŽĠĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽƉĞůĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
passagem:
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Allah Todo-Poderoso diz: (Não movas a língua (ó Muhammad)
com respeito (ao Alcorão) para te apressares (para sua
revelação). Porque a Nós incumbe a sua compilação e a sua
recitação. E quando te recitarmos, então segue a sua recitação.
Logo, certamente, a Nós compete a sua elucidação). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϳϱ͗ϭϲͲϭϵ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Um Mensageiro vindo de Allah,
ƋƵĞůŚĞƐƌĞĐŝƚĂƐƐĞƉĄŐŝŶĂƐƉƵƌŝĮĐĂĚĂƐ͘YƵĞĐŽŶƚĠŵĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ
corretas). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϵϴ͗ϬϮͲϬϯ

O Profeta ᕟƚĂŵďĠŵŝŶƐƚƌƵŝƵƐĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĂŵĞŵŽƌŝǌĄͲůŽ͘hŵ
ĞǆĞŵƉůŽƉƌŽĞŵŝŶĞŶƚĞĠŽĚŽŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ, Abdullah
/ďŶDĂƐƐ͛ƵĚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ƋƵĞĨŽŝŽƉƌŝŵĞŝƌŽ
ŚŽŵĞŵĂƌĞĐŝƚĂƌŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƉƵďůŝĐĂŵĞŶƚĞĞŵDĂŬŬĂŚ͘/ƐƐŽ
mostra que mesmo no início da propagação do Islam, a recitação
ĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĚĞŵĞŵſƌŝĂĨŽŝƉƌĂƟĐĂĚĂƉĞůŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͘
KƉŽƐƚĞƌŝŽƌ<ŚĂůŝĨĂŚďƵĂŬƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
também foi conhecido por recitar o Alcorão Sagrado de memória na
ĨƌĞŶƚĞĚĞƐƵĂĐĂƐĂĞŵDĂŬŬĂŚ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽĞƐƚƵĚŝŽƐŽ/ƐůąŵŝĐŽůͲ^ƵǇǇƵƟ
registra que vinte dos famosos Companheiros, além de centenas de
ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐŵĞŶŽƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͕ƟŶŚĂŵƚŽĚŽŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽŶĂ
ŵĞŵſƌŝĂĞĨŽƌĂŵĂƉƌŽǀĂĚŽƐĂĞŶƐŝŶĄͲůŽĂŽƵƚƌŽƐĚĞǀŝĚŽăƐƵĂŐƌĂŶĚĞ
ƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂŶĞůĞ͘
ƐƚĄĂƐƐŝŵďĞŵĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂŚŝƐƚſƌŝĂ/ƐůąŵŝĐĂƋƵĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
era memorizado durante a vida do Profeta ᕟ por seus Companheiros
Ğ͕ĂůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞƐƐĂƚƌĂĚŝĕĆŽĐŽŶƟŶƵŽƵĞŶƚƌĞĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂƚĠŚŽũĞĞŵĚŝĂ͘,ŽũĞ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƋƵĞĞǆŝƐƚĂŵŵŝůŚƁĞƐ
de Muçulmanos que tenham memorizado todo o Alcorão Sagrado,
com a grande maioria dos Muçulmanos memorizando pelo menos
algumas partes dele.
Comentando a importância da memorização do Alcorão Sagrado para
a sua preservação, o autor John Burton escreveu em seu livro Uma
Introdução ao Hadith,͞KŵĠƚŽĚŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌŽůĐŽƌĆŽĚĞƵŵĂ
geração para a seguinte, fazendo com que os jovens memorizem a
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ƌĞĐŝƚĂĕĆŽŽƌĂůĚĞƐĞƵƐĂŶƚĞƉĂƐƐĂĚŽƐŚĂǀŝĂŵŝƟŐĂĚŽƵŵƉŽƵĐŽĚĞƐĚĞ
ŽŝŶşĐŝŽŽƐƉŝŽƌĞƐƉĞƌŝŐŽƐĚĞĐŽŶĮĂƌĂƉĞŶĂƐĞŵƌĞŐŝƐƚƌŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ͘͘͘͟ϮϬ
Em segundo lugar, o Alcorão Sagrado também foi, é claro, escrito e
compilado em um livro, ou Musshaf21͕ĐŽŵŽĠĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞŵĄƌĂďĞ͘
Esse processo, porém, foi realizado em duas fases:
1. Anotar a revelação do Alcorão Sagrado em diferentes
ƉĞƌŐĂŵŝŶŚŽƐĞŽƵƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĚĞƐĐŝĂ
para o Profeta Muhammad ᕟ.
2. A junção de todos esses pergaminhos e segmentos em
um livro dentro de dois anos após a morte do Profeta
Muhammad ᕟ.
Agora, vamos dar uma olhada mais aprofundada nessas etapas para
melhor entendermos o processo de coleta do Alcorão Sagrado.
Os relatórios e evidências do Alcorão Sagrado tendo sido escritos desde
ŽŝŶşĐŝŽƐĆŽŶƵŵĞƌŽƐŽƐĞĞƵĚĂƌĞŝĂƉĞŶĂƐƵŵĞǆĞŵƉůŽĨĂŵŽƐŽĂƋƵŝ
para substanciar este ponto. Quando a primeira mensagem veio ao
Profeta Muhammad ᕟ͕ĞƐƚĞĞƐƚĂǀĂĞŵDĂŬŬĂŚ͕ŽůŽĐĂůĚĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůĞ͘ĞƉŽŝƐƋƵĞŽƉŽǀŽĐŽŵĞĕŽƵĂŽƵǀŝƌĂƐŶŽơĐŝĂƐĚĂƌĞǀĞůĂĕĆŽ͕ĞůĞƐ
ĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂƐĞŽƉŽƌĂĞůĞĨĞƌŽǌŵĞŶƚĞĞŶŽŝŶşĐŝŽŽƐƌĞǀĞƌƟĚŽƐĂŽ
Islam eram muito poucos e acima de tudo muito fracos.
Houve muito medo e a maioria não declarou sua fé publicamente. Uma
dessas pessoas que inicialmente se opôs grandemente ao Profeta ᕟ foi
hŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͖ƵŵŚŽŵĞŵ
ƋƵĞŵĂŝƐƚĂƌĚĞƐĞƚŽƌŶĂƌŝĂƵŵşŶƟŵŽĞĂŵĂĚŽŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽĚŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟĞƐĞŐƵŶĚŽůşĚĞƌ͕ŽƵƐĞũĂ͕<ŚĂůŝĨĂŚ͕ĚŽŝŵƉĠƌŝŽ/ƐůąŵŝĐŽ͘
hŵĚŝĂ͕hŵĂƌĂĐŽƌĚŽƵĞĚĞĐŝĚŝƵƋƵĞƟŶŚĂŽƵǀŝĚŽŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐŽďƌĞ
ĞƐƚĞŚŽŵĞŵDƵŚĂŵŵĂĚĞƌĞƐŽůǀĞƵƋƵĞŝƌŝĂŵĂƚĄͲůŽĞĞŶĐĞƌƌĂƌŽ
assunto de uma vez por sempre. Quando estava a caminho para matar
ϮϬͲƵƌƚŽŶ͕:ŽŚŶ͘;ϮϬϬϭͿ͘hŵĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĂŽىĂĚţƚŚ͘ĚŝƚŽƌĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞĚŝŵďƵƌŐŽ͘
ϮϭͲ>ŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƵŵŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƋƵĞĞƐƚĄĞŶĐĂĚĞƌŶĂĚŽĞŶƚƌĞĚƵĂƐĐĂƉĂƐĐŽŵŽƵŵƷŶŝĐŽǀŽůƵŵĞ͘
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Muhammad, alguém veio e disse a ele que a própria irmã de Umar
ƟŶŚĂĂĐĞŝƚĂĚŽŽ/ƐůĂŵĞŵƐĞŐƌĞĚŽ͘ŶĨƵƌĞĐŝĚŽ͕ĞůĞĨŽŝĂƚĠĂĐĂƐĂĚĂ
ŝƌŵĆƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂƌŽĂƐƐƵŶƚŽ͘
Ao chegar, encontrou a irmã e o marido lendo uma parte do Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ĞůĞĞŵƉƵƌƌŽƵĂŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞƵĐƵŶŚĂĚŽƉĂƌĂŽůĂĚŽĞĂƟŶŐŝƵ
ƐƵĂŝƌŵĆ͕ĨĂǌĞŶĚŽͲĂƐĂŶŐƌĂƌ͘ĞƉŽŝƐĚĞůĞƐĂĚŵŝƟƌĞŵƐƵĂƌĞǀĞƌƐĆŽ͕
hŵĂƌ͕ƐĞŶƟŶĚŽƌĞŵŽƌƐŽƉŽƌďĂƚĞƌƐƵĂŝƌŵĆĐŽŵƚĂŶƚĂĨŽƌĕĂ͕ƉĞĚŝƵƉĂƌĂ
ůĞƌĂƉĂƌƚĞĚŽůĐŽƌĆŽĞŵƐƵĂƉŽƐƐĞĞƉƌŽŵĞƚĞƵƋƵĞŶĆŽĚĂŶŝĮĐĂƌŝĂŽ
ƉĞƌŐĂŵŝŶŚŽĞŵƋƵĞĨŽŝĞƐĐƌŝƚŽ͘ĞƉŽŝƐĚĞƐĞůĂǀĂƌƌŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ƐƵĂŝƌŵĆƉĞĚŝƵ͕ĞůĞůĞƵƵŵĂƉĄŐŝŶĂŶĂƋƵĂůƵŵĂƉŽƌĕĆŽĚĂ^ƵƌĂƚdĂŚĂ
;ĐĂƉşƚƵůŽϮϬͿĨŽŝĞƐĐƌŝƚĂ͘ŽůĞƌĂƉĞŶĂƐĂůŐƵŵĂƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐ͕ƐĞƵƐŽůŚŽƐ
ĮĐĂƌĂŵƷŵŝĚŽƐĐŽŵůĄŐƌŝŵĂƐĞĞůĞŽďƐĞƌǀŽƵ͗͞YƵĆŽďŽŵĞŶŽďƌĞĠ
ĞƐƐĞĚŝƐĐƵƌƐŽ͘͘͘͘͟ůĞĨŽŝŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞăĐĂƐĂĚĞƵŵĚŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ
chamados AL-Arquam, o lugar onde o Profeta se encontraria em segredo
com os primeiros conversos e declarou o testemunho de fé diante do
profeta Muhammad ᕟ. Assim, este evento histórico bem conhecido
ilustra como, mesmo nos primeiros dias da propagação do Islam, grandes
ƉĂƐƐĂŐĞŶƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽũĄŚĂǀŝĂŵƐŝĚŽĞƐĐƌŝƚĂƐ͘
ŽŵƌĞůĂĕĆŽăĐŽůĞƚĂĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞŵƵŵǀŽůƵŵĞ͕ŵƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ƉĞƌŐƵŶƚĂŵ͗͞WŽƌƋƵĞŽůĐŽƌĆŽŶĆŽĨŽŝĐŽůĞƚĂĚŽĞŵƵŵǀŽůƵŵĞĞƐĐƌŝƚŽ
durante a vida do Profeta ᕟ͍͟ǆŝƐƚĞŵƉĞůŽŵĞŶŽƐƋƵĂƚƌŽƌĂǌƁĞƐĐůĂƌĂƐ
pelas quais isso não aconteceu da seguinte maneira:
1. O Alcorão Sagrado em si não foi revelado de uma só vez,
ŵĂƐƐŝŵƐĞƋƵĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŽůŽŶŐŽĚĞϮϯĂŶŽƐ͘ĞĨĂƚŽ͕
ŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂŵƋƵĞŽƐƷůƟŵŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĂƐĞƌĞŵ
revelados do Alcorão Sagrado desceram apenas nove dias
antes da morte do Profeta Muhammad22 ᕟ;
2. ůŐƵŶƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĨŽƌĂŵƌĞǀŽŐĂĚŽƐ͕ŽƵƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐƉŽƌ
Allah, no curso da revelação e, portanto, nem sempre foi
ϮϮͲ&ĂƚŽŽŚŝ͕>͘;ϮϬϭϰͿ͘ƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĞƷůƟŵĂƐƌĞǀĞůĂĕƁĞƐĚŽůĐŽƌĆŽ͘ŝƌŵŝŶŐŚĂŵ͗>ƵŶĂWůĞŶĂ
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conhecido quando algo foi revelado se outro versículo mais
ƚĂƌĚĞƐĞƌŝĂƌĞǀĞůĂĚŽƉĂƌĂƐƵďƐƟƚƵŝƌŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
3. KƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĞ^ƵƌĂƚĂƐ;ĐĂƉşƚƵůŽƐͿŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞǀĞůĂĚŽƐ
na ordem em que seriam gravados posteriormente, mas
foram arranjado posteriormente, antes da morte do Profeta
Muhammad ᕟ, sob a orientação do Arcanjo Gabriel
;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿ͘/ƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞ͕ăƐǀĞǌĞƐ͕
um segmento de versículos seria revelado e mais tarde
outro versículo poderia descer e Allah ordenaria que fosse
inserido no meio do segmento recebido anteriormente;
ϰ͘ O Profeta Muhammad ᕟ estava gravemente doente antes
ĚĞƐƵĂŵŽƌƚĞĞĚƵƌĂŶƚĞĂĚĞƐĐŝĚĂĚĂƐƷůƟŵĂƐƌĞǀĞůĂĕƁĞƐ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐƋƵĞĂƉŽŝĂŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ
volumes escritos do Alcorão Sagrado de forma reunida durante a vida
do Profeta ᕟ. Uma dessas evidências é o início do relatório histórico
ƋƵĞĂĮƌŵĂ͗͞YƵĂŶĚŽĂƐƉĞƐƐŽĂƐǀŝĞƌĂŵĂDĂĚŝŶĂŚƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌƐŽďƌĞ
o Islam, receberam cópias de alguns dos capítulos do Alcorão Sagrado
ƉĂƌĂůġͲůŽƐĞŵĞŵŽƌŝǌĄͲůŽƐ23". Outra evidência poderosa vem do próprio
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ƋƵĞĂĮƌŵĂ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Este é um Alcorão honorabilíssimo.
EƵŵ>ŝǀƌŽďĞŵŐƵĂƌĚĂĚŽ͘YƵĞŶĆŽƚŽĐĂŵ͕ƐĞŶĆŽŽƐƉƵƌŝĮĐĂĚŽƐ͊
É uma revelação do Senhor do Universo). {Alcorão Sagrado,
ϱϲ͗ϳϳͲϴϬ
ŽŚĂĚŝƚŚ͕ƚĂŵďĠŵůĞŵŽƐŽƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞďĚƵůůĂŚ/ďŶhŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚ
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͕ƋƵĞĚĞĐůĂƌĂ͗
O Mensageiro de Allah ᕟĚŝƐƐĞ͗͞EĆŽůĞǀĞŽůĐŽƌĆŽĞŵƵŵĂ
viagem, pois tenho medo de que possa cair nas mãos do inimigoϮϰ͘͟
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌƵŬŚĂƌŝͿ
ϮϯͲ,ĂŵŝĚƵůůĂŚ͕D͘;ϭϵϱϱͿ͘Ɛ^ĂŚŝĨĂƚƵů^ĂŚŝŚĂͲ^ĂŚŝĨĂ,ĂŵŵĂŵ/ďŶDƵŶŶĂďďŝŚ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘
ϮϰͲƌĂǌĆŽƉĂƌĂĞƐƚĂƉƌŽŝďŝĕĆŽƉĂƌĞĐĞƐĞƌĚĞĚŽŝƐƟƉŽƐ͗ϭͿĚĞǀŝĚŽĂŽƌŝƐĐŽ͕ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽ/ƐůĂŵĞ
antes da padronização do Alcorão, de que os inimigos dos muçulmanos procurassem corromper
ŽƚĞǆƚŽ͕ĞϮͿĚĞǀŝĚŽĂŽŵĞĚŽĚŽƐŝŶŝŵŝŐŽƐĚŽ/ƐůĂŵĚĞƉƌĞĐŝĂƌŽƵĂďƵƐĂƌĚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞůůĂŚ͘
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KƵƚƌĂŶĂƌƌĂĕĆŽďĞŵĐŽŶŚĞĐŝĚĂƌĞƵŶŝĚĂŶŽƐůŝǀƌŽƐĚĞ^ŝƌĂŚ;ŝŽŐƌĂĮĂ
ĞĞƐƚƵĚŽĚĂǀŝĚĂĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟͿĂĮƌŵĂƋƵĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂ
ƉĞƌĞŐƌŝŶĂĕĆŽĚĂĚĞƐƉĞĚŝĚĂĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ͕ĞůĞĚĞƵƵŵƐĞƌŵĆŽăŐƌĂŶĚĞ
ĐŽŶŐƌĞŐĂĕĆŽĚĞDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ĞƋƵĞŶĞůĞĚŝƐƐĞ͗͞ĞŝǆĞŝĐŽŶǀŽƐĐŽĚƵĂƐ
ĨŽŶƚĞƐƋƵĞ͕ƋƵĂŶĚŽǀŽƐĂƉĞŐĂƌĚĞůĂƐ͕ũĂŵĂŝƐƐĞĞǆƚƌĂǀŝĂƌĆŽͲŽůŝǀƌŽĚĞ
ůůĂŚ;ůĐŽƌĆŽͿĞ^ƵŶŶĂŚ;ĂƉƌĄƟĐĂĚĞƐĞƵWƌŽĨĞƚĂᕟͿ͘͟ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌ
/ŵĂŵDĄůŝŬŶŽůŝǀƌŽDƵǁĂƩĂ͘
Este conselho do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com
ĞůĞƐͿƚĂŵďĠŵŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞƐƚĂǀĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůĐŽŵŽ
ůŝǀƌŽ͕ŽƵĞŵƵŵǀŽůƵŵĞ͕ĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂŵŽƌƚĞ͕ŽƵĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞůĞƚĞƌŝĂ
ĚĞƐĐƌŝƚŽĞŵŽƵƚƌŽƐƚĞƌŵŽƐ͘ŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ
ŶĂƐƐƵƌĂƐ͕ŽŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ͕ĞŵĂŝƐƚĂƌĚĞ<ŚĂůŝĨĂŚ͕hƚŚŵĂŶĂĮƌŵĂƋƵĞ
ŶŽƐƷůƟŵŽƐĚŝĂƐĚŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƵŵǀĞƌƐşĐƵůŽ
fosse revelado, solicitava a algum dos escribas (que costumava escrever
ƉĂƌĂĞůĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽͿĞĚŝǌŝĂĂĞůĞƐ͗͞ŽůŽƋƵĞĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĞŵ
ƚĂů^ƵƌĂƚĂ;ĂƉşƚƵůŽͿ25͘͟ƐƚĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽŽ
WƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚᕟĚĞƵŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƉĂƌĂĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĞ
dos Capítulos do Alcorão Sagrado.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵƚƌġƐ,ĂĚŝƚŚŶĂĨĂŵŽƐĂĐŽůĞĕĆŽĚĞ/ŵĂŵƵŬŚĂƌŝ
;ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽŽůŝǀƌŽŵĂŝƐĂƵƚġŶƟĐŽĚŽ/ƐůĂŵĂƉſƐŽůĐŽƌĆŽ
^ĂŐƌĂĚŽͿ͕ĂĮƌŵĂŶĚŽƋƵĞŽƌĐĂŶũŽ'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿ
ƌĞĐŝƚĂǀĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƌĞǀŝƐĂǀĂŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĐŽŵŽWƌŽĨĞƚĂᕟƵŵĂǀĞǌ
por ano no mês do Ramadan e, recitou com ele duas vezes no ano em
que morreu26.
WŽƌĮŵ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽĞĂƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞƌĂŵ
obviamente bem conhecidas pelos Companheiros, pois eles precisavam
ĚĞƐƐĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƐƵĂƐŽƌĂĕƁĞƐĚŝĄƌŝĂƐ͕ŽƋƵĞĞŶǀŽůǀĞĂ
recitação de partes do Alcorão Sagrado nas orações.
ŵƌĞƐƵŵŽ͕ĞŶƚĆŽ͕ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĨĂƚŽƌĞƐĨŽƌŶĞĐĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ
para estabelecer a coleção do Alcorão Sagrado por escrito durante a
ǀŝĚĂĚŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ͗
ϮϱͲĂůͲĂŐŚĂǁŝ͕DƵŚĂŵŵĂĚ,ƵƐĂŝŶď͘DĂƐƵĚ͘;ϭϵϵϳͿ͘^ŚĂƌŚĂƐͲ^ƵŶŶĂ͕ĞĚŝƚĞĚŽƉŽƌƵŚĂŝƌĂƐŚͲ
^ŚĂǁŝƐŚ͕ĂůͲDĂŬƚĂďĂůͲ/ƐůĂŵŝ͕ϮŶĚĞĚ͘ǀŽůƵŵĞϰ͘ĞŝƌƵƚ͘
Ϯϲ Ͳ ͞'ĂďƌŝĞů ĐŽƐƚƵŵĂǀĂ ƌĞƉĞƟƌ Ă ƌĞĐŝƚĂĕĆŽ ĚŽ ůĐŽƌĆŽ ĐŽŵ Ž WƌŽĨĞƚĂ ƵŵĂ ǀĞǌ ƉŽƌ ĂŶŽ͕ ŵĂƐ
ƌĞƉĞƟƵĚƵĂƐǀĞǌĞƐĐŽŵĞůĞŶŽĂŶŽĞŵƋƵĞŵŽƌƌĞƵ͘͟ƵŬŚĂƌŝ
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1. A revelação do Alcorão Sagrado foi escrita muito cedo
durante a vida do Profeta de Allah ᕟ;
2. O Profeta de Allah ᕟƟŶŚĂŵƵŝƚŽƐĞƐĐƌŝďĂƐĚĞĚŝĐĂĚŽƐ͕ŵĂŝƐ
de vinte, que escreveram as escrituras sagradas quando
eram reveladas;
3. O próprio Profeta ᕟ instruiu seus escribas sobre onde os
versículos deviam ser colocados sobre sua revelação, e
assim estabeleceu sua posição e sequência;
ϰ͘ Esta posição e sequência eram bem conhecidas pelos
Companheiros do Profeta de Allah (que a e as bênçãos de
ůůĂŚĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞͿĞĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞŵĂŶƟĚĂƐƉŽƌĞůĞƐ
ĞŵƐƵĂƐŽƌĂĕƁĞƐĚŝĄƌŝĂƐĞŽƵƚƌŽƐĂƚŽƐĚĞĂĚŽƌĂĕĆŽ͖
5. KƌĐĂŶũŽ'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿƌĞǀŝƐŽƵƚŽĚŽ
o Alcorão Sagrado com o Profeta ᕟ anualmente no mês
Ramadan, e passou por isso duas vezes no ano em que o
Profeta ᕟ morreu;
6. ǆŝƐƚĞŵǀĄƌŝŽƐƌĞůĂƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƐŽďƌĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŽ
Alcorão Sagrado escrito, na forma de um livro, durante a
vida do Mensageiro de Allah ᕟ.
Então, após sua morte, o Mensageiro de Allah ᕟ ŚĂǀŝĂ ĚĞŝǆĂĚŽ
os Muçulmanos daquela era, e os que estão por vir, centenas de
Companheiros que memorizavam todo o Alcorão Sagrado, bem como
cópias escritas dos capítulos com versículos organizados e ordenados,
alguns em volumes e outros vagamente separados.
Assim, a redação e coleta do Alcorão Sagrado, ambas feitas em vida do
Profeta de Allah ᕟ, contrasta fortemente com a coleção das escrituras
ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐĚĞŽƵƚƌĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͘ƵŵĨĂƚŽŝŶĞŐĄǀĞůĚĞƋƵĞĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĚŽ
ŶƟŐŽĞĚŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽĞƌĂŵĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ĐŽŵƉŝůĂĚĂƐĞĞĚŝƚĂĚĂƐƉŽƌ
ƉĞƌşŽĚŽƐŵƵŝƚŽŵĂŝƐůŽŶŐŽƐ͕ăƐǀĞǌĞƐƐĠĐƵůŽƐ͖ĞĂŝŶĚĂŚŽũĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐ
ĂĐƌşƟĐĂƐĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŵŽĨŽŝĨĞŝƚŽĐŽŵĂşďůŝĂ<ŝŶŐ:ĂŵĞƐƋƵĂŶĚŽ
ĨŽŝƌĞǀŝƐĂĚĂŶĂsĞƌƐĆŽZĞǀŝƐĂĚĂĞŵ/ŶŐůġƐĚĂşďůŝĂϮϳŶŽĮŶĂůĚŽƐĠĐƵůŽ
Ϯϳ Ͳ  KƐ ƌĞǀŝƐŽƌĞƐ ĚĂ şďůŝĂ <ŝŶŐ :ĂŵĞƐ ĨŽƌĂŵ ĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽƐ ĚĞ ĨĂǌĞƌĞŵ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĂƉĞŶĂƐ ƐĞ
ĨŽƐƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂƐĞƌĞŵŵĂŝƐƉƌĞĐŝƐŽƐĞĮĠŝƐĂŽƐƚĞǆƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐĞŵŐƌĞŐŽ
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y/y͘/ƐƐŽ͕ĠĐůĂƌŽ͕ƚĂŵďĠŵĞƐƚĄĨŽƌĂĚŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞƚŽĚŽŽǀĂŶŐĞůŚŽ
de Jesus, como mencionado anteriormente, foi perdido ou destruído.

$3UHSDUDomR)LQDOGR$OFRUmR6DJUDGR
O Alcorão Sagrado que permanece nas mãos de bilhões de Muçulmanos
hoje em dia foi, preparado em duas etapas principais pelos dois
Companheiros do Profeta de Allah ᕟďƵĂŬƌĞhƚŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚ
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿĚƵƌĂŶƚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂ
do Império Islâmico após a morte do Profeta de Allah ᕟ.
No ano de 633 EC (cerca de seis meses após a morte do Profeta ᕟͿ͕Ž
ŶŽďƌĞŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽďƵĂŬƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĞƌĂŽ
<ŚĂůŝĨĂŚĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŽƐůŝĚĞƌŽƵŶĂĂƚĂůŚĂĚĞzĂŵĂŵĂ͘&ŽŝŶĞƐƚĂ
ďĂƚĂůŚĂĐƌƵĐŝĂůƋƵĞƵŵŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽĚĞDƵĕƵůŵĂŶŽƐƋƵĞƟŶŚĂŵ
ŵĞŵŽƌŝǌĂĚŽ Ž ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ͕ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƐĞƚĞŶƚĂ͕ ĨŽƌĂŵ
mortos. Assim, alguns dos Companheiros temiam que, a menos que
ƵŵĂĐſƉŝĂƉĂĚƌĆŽĚŽůĐŽƌĆŽĞƐƟǀĞƐƐĞƉƌĞƉĂƌĂĚĂ͕ƉĂƌƚĞƐĚĂƌĞǀĞůĂĕĆŽ
ƉƵĚĞƐƐĞŵƐĞƌƉĞƌĚŝĚĂƐ͘ĞĐŝĚŝƵͲƐĞ͕ĂƉſƐĂůŐƵŵĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ƋƵĞŽ
escriba principal do Profeta ᕟĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂǀŝĚĂ͕ĂŝĚ/ďŶdŚĂďŝƚ;ƋƵĞ
ůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ůŝĚĞƌĂƌŝĂĂƚĂƌĞĨĂĚĞƌĞƵŶŝƌƚŽĚĂƐĂƐƉĂƌƚĞƐ
ĞƐĐƌŝƚĂƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘hƐĂŶĚŽĂŵĞŵſƌŝĂĚĞǀĄƌŝĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽ
controle e equilíbrio, ele compilou um volume do Alcorão.
O comitê desta tarefa importante foi composto por alguns dos mais
ĚĞǀŽƚŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐƚĞŵĞŶƚĞƐĂůůĂŚĞĐŽŶĮĄǀĞŝƐĚ
 ŽWƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚ
;ƋƵĞĂƉĂǌĞĂƐďġŶĕĆŽƐĚĞůůĂĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞͿ͕ĞƚĂŵďĠŵŝŶĐůƵşĂŵ
ĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŵĞŵŽƌŝǌĂƌĂŵƚŽĚŽŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘ĂŝĚ͕ĞůĞƉƌſƉƌŝŽ͕
ƚĂŵďĠŵĨŽŝƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐƉĞůŽWƌŽĨĞƚĂ
ᕟ durante sua vida para ensinar a leitura do Alcorão Sagrado. O comitê,
ĂŽĞǆĂŵŝŶĂƌŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĐƌŝƚŽƐƵďŵĞƟĚŽ͕ŝŶƐŝƐƟĂĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐŵƵŝƚŽ
rigorosos como salvaguarda contra quaisquer errosϮϴ.
ĞŚĞďƌĂŝĐŽ͘^ſŶŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ŵĂŝƐĚĞϯϬ͘ϬϬϬĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĨĞŝƚĂƐ͕ŵĂŝƐĚĞϱ͘ϬϬϬĐŽŵ
base no que foram considerados os melhores dos manuscritos gregos.
Ϯϴ Ͳ ůͲƐƋĂůĂŶŝ͕ ŚŵĂĚ ŝďŶ ,ĂũĂƌ͘ ;ϭϵϵϳͿ͘ &ĂƚŚ ĂůͲďĂƌŝ ^ŚĂƌŚ ^ĂŚŝŚ ĂůͲƵŬŚĂƌŝ͘ ZŝǇĂĚŚ͗ Ăƌ ĂůͲ
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1. O material deve ter sido originalmente escrito na
presença do Profeta de Allah ᕟ. Nada escrito mais
ƚĂƌĚĞĂƉĞŶĂƐăďĂƐĞĚĂŵĞŵſƌŝĂĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌĂĐĞŝƚĂ͖
2. O material deve ser confirmado por duas
testemunhas, que quer dizer, por duas pessoas de
confiança que testemunham que ouviram o Profeta
de Allah ᕟ recitando a passagem em questão29.
ƐƚĞ ŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽ ŽĮĐŝĂů ŶŽ ƋƵĂů Ž ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ ĨŽŝ ĐŽůĞƚĂĚŽ͕
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵĐŽŵďƵĂŬƌƐƐŝĚŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿĂƚĠƐƵĂŵŽƌƚĞ͕ĚĞƉŽŝƐĐŽŵŽƉƌſǆŝŵŽ<ŚĂůŝĨĂŚ͕hŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď
ĂƚĠƐƵĂŵŽƌƚĞ͕ĞĮŶĂůŵĞŶƚĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵĐŽŵ,ĂĨƐĂ͕ĮůŚĂĚĞhŵĂƌŝŶ
ůͲ<ŚĂƩĂďϯϬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͘ĞǀĞƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽ
Salam.
Ϯϵ Ͳ hŵĂƌ ŝŶ ĂůͲ<ŚĂƚĂď ĚŝƐƐĞ͗ ΗYƵĞŵ ƌĞĐĞďĞƵ ĂůŐƵŵĂ ĐŽŝƐĂ ĚŽ ůĐŽƌĆŽ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ͕ ĞŶƚĆŽ
ĚĞŝǆĞͲŽ ƚƌĂǌĞƌ͘ ͟  ĐŽƐƚƵŵĂǀĂŵ ĞƐĐƌĞǀĞƌ ŶŽƐ ƉĞƌŐĂŵŝŶŚŽƐ͕ ŽƐƐŽƐ Ğ ĨŽůŚĂƐ ĚĞ ƚĂŵĂƌĞŝƌĂ͘ ůĞ
ĚŝƐƐĞƋƵĞŶĂĚĂƐĞƌŝĂĂĐĞŝƚŽĚĞŶŝŶŐƵĠŵĂƚĠƋƵĞĚƵĂƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐŝĚƀŶĞĂƐŽĐŽƌĮƌŵĂƐƐĞĐŽŵŽ
ĂƵƚĞŶƟĐŽ͘ŝƐƐŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƋƵĞĂŝĚŶĆŽƐĞĐŽŶƚĞŶƚŽƵĂƉĞŶĂƐĞŵĞŶĐŽŶƚƌĄͲůŽĞƐĐƌŝƚŽ͕ĂƚĠƋƵĞ
ĂůŐƵĠŵ ƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽƵ ƋƵĞ Ž ŽƵǀŝƵ͕ ĞŵďŽƌĂ Ž ƉƌſƉƌŝŽ ĂŝĚ Ž ƟǀĞƐƐĞ ŵĞŵŽƌŝǌĂĚŽ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕
ĞůĞƐĐŽƐƚƵŵĂǀĂŵĚĂƌĞƐƐĞƉĂƐƐŽĞǆƚƌĂƉĂƌĂƐĞƌĞŵŵĂŝƐĐĂƵƚĞůŽƐŽƐ͘ďƵĂǁƵĚƌĞŐŝƐƚƌĂƵŵĂ
ŶĂƌƌĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ Ă ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ,ŝƐŚĂŵ ŝďŶ ΖhƌǁĂ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞƵ ƉĂŝ ĚŝƐƐĞ ƋƵĞ ďƵ ĂŬƌ ĚŝƐƐĞ Ă
hŵĂƌĞĂŝĚ͗͞^ĞŶƚĞͲƐĞŶĂƉŽƌƚĂĚĂŵĞƐƋƵŝƚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĂĚĂƐĚƵĂƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐƋƵĞǀĞŶŚĂ
ĂƚĠǀŽĐġĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽůĐŽƌĆŽ͕ĞŶƚĆŽĞƐĐƌĞǀĂ͘͟KƐŚŽŵĞŶƐĚĞƐƚĂŶĂƌƌĂĕĆŽƐĆŽĐŽŶĮĄǀĞŝƐĂƉĞƐĂƌ
ĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞƚĞƌƐŝĚŽƋƵĞďƌĂĚĂ͕ĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĚƵĂƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐĞƌĂ
ŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽĞĞƐĐƌŝƚĂ͕ŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂǀĂƋƵĞĂŵďŽƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂǀĂŵƋƵĞŽƋƵĞĨŽŝĞƐĐƌŝƚŽĨŽŝŶĂ
ǀĞƌĚĂĚĞ ĞƐĐƌŝƚŽ ƐŽď Ă ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ ĚŽ DĞŶƐĂŐĞŝƌŽ͕ ŽƵ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƋƵĞ ĂŵďŽƐ ƚĞƐƟĮĐĂŵ ƋƵĞ ĨŽŝ
enviado como revelação do Alcorão. E assim, era sua metodologia que nada era escrito, até que
recebessem o que estava escrito durante a época do Profeta, e não apenas por memorização. (AlƐƋĂůĂŶŝ͕ŚŵĂĚŝďŶ,ĂũĂƌ͘&ĂƚŚĂůͲďĂƌŝ^ŚĂƌŚ^ĂŚŝŚĂůͲƵŬŚĂƌŝ͘<ŝƚĂď͗&ĂĚĂĂΖŝůůYƵƌΖĂĂŶ͕ĂĂď͗
:ĂŵŝΖůYƵƌΖĂĂŶ͕ŽŵĞŶƚĄƌŝŽĞŵ,ĂĚŝƚŚŶ͘ϰϲϬϯͿ͘
ϯϬ Ͳ ĂŝĚ ďŝŶ dŚĂďŝƚ ůͲŶƐĂƌŝ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ Ƶŵ ĚŽƐ ĞƐĐƌŝďĂƐ ĚĂ ZĞǀĞůĂĕĆŽ ŝǀŝŶĂ͕ ŶĂƌƌĂ͗ ͞ďƵ ĂŬƌ
ŵĞĐŚĂŵŽƵĂƉſƐĂƐĚƵƌĂƐďĂŝǆĂƐƐŽĨƌŝĚĂƐƉĞůŽƐŐƵĞƌƌĞŝƌŽƐƋƵĞŚĂǀŝĂŵƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽŶĂĂƚĂůŚĂ
ĚĞzĂŵĂŵĂ͕ŽŶĚĞƉĞƌĞĐĞƌĂŵŝŶƷŵĞƌŽƐYƵƌƌĂ;ŵĞŵŽƌŝǌĂĚŽƌĞƐĚŽůĐŽƌĆŽͿ͕ďƵĂŬƌĐŚĂŵŽƵͲ
ŵĞăƐƵĂƉƌĞƐĞŶĕĂ͘ĐŽŵƉĂŶŚĂǀĂͲŽhŵĂƌ͕ƚĞŶĚŽͲŵĞƐŝĚŽĚŝƚŽŽƐĞŐƵŝŶƚĞƉŽƌďƵĂŬƌ͗͞hŵĂƌ
ƉƌŽĐƵƌŽƵͲŵĞĞĚŝƐƐĞƋƵĞŽƉŽǀŽƐŽĨƌĞƵĚƵƌĂƐďĂŝǆĂƐŶĂĂƚĂůŚĂĚĞzĂŵĂŵĂ͕ŵŽƟǀŽƉĞůŽƋƵĂů
receio que, em outros locais, possam vir a morrer mais Quarra. Se assim acontecer, uma grande
ƉĂƌƚĞĚŽůĐŽƌĆŽƉŽĚĞƌĄĞƐƚĂƌƉĞƌĚŝĚĂƉĂƌĂƐĞŵƉƌĞ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞƚƵŽƌĞƵŶĂƐŶƵŵŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽ
ŽƵŶƵŵůŝǀƌŽ͘͘͘ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ďƵĂŬƌĚŝƐƐĞͲŵĞŽƐĞŐƵŝŶƚĞ;Ăŵŝŵ͕ĂŝĚďŝŶdŚĂďŝƚͿ͗ĠƐƵŵƌĂƉĂǌ
ũŽǀĞŵĞƐĞŶƐĂƚŽ͕ƋƵĞŵĞƌĞĐĞĂŶŽƐƐĂĐŽŶĮĂŶĕĂ͘^ĂďĞŵŽƐƋƵĞŶĆŽŵĞŶƟƌĄƐŶĞŵŽŵŝƟƌĄƐŶĂĚĂ͘
 ƐĂďĞŵŽƐ ƚĂŵďĠŵ ƋƵĞ ƟŶŚĂƐ ƉŽƌ ŚĄďŝƚŽ ĞƐĐƌĞǀĞƌ Ă ŝǀŝŶĂ /ŶƐƉŝƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž ƉſƐƚŽůŽ ĚĞ
ůůĂŚ͘ ƐƐŝŵ ƐĞŶĚŽ͕ ƉƌŽĐƵƌĂ Ž ůĐŽƌĆŽ Ğ ƌĞƷŶĞͲŽ ŶƵŵ ŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽ͘͘͘͟WŽƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ ĐŽŵĞĐĞŝ
Ă ƌĞĐŽůŚĞƌ ŵĂƚĞƌŝĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ ůĐŽƌĆŽ Ğ Ă ƌĞƵŶŝͲůŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƉĞƌŐĂŵŝŶŚŽƐ͕ ŽƐƐŽƐ͕ ƉĞĐşŽůŽƐ
de tamareiras e da memória de alguns homens que o sabiam de cor. Eu encontrei com Abi
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ƋƵĞŽƵƚƌŽƐŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞǆŝƐƟĂŵĐŽŵĂůŐƵŶƐĚŽƐ
Companheiros bem conhecidos neste momento também.
ůŐƵŶƐĐƌşƟĐŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐƚĞŶƚĂƌĂŵƵƐĂƌĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƐƐĂƐĐſƉŝĂƐ
ƉĂƌĂŝŶĚŝĐĂƌĂůŐƵŵƟƉŽĚĞĚŝƐƉƵƚĂĚĞĐŝƷŵĞƐĞŶƚƌĞŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽƚĂůĐŽŝƐĂŶƵŶĐĂĨŽŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨŽŶƚĞĂƵƚġŶƟĐĂ͘
ĞĨĂƚŽ͕ƵŵĞƐƚƵĚŽĐƵŝĚĂĚŽƐŽĚĞƐƐĞƐŽƵƚƌŽƐŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƐŝŶĚŝĐĂƋƵĞ
ĞůĞƐĚŝĨĞƌŝĂŵĚĂĐſƉŝĂŽĮĐŝĂůĚĞďƵĂŬƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿƉŽƌǀĞǌĞƐŶĆŽŵĂŝƐƋƵĞĚŽǌĞŽƵƋƵŝŶǌĞǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕ĞƋƵĞ
ŶĞŶŚƵŵĚĞƐƐĞƐĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶƚĞƐĐŽŵĂƐĐſƉŝĂƐĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐũĂŵĂŝƐ
considerou sua cópia mais correta ou completo do que o manuscrito
ŽĮĐŝĂůĐŽůĞƚĂĚŽƉŽƌĂŝĚ/ďŶdŚĂďŝƚĞƐƵĂĞƋƵŝƉĞ31 (que Allah esteja
ƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͘
ĞĨĂƚŽ͕ĂĐſƉŝĂĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƉƌĞƉĂƌĂĚĂƉĞůĂĞƋƵŝƉĞĚĞĂŝĚ
/ďŶdŚĂďŝƚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌ
ƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĚĂĠƉŽĐĂƐĞŵĞǆĐĞĕĆŽ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŝũŵĂĂ;hŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞͿ͕ŽƵĐŽŶƐĞŶƐŽĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
Muçulmana, o Profeta de Allah ᕟ havia dito:
“Minha comunidade nunca concordará com erros”. Relatado
por Ibn Majaah.
<ŚƵǌĂǇŵĂŚĚŽŝƐǀĞƌƐŽƐĚĂ^ƵƌĂƚͲĂƚͲdĂƵďĂƋƵĞĞƵŶĆŽƟŶŚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĐŽŵŶŝŶŐƵĠŵ͕͞ŚĞŐŽƵͲ
vos um Mensageiro de vossa raça, que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos, e é
ĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĞŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽƉĂƌĂĐŽŵŽƐĮĠŝƐ͘DĂƐ͕ƐĞƚĞŶĞŐĂŵ͕ĚŝǌĞͲůŚĞƐ͗ĞƵƐŵĞďĂƐƚĂ͊EĆŽ
ŚĄŵĂŝƐĚŝǀŝŶĚĂĚĞĂůĠŵĚΖůĞ͊ůĞŵĞĞŶĐŽŵĞŶĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĠŽ^ŽďĞƌĂŶŽĚŽdƌŽŶŽ^ƵƉƌĞŵŽ͘͟
;ĂůĐŽƌĆŽ ϵ͗ϭϮϴͲϭϮϵͿ K ŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽ ŶŽ ƋƵĂů Ž ůĐŽƌĆŽ ĨŽŝ ĐŽůĞƚĂĚŽ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵ ĐŽŵ ďƵ ĂŬƌ
ĂƚĠƋƵĞĞƵƐŽůĞǀŽƵ͕ĞĞŶƚĆŽĐŽŵhŵĂƌĂƚĠƋƵĞĞƵƐŽůĞǀŽƵƚĂŵďĠŵ͕ĞĮŶĂůŵĞŶƚĞĮĐŽƵĐŽŵ
,ĂĨƐĂ͕ĮůŚĂĚĞhŵĂƌ͘͟ƵŬŚĂƌŝEŽƚĂ͗͞ƋƵĂŶĚŽĂŝĚĞŶĐŽŶƚƌŽƵĞƐƐĞƐĚŽŝƐǀĞƌƐŽƐĐŽŵďŝ
<ŚƵǌĂǇŵĂŚ͕ŽĐŽŵŝƚġůĞŵďƌŽƵͲƐĞĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĂŝĚƐĞůĞŵďƌĂǀĂ;Ğ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĨŽŝĂĐĞŝƚŽͿ͘͟
;ůͲƐƋĂůĂŶŝ͕ ŚŵĂĚ ŝďŶ ,ĂũĂƌ͘ &ĂƚŚ ĂůͲďĂƌŝ ^ŚĂƌŚ ^ĂŚŝŚ ĂůͲƵŬŚĂƌŝ͘ <ŝƚĂď͗ &ĂĚĂĂΖŝů ů YƵƌΖĂĂŶ͕
ĂĂď͗:ĂŵŝΖůYƵƌΖĂĂŶ͕ŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐŽďƌĞ,ĂĚŝƚŚŶǑϰϲϬϯͿ͘
31 - Alguns Companheiros costumavam escrever seus próprios manuscritos e adicionar
ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ ŽƵ ĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͘ EĂƋƵĞůĂ ĠƉŽĐĂ͕ Ă ĞƐĐƌŝƚĂ ŶĆŽ ŝŶĐůƵşĂ ĐŽůĐŚĞƚĞƐ
ŽƵƵŵĂĐŽƌŽƵĨŽŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƉĂƌĂĚŝƐƟŶŐƵŝƌĂĂĚŝĕĆŽĚŽƚĞǆƚŽŽƌŝŐŝŶĂů͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽ
ͬ ĞǆƉůŝĐĂĕĆŽ ĨĂǌŝĂ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ĨƌĂƐĞ ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ǀĞƌƐŽ͕ ůĞǀĂŶĚŽ ĂůŐƵŶƐ ƋƵĞ ŽƐ ĞǆĂŵŝŶĂƌĂŵ
anos e décadas a pensar que fazia parte do Alcorão Sagrado, quando na realidade não era.
ĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĞƌĄĚŝǌĞƌƋƵĞŽĞƐĐƌŝƚŽƌ;ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽͿƐĂďŝĂĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞƉŽĚĞƌŝĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄͲůŽƐ͘
ƐƐŝŵ͕ŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐŶĆŽƟŶŚĂŵƵŵůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ĞůĞƐƟŶŚĂŵŽŵĞƐŵŽĐŽŵ
ƐĞƵƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
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^ĞĂŝĚ/ďŶdŚĂďŝƚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿƟǀĞƐƐĞĐŽŵĞƟĚŽ
um erro, mesmo que uma única carta na transcrição do Alcorão
Sagrado, os memorizadores do Alcorão Sagrado (que totalizava dezenas
ĚĞĐĞŶƚĞŶĂƐŶĂĠƉŽĐĂͿƚĞƌŝĂŵĐĂƉƚƵƌĂĚŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞĐŽƌƌŝŐŝĚŽ
ƉƵďůŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ƐƚĞĠĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽŶĚĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĞ
equilíbrio de preservação do Alcorão Sagrado entra em jogo; um
sistema que não foi encontrado para quaisquer outras escrituras além
do Alcorão Sagrado.

20XVVKDIGH8WKPDQ TXH$OODKHVWHMDVDWLVIHLWRFRPHOH
KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĨŽŝŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞƌĞǀĞůĂĚŽŶŽĚŝĂůĞƚŽĄƌĂďĞŵĂŝƐ
ĐŽŵƵŵăƚƌŝďŽĚĞYƵƌĂŝƐŚƋƵĞŚĂďŝƚĂǀĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂŬŬĂŚ͘DĂƐ
ƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƚĞǆƚŽƉĂƌĂĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĨĂůĂǀĂŵ
outros dialetos, Allah revelou o Alcorão Sagrado em sete dialetos de
Árabe presentes naquela época. É essencial, no entanto, entender
ƋƵĞ͕ĞŵďŽƌĂŽĚŝĂůĞƚŽĨŽƐƐĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĞƌĂŝŶĂůƚĞƌĂĚŽ͘
Para entender melhor, seria como ter um livro escrito em ambos os
dialetos do sul americano e no inglês britânico – ambos desses dialetos
em inglês são notavelmente diferentes em pronunciação ou mesmo
ŶŽǀŽĐĂďƵůĄƌŝŽ͕ĞŵďŽƌĂƉŽƐƐĂŵƚƌĂŶƐŵŝƟƌŽŵĞƐŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽă
ƐƵĂŵĂŶĞŝƌĂ͘ƐƐŝŵ͕ĞƌĂŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚŝŽŵĂƐĚŽƐĚŝĂůĞƚŽƐĄƌĂďĞƐ
da época.
ƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚŽƚĞƌĐĞŝƌŽ<ŚĂůŝĨĂŚĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕hƚŚŵĂŶŝŶ
īĂĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĐŽŵŽŽŝŵƉĠƌŝŽ/ƐůąŵŝĐŽ
crescia rapidamente, as diferenças na leitura do Alcorão Sagrado entre
ĂƐǀĄƌŝĂƐƚƌŝďŽƐƚŽƌŶĂƌĂŵͲƐĞĞǆĐĞƐƐŝǀĂƐ͘ŽŵŽĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞŶĚĞƵ
o Alcorão Sagrado com um Companheiro diferente, de acordo com os
ƐĞƚĞĚŝĂůĞƚŽƐĞŵƋƵĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĨŽŝƌĞǀĞůĂĚŽ͕ĂƐǀĄƌŝĂƐƌĞĐŝƚĂĕƁĞƐ
ĚŝĂůĠƟĐĂƐĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂĐŽůŝĚŝƌ͘ŝƐƉƵƚĂƐĞƐƚĂǀĂŵĂĐŽŶƚĞĐĞŶĚŽ͕ĐŽŵ
cada cidade chamando sua recitação de correta. Assim, o Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽĞŶƚƌŽƵĞŵƐĞƵƐĞŐƵŶĚŽĞƷůƟŵŽĞƐƚĄŐŝŽĚĞƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞ
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divulgação, conhecidas como o manuscrito de Uthman. Lemos a
ƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞůĂƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĐŽŶƚĂĚŽŶŽ,ĂĚŝƚŚĚĞƵŬŚĂƌŝ͘
^ĞŐƵŶĚŽŶĂƐƐŝŶDĂůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: “Huzhaifa Bin Al-Yamaan veio a Uthman (que Allah
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽƉŽǀŽĚĂ^şƌŝĂ
e do Iraque estavam em guerra para conquistar a Armênia e
ǌĞƌďĂŝũĆŽ͘,ƵǌŚĂŝĨĂƟŶŚĂŵĞĚŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞŽƉŽǀŽ
da Síria e do Iraque na recitação do Alcorão Sagrado, então
ele disse ao Uthman: Ó Chefe do Crentes! Salve esta nação
antes que eles diferem quanto ao Livro (Alcorão Sagrado),
ĐŽŵŽĮǌĞƌĂŵŽƐ:ƵĚĞƵƐĞŽƐƌŝƐƚĆŽƐĂŶƚĞƐ͘ŶƚĆŽhƚŚŵĂŶ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĞŶǀŝŽƵƵŵĂŵĞŶƐĂŐĞŵĂ
,ĂĨƐĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿĚŝǌĞŶĚŽ͗ŶǀŝĞͲŶŽƐ
o manuscrito do Alcorão Sagrado coletado por Abu Bakr para
que possamos compilar os versículos do Alcorão Sagrado em
cópias perfeitas e devolver o manuscrito para você. Hafsa (que
ůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿŽĞŶǀŝŽƵĂhƚŚŵĂŶ͘hƚŚŵĂŶ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĞŶƚĆŽŽƌĚĞŶŽƵĂŽĂŝĚ/ďŶ
dŚĂďŝƚ͕ďĚƵůůĂŚ/ďŶǌͲƵďĂŝƌ͕^ĂŝĚŝŶůͲƐƐĞďĚƵƌZĂŚŵĂŶ
/ďŶůͲ,ĂƌŝƚŚ/ďŶ,ŝƐŚĂŵ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ
para reescrever o manuscrito na perfeição. Uthman (que Allah
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚŝƐƐĞĂŽƐƚƌġƐŚŽŵĞŶƐYƵƌĂŝƐŚŝ͗ƐĞǀŽĐġƐ
ĚŝƐĐŽƌĚĂƌĞŵĚĞĂŝĚ/ďŶdŚĂďŝƚĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƉŽŶƚŽĚŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado, [somente em relação à pronúncia ou dialeto], então
escrevam-o no dialeto de Quraish, porque o Alcorão foi revelado
ŶĂůşŶŐƵĂĚĞůĞƐ͘͞ůĞƐĮǌĞƌĂŵŝƐƐŽĞƋƵĂŶĚŽĞƐĐƌĞǀĞƌĂŵŵƵŝƚĂƐ
ĐſƉŝĂƐ͕hƚŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚĞǀŽůǀĞƵŽ
ŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽŽƌŝŐŝŶĂůƉĂƌĂ,ĂĨƐĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĂͿ͘͞hƚŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĞŶƚĆŽĞŶǀŝŽƵ
para todas as províncias Islâmicas uma cópia do que haviam
copiado e ordenou que todos os outros materiais do Alcorão
Sagrado, escritos em caracteres, fragmentários, manuscritos ou
cópias inteiras, fossem queimados”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
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ŶƚĆŽ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƋƵĞhƚŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŚĂǀŝĂƉƌŽĚƵǌŝĚŽĞŵŵĂƐƐĂĞĞŶǀŝĂĚŽƉĂƌĂĂƐƉƌŽǀşŶĐŝĂƐ/ƐůąŵŝĐĂƐ
ĐŽŵŽƉĂĚƌĆŽŽƵŽĮĐŝĂůŶĆŽĐŽŶƟŶŚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ;ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŽƵĂĚŝĕĆŽͿ
do manuscrito (Musshaf) ƋƵĞďƵĂŬƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŚĂǀŝĂĐŽůĞƚĂĚŽĂƉĞŶĂƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂƉſƐĂŵŽƌƚĞĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ.
ƐƚĂǀĞƌƐĆŽĚŽƚĞǆƚŽ͕ƚĂŵďĠŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ“Musshaf Uthman”,
ĐŽŶƐƟƚƵŝŽĐŽŶƐĞŶƐŽĚŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ;ĚŝƐĐşƉƵůŽƐĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟͿ͕
ƚŽĚŽƐĐŽŶĐŽƌĚĂƌĂŵƋƵĞĐŽŶƟŶŚĂŵŽƋƵĞŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ
ƚƌŽƵǆĞĐŽŵŽƌĞǀĞůĂĕĆŽĚĞůůĂŚ͕ĞĨŽŝĞŵƵŵĚŝĂůĞƚŽƵŶŝĨŽƌŵĞƉĂƌĂ
ƌĞŵŽǀĞƌƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƐƉƵƚĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͘ĞĨĂƚŽ͕ƐŽďƌĞŝƐƐŽŽ/ŵĂŵ
EĂŝƐƐĂďƵƌŝ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂƉŝĞĚĂĚĞƉŽƌĞůĞͿƌĞŐŝƐƚƌĂƋƵĞĂŝĚ/ďŶ
dŚĂďŝƚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗sŝŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ
de Muhammad ᕟĚŝǌĞŶĚŽ͗͞WŽƌůůĂŚ͕hƚŚŵĂŶƐĞƐĂŝƵďĞŵ͊WŽƌůůĂŚ͕
hƚŚŵĂŶƐĞƐĂŝƵďĞŵ͊͟32
ƷůƟŵĂĞŵĂŝƐƉŽĚĞƌŽƐĂĂĮƌŵĂĕĆŽƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĚŽƌĂǀĂŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ
ĠƋƵĞ͕ĚĂƐĐſƉŝĂƐĨĞŝƚĂƐƉŽƌhƚŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿ͕ ĂŝŶĚĂ ĞǆŝƐƚĞŵ ĚƵĂƐ ĂƚĠ ŚŽũĞ͘ hŵĂ ĚĞůĂƐ ĞƐƚĄ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ
dĂƐŚŬĞŶƚ͕hǌďĞƋƵŝƐƚĆŽĞĂƐĞŐƵŶĚĂĞƐƚĄĞŵ/ƐƚĂŵďƵů͕dƵƌƋƵŝĂ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ƐĞƵƐƚĞǆƚŽƐĞĂƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐĞƵƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĞĐĂƉşƚƵůŽƐƉŽĚĞŵ
ser comparados com qualquer outra cópia do Alcorão Sagrado de
qualquer lugar ou período de tempo, e eles serão considerados nada
ŵĞŶŽƐƋƵĞŝĚġŶƟĐŽƐ͘ĞƐƐĞĨĞŝƚŽŝŶĐƌşǀĞůĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽƋƵĞůĞǀŽƵ
autores britânicos como Sir Williams Muir, autor de livro: “Life of
Mohammad”͕ƉĂƌĂĞƐĐƌĞǀĞƌ͕͞ĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĞǆŝƐƚĞƚŽĚĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕
ŝŶƚĞƌŶĂĞĞǆƚĞƌŶĂ͕ƋƵĞŶſƐƉŽƐƐƵşŵŽƐŽƚĞǆƚŽƋƵĞŽƉƌſƉƌŝŽDƵŚĂŵŵĂĚ
ĚĞƵĞƵƐŽƵ͘͘͘WƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞŶĆŽŚĄŽƵƚƌŽůŝǀƌŽŶŽŵƵŶĚŽƋƵĞƚĞŶŚĂ
ƉĞƌŵĂŶĞĐŝĚŽĚŽǌĞƐĠĐƵůŽƐĐŽŵƵŵƚĞǆƚŽƚĆŽƉƵƌŽ33͘͟ĐůĂƌŽƋƵĞ͕ĚĞƐĚĞ
a época em que essas palavras foram escritas, outros duzentos anos
também se passaram sem qualquer mudança no Alcorão, e por que
deveria haver qualquer mudança quando o próprio Mestre do Universo
assumiu a proteção deste livro.
ϯϮͲEĂǇƐĂďƵƌŝ͕ĂůͲEŝǌĂŵĂůͲŝŶĂůͲ,ĂƐĂŶŝďŶDƵŚĂŵŵĂĚ͘;ϭϵϲϮͿ͘'ŚĂƌĂ͛ŝďĂůͲYƵƌĂŶǁĂͲƌĂŐŚĂ͛ŝď
ĂůͲĨƵƌƋĂŶ͘ϰǀŽůƐ͘ĂŝƌŽ͘
ϯϯͲDƵŝƌ͕t͘ĂŶĚtĞŝƌ͕d͘;ϭϵϳϱͿ͘dŚĞ>ŝĨĞŽĨDŽ۹ĂŵŵĂĚ͘EĞǁzŽƌŬ͗D^WƌĞƐƐ͘
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2EVHUYDo}HVÀQDLV
KĨĂŵŽƐŽĞƐĐƌŝƚŽƌDƵĕƵůŵĂŶŽĂůĞŵĆŽŚŵĂĚsŽŶĞŶĨĞƌĞƐĐƌĞǀĞƵ
ƵŵĞǆĐĞůĞŶƚĞůŝǀƌŽƐŽďƌĞĂƐĐŝġŶĐŝĂƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ĐŚĂŵĂĚŽ
Ulum Al-Quranϯϰ͘/ŶĐůƵŽĂƋƵŝĂůŐƵŶƐĚŽƐƐĞƵƐƚĞǆƚŽƐďĞŵĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƐ
ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐƐŽďƌĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĐŽŵŽƵŵĂĐŽŶĐůƵƐĆŽƉĂƌĂĞƐƚĞ
capítulo.
Aqueles que iniciam um estudo do Alcorão Sagrado
frequentemente prosseguem com a suposição de que este livro
é, como comumente se acredita ser, um código detalhado de
orientação.
No entanto, quando eles realmente lêem, não conseguem
encontrar regulamentos detalhados sobre questões sociais,
ƉŽůşƟĐĂƐ Ğ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͘ Ğ ĨĂƚŽ͕ ĞůĞƐ ŶŽƚĂŵ ƋƵĞ Ž ůĐŽƌĆŽ
Sagrado não estabeleceu regulamentos detalhados, mesmo
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƚĂŝƐĂƐƐƵŶƚŽƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞƉĞƟĚŽƐĐŽŵŽ
KƌĂĕƁĞƐĞĂƌŝĚĂĚĞ͘
O leitor acha isso um tanto desconcertante e se pergunta em
que o Alcorão Sagrado pode ser considerado um código de
orientação. O desconforto que algumas pessoas sentem sobre
ŝƐƐŽƐƵƌŐĞƉŽƌƋƵĞĞůĞƐĞƐƋƵĞĐĞŵƋƵĞĞƵƐ;ůůĂŚͿŶĆŽĂƉĞŶĂƐ
revelou um Livro, mas também designou um Profeta. Suponha
ƋƵĞĂůŐƵŶƐůĞŝŐŽƐƌĞĐĞďĞƐƐĞŵŽƐĐŽŶƚŽƌŶŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞƵŵƉůĂŶŽ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ŶŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞĞůĞƐĞǆĞĐƵƚĂƌŝĂŵĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽŵŽĚĞƐĞũĂƐƐĞŵ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ƐĞƌŝĂƌĂǌŽĄǀĞůĞƐƉĞƌĂƌ
que eles deveriam ter diretrizes elaboradas sobre como a
construção deveria ser realizada. Suponha, no entanto, que,
juntamente com o amplo esboço do plano de construção,
eles também receberam um engenheiro competente para
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĂƚĂƌĞĨĂ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ƐĞƌŝĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů
ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽƚƌĂďĂůŚŽĚŽĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽ͕ŶĂĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƋƵĞ
as diretrizes detalhadas passassem a fazer parte integrante do
ϯϰͲsŽŶĞŶīĞƌ͕͘;ϮϬϭϱͿ͘hůƵŵĂůYƵƌΖĂŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗<ƵďĞWƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ͘
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plano de construção, e depois reclamar de imperfeições no
próprio plano. O Alcorão Sagrado, para dizer sucintamente,
é um livro de amplos princípios em vez de minúcias legais. O
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƟǀŽĚŽůŝǀƌŽĠĞǆƉŽƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂĞĂĚĞƋƵĂĚĂ͕
a capacidade intelectual e fundamentos morais do programa
/ƐůąŵŝĐŽƉĂƌĂĂǀŝĚĂ͘WƌŽĐƵƌĂŶĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĄͲůĂƐĂƉĞůĂŶĚŽƚĂŶƚŽă
mente como ao coração das pessoas. Seu método de orientação
ƉĂƌĂĂǀŝĚĂ/ƐůąŵŝĐĂƉƌĄƟĐĂŶĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌůĞŝƐĞ
regulamentos minuciosamente detalhados. Prefere delinear
ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂďĄƐŝĐĂƉĂƌĂĐĂĚĂĂƐƉĞĐƚŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞŚƵŵĂŶĂ͕
estabelecendo certas diretrizes dentro das quais o homem pode
ordenar sua vida de acordo com a vontade de Allah. A missão
do Profeta ᕟĞƌĂĚĂƌĨŽƌŵĂƉƌĄƟĐĂăǀŝƐĆŽ/ƐůąŵŝĐĂĚĞďŽĂǀŝĚĂ͕
ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽĂŽŵƵŶĚŽŽŵŽĚĞůŽĐĂƌĄƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĚĞƵŵ
ĞƐƚĂĚŽĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞŚƵŵĂŶŽƐ͕ĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂĕƁĞƐǀŝǀĂƐĚŽƐ
princípios do Alcorão.
Com esses ditos, passaremos agora para a outra fonte da revelação
Islâmica, o Hadith - ou seja, as tradições - do Profeta Muhammad ᕟ,
ŽŶĚĞǀŽĐġǀĞƌĄŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐƉƌĞĐŝƐŽƐĚŽĂƵƚŽƌĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͘
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+DGLWKHD6XQQDKGH0XKDPPDG
$6HJXQGR5HYHODomR'LYLQD
Após o Alcorão Sagrado, a segunda fonte mais importante da sagrada
literatura do Islam é o Hadith do Profeta Muhammad ᕟ, também
ĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽ^ƵŶŶĂŚ;ƚƌĂĚŝĕĆŽŽƵĐĂŵŝŶŚŽͿ͘

26LJQLÀFDGRGRV7HUPRV6XQQDKH+DGLWK
O termo SunnahƐŝŐŶŝĮĐĂƚƌĂĚŝĕĆŽŽƵĐĂŵŝŶŚŽĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕Ă^ƵŶŶĂŚ
DƵŚĂŵŵĂĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ ĂĕƁĞƐ Ğ
ĂƉƌŽǀĂĕƁĞƐƚĄĐŝƚĂƐĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ. O termo Hadith, por
ŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ƌĞĨĞƌĞͲƐĞŵĂŝƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞăůŝŶŐƵĂŐĞŵǀĞƌďĂůĞĞƐĐƌŝƚĂ͘
Relatos coletados que realmente descrevem a Sunnah do Profeta
Muhammad ᕟ. Assim, os Hadiths são as narrações que, quando
visto como um todo, pode ser descrito como a Sunnah do Profeta
Muhammad ᕟ.

$'LIHUHQoDHQWUHR$OFRUmRH+DGLWK
Enquanto o Alcorão Sagrado é literalmente a palavra falada de Allah,
ĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ,ĂĚŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƌĞǀĞůĂĕĆŽĚŝǀŝŶĂĞǆƉƌĞƐƐĂŶĂƐĂĕƁĞƐ͕
ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĞĂƉƌŽǀĂĕƁĞƐƚĄĐŝƚĂƐĚŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ͘ĚŝƐƟŶĕĆŽ
ĞŶƚƌĞĞƐƐĞƐĚŽŝƐƟƉŽƐĚĞƌĞǀĞůĂĕĆŽĚŝǀŝŶĂĨŽŝĞǆƉůŝĐĂĚĂƉĞůŽĨĂŵŽƐŽ
ĞƐƚƵĚŝŽƐŽ/ƐůąŵŝĐŽ^ƵǇƵƟ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿĚĂ
seguinte maneira:
ǆŝƐƚĞŵĚŽŝƐƟƉŽƐĚĞĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞƌĞǀĞůĂĕĆŽĚĞůůĂŚ͗
YƵĂŶƚŽĂŽƉƌŝŵĞŝƌŽƟƉŽ͕ůůĂŚĚŝƐƐĞĂŽƌĐĂŶũŽ'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂ
ƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿ͗͞ŝŐĂĂŽWƌŽĨĞƚĂĂƋƵĞŵƵƚĞĞŶǀŝĞŝƋƵĞ
ůůĂŚůŚĞĚŝǌƉĂƌĂĨĂǌĞƌŝƐƐŽĞƚĂů͕͟ĞůĞĞŶƚĆŽŽƌĚĞŶĂĂůŐŽ͘ŶƚĆŽ
ŽƌĐĂŶũŽ'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿĞŶƚĞŶĚĞŽƋƵĞ^ĞƵ
Senhor lhe disse, então ele desce com este comando ao Profeta
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de Allah ᕟĞĚŝǌĂĞůĞŽƋƵĞ^ĞƵ^ĞŶŚŽƌĚŝƐƐĞ͘DĂƐĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽ
ŶĆŽĞƐƚĄƌĞĚŝŐŝĚĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĚĂŵĞƐŵĂŵĂŶĞŝƌĂ͕ĐŽŵŽƵŵ
ƌĞŝƉŽĚĞĚŝǌĞƌĂŽƐĞƵŽĮĐŝĂů͕͞sĄĞĚŝŐĂŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐ͕ŽƌĞŝ
diz para você: faça todo esforço em seu serviço para reunir seu
ĞǆĠƌĐŝƚŽƉĂƌĂůƵƚĂƌ͘͘͘͘ƋƵĂŶĚŽĞƐƐĞŵĞŶƐĂŐĞŝƌŽǀĂŝĞĚŝǌ͗͞KƌĞŝ
ĚŝǌƉĂƌĂǀŽĐġ͕ŶĆŽĨĂůŚĞĞŵŵĞƵƐĞƌǀŝĕŽ͕ŶĆŽĚĞŝǆĞŽĞǆĠƌĐŝƚŽƐĞ
ĚĞƐĨĂǌĞƌĞĞŶǀŝĂƌĂĐŚĂŵĂĚĂƉĂƌĂĂůƵƚĂ͕͟ĞŶƚĆŽĞůĞŶĆŽŵĞŶƟƵ͕
nem encurtou, a mensagem.
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŽƵƚƌŽƟƉŽ͕ůůĂŚĚŝǌĂŽŶũŽ'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂƉĂǌ
ĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿ͕͞>ĞŝĂĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽWƌŽĨĞƚĂ͟ĞƌĐĂŶũŽ
'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿĚĞƐĐĞĐŽŵĂŽƌĚĞŵĚĞůůĂŚ͕
ƐĞŵĂůƚĞƌĄͲůŽƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ĐŽŵŽƐĞŽƌĞŝĞƐĐƌĞǀĞƐƐĞƵŵĐŽŵĂŶĚŽ
ĞƐĐƌŝƚŽĞĞŶƚƌĞŐĂĂŽŽĮĐŝĂůĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂĞĚŝǌ͗͞>ĞŝĂƉĂƌĂƚĂůĞ
ƋƵĂůƉĞƐƐŽĂ͘͟ĞŶƚĆŽĞůĞůġĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĞƐƚĄĞƐĐƌŝƚŽƐĞŵ
ĂůƚĞƌĂƌĂƌĞĚĂĕĆŽĠŽƷůƟŵŽŵŽĚĞůŽ͘
KƉƌŝŵĞŝƌŽĞǆĞŵƉůŽĠŽĚŽ,ĂĚŝƚŚ͕ŽƵ^ƵŶŶĂŚ͖ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽ
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂƐĞŐƵŶĚĂƉĂƌĄďŽůĂ͘ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĞ
entendimento, os Muçulmanos consideram o relato do Hadith estar
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĂŵĞŶƐĂŐĞŵ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽůĐŽƌĆŽ
^ĂŐƌĂĚŽƋƵĞĠƐĞŵƉƌĞƚƌĂŶƐŵŝƟĚŽůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƐĞƋƵĞƌĂŵƵĚĂŶĕĂ
em uma letra.
KƵƚƌŽ ƉŽŶƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ďĞŶĞĮĐŝĂƌĄ Ž ůĞŝƚŽƌ Ġ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽ ŶĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ/ƐůąŵŝĐĂĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͞dĠĐŶŝĐŽƐ͟(Shari’i) de palavras que
ăƐǀĞǌĞƐĚŝĨĞƌĞŵĚĂĚĞĮŶŝĕĆŽůŝŶŐƵşƐƟĐĂĚĂŵĞƐŵĂƉĂůĂǀƌĂ͘ƉĂůĂǀƌĂ
͞,ĂĚŝƚŚ͟ĨŽƌŶĞĐĞƵŵĂďŽĂďĂƐĞƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞŶĚŽĞƐƐĞĐŽŶĐĞŝƚŽ͘
'ĞƌĂůŵĞŶƚĞŶŽŝĚŝŽŵĂĄƌĂďĞ͕ĂƉĂůĂǀƌĂ,ĂĚŝƚŚƐŝŐŶŝĮĐĂ͗ŶŽơĐŝĂƐ͕ƌĞůĂƚŽƐ
ŽƵŶĂƌƌĂĕƁĞƐ͖ĞƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌ͗ŶŽǀŽŽƵƌĞĐĞŶƚĞ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
ĂůŐƵĠŵƉŽĚĞƌŝĂĚŝǌĞƌƋƵĞƚĞŵƵŵďŽŵ͞,ĂĚŝƚŚ͟ĞŝƐƐŽƐĞƌŝĂĞŶƚĞŶĚŝĚŽ
ĐŽŵŽƵŵĂďŽĂŶŽơĐŝĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƐŽůŝŶŐƵşƐƟĐŽŐĞƌĂůƋƵĞĂƉĂůĂǀƌĂĠ
usada no Alcorão Sagrado. Por outro lado, a palavra Hadith também
ƚĞŵ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ͞dĠĐŶŝĐŽ͘͟ ŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŽƵ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ
ŵĂŝƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚŽ /ƐůĂŵ͕ ƋƵĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞůĂƚŽƐ
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sobre o Profeta Muhammad ᕟ. Algumas pessoas, negligenciando o
entendimento acima, vêem no Alcorão Sagrado um versículo no qual
ůůĂŚĂĮƌŵĂ͕ŽƋƵĞĠĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Allah revelou a mais bela Mensagem:
Ƶŵ>ŝǀƌŽŚŽŵŽŐġŶĞŽ;ĐŽŵĞƐƟůŽĞĞůŽƋƵġŶĐŝĂͿ͕ĞƌĞŝƚĞƌĂƟǀŽ͘WŽƌ
ele, arrepiam-se as peles daqueles que temem seu Senhor; logo,
suas peles e seus corações se apaziguam, ante a recordação de
Allah. Tal é a orientação de Allah, com a qual encaminha quem
Lhe apraz. Por outra, quem Allah desviar não terá orientar
algum). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϵ͗Ϯϯ
ůĞƐĞŶƚĆŽĚŝƌĆŽ͗͞Ğŵ͕ĂƋƵŝůůĂŚĂĮƌŵĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞŽŵĞůŚŽƌ
Hadith é o próprio Alcorão Sagrado, então porquê precisamos dos
ƌĞůĂƚŽƐ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ ƉĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ŶŽƐƐĂ ZĞůŝŐŝĆŽ͍͟ ƐƐĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ
compreensão da terminologia levou a um pequeno grupo de pessoas
a negligenciar completamente o Hadith do Profeta ᕟ͘ŶƚĆŽ͕ĞǆŝƐƚĞ
qualquer base do Alcorão Sagrado para coletar e aderir ao Sunnah
ĚŽWƌŽĨĞƚĂ͍ƌĞƐƉŽƐƚĂƉĂƌĂĞƐƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞƐƚĆŽĠŽƚſƉŝĐŽĚĂ
ƉƌſǆŝŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͘

$1HFHVVLGDGHGH6HJXLUD6XQQDKGR3URIHWDᕟQR$OFRUmRH
QR+DGLWK
KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞƐƚĄƌĞĂůŵĞŶƚĞƌĞƉůĞƚŽĚĞǀĞƌƐşĐƵůŽƐĐŽŵĂŶĚĂŶĚŽĂ
todos Muçulmanos para obedecer ao Profeta ᕟ, como consta com nada
ŵĂŝƐĚŽƋƵĞĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĚĞƐĞƵ^ĞŶŚŽƌ͘ůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado serão referenciados aqui:
Allah Todo-Poderoso diz: (Quem obedecer ao Mensageiro
obedecerá a Allah; mas quem se rebelar, saiba que não te
enviamos para lhes seres guardião). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϰ͗ϴϬ
Allah Todo-Poderoso diz: (Qual! Por teu Senhor, não crerão
até que te tomem por juiz de suas dissensões e não objetem
ĂŽ ƋƵĞ ƚƵ ƚĞŶŚĂƐ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚŽ͘ ŶƚĆŽ͕ ƐƵďŵĞƚĞƌͲƐĞͲĆŽ Ă Ɵ
espontaneamente). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϭϰ͗ϲϱ
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Allah Todo-Poderoso diz:;EĆŽĠĚĂĚŽĂŽĮĞů͕ŶĞŵăĮĞů͕ĂŐŝƌ
conforme seu arbítrio, quando Allah e Seu Mensageiro é que
decidem o assunto. Sabei que quem desobedecer a Allah e ao Seu
Mensageiro desviar-se á evidentemente). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϯ͗ϯϲ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Tudo quanto Allah concedeu
ao Seu Mensageiro, (tomado) dos moradores das cidades,
corresponde a Allah, ao Seu Mensageiro e aos seus parentes,
aos órfãos, aos necessitados e aos viajantes; isso, para que (as
riquezas) não sejam monopolizadas pelos opulentos, dentre
vós. Aceitai, pois, o que vos der o Mensageiro, e abstende-vos
de tudo quanto ele vos proíba. E temei a Allah, porque Allah é
^ĞǀĞƌşƐƐŝŵŽŶŽĐĂƐƟŐŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱϵ͗Ϭϳ
ŶƚĆŽ͕ůĞŶĚŽĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĮĐĂĚŝİĐŝůĞŶƚĞŶĚĞƌĐŽŵŽ
alguém poderia rejeitar a Sunnah do Profeta ᕟĞƚĞŶƚĂƌ͞/ƌƐŽǌŝŶŚŽ͟
com o Alcorão. O assunto se torna ainda mais irracional quando você
entende que o Alcorão fornece mais um esboço geral da religião, e
ƐŽŵĞŶƚĞĞŵĄƌĞĂƐůŝŵŝƚĂĚĂƐŝŶĐůƵŝĚĞƚĂůŚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘
WŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ůůĂŚ ŽƌĚĞŶĂ ƋƵĞ ŽƐ ĐƌĞŶƚĞƐ ŽďƐĞƌǀĞŵ ƐƵĂƐ ŽƌĂĕƁĞƐ
ĞŵǀĄƌŝĂƐƉĂƌƚĞƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘ŽŵŽƐŽŵĂ͕ƉŽĚĞͲƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌ
ƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞƉĞůŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽƋƵĞŚĄĐŝŶĐŽŽƌĂĕƁĞƐĚŝĄƌŝĂƐĞ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĐŽŝƐĂƐ͕ĂŽƌĂĕĆŽŝŶĐůƵŝĮĐĂƌĚĞƉĠ͕ĐƵƌǀĂŶĚŽͲƐĞĞƉƌŽƐƚƌĂŶĚŽ
o rosto para a terra. Mas como todos esses elementos se reúnem, e em
ƋƵĞŽƌĚĞŵ͍ƐƐĞƐĚĞƚĂůŚĞƐŶĆŽƐĆŽĞǆƉĂŶĚŝĚŽƐŶŽůĐŽƌĆŽ͕ŵĂƐƐĆŽ
ĞǆƉŽƐƚŽƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŶĂ^ƵŶŶĂŚ͕ŽŶĚĞŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ instrui as pessoas
passo a passo, através de centenas de Hadith, sobre como fazer as
orações.
WŽƌƚĂŶƚŽ͕Ž,ĂĚŝƚŚ͕ĞŵŶƵŵĞƌŽƐŽƐĐĂƐŽƐ͕ĞǆƉƁĞĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ
ŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ũĄƋƵĞŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ sempre se sentava com seus
ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ;ĚŝƐĐşƉƵůŽƐͿĞĞǆƉůŝĐĂǀĂĂĞůĞƐĐŽŵŽĞŶƚĞŶĚĞƌŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ
ĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟƟŶŚĂĚĞĐůĂƌĂĚŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ĞŵƐĞƵƐĞƌŵĆŽĮŶĂůƉĂƌĂƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͗
“Deixo convosco duas fontes, jamais se perderão se apegarem
a elas: o Alcorão e minha Sunnah”.
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Sem dúvida, o Mensageiro de Allah, Muhammad ᕟ até previu que
tal grupo um dia surgiria, como pode ser visto no seguinte hadith
ĂƵƚġŶƟĐŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉĞůŽĨĂŵŽƐŽĞƌƵĚŝƚŽŚĂĚŝƚŚdŝƌŵŝƚŚŝ͕ĞŽƵƚƌŽƐ͕
em que o Profeta ᕟ disse:
“Em breve chegará um momento em que alguém de vós
(Muçulmanos) estará reclinado em sua poltrona, e uma ordem
chegará a ele em uma questão que eu (o Profeta) lhe ordenei que
ĮǌĞƐƐĞŽƵŶĆŽĮǌĞƐƐĞ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ŽŚŽŵĞŵĚŝƌĄ͗KƋƵĞƋƵĞƌƋƵĞ
ƐĞũĂĚĞĐůĂƌĂĚŽĐŽŵŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƚŽŵĂƌĞŵŽƐĐŽŵŽƉĞƌŵŝƐƐşǀĞŝƐ͕
e o que quer que seja declarado é proibido, tomaremos como
proibido. Para isso, o Profeta ᕟ declarou: Em verdade, tudo o
que o Mensageiro de Allah proibiu é como o que Allah proibiu”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌdŝƌŵŝǌŚŝͿ
Então, aqui o Profeta ᕟ ĂĮƌŵĂ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ Ă ^ƵŶŶĂŚ Ġ ĂůŐŽ
equivalente ao Alcorão Sagrado, na medida em que também é uma
fonte de orientação e compreensão para as pessoas que buscam a
ǀĞƌĚĂĚĞ͘EĞŶŚƵŵĚĞůĞƐĮĐĂƐŽǌŝŶŚŽ͕ŵĂƐƐŝŵĞůĞƐƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŵ
entre si.

+DGLWK3RGH6HU&RQÀiYHO&RPR$XWrQWLFR"
ŵƚĞŵƉŽƐŵƵŝƚŽƌĞĐĞŶƚĞƐ͕ĂůŐƵŵĂƐĐƌşƟĐĂƐĨŽƌĂŵĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂƐă
ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĞĂƵƚĞŶƟĐŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽůĞƚĂĚĞ,ĂĚŝƚŚ͘DƵŝƚĂƐ
alegações falsas se espalharam, incluindo a ideia infundada de que o
,ĂĚŝƚŚŶĆŽĨŽŝĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉŽƌƵŵŽƵĚŽŝƐƐĠĐƵůŽƐĂƉſƐĂ
morte do Profeta Muhammad ᕟ͘ƐƚĂƉĞƐƋƵŝƐĂŝƌĄĨŽƌŶĞĐĞƌĂůŐƵŶƐ
ĚĞƚĂůŚĞƐĨĂĐƚƵĂŝƐƌĞůĂƟǀŽƐăĐŽůĞƚĂĚĞ,ĂĚŝƚŚĞĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂ
ciência relacionada no Islam.
Na realidade, a memorização da Sunnah começou durante a vida do
Profeta Muhammad ᕟƉŽƌƐĞƵƉƌſƉƌŝŽĐŽŵĂŶĚŽ͘hŵĂƵƚġŶƟĐŽ,ĂĚŝƚŚ
que ilustra claramente esse comando é o seguinte Hadith:
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/ďŶDĂƐƐ͛ƵĚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌŽƵƋƵĞ
ouviu o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Que Allah abençoe a
quem ouviu minhas palavras e então as memorizou até que
ĞůĞŽƐƚƌĂŶƐŵŝƟƐƐĞĂŽƵƚƌĂƉĞƐƐŽĂ͘dĂůǀĞǌĂƋƵĞůĞĂƋƵĞŵĞůĞ
transmita a vontade entenda melhor do que ele”. (Relatado por
dŝƌŵŝǌŚŝĞ/ďŶDĂĂũĂŚͿ
ůĠŵĚĞ/ďŶDĂƐƐ͛ƵĚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĞƐƐĞ,ĂĚŝƚŚ
foi narrado por outros 23 Companheiros, e foi registrado em quarenta
ĞĐŝŶĐŽĐŽůĞĕƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞ,ĂĚŝƚŚ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞŵƐĞƵĨĂŵŽƐŽƐĞƌŵĆŽ
de despedida, o Profeta ᕟĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉŽƌƚĞƌĚŝƚŽ͗
“Aqueles que estão presentes aqui devem transmitir esta
mensagem para aqueles que estão ausentes”. (Relatado por
ůͲƵŬŚĂƌŝͿ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵŽƵƚƌŽƐ,ĂĚŝƚŚƐƋƵĞŝŶĐůƵĞŵĂŽƌĚĞŵĚĞĞƐƉĂůŚĂƌ
as palavras do Profeta ᕟ e alertou sobre a severa punição para aqueles
ƋƵĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƚŽƌĐĞƌĞŵƐƵĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͗
ďĚƵůůĂŚ/ďŶhŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿŶĂƌƌŽƵ
que o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Transmitam aos outros
minhas palavras, mesmo que seja apenas um verso… mas quem
falsamente atribui algo a mim o que eu não tenha dito, deve
esperar seu próprio lugar no Fogo do Inferno”. (Relatado por
ůͲƵŬŚĂƌŝͿ
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŵĂŽƌĚĞŵĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĂĐŝŵĂĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ, muitos
ĚŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐƟŶŚĂŵŵĞŵŽƌŝǌĂĚŽĞĂŶŽƚĂĚŽƐƵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ
ŽƵ,ĂĚŝƚŚ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞƌĂĐŽŵƵŵĞŶƚƌĞŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ
ŵĞŵŽƌŝǌĂƌůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞĂƐĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟƉĂƌĂŶĆŽĂƉĞŶĂƐ
ƐĞďĞŶĞĮĐŝĂƌĚĞůĂƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĞƐƚĂǀĂŵ
ĂƵƐĞŶƚĞƐƐŽďƌĞĂƐƐƵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĞĂĕƁĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŚĄǀĄƌŝĂƐ
ŶĂƌƌĂĕƁĞƐĂƵƚġŶƟĐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽĐŽŵŽĂůŐƵŶƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ;ůŝ/ďŶ
ďƵdĂůŝď͕/ďŶDĂƐƐ͛ƵĚĞďƵ^Ă͛ŝĚůͲ<ŚƵĚƌŝ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿĂĐŽŶƐĞůŚĂƌĂŵ
ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƋƵĞǀŝĞƌĂŵĚĞƉŽŝƐĚĞůĞƐ;ŽƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐͿƉĂƌĂŵĞŵŽƌŝǌĂƌ
Hadith, o que eles fariam então, individualmente ou em grupos.
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hŵĞǆĂŵĞĂƚĞŶƚŽĚĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞ,ĂĚŝƚŚƚĂŵďĠŵŵŽƐƚƌĂĐŽŵŽŽ
WƌŽĨĞƚĂᕟĐŽƐƚƵŵĂǀĂĞŶƐŝŶĂƌƐĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞƐƟůŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĐŽŵŽ͗ƌĞƉĞƟĕĆŽ͕ƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĚŝƚĂĚŽĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽƉƌĄƟĐĂ͘ĞƉŽŝƐĚŽĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞůĞƐůŚĞƐĚŝƌŝĂŵ
ŽƋƵĞĞůĞƐƟŶŚĂŵĞŶƚĞŶĚŝĚŽ͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽĂƐƐŝŵƋƵĞĂŵĞŶƐĂŐĞŵĨŽŝ
transferida claramente para eles. Juntamente com seus Companheiros,
delegações de fora também foram educadas no Alcorão e na Sunnah,
ĐŽŵŽĂĚĞůĞŐĂĕĆŽĐƌŝƐƚĆĚĞEĂũƌĂŶ͕ĞŽWƌŽĨĞƚĂᕟĂƚĠŵĂŶĚŽƵĐſƉŝĂƐ
de seus sermões para certos grupos.
ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž WƌŽĨĞƚĂ ᕟ ĚŝƚŽƵ ĐĂƌƚĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ ĞŶǀŝĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
impérios e povos vizinhos, algumas das quais eram muito detalhadas
e tratadas com uma ampla gama de questões jurídicas. Pode se dizer
ĐŽŵƐĞŐƵƌĂŶĕĂƋƵĞŚĂǀŝĂŵƵŝƚĂŝŶƐƚƌƵĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂǀŝŶĚŽĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ͕
ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƋƵĞĞůĞƟŶŚĂƉĞůŽŵĞŶŽƐƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽ
escribas35ĚƵƌĂŶƚĞŽƐǀŝŶƚĞĞƚƌġƐĂŶŽƐĞŵƋƵĞĞǆĞƌĐĞƵĂƉƌŽĨĞĐŝĂ͘
Além disso, alguns dos Companheiros eram bem conhecidos pela
capacidade de memorização de todas as declarações que ouviram
ĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ͘ůŐƵŵĂƐĚĂƐĐŽŵƉŝůĂĕƁĞƐŵĂŝƐĨĂŵŽƐĂƐĨŽƌĂŵĂƐĚŽƐ
ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐůŝ/ďŶďŝdĂĂůŝď͕ďĚƵůůĂŚ/ďŶhŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď͕
^ĂǭĚ/ďŶKďąĚĂŚ͕ŶĂƐƐ/ďŶDĂĂůŝŬĞďĚƵůůĂŚ/ďŶŵƌ/ďŶůͲĂƐ;ƋƵĞ
ůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͕ĐƵũŽůŝǀƌŽĚĞ,ĂĚŝƚŚĠĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ
“Al-Sahîfah Al-Sâdiqah” ;ŽZĞŐŝƐƚƌŽŽŶĮĄǀĞůͿ͘hŵŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽĚĞ
Companheiros, incluindo o maior narrador entre eles, Abu Hurairah
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƟŶŚĂƵŵĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ
ĚĞůŝǀƌŽƐƋƵĞĐŽŶƟŶŚĂĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĞŝƚŽƐĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ͘
ĞĨĂƚŽ͕ĠĂƵƚĞŶƟĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƋƵĞŽWƌŽĨĞƚĂᕟĚĞƵĂĂůŐƵŶƐ
ĚĞƐĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂƉĂƌĂĞƐĐƌĞǀĞƌƚƵĚŽŽƋƵĞ
ele dissesse.
ďĚƵůůĂŚ/ďŶŵƌ/ďŶůͲĂƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞƐͿƌĞůĂƚĂƋƵĞĞůĞĐŽƐƚƵŵĂǀĂĞƐĐƌĞǀĞƌƚƵĚŽƋƵĞŽƵǀŝƵŽWƌŽĨĞƚĂ
DƵŚĂŵŵĂĚᕟĚŝǌĞƌ͘ůŐƵŶƐŵĞŵďƌŽƐĚĂƐƚƌŝďŽƐĄƌĂďĞƐůŽĐĂŝƐ
o censuraram dizendo: “Você escreve tudo o que ouve do
ϯϱͲĂůͲΖǌĂŵŝ͕D͘D͘;ϮϬϭϲͿdŚĞ^ĐƌŝďĞƐŽĨƚŚĞWƌŽƉŚĞƚ͘>ŽŶĚŽŶ͗dƵƌĂƚŚ͘
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Mensageiro de Allah ᕟ enquanto ele é um homem que fala
ĞŵĨĞůŝĐŝĚĂĚĞĞĐŽŵƌĂŝǀĂ͍͟Abdullah Ibn Amr Ibn Al-Aass (que
ůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿĞŶƚĆŽƌĞůĂƚŽƵƋƵĞĞůĞƉĂƌŽƵĚĞ
escrever o Hadith e foi mencionar este assunto ao Mensageiro
ĚĞůůĂŚᕟ͕ƐŽďƌĞŽƋƵĂůŽWƌŽĨĞƚĂᕟĚŝƐƐĞĂĞůĞ͕“Escreva. Pois
juro por Aquele (Allah) em cuja Suas mãos está minha alma,
nada sai disso, exceto a verdade. E ele apontou para a sua boca”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲ,ĂĂŬŝŵĞŽƵƚƌŽƐͿ
KƵƚƌŽ,ĂĚŝƚŚĂƵƚġŶƟĐŽƋƵĞƐƵƉŽƌƚĂĂĂĮƌŵĂĕĆŽĂĐŝŵĂĠĂƉĂƌƟƌĚĂ
ŶĂƌƌĂĕĆŽĚĞŶĂƐƐ/ďŶDĄůŝŬĞŵƋƵĞĞůĞĂĮƌŵĂƋƵĞŽƵǀŝƵŽWƌŽĨĞƚĂ
ĚĞůůĂŚᕟĚŝǌĞŶĚŽ͗
“Garanta o conhecimento anotando-o”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌ,ĂĂŬŝŵͿ
ĞĨĂƚŽ͕ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽƌĞƐƵŵĞĞƐƐĞƉŽŶƚŽŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
quando Ele diz sobre o Profeta Muhammad ᕟ:
Allah Todo-Poderoso diz: (Nem fala por capricho. Isso não é
senão a inspiração que lhe foi revelada). {Alcorão Sagrado,
ϱϯ͗ϬϯͲϬϰ
A geração que veio depois dos Companheiros, conhecida como
dĂďŝ͛ŝŶĂƐ ;^ƵĐĞƐƐŽƌĞƐͿ͕ ƐĞŐƵŝƵ ŽƐ ƉĂƐƐŽƐ ĚŽƐ ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ ƋƵĞ
ĞƌĂŵƐĞƵƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚŝƌĞƚŽƐ͘ůĞƐĐŽŶĮĂƌĂŵŶĂŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽĞŶĂ
ŶĂƌƌĂĕĆŽ͕ĂůĠŵĚĞĞǆƚƌĂŝƌĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ͕ĞĂůŐƵŶƐĚĞůĞƐƚĂŵďĠŵ
registraram partes da Sunnah por escrito. Eles iniciaram o processo
de procurar os Companheiros que memorizaram o Hadith do Profeta
de Allah ᕟ para escrevê-los.
Alguns dos registros mais conhecidos dentre os Sucessores incluem
os de Said Ibn Jubair e Mujahid Bin Jabir, ambos os estudantes do
ŐƌĂŶĚĞŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ/ďŶďďĂƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͖
ĂƐŚŝƌŝŶEƵŚĂŝŬ͕ƋƵĞĐŽůĞƚŽƵ,ĂĚŝƚŚĚŽŵĞƐƚƌĞĚŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕
ďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ͖ďƵůͲƵďĂŝƌDƵŚĂŵŵĂĚ/ďŶDƵƐůŝŵdĂĚƌŝƐůͲDĂŬŬŝ͕
ĂůƵŶŽĚĞ:ĂďŝƌŝďŶďĚƵůůĂŚ͖Ğ,ŝƐŚĂŵŝŶhƌǁĂŚ/ďŶůͲƵďĂǇƌ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ƵŵĂĐŽŵƉŝůĂĕĆŽĚĞƐƚĞƟƉŽĂŝŶĚĂĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůŚŽũĞ͕ĞĠSahifa
Hamaam;ŽZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ,ĂŵĂĂŵͿ͕ĞŵƋƵĞŽƐƵĐĞƐƐŽƌ,ĂŵĂĂŵŝŶ
DƵŶĂďďŝƚƌĂŶƐĐƌĞǀĞƵĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐĞƵƉƌŽĨĞƐƐŽƌďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ͘Ğ
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fato, os pesquisadores provaram que pelo menos quarenta e nove
dos sucessores da primeira geração documentaram o Hadith em
forma de livro36. Esta é a segunda fonte, após os registros dos próprios
Companheiros, para o que foi coletado posteriormente.
&ŽŝƐŽŵĞŶƚĞŶŽŝŶşĐŝŽĚŽƐĞŐƵŶĚŽƐĠĐƵůŽĚŽƌĂ/ƐůąŵŝĐĂ͕ƋƵĞĂƌĞƵŶŝĆŽ
abrangente de Hadith foi iniciada em grande escala. Isso foi feito em
parte por medo que o Sunnah podesse se perder, pois os Companheiros
ƟŶŚĂŵƐĞĞƐƉĂůŚĂĚŽĞŵƚŽĚŽŽ/ŵƉĠƌŝŽ/ƐůąŵŝĐŽĞŵƌĄƉŝĚĂĞǆƉĂŶƐĆŽ͕
e seu conhecimento estava sendo descentralizado em contraste com
quando a maioria deles morava mais perto da cidade de Madinah.
As primeiras pessoas a fazerem isso foram os famosos estudiosos da
,ĂĚŝƚŚďƵĂŬƌ/ďŶDƵŚĂŵŵĂĚ/ďŶ,Ăǌŵ;ĨĂůĞĐŝĚŽĞŵϭϮϬ,ͿĞ
DƵŚĂŵŵĂĚ/ďŶ^ŚŝŚĂďůͲƵŚƌŝ;ĨĂůĞĐŝĚŽϭϮϰ,Ϳ͘ƐƐĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ
ĞŶƚĆŽŝŶƐƉŝƌĂƌĂŵŽƵƚƌŽƐ͕ĐŽŵŽŽŐƌĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽDĄůŝŬ/ďŶŶĂƐƐ͕
ĨĂŵŽƐŽƉŽƌƐƵĂĐŽůĞĕĆŽ,ĂĚŝƚŚ͕ŽDƵǁĂƩĂĂ;ƋƵĞĂŝŶĚĂĠƵƐĂĚŽĞůŝĚŽ
ĂƚĠŚŽũĞĞŵĚŝĂͿ͕ƉĂƌĂƚĂŵďĠŵĐŽůĞƚĂƌŵŝŶƵĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞƚŽĚĂĂ^ƵŶŶĂŚ
do Profeta Muhammad ᕟ.
Esses primeiros estudiosos trabalharam diligentemente para criar um
sistema pelo qual nenhum Hadith forjado, fabricado ou defeituoso
entraria no corpo de literatura que eles estavam preservando. Entre
ŽƐŵĠƚŽĚŽƐŵĂŝƐĂŶƟŐŽƐĞƉƌĞĐŝƐŽƐĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĞƐƚĂǀĂăƉƌĄƟĐĂ
ĚĞƵŵƉƌŽĨĞƐƐŽƌůĞƌƉĂƌĂƐĞƵƐĂůƵŶŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽůŝǀƌŽĚŽĂůƵŶŽ͕ƋƵĞ
era uma cópia completa ou parcial do livro do professor. Estudantes e
acadêmicos testariam o conhecimento de seus professores inserindo
Ž,ĂĚŝƚŚĂŽůŽŶŐŽĚŽůŝǀƌŽĂŶƚĞƐĚĞĞŶƚƌĞŐĄͲůŽĂŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞůĞŝƚƵƌĂ͘
WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵĂƐĂĚŝĕƁĞƐĨŽƌĂŵ͞ĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐĞ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŶĆŽĐŽŶĮĄǀĞŝƐϯϳ͘͟
ŽŵŽƉĂƐƐĂƌĚŽƚĞŵƉŽ͕ŽƐĂůƵŶŽƐůŝĂŵĚĞǀŽůƚĂŽƋƵĞƟŶŚĂŵĂƉƌĞŶĚŝĚŽ
ϯϲͲǌĂŵŝ͕D͘D͘;ϭϵϳϴͿ^ƚƵĚŝĞƐŝŶ,ĂĚŝƚŚDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘KĂŬƌŽŽŬ͕/>͗ŵĞƌŝĐĂŶ
Trust.
ϯϳͲǌĂŵŝ͕D͘D͘;ϭϵϳϴͿ^ƚƵĚŝĞƐŝŶ,ĂĚŝƚŚDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘KĂŬƌŽŽŬ͕/>͗ŵĞƌŝĐĂŶ
Trust.
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com os professores, na presença de outros alunos com a mesma
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽĂƐƐŝŵƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƐƐŽĂĐŽŵĞƌƌŽƐŽƐĐŽƌƌŝũĂ
e também para que os alunos presentes possam corrigir outro aluno,
ĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƉſƐƵŵůŝǀƌŽĚĞ,ĂĚŝƚŚƚĞƌƐŝĚŽ
ůŝĚŽŶĂşŶƚĞŐƌĂĂŶƚĞƐĚĞƵŵĞƐƚƵĚŝŽƐŽ,ĂĚŝƚŚ͕ŽĞƐƚƵĚŝŽƐŽĐĞƌƟĮĐĂƌŝĂ
ĂĐſƉŝĂĚŽĂůƵŶŽĂƐƐŝŶĂŶĚŽͲĂ͕ĞŽĂůƵŶŽƐſĞƌĂƉĞƌŵŝƟĚŽƚƌĂŶƐŵŝƟƌŽƐ
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚŽƐ,ĂĚŝƚŚƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĞƐƚĂĐſƉŝĂĐĞƌƟĮĐĂĚĂ͘
Por outro lado, a prova de transmissão verbal direta também foi
ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞŽĂůƵŶŽƚĞŶŚĂĂƉƌĞŶĚŝĚŽ
o Hadith corretamente, pois apenas escrever um Hadith não garante
ƐƵĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ĞǆĂƚĂ ;ĚĞǀŝĚŽ ă ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĚĂ ǀŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ŶĂ
ůşŶŐƵĂĄƌĂďĞƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂĂĨĞƚĂƌŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĞŶĆŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞͿ͘ŵŵƵŝƚŽƐĐĂƐŽƐ;ŵĂƐŶĆŽƚŽĚŽƐͿ͕ŽĂůƵŶŽƟŶŚĂƋƵĞ
memorizar o Hadith antes que fosse aceito por seu professor. Assim, os
ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐŐĞƌĂůŵĞŶƚĞŵĂŝƐŽƵǀĞŵŽ,ĂĚŝƚŚĚĞƐĞƵƉƌŽĨĞƐƐŽƌ;^ŚĞŝŬŚͿ
ĞĚĞƉŽŝƐŵĂŝƐƚĂƌĚĞůŝĂŵŽ,ĂĚŝƚŚĂŶƚĞƐĚĞƐĞƵ^ŚĞŝŬ͕ƋƵĞĞŵƚƌŽĐĂ
ĂƉƌŽǀĂǀĂĂůĞŝƚƵƌĂŽƵĞǆŝŐŝĂƋƵĞĞƐƚƵĚĞŵŵĂŝƐ͘
ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽůĞƚĂĞǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĞ,ĂĚŝƚŚĐŽŶƟŶƵŽƵĐŽŵĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞĨŽƌĕĂĞƐƵĐĞƐƐŽĂƚĠĂƟŶŐŝƌƐĞƵĂƵŐĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĐĞŵĂŶŽƐ
ĚĞƉŽŝƐ͕ŶĂŽďƌĂĚŽ,ĂĚŝƚŚŵĞƐƚƌĞDƵŚĂŵŵĂĚ/ďŶ/ƐŵĂŝůůͲƵŬŚĂƌŝ͕
ƋƵĞŵŽƌƌĞƵĞŵϮϱϲ,͘^ƵĂĐŽůĞĕĆŽĚĞ,ĂĚŝƚŚ͕ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƟƚƵůĂĚĂ
ůͲ:ĂĂŵŝ͛ƵůͲ^ĂŚŝŚůͲDƵƐƐŶĂĚŵŝŶ,ĂĚŝƚŚůͲZĂƐƐƵů^ĂůůĂůůĂŚƵůĂŝŚŝ
Wassallam wa Sunanihi wa Ayyaamihi, mais comumente conhecida
simplesmente como Sahih Al-Bukhari (a autêntica coleção de
ůͲƵŬŚĂƌŝͿ͕ůŽŐŽƐĞƚŽƌŶĂƌŝĂĂĐŽůĞĕĆŽŵĂŝƐĨĂŵŽƐĂĚĞ,ĂĚŝƚŚĞŵ
toda a história Islâmica, sendo considerado desde a sua publicação
ĐŽŵŽ͕ƉĞƌĚĞŶĚŽĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞŵĂƵƚĞŶƟĐŝĚĂĚĞĞ
integridade. Ele levou dezesseis anos para compilar este livro, que
ƐƚƵĚŝŽƐŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĐŽŶĐŽƌĚĂƌĂŵƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞƐĞƌĂƵƚġŶƟĐŽ
e sem quaisquer erros.
DƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƉĞŶƐĂŵĨĂůƐĂŵĞŶƚĞƋƵĞůͲƵŬŚĂƌŝĂŶĚĂǀĂĞĐŽůĞĐŝŽŶĂǀĂ
muitas dessas narrações, sem depender de nenhuma outra pessoa,
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ĞŶƋƵĂŶƚŽŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞůĞĚĞƉĞŶĚŝĂĚŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐƉƌĞĐŝƐŽƐĚĂŵƵůƟĚĆŽ
de estudiosos eminentes diante dele como trabalho fonte para sua
ĐŽůĞĕĆŽ͘^ĂďĞͲƐĞƋƵĞĞůĞĞǆĂŵŝŶŽƵŵĂŝƐĚĞϯϬϬ͘ϬϬϬƌĞůĂƚſƌŝŽƐ,ĂĚŝƚŚ
ĞƌĞƵŶŝƵĚĞůĞƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϯϱϬϬƉĂƌĂƐƵĂĐŽůĞĕĆŽƋƵĞĂƚĞŶĚŝĂ
apenas aos requisitos mais rigorosos. Isso não quer dizer que o resto
ŶĆŽƐĞũĂĐŽŶĮĄǀĞů͘
ƌĞĂůŝĚĂĚĞĠƋƵĞůͲƵŬŚĂƌŝƟŶŚĂĞŵŵĞŶƚĞƵŵƚĞŵĂũƵƌşĚŝĐŽŽƵ
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂƐƵĂĐŽůĞĕĆŽ͕ĞĂůŐƵŶƐ,ĂĚŝƚŚƋƵĞĞůĞƌĞǀŝƐŽƵ͕
ĞŵďŽƌĂĂƵƚġŶƟĐŽƐ͕ŶĆŽƟŶŚĂŵůƵŐĂƌĞŵƐĞƵƐĐĂƉşƚƵůŽƐ͘
ĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĞůĞŝŶĐůƵŝƵ͕ůͲƵŬŚĂƌŝƐſĂĐĞŝƚŽƵŶĂƌƌĂĕƁĞƐĚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐŵĂŝƐĐŽŶĮĄǀĞŝƐƋƵĞĂůĐĂŶĕĂƌĂŵŽƐŵĂŝƐĂůƚŽƐŐƌĂƵƐĚĞ
ŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ƉƌĞĐŝƐĆŽ͕ĞǆĐĞůġŶĐŝĂĚĞĐĂƌĄƚĞƌĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞƋƵĞ͕
ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŚĂǀŝĂŵŶĂƌƌĂĚŽĚĞŝŐƵĂŝƐĂĐĂĚġŵŝĐŽƐĐŽŶĮĄǀĞŝƐ͕ĂƚĠŽƐ
próprios Companheiros, que narraram diretamente do Mensageiro de
Allah ᕟ͘KƉƌſƉƌŝŽůͲƵŬŚĂƌŝƉĂƐƐŽƵƉŽƌƚĞƐƚĞƐŵƵŝƚŽƌŝŐŽƌŽƐŽƐĂŶƚĞƐ
deste livro ser aceito por outros estudiosos e estudantes de religião
Islâmica em todo o Império Islâmico.
Aqueles que estudaram sistemas recentes usados no Ocidente para
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞŐƌĂǀĂĕĆŽĚĞƐĐŽďƌŝƌĂŵƋƵĞĞǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚŽƐƉĂƌĂůĞůŽƐĐŽŵ
ŽƐŵĠƚŽĚŽƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽůĞƚĂƌĞǀĂůŝĚĂƌ,ĂĚŝƚŚƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĐŽůĞƚĂĚĞ,ĂĚŝƚŚƐƚĞŵŵƵŝƚŽƐĨĂƚŽƌĞƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐƋƵĞƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ
imparciais concordam em dar uma vantagem clara sobre outros
métodos mais modernos de preservação de informações.
Recentes achados arqueológicos de algumas das primeiras coleções de
Hadiths, incluindo algumas do primeiro século Islâmico, demonstraram
a precisão e total integridade deste processoϯϴ, pois quando esses
ƚĞǆƚŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĨŽƌĂŵĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐĐŽŵĂƐĐŽůĞĕƁĞƐŵŽĚĞƌŶĂƐ͕ĞůĞƐŶĆŽ
mostraram diferenças.

ϯϴͲŽŶŶĞƌ͕D͘;ϮϬϬϴͿ:ŝŚĂĚŝŶ/ƐůĂŵŝĐ,ŝƐƚŽƌǇ͘WƌŝŶĐĞƚŽŶ͕EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
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8PD$PRVWUDGH+DGLWKGR3URIHWD0XKDPPDGᕟ…
6REUHD,PHQVD0LVHULFyUGLDH3HUGmRGH$OODK
1. ^ĞŐƵŶĚŽŶĂƐƐŝŶDĄůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿƌĞůĂƚŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Allah, o
ǆĂůƚĂĚŽ͕ĚŝƐƐĞ͗MĮůŚŽĚĞĚĆŽ͕ŶĆŽŝŵƉŽƌƚĂƋƵĂŝƐƉĞĐĂĚŽƐ
você cometeu, Eu vou te perdoar enquanto implorar a
DŝŵĞƚŽƌĕĂƉĞůŽDĞƵƉĞƌĚĆŽ͘MĮůŚŽĚĞĚĆŽ͕ƵŶĆŽ
me importo se seus pecados são tantos que chegam até
ao céu, pois se você pedir Meu perdão, Eu certamente te
ƉĞƌĚŽĂƌĞŝ͘MĮůŚŽĚĞĚĆŽ͕ƐĞǀŽĐġǀŝĞƌĂDŝŵĐŽŵƵŵĂ
carga terrena de pecados e encontrar-Me sem associar
parceiros a Mim, Eu compararia seus pecados com igual
ƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĆŽ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌdŝƌŵŝǌŚŝͿ
2. ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
relatou: O Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Quando Allah
completou a criação, Ele escreveu em Seu livro que está
com Ele em seu Trono: na verdade, Minha misericórdia
prevalece sobre a Minha ira”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌĞ
DƵƐůŝŵͿ
3. ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
relatou: Ouvi o Mensageiro de Allah ᕟ dizendo: “Allah tem
cem porções de misericórdia, uma das quais Ele enviou
entre os gênios, os humanos, os animais e insetos, por
meio dos quais eles são compassivos e misericordiosos
um com o outro, e por meio dela os animais selvagens são
ŐĞŶƟƐƉĂƌĂĐŽŵƐĞƵƐĮůŚŽƚĞƐ͘ůůĂŚƌĞƚĞǀĞŶŽǀĞŶƚĂĞŶŽǀĞ
porções de misericórdia com as quais será Misericordioso
ƉĂƌĂĐŽŵ^ĞƵƐƐĞƌǀŽƐĚŽŝĂĚĂZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ͘͟(Relatado
ƉŽƌůͲƵŬŚĂƌĞDƵƐůŝŵͿ
ϰ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ/ďŶhŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ
relatou: Ouvi o Mensageiro de Allah ᕟ dizendo: “No dia
ĚĂZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ͕ƵŵĐƌĞŶƚĞƐĞƌĄĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽĂŽƐĞƵ^ĞŶŚŽƌ
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'HVPLVWLÀFDQGRR,VODP
para encobrir-lhe em Sua Misericórdia. Ele (Allah) o fará
confessar seus pecados, dizendo: lembra-se cometendo
ĞƐƐĞƉĞĐĂĚŽĞĂƋƵĞůĞƉĞĐĂĚŽ͍ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ͗^ŝŵ͕ſDĞƵ
Senhor, eu lembro. Então Ele (Allah) dirá: Eu cobri-o na
vida terrena e perdoo-te hoje. Então o registro de suas
boas ações será entregue a ele”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌ
ĞDƵƐůŝŵͿ
5. ^ĞŐƵŶĚŽ/ďŶďďĂƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ
relatou: Ouvi o Mensageiro de Allah ᕟĚŝǌĞŶĚŽ͗͞Juro
por Aquela em cuja mão está a minha alma! Se vocês não
ĐŽŵĞƚĞƐƐĞŵƉĞĐĂĚŽƐ͕ůůĂŚƐƵďƐƟƚƵŝƌͲǀŽƐͲŝĂŵƉŽƌƵŵ
povo que cometesse pecados e buscasse perdão de Allah;
e Allah certamente o perdoaria”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

$5HODomRHQWUHD&UHQoDHD)UDWHUQLGDGH
6. ϲ͘^ĞŐƵŶĚŽŶĂƐƐŝŶDĄůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿƌĞůĂƚŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Ninguém
entre vós realmente acredita até que ama por seu irmão
aquilo que ele ama por si mesmo”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

$3URLELomRGH2SUHVVmR
ϳ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ:ĂďŝƌŝŶďĚƵůůĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞƐͿƌĞůĂƚŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse: “Cuidado com
ĂŝŶũƵƐƟĕĂ͕ƉŽŝƐĂŽƉƌĞƐƐĆŽƐĞƌĄƵŵĂĐĂŵĂĚĂĚĞĞƐĐƵƌŝĚĆŽ
ŶŽŝĂĚĂZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽĞĐƵŝĚĂĚŽĐŽŵŵĞƐƋƵŝŶŚĞǌƉŽƌƋƵĞ
condenou os vossos antepassados. Incitava-os a derramar
sangue e tratar os ilegais como legal”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUH%RQGDGH$PRUH%HQHYROrQFLDDRV3DLV
ϴ͘ ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿƌĞůĂƚŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Que ele
seja desonrado! Que ele seja desonrado! Que ele seja
ĚĞƐŽŶƌĂĚŽ͕ĂƋƵĞůĞĐƵũŽƐƉĂŝƐ͕ƵŵŽƵĂŵďŽƐ͕ĂƟŶŐĞŵĂ
velhice durante sua vida e ele não entra no Paraíso (sendo
obediente a eles)”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

'U$OL6KHKDWD
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6REUHWHU%RDV([SHFWDWLYDVSDUDFRP$OODK
9. ^ĞŐƵŶĚŽ:ƵďĂŝƌŝŶďĚƵůůĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗KƵǀŝŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ dizendo
três dias antes de sua morte: “Nenhum de vocês morra, a
ŵĞŶŽƐƋƵĞĞůĞƚĞŶŚĂďŽĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐƉĂƌĂĐŽŵůůĂŚ͘͟
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUHD([FHOrQFLDGH/LEHUWDURV(VFUDYRV
ϭϬ͘ ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
relatou: O Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Quem libertar
um escravo crente, Allah libertará do fogo do inferno cada
membro do seu corpo em troca de cada membro do corpo
do escravo....”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ

6REUHD([FHOrQFLDGR&RQKHFLPHQWR
11. ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
relatou: O Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Allah facilita o
caminho para o Paraíso para quem trilha um caminho em
busca de conhecimento”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUHDV'LIHUHQWHV)RUPDVGH-LKDG
12. O Profeta Muhammad ᕟ disse: ͞KƟƉŽŵĂŝƐĞǆĐĞůĞŶƚĞ
de Jihad consiste em falar a verdade na presença de um
ŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞƟƌąŶŝĐŽ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌďƵĂƵĚ͕ƚͲdŝƌŵŝǌŚŝ
Ğ/ďŶDĂũĂŚͿ
13. O Profeta Muhammad ᕟ disse: ͞KƟƉŽŵĂŝƐĞǆĐĞůĞŶƚĞ
de Jihad é alguém lutar contra si próprio e contra seus
desejos”. ;^ĂŚŝŚůͲ:ĂĂŵ͛ŝͿ

6REUH$TXHOHVTXH6HUmR6RPEUHDGRVQD6RPEUDGH$OODK
ϭϰ͘ ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿƌĞůĂƚŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Há sete a
quem Allah sombreará com Sua sombra no dia em que não
haverá sombra, exceto a Sua (no dia do julgamento): 1)
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Um governante justo; 2) Um jovem que cresceu adorando
seu Senhor; 3) Uma pessoa cujo coração está ligado à
mesquita; 4) Duas pessoas que se amam por causa de
Allah e se unem ou se separam pela causa de Allah; 5) Um
homem que for convidado por uma mulher de alto status
e beleza e ainda resiste às suas seduções dizendo: eu temo
a Allah’; 6) Aquele dá caridade e oculta a tal ponto que
sua mão esquerda não sabe o que a mão direita dá; 7) E
aquele que se lembra de Allah enquanto está sozinho e seus
olhos se enchem de lágrimas”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝ͕
DƵƐůŝŵĞŽƵƚƌŽƐͿ

6REUHD5HFRPSHQVD'DTXHOHVTXH3HUGHPXP)LOKR
15. ^ĞŐƵŶĚŽďƵ^ŝŶĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
ĚŝƐƐĞ͗͞ŶƚĞƌƌĞŝŵĞƵĮůŚŽ^ŝŶĂŶĞďƵdĂůŚĂŚůͲ<ŚĂǁůĂĂŶŝ
estava sentado ao lado da sepultura. Quando eu estava
saindo, pegou na minha mão e disse: Não devo dar-lhe
ĂůŐƵŵĂƐďŽĂƐŶŽơĐŝĂƐ͕ſďƵ^ŝŶĂŶ͍ƵĚŝƐƐĞ͗^ŝŵ͘ůĞ
ĚŝƐƐĞ͗ůͲĂŚŚĂĂŬ/ďŶ͚ďĚƵůͲZĂŚŵĂŶ/ďŶƌǌĂďŶĂƌƌŽƵͲŵĞ
ĚĞďƵDƵƐƐĂůͲƐŚ͛Ăƌŝ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿ ƋƵĞ Ž DĞŶƐĂŐĞŝƌŽ ĚĞ ůůĂŚ ᕟ disse: “Quando o
ĮůŚŽĚĞĂůŐƵĠŵŵŽƌƌĞ͕ůůĂŚĚŝǌĂŽƐƐĞƵƐĂŶũŽƐ͗sŽĐġƐ
ƚŽŵĂƌĂŵŽĮůŚŽĚŽŵĞƵĞƐĐƌĂǀŽ͘͟ůĞƐĚŝǌĞŵ͗͞^ŝŵ͘͟ŶƚĆŽ͕
Ele diz: “Vocês pegaram o frescor dos olhos dele”. Eles
ĚŝǌĞŵ͗͞^ŝŵ͘͟ůĞĚŝǌ͗͞KƋƵĞŽDĞƵĞƐĐƌĂǀŽĚŝƐƐĞ͍͟ůĞƐ
dizem: Ele te elogiou e disse: “Innaa lillaahi wa inna ilayhi
raaji’uma”... (Todos nós pertencemos a Allah e para Ele é o
ŶŽƐƐŽƌĞƚŽƌŶŽͿ͘ůůĂŚĚŝǌ͗͞ŶƚĆŽĞĚŝĮƋƵĞƉĂƌĂŽDĞƵƐĞƌǀŽ
uma casa no Paraíso e chamam-na de casa de louvores”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ

(P7HVWHVFRP3DFLrQFLD
16. O Mensageiro de Allah ᕟ disse: “A maior recompensa vem
com o maior julgamento. Quando Allah ama um povo, Ele
os testa. Quem aceita ganha o prazer Dele, mas quem
está descontente com isso ganha a sua ira”. (Relatado por
ůͲdŝƌŵŝǌŚŝĞ/ďŶDĂĂũĂŚͿ

'U$OL6KHKDWD
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6REUHD/HQLrQFLDQR-XOJDPHQWR
ϭϳ͘ ^ĞŐƵŶĚŽŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿŶĂƌƌĂ͗
O Mensageiro de Allah ᕟ disse: “De fato, é melhor que um
líder cometa erro perdoando um criminoso, do que cometer
um erro punindo um inocente”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ

6REUHD%RQGDGH3DUDFRP$QLPDLV
ϭϴ͘ ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿƌĞůĂƚŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Enquanto
um homem estava andando no seu caminho, se tornou
extremamente sedente. Encontrou um poço e desceu
para beber água. Ao sair, viu um cachorro ofegante de
tanta sede. Sua língua estava pendendo e lambendo a
ƚĞƌƌĂƷŵŝĚĂĚĞǀŝĚŽăƐƵĂĞǆƚƌĞŵĂƐĞĚĞ͘KŚŽŵĞŵƉĞŶƐŽƵ
consigo mesmo: Esse cachorro está com muita sede como
também eu estava. Então, ele desceu de volta para o poço,
encheu sua bota de couro com água e segurando-a nos
ĚĞŶƚĞƐ͕ƐƵďŝƵĞƐĂĐŝŽƵĂƐĞĚĞĚŽĐĂĐŚŽƌƌŽ͘ůůĂŚĮĐŽƵ
ƐĂƟƐĨĞŝƚŽ ĐŽŵ Ă ĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ŚŽŵĞŵ Ğ ƉĞƌĚŽŽƵ ƐĞƵƐ
ƉĞĐĂĚŽƐ͘͟KƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ perguntaram:
“Seremos recompensados por mostrar bondade aos
ĂŶŝŵĂŝƐƚĂŵďĠŵ͍͟KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse: “Para
cada ser vivo haverá recompensa dada em conexão com a
bondade”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ

6REUHD3XQLomR$VVRFLDGDj&UXHOGDGH&RQWUD$QLPDLV
19. ^ĞŐƵŶĚŽďĚƵůůĂŚŝŶhŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞƐͿŶĂƌƌĂ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Uma
mulher entrou no fogo do inferno por causa de um gato
ƋƵĞĞůĂƟŶŚĂƚƌĂŶĐĂĚŽĞŵƐƵĂĐĂƐĂ͕ŶĞŵĚĞƵĐŽŵŝĚĂ͕
nem o libertou para que se alimentasse dos vermes da
terra”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
ŽŵŽƵŵďƌĞǀĞĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂƐĚƵĂƐƷůƟŵĂƐŶĂƌƌĂĕƁĞƐĚŽƐ,ĂĚŝƚŚƐ
que abordam sobre a bondade para com os animais, Allah disse sobre
o Profeta ᕟ no Alcorão Sagrado:
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Allah Todo-Poderoso diz: (E não te enviamos, senão como
misericórdia para os mundos). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϭ͗ϭϬϳ

ƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĚĞǀĞƐĞƌůĞŵďƌĂĚŽĂŽĞǆĂŵŝŶĂƌĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞ,ĂĚŝƚŚ
em que o Profeta ᕟ ordena respeito de bondade para humanos
;DƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŶĆŽŵƵĕƵůŵĂŶŽƐͿ͕ĂŶŝŵĂŝƐĞĂƚĠŵĞƐŵŽƉĂƌĂŵĞŝŽ
ambiente, pois sem dúvida que se não fosse pelo envio do Profeta
Muhammad ᕟ, como misericórdia, a grande parte do mundo teria
ƐŽĨƌŝĚŽŵƵŝƚŽĚĂŐĂŶąŶĐŝĂĞĚĞƐĐƵŝĚŽăƐǀĞǌĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘
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0XKDPPDGᕟ20HQVDJHLURGH 'HXV $OODK
Naquela noite, o ar estava fresco perto da boca da caverna onde ele
;DƵŚĂŵŵĂĚ͕ƋƵĞĂƉĂǌĞĂƐďġŶĕĆŽƐĚĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞͿŵĞĚŝƚĂǀĂ͘
ůĞĐŽƐƚƵŵĂǀĂŝƌůĄƉŽƌůŽŶŐŽƐƌĞƟƌŽƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂĚŽƌĂƌŽƋƵĞƐĞƵ
coração sabia que era o único. Muhammad ᕟƟŶŚĂƌĞũĞŝƚĂĚŽĂĂĚŽƌĂĕĆŽ
de ídolos de seu povo - seu canto estridente, batendo palmas e dançando
na Casa Sagrada, muitas vezes enquanto estavam bêbados. Algo dentro
dele reconheceu o erro de suas maneiras, mas eles realmente nunca
pareciam notar suas estadas na montanha de Hira, onde ele meditava
sozinho.
Porém, naquela noite, algo estava diferente. Certa eletricidade encheu
ŽĂƌ͘WĂƌĞĐŝĂĐĂƌƌĞŐĂĚŽ͕ŵĂƐĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ͕ƉĂĐşĮĐŽ͘ŶƋƵĂŶƚŽĞůĞ
meditava em silêncio naquela noite, de repente percebeu que não estava
ƐŽǌŝŶŚŽ͘ƚĞƌƌŽƌŝǌĂĚŽ͕ĞůĞƚĞŶƚŽƵƐĞĂĨĂƐƚĂƌĚĂĮŐƵƌĂƋƵĞƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂǀĂ
rapidamente, mas o medo parecia paralisar todo o seu corpo. Antes
que ele percebesse, o ser imponente agarrou Muhammad pela camisa
ĞƉƌĞƐƐŝŽŶŽƵƐĞƵĐŽƌƉŽƚƌġŵƵůŽĮƌŵĞŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂĂƐƉĂƌĞĚĞƐĨƌŝĂƐĞ
irregulares da caverna.
“Leia”, ele disse em um tom estrondoso!
“Não sei ler”͕ĚŝƐƐĞDƵŚĂŵŵĂĚĐŽŵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞǀŽǌĚĞŵĞĚŽ͘
ĮŐƵƌĂŵŽŵĞŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞƐŽůƚŽƵƐƵĂƉƌĞƐƐĆŽ͕ŵĂƐĐŽŵĂŵĞƐŵĂ
ƌĂƉŝĚĞǌƉƌĞƐƐŝŽŶŽƵͲŽŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌĐŽŶƚƌĂĂƉĂƌĞĚĞ͕ƌĞƉĞƟŶĚŽŽŵĞƐŵŽ
comando, “Leia!” Muhammad tremeu diante dele, mas só conseguiu
dizer a mesma coisa: “Eu não sei ler”. Não afetado pela resposta, o
visitante misterioso o pressionou mais longe e disse-lhe:
͞>ġ͊ŵŶŽŵĞĚŽƐĞƵ^ĞŶŚŽƌƋƵĞĐƌŝŽƵ͘ƌŝŽƵŽŚŽŵĞŵĂƉĂƌƟƌ
de um coágulo. Lê! E seu Senhor é o Mais Generoso. Aquele que
ensinou com Calam (caneta). Ensinou ao homem o que ele não
sabia antes”. ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϵϲ͗ϭͲϱ
E assim começou a revelação. Estes foram os primeiros cinco versos
do Alcorão Sagrado a serem revelados por Allah ao Muhammad ᕟ
ĂƚƌĂǀĠƐŽĂŶũŽ'ĂďƌŝĞů;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿ͘ŵďŽƌĂƐĞƵƉƌŝŵĞŝƌŽ
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encontro tenha apavorado Muhammad ᕟ, a vinda de Gabriel (que a
ƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿĚĞƉŽŝƐĨŽŝŵĂŝƐĂŐƌĂĚĄǀĞůĞƌĞĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂŽ
Profeta Muhammad ᕟ, e de fato eles vieram para amar um ao outro
como dois irmãos se amam e cuidam um do outro.
Naquela altura, Muhammad ᕟ ƟŶŚĂ ƋƵĂƌĞŶƚĂ ĂŶŽƐ ŶĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ
ƌĞǀĞůĂĕĆŽ͕ĞĂƉĂƌƟƌĚĞƐƐĞŵŽŵĞŶƚŽƐƵĂǀŝĚĂŶƵŶĐĂƐĞƌŝĂĂŵĞƐŵĂ͘ŶƚĞƐ
da descida da revelação, Muhammad ᕟ era conhecido entre seu povo,
ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂŬŬĂŚ͕ĐŽŵŽ͞ůͲ^ĂĂĚŝƋ͕ůͲŵĞĞŶ͟ʹŽsĞƌĚĂĚĞŝƌŽ͕Ž
ŽŶĮĄǀĞů͘KƉŽǀŽĚĞůĞŽƌĞƐƉĞŝƚĂǀĂŵƵŝƚŽĞĞůĞŵĂŶƚĞǀĞƐĞƵƐƚĂƚƵƐŶŽďƌĞ
ĞŶƚƌĞĞůĞƐĂŶƚĞƐƋƵĞĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĂŵŝƐƐĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂĨŽƐƐĞŝŶĐƵŵďŝĚĂ͘
DĂƐůŽŐŽ͕ƐĞƵƉƌſƉƌŝŽƉŽǀŽƐĞǀŽůƚĂƌŝĂĐŽŶƚƌĂĞůĞĞƚĞŶƚĂƌŝĂŵĂƚĄͲůŽ͘

$0LVVmRGRV3URIHWDVHGRV0HQVDJHLURV
ŽŵŽ ĨŽŝ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ůůĂŚ Ž ůơƐƐŝŵŽ
revelasse uma escritura a um povo, junto com essa escritura enviava
um Mensageiro. Estes homens eram enviados com a pesada missão
ĚĞĚĞĐůĂƌĂƌĂƉĂůĂǀƌĂĚĂǀĞƌĚĂĚĞƉĂƌĂŽƐĞƵƉŽǀŽ͕ĞĚĞŝŶĨŽƌŵĄͲůŽ
ƐŽďƌĞŽƉůĂŶŽĚĞůůĂŚĞ^ĞƵĐŽŵĂŶĚŽ͘ůĞƐĚĞǀĞƌŝĂŵĞǆĞŵƉůŝĮĐĂƌĂ
Mensagem, servindo como papel modelo para o seu povo, mostrando
ƚŽĚŽƐĂŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐƉƌĄƟĐĂĚĞƉĞƌĐĞďĞƌĞĂƉůŝĐĂƌĂƉĂůĂǀƌĂĚĞůůĂŚ
em suas próprias vidas.
ĂĚĂƵŵĨŽŝĂƵǆŝůŝĂĚŽƉĞůŽĂŶũŽĚŽƉŽĐĂůŝƉƐĞ͕ŽĞŶǀŝĂĚŽĞƐƉĞĐŝĂů
para os Profetas e Mensageiros, o Anjo Gabriel (que a paz esteja com
ĞůĞͿ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽŝŵƉŽƌƚĂƋƵĂůĂĐŽŶĚŝĕĆŽ͕ŶĆŽŝŵƉŽƌƚĂƋƵĂůƐĞũĂ
ĂĐŝĚĂĚĞ͕ĞƐƐĞƐŚŽŵĞŶƐƐĞŵƉƌĞĞƌĂŵĐƌƵĞůŵĞŶƚĞŽƉŽƐƚŽƐĞăƐǀĞǌĞƐ
até assassinado. Esses Profetas e Mensageiros forneceram aos seus
povos as interpretações corretas das palavras de Allah para que não
ƐĞĞǆƚƌĂǀŝĂƐƐĞŵĐŽŵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐŝŶĐŽƌƌĞƚĂƐĞĞŶŐĂŶŽƐĂƐĚĞƐĞƵƐ
ƉƌſƉƌŝŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͘ĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵĐŽŵŽƌĞĂůŝǌĂƌŽƐĂƚŽƐĚĞ
adoração prescrita sobre eles como oração, peregrinação, caridade e
ƉƵƌŝĮĐĂĕĆŽĞĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂĚŽƌĂĕƁĞƐ͘
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Eles foram oprimidos e atacados assim como seus seguidores, e
eles também foram faróis de luz para mostrar ao seu povo como ser
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƉĞƌƐĞǀĞƌĂƌ͕ĐŽŵŽƉĞƌĚŽĂƌĞ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĐŽŵŽƌĞƐŝƐƟƌ
adequadamente em certas circunstâncias. Sem eles, Allah estaria
distante e inacessível; Suas palavras se abririam para a interpretação
ĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƟŶŚĂŵŝŶƚĞŶĕƁĞƐŝŵƉƵƌĂƐĞŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘DĂƐĞůĞƐ
forneceram esse vínculo direto com Allah, e, portanto, com anuência
de Allah o Generosíssimo, a vida no planeta Terra sempre foi moldada
pelas vidas desses nobres homens. Muhammad ᕟ não era realmente
diferente de seus antecessores em muitas dessas maneiras. Ele seguiu
a honrosa herança daqueles antes dele como: Noé, Abraão, Isaque,
/ƐŵĂĞů͕:ĂĐſ͕DŽŝƐĠƐĞƌĆŽ͕Ăǀŝ͕^ĂůŽŵĆŽ͕:ſ͕ĂĐĂƌŝĂƐ͕:ŽĆŽĂƟƐƚĂ
Ğ:ĞƐƵƐͲĮůŚŽĚĞDĂƌŝĂ͕ƉĂƌĂĐŝƚĂƌĂƉĞŶĂƐĂůŐƵŶƐʹƵŵĂŚĞƌĂŶĕĂ
ĚĞĐŽŶǀŝĚĂƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĂĂĚŽƌĂĕĆŽĚĞƵŵĞƵƐjŶŝĐŽ͕
ůůĂŚ͘ŝŶĚĂĂƐƐŝŵĐŽŵŽĐĂĚĂƵŵĚĞůĞƐƟŶŚĂĂůŐƵŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
especiais, sem dúvida, Muhammad ᕟ também era único em seus
próprios caminhos.

2&DUiWHUHRV(QVLQDPHQWRVGR3URIHWD0XKDPPDGᕟ
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŶĂƚƵƌĞǌĂƌĞƐƵŵŝĚĂĚĞƐƚĞůŝǀƌŽ͕ĂƉĞŶĂƐĂůŐƵŶƐ,ĂĚŝƚŚ
ƐĞƌĆŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĂƋƵŝƉĂƌĂĚĞƐĐƌĞǀĞƌĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĂŵŝƐƐĆŽĞ
ĐĂƌĄƚĞƌ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ. O primeiro Hadith escolhido
descreve realmente o Profeta Muhammad ᕟ nas palavras de seu
ĞŶƚĆŽŝŶŝŵŝŐŽ͕ďƵ^ƵĨǇĂŶ͘ƵƌĂŶƚĞŽƚĞŵƉŽĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ, ele enviava
cartas a todos os líderes e nações convidando-os a aceitar o Islam, e
ƵŵĂĚĞƐƐĂƐĐĂƌƚĂƐĨŽŝĞŶǀŝĂĚĂƉĂƌĂ,ŝƌĄĐůŝŽ͕ĂŽĠƐĂƌŝǌĂŶƟŶŽ;/ŵƉĠƌŝŽ
ZŽŵĂŶŽĚŽKƌŝĞŶƚĞͿ͘YƵĂŶĚŽ,ŝƌĄĐůŝŽƌĞĐĞďĞĂĐĂƌƚĂĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ,
ĞůĞƉĞƐƋƵŝƐŽƵŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĄƌĂďĞƐƋƵĞ
ƉŽƐƐĂŵƚĞƌĞƐƚĂĚŽůĄĚĞDĂŬŬĂŚƉĂƌĂƋƵĞĞůĞƉƵĚĞƐƐĞƉĞƌŐƵŶƚĂƌƐŽďƌĞ
esse homem Muhammad ᕟ e sua Mensagem.
ůĞĚĞƐĐŽďƌŝƵďƵ^ƵĨǇĂŶĞƵŵŐƌƵƉŽĚĞŚŽŵĞŶƐĞŵƵŵĂĐĂƌĂǀĂŶĂĞ
mandou trazê-los diante dele para perguntar sobre Muhammad. O mais
interessante sobre o registro desta conversa é que neste momento, Abu
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^ƵĨǇĂŶĞƐƚĂǀĂĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŵŐƌĂŶĚĞƐŚŽƐƟůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌĂŽWƌŽĨĞƚĂᕟ e
ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĠŝƐƐŽƋƵĞĞůĞƟŶŚĂĂĚŝǌĞƌĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂ
ĂŽƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŝŵƉĞƌĂĚŽƌ,ŝƌĄĐůŝŽ͗
^ĞŐƵŶĚŽ /ďŶ ďďĂƐƐ ;ƋƵĞ ůůĂŚ ĞƐƚĞũĂ ƐĂƟƐĨĞŝƚŽ ĐŽŵ ĞůĞͿ ŶĂƌƌĂ͗
ďƵ^ƵĨǇĂŶŝŶ,ĂƌďŵĞŝŶĨŽƌŵŽƵƋƵĞ,ŝƌĄĐůŝŽŚĂǀŝĂĞŶǀŝĂĚŽƵŵ
mensageiro para ele enquanto estava na companhia de uma caravana
Quraishita. Eles eram comerciantes que faziam negócios na Grande Síria
;ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ^şƌŝĂ͕WĂůĞƐƟŶĂ͕>şďĂŶŽĞ:ŽƌĚąŶŝĂͿŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞ
o Profeta de Allah ᕟĨĞǌƵŵĂƚƌĠŐƵĂĐŽŵďƵ^ƵĨǇĂŶĞŽƐĚĞƐĐƌĞŶƚĞƐ
YƵƌĂŝƐŚŝƚĂƐ͘ŶƚĆŽďƵ^ƵĨǇĂŶĞƐĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĨŽƌĂŵĂŽĞŶĐŽŶƚƌŽ
ĚŽ,ŝƌĄĐůŝŽĞŵ/ůǇĂ;:ĞƌƵƐĂůĠŵͿ͘
Hiráclio os chamou para o tribunal e teve todos os altos
dignitários romanos ao seu redor. Ele pediu ao seu tradutor
que, traduzindo a pergunta de Hiráclio, disse a eles, “Quem
ĚĞŶƚƌĞǀſƐƚĞŵƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽƉƌſǆŝŵŽĂĞƐƐĞŚŽŵĞŵƋƵĞĂĮƌŵĂ
ƐĞƌƵŵWƌŽĨĞƚĂ͍͞ďƵ^ƵĨǇĂŶƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͟ƵƐŽƵŽƉĂƌĞŶƚĞŵĂŝƐ
próximo dele (entre o grupo)”.
Hiráclio disse: Traga-o (Abu Sufyan) perto de mim e faça seus
ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĮĐĂƌĞŵĂƚƌĄƐĚĞůĞ͘͞ďƵ^ƵĨǇĂŶĂĐƌĞƐĐĞŶƚŽƵ͕
Hiráclio disse ao tradutor para dizer aos meus Companheiros que
ele queria me fazer algumas perguntas sobre o aquele homem
;ŽWƌŽĨĞƚĂͿĞƋƵĞ͕ƐĞĞƵŵĞŶƟƐƐĞ͕ĞůĞƐ;ŵĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐͿ
devem me contradizer”. Abu Sufyan acrescentou: Por Allah! Se
ĞƵŶĆŽƟǀĞƐƐĞŵĞĚŽĚŽƐŵĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐŵĞƌŽƚƵůĂƌĞŵ
ĚĞŵĞŶƟƌŽƐŽ͕ŶĆŽƚĞƌŝĂĨĂůĂĚŽĂǀĞƌĚĂĚĞƐŽďƌĞŽWƌŽĨĞƚĂᕟ. A
primeira pergunta que ele me fez sobre o Profeta ᕟ foi:
ͲYƵĂůĠŽƐƚĂƚƵƐĚĂĨĂŵşůŝĂĚĞůĞĞŶƚƌĞǀŽĐġƐ͍
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗͞ůĞƉĞƌƚĞŶĐĞĂƵŵĂĨĂŵşůŝĂďŽĂĞŶŽďƌĞĞŶƚƌĞŶſƐ͘͟
- Hiráclio perguntou ainda: ‘Alguém entre vocês já reivindicou o
ŵĞƐŵŽ;ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞƐĞƌƵŵWƌŽĨĞƚĂͿĂŶƚĞƐĚĞůĞ͍͚
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗͞EĆŽ͊͟
ͲůĞĚŝƐƐĞ͗ůŐƵĠŵĞŶƚƌĞƐĞƵƐĂŶĐĞƐƚƌĂŝƐĞƌĂƌĞŝ͍
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ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗͞EĆŽ͊͟
Ͳ,ŝƌĄĐůŝŽƉĞƌŐƵŶƚŽƵ͗KƐŶŽďƌĞƐŽƵŽƐƉŽďƌĞƐŽƐĞŐƵĞŵ͍
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗^ĆŽŽƐƉŽďƌĞƐƋƵĞŽƐĞŐƵĞŵ͘
ͲůĞĚŝƐƐĞ͗^ĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĞƐƚĆŽĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŽƵĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽ͍
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗ůĞƐĞƐƚĆŽĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͘
- Ele então perguntou: Alguém entre aqueles que abraçaram sua
ƌĞůŝŐŝĆŽĮĐĂƌĂŵĚĞƐĐŽŶƚĞŶƚĞƐĂŽƉŽŶƚŽĚĞƌĞŶƵŶĐŝĂƌĂƌĞůŝŐŝĆŽĚĞƉŽŝƐ͍
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗͞EĆŽ͊͟
Ͳ,ŝƌĄĐůŝŽĚŝƐƐĞ͗sŽĐġƐũĄŽĂĐƵƐĂƌĂŵĚĞŵĞŶƟƌĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂ
ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĕĆŽ;ăWƌŽĨĞĐŝĂͿ͍
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗͞EĆŽ͊͟
Ͳ,ŝƌĄĐůŝŽĚŝƐƐĞ͗ůĞƋƵĞďƌĂƐƵĂƐƉƌŽŵĞƐƐĂƐ͍
- Eu respondi: Não. Atualmente, estamos em uma trégua com
ele, mas nós não sabemos o que fará. Não consegui encontrar
oportunidade de dizer qualquer coisa contra ele, exceto isso.
Ͳ,ŝƌĄĐůŝŽƉĞƌŐƵŶƚŽƵ͗sŽĐġƐũĄďƌŝŐĂƌĂŵĐŽŵĞůĞ͍
ͲZĞƐƉŽŶĚŝ͗^ŝŵ͊
ͲŶƚĆŽĞůĞĚŝƐƐĞ͗YƵĂůĨŽŝŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƐƐĂƐďĂƚĂůŚĂƐ͍
- Eu respondi: Às vezes ele foi vitorioso, e às vezes nós fomos
vitoriosos.
Ͳ,ŝƌĄĐůŝŽĚŝƐƐĞ͗KƋƵĞĞůĞŽƌĚĞŶĂƉĂƌĂƋƵĞǀŽĐġƐĨĂĕĂŵ͍
- Eu disse: Ele nos ordena a adorar somente a Allah sem atribuir
parceiros na adoração e, renunciar tudo o que os nossos
ancestrais disseram. Ele ordena-nos a observarmos as orações,
a falarmos verdade, sermos castos, mantermos boas relações
com nossos familiares e parentes.
Ͳ,ŝƌĄĐůŝŽƉĞĚŝƵĂŽƚƌĂĚƵƚŽƌƋƵĞŵĞƚƌĂŶƐŵŝƟƐƐĞŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͕
eu perguntei sobre a família dele e sua resposta era que ele
pertencia a uma família muito nobre. De fato, todos os Profetas
ǀġŵĚĞĨĂŵşůŝĂƐŶŽďƌĞƐĞŶƚƌĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉŽǀŽƐ͘
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- Em seguida, eu perguntei se alguém entre vós reivindicou uma
ĐŽŝƐĂĚĞƐƐĂƐĞƐƵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĨŽŝŶĞŐĂƟǀĂ͘^ĞĂƌĞƐƉŽƐƚĂĨŽƐƐĞ
ĂĮƌŵĂƟǀĂ͕ĞƵƚĞƌŝĂƉĞŶƐĂĚŽƋƵĞĞƐƚĞŚŽŵĞŵĞƐƚĂǀĂƐĞŐƵŝŶĚŽ
o homem anterior a ele na declaração.
- Então eu perguntei se algum de seus ancestrais era um rei.
^ƵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĨŽŝŶĞŐĂƟǀĂĞ͕ƐĞƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽĂĮƌŵĂƟǀĂ͕ĞƵƚĞƌŝĂ
pensado que esse homem queria recuperar o reino dos seus
ancestrais.
ͲƵƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŝŶĚĂƐĞĞůĞũĄĨŽŝĂĐƵƐĂĚŽĚĞĐŽŶƚĂƌŵĞŶƟƌĂƐ
ĂŶƚĞƐƋƵĞĞůĞĚŝƐƐĞƐƐĞŽƋƵĞĚŝƐƐĞ͕ĞƐƵĂƌĞƐƉŽƐƚĂĨŽŝŶĞŐĂƟǀĂ͘
Então eu me perguntava como uma pessoa que não conta uma
ŵĞŶƟƌĂƐŽďƌĞŽƐŽƵƚƌŽƐƉŽĚĞƌŝĂŵĞŶƟƌƐŽďƌĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͘
- Eu perguntei se as pessoas ricas ou os pobres o seguiam. Você
respondeu que são os pobres que seguiam ele. E, de fato, todos
os Profetas foram seguidos por essa mesma classe de pessoas.
- Então eu perguntei se os seguidores dele estavam aumentando
ou diminuindo. Você respondeu que eles estavam aumentando,
e de fato, este é o caminho da verdadeira fé, até que esteja
completo em todos os aspectos.
- Perguntei-lhe ainda se havia alguém que depois de abraçar
ƐƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͕ĮĐĂǀĂĚĞƐĐŽŶƚĞŶƚĞĞĂďĂŶĚŽŶĂĂƌĞůŝŐŝĆŽĚĞůĞ͘^ƵĂ
ƌĞƐƉŽƐƚĂĨŽŝŶĞŐĂƟǀĂĞ͕ĚĞĨĂƚŽ͕ĞƐƚĞĠ;ŽƐŝŶĂůĚĂͿĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ
fé, quando o seu prazer entra nos corações e se mistura
completamente.
- Em seguida, eu perguntei se ele já havia traído antes. Você
ƌĞƐƉŽŶĚĞƵĚĞĨŽƌŵĂŶĞŐĂƟǀĂ͕ĞĚĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂŽƐWƌŽĨĞƚĂƐ
nunca traem.
ͲŶƚĆŽĞƵƉĞƌŐƵŶƚĞŝŽƋƵĞĞůĞŽƌĚĞŶĂƋƵĞǀŽĐġƐĮǌĞƐƐĞŵ͘sŽĐġ
respondeu que ele ordena que adorassem somente a Allah sem
atribuir parceiros, proíbe-vos de adorar ídolos e ordena-vos a
observarem as orações, a falarem a verdade e que sejam castos.
- Se o que você disse é verdade, então ele logo ocupará este
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lugar debaixo dos meus pés, e eu sabia (através das escrituras
anteriores) que iria aparecer a qualquer tempo, porém não
sabia se seria entre vós (os árabes). E se eu pudesse alcançá-lo
ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝƌŝĂŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŵĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĐŽŵĞůĞ͕ƐĞ
ĞƵĞƐƟǀĞƐƐĞŶĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞůĞ͕ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞůĂǀĂƌŝĂƐĞƵƐƉĠƐ͘
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
Olhando mais para as escrituras Islâmicas, descobriremos que Allah
Todo-Poderoso descreve Muhammad ᕟ no Alcorão Sagrado assim:
Allah Todo-Poderoso diz: (E não te enviamos, senão como
misericórdia para os mundos).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϭ͗ϭϬϳ
KƉĂŝĚĞDƵŚĂŵŵĂĚ;ƋƵĞĂƉĂǌĞĂƐďġŶĕĆŽƐůůĂŚĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞͿ
morreu antes dele nascer, e sua mãe morreu de doença quando ele
ƟŶŚĂĂƉĞŶĂƐƐĞŝƐĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƐĞƌſƌĨĆŽŶĂ
ŝĚĂĚĞƚĞŶƌĂ͕ĂŝŶĚĂĐƌĞƐĐĞƵƉĂƌĂƐĞƌ͞ƵŵĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚŽƵŶŝǀĞƌƐŽ͟
quando recebeu a primeira revelação de Allah aos quarenta anos.
O profeta Muhammad ᕟ é o Profeta da Misericórdia, enviado por
Allah como uma misericórdia para toda a humanidade; crentes, não
crentes e até mesmos os hipócritas. Sua misericórdia abrigou toda
a humanidade: homens, mulheres e crianças. Como um homem de
ĨĂŵşůŝĂ͕ĞůĞĐƌŝŽƵƋƵĂƚƌŽĮůŚĂƐ͕ĂŵĂŶĚŽͲĂƐĞĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽƚƵĚŽŽƋƵĞ
ĞůĂƐƉƌĞĐŝƐĂƐƐĞŵ͕ĂƉƌĞĐŝŽƵĂŵĞŵſƌŝĂĚĞ<ŚĂĚŝũĂŚ͕ŵĆĞĚĞƐƵĂƐĮůŚĂƐ
ĞĞƐƉŽƐĂĚĞϮϱĂŶŽƐ͕ĂƚĠŽĮŵĚĞƐƵĂǀŝĚĂ͘DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ também
foi misericordioso para com todas as criaturas, incluindo animais e
plantas. Ele ensinou que alimentar um animal pode levar alguém ao
Céu, ao passo que maltratar poderia levar alguém ao inferno.
YƵĂŶĚŽĐŽŵĞĕŽƵĂĐŚĂŵĂƌŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĂĐŝĚĂĚĞĞŵDĂŬŬĂŚƉĂƌĂ
ĂĚŽƌĂƌĞŵƐŽŵĞŶƚĞĂůůĂŚ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĞŵƵŝƚŽƐşĚŽůŽƐ͕ĞŶĨƌĞŶƚŽƵ
resistência de muitos setores de sua sociedade, incluindo alguns de
seus próprios parentes. Quando as pessoas começaram a se submeter
somente a adoração de Allah, os habitantes da cidade - o povo
Quraishita como era chamado - apenas aumentaram sua resistência
ĂĞůĞĞĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ e aos
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ƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͘,ĄŵƵŝƚŽƐƌĞůĂƚŽƐĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ/ƐůąŵŝĐĂƋƵĞĐŽŶƚĂŵ
da tortura, humilhação e abuso enfrentados pelos primeiros crentes,
e até pelo próprio Muhammad ᕟ.
Uma dessas histórias emocionantes da vida do Profeta ᕟ descreve
como um dia ele saiu para orar em público enquanto alguns dos
adoradores de ídolos pagãos o observavam. Quando o Profeta ᕟ
prostrou o seu rosto no chão em oração, um dos adoradores de ídolos
ǀĞŝŽĞĚĞƌƌĂŵŽƵƵŵŐƌĂŶĚĞďĂůĚĞĚĞŝŶƚĞƐƟŶŽƐĞŶƐĂŶŐƵĞŶƚĂĚŽƐĚĞ
animais sobre a cabeça de Profeta Muhammad ᕟ. Testemunhando
ĞƐƐĞƚƌĞŵĞŶĚŽĂďƵƐŽ͕ƐƵĂĮůŚĂ&ĄƟŵĂŚĐŽƌƌĞƵĂƚĠŽƉĂŝĞĞŶǆƵŐŽƵĂ
ƐƵũĞŝƌĂĚĞƐƵĂĐĂďĞĕĂĐŽŵůĄŐƌŝŵĂƐĞƐĐŽƌƌĞŶĚŽƉĞůŽƐĞƵũŽǀĞŵƌŽƐƚŽ͘
Mais tarde, os pagãos tentaram matar o Profeta Muhammad ᕟ e
seus seguidores, tanto secreta como abertamente, para impedir a
ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĚĞ/ƐůĂŵ͘ĞĨĂƚŽ͕ĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĞƐƐŽĂŵŽƌƚĂ͕ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞ
por causa da crença dela ao Islam, era uma mulher idosa chamada
ĚĞ^ƵŵĂǇǇĂŚ͕ƋƵĞĨŽŝŵŽƌƚĂŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂĚĠĐĂĚĂĚĂƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĚŽ
/ƐůĂŵ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƐĞƌĞĐƵƐĂƌĂǀŽůƚĂƌăĂĚŽƌĂĕĆŽĚĞşĚŽůŽƐ͘
A seriedade de tortura para os primeiros Muçulmanos e a ameaça
de morte ao Profeta Muhammad ᕟĞƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͕ůĞǀŽƵăƐƵĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵŝŐƌĂĕĆŽĚĞƐƵĂĐŝĚĂĚĞŶĂƚĂůDĂŬŬĂŚƉĂƌĂĂĐŝĚĂĚĞĚĞ
Madinah, cerca de 13 anos após o Profeta Muhammad ᕟ ter recebido
ĂƌĞǀĞůĂĕĆŽĚĞůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽ͘&ŽŝůĄƋƵĞŽWƌŽĨĞƚĂᕟ estabeleceu
ƵŵĂĐŝĚĂĚĞͲĞƐƚĂĚŽ͕ĞĨŽŝůĄƋƵĞŽ/ƐůĂŵƐĞĮƌŵŽƵĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽŶĚĞ
mais tarde cresceria para cobrir quase metade do mundo.
YƵĂƐĞĚĞǌĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐĚĞĚĞŝǆĂƌĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂŬŬĂŚ͕ŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟǀŽůƚŽƵĐŽŵƵŵĂĨŽƌĕĂĚĞϭϬ͘ϬϬϬDƵĕƵůŵĂŶŽƐƉĂƌĂ
ĐŽŶƋƵŝƐƚĄͲůĂĞůŝǀƌĄͲůĂĚĞĂĂĚŽƌĂĕĆŽĚĞşĚŽůŽƐ͘^ĂďĞŶĚŽƋƵĞĞůĞƐŶƵŶĐĂ
ƉŽĚĞƌŝĂŵůƵƚĂƌŽƵƌĞƐŝƐƟƌĂƚĂůĨŽƌĕĂ͕ĂƋƵĞůĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĂďƵƐĂƌĂŵĞ
torturaram o Profeta ᕟ e seus seguidores se perguntavam qual seria
ŽĚĞƐƟŶŽĚĞůĞƐ͘^ĞĞůĞŝĂƉƵŶşͲůŽƐ͕ŽƵŵĞƐŵŽĞǆĞĐƵƚĄͲůŽƐ͕ƉŽƌƐĞƵƐ
ĐƌŝŵĞƐŐƌĂǀĞƐ͍EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƌĞƐƉŽƐƚĂĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ a seus crimes foi
ůŝďĞƌƚĂƌƐĞƵƐŝŶŝŵŝŐŽƐŶĂƋƵĞůĞĚŝĂ͕ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂŬŬĂŚ
ĐŽŵŽƵŵĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉĂǌ͖ƵŵƐĂŶƚƵĄƌŝŽĞƌĞĨƷŐŝŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘&ŽŝŶŽ
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mesmo dia que um de seus Companheiros erroneamente gritou:
͞,ŽũĞĠŽĚŝĂĚĂďĂƚĂůŚĂ͘͟,ŽũĞůůĂŚŚƵŵŝůŚĂƌĄĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞŶŽƐ
ĞǆƉƵůƐĂƌĂŵ͘KWƌŽĨĞƚĂ ᕟƐĞŽƉƀƐĂŝƐƐŽĞŽĐŽƌƌŝŐŝƵĚŝǌĞŶĚŽ͗͞EĆŽ͘
,ŽũĞĠŽĚŝĂĚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͘,ŽũĞůůĂŚŚŽŶƌĂŽYƵƌĂŝƐŚ͘͟sĞũĂŶŽƐ
livros: ZĂŚĞĞƋDĂŬŚƚƵŵ e ĂĂĚůͲDĂ͛ĂĂĚ͘
ƐƐĞ Ġ ĂƉĞŶĂƐ Ƶŵ ĚŽƐ ŵƵŝƚŽƐ ĞǆĞŵƉůŽƐ ƋƵĞ ŝůƵƐƚƌĂŵ ĐŽŵŽ ĞƐƐĞ
ŚŽŵĞŵƋƵĞůůĂŚĚĞƐĐƌĞǀĞĐŽŵŽƵŵĂ͞ŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉĂƌĂŽƵŶŝǀĞƌƐŽ͕͟
lidou com aqueles que se opunham a ele. É apenas um dos muitos
ĞǆĞŵƉůŽƐŶĂǀŝĚĂĚĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞĞŶĨƌĞŶƚĂǀĂĂŵĞĂĕĂƐĚĞŵŽƌƚĞ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƚĞŶƚĂƟǀĂƐ ĚĞ ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂďƵƐŽ Ğ
ŚƵŵŝůŚĂĕĆŽŶĂƐŵĆŽƐĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƐĞƐĞŶƟĂŵĂŵĞĂĕĂĚŽƐƉŽƌƐƵĂ
ŵĞŶƐĂŐĞŵƐŝŵƉůĞƐ͕ŵĂƐƉƌŽĨƵŶĚĂ͘EĆŽŚĄŶĂĚĂĚŝŐŶŽĚĞĂĚŽƌĂĕĆŽ͕
ĞǆĐĞƚŽůůĂŚ͕ĞDƵŚĂŵŵĂĚᕟ é seu mensageiro.
No entanto, o povo Quraishita não foi o único que provou essa
ŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͘ƌĂƐĞƵŚĄďŝƚŽŽƌĂƌƉŽƌƐĞƵƐŝŶŝŵŝŐŽƐĂŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞ
ĚŽƚĞŵƉŽ͘ŽŝƐĚĞƐĞƵƐŝŶŝŵŝŐŽƐŵĂŝƐĂŵĂƌŐŽƐ͕ďƵ:ĂŚůĞhŵĂƌŝŶ
ůͲ<ŚĂƩĂď͕ƚĂŵďĠŵĨŽƌĂŵĂůǀŽƐĚĞƐƵĂƐƐƷƉůŝĐĂƐ͘ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽ
ĚĞƉŽŝƐĂĐĞŝƚŽƵƐƵĂƐƐƷƉůŝĐĂƐƉŽƌhŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂ
ƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĞŐƵŝŽƵƐĞƵĐŽƌĂĕĆŽƉĂƌĂŽ/ƐůĂŵ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽͲůŚĞ͕
ĂƉĂƌƟƌĚĞĞŶƚĆŽ͕ƐĞƚŽƌŶĂƌŽƐĞŐƵŶĚŽ<ŚĂůŝĨĂŚ͕ďĞŵĐŽŵŽƵŵĚĂƐ
maiores e mais justas personalidades de toda a história Islâmica.
O Profeta ᕟ fazia regularmente súplicas semelhantes para seu
ƉƌſƉƌŝŽƉŽǀŽ͘͞MůůĂŚ͊'ƵŝĞŵĞƵƉŽǀŽ͕ƉŽŝƐĞůĞƐŶĆŽŽĐŽŶŚĞĐĞŵ͕͊͟
ele suplicava enquanto ele e seus seguidores eram espancados,
ŚƵŵŝůŚĂĚŽƐ͕ĚĞƐƉƌĞǌĂĚŽĞƌŝĚŝĐƵůĂƌŝǌĂĚŽ͘YƵĂŶĚŽŽƉŽǀŽĚĞDĂŬŬĂŚ
ĚŝĮĐƵůƚŽƵăƐĐŽŝƐĂƐĐŽŶƚƌĂĞůĞ͕ƉĞƌƐĞŐƵŝŶĚŽͲŽũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƐĞƵƐ
ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽůŝŵƉĂǀĂŽƐĂŶŐƵĞĞĂƐůĄŐƌŝŵĂƐĚŽƌŽƐƚŽ͕
ĚŝǌŝĂ͗͞MůůĂŚ͊WĞƌĚŽĞŵĞƵƉŽǀŽ͕ƉŽƌƋƵĞĞůĞƐŶĆŽƐĂďĞŵŽƋƵĞĞƐƚĆŽ
ĨĂǌĞŶĚŽ͘͟
ǆŝƐƚĞŵƚĂŵďĠŵŝŶƷŵĞƌŽƐĞǆĞŵƉůŽƐƋƵĞŶŽƐŵŽƐƚƌĂŵŽĂŵŽƌĚĞ
seus Companheiros para com ele:
^ĞŐƵŶĚŽ ŶĂƐƐ ;ƋƵĞ ůůĂŚ ĞƐƚĞũĂ ƐĂƟƐĨĞŝƚŽ ĐŽŵ ĞůĞͿ ŶĂƌƌĂ͗
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“Nunca toquei em nenhum brocado, nem seda mais suave que
a palma do Mensageiro de Allah ᕟ͘EƵŶĐĂƐĞŶƟŶĞŶŚƵŵĐŚĞŝƌŽ
mais agradável do que o perfume do Mensageiro de Allah ᕟ. Eu
servi o Mensageiro de Allah ᕟ por dez anos e, naquele tempo,
ele nunca me disse uma palavra de aborrecimento, nem disse
ƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŝƐĂƋƵĞĞƵƟǀĞƐƐĞĨĞŝƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞǀŽĐġĨĞǌŝƐƐŽ͍
ŽƵƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŝƐĂƋƵĞĞƵŶĆŽƟǀĞƐƐĞĨĞŝƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞǀŽĐġ
ŶĆŽĨĞǌŝƐƐŽ͍͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
^ĂĂĚ/ďŶDƵĂĂǌŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚŝƐƐĞ
ĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂăƟŵŝĚĞǌĚŽWƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚ ᕟ em pedir a seus
ŶŽǀŽƐĂŶĮƚƌŝƁĞƐĚĞDĂĚŝŶĂŚƉĂƌĂŝŶŐƌĞƐƐĂƌĞŵƵŵĂŵŝƐƐĆŽ
ŵŝůŝƚĂƌƉĞƌŝŐŽƐĂƉĂƌĂĂũƵĚĂƌŽƵƚƌŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͘͞MDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟ͕ĐƌĞŵŽƐĞŵƟ͕ĂĮƌŵĂŵŽƐƐƵĂŵŝƐƐĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂĞ
prometemos obediência a você. Por Allah, que te enviou como
um Mensageiro, se você comandar se pularmos no oceano,
ĨĂƌĞŵŽƐŝƐƐŽ͘EĞŶŚƵŵĂĂůŵĂĞŶƚƌĞŶſƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄƉĂƌĂƚƌĄƐ͘͟
;EĠĐƚĂƌ^ĞůĂĚŽͿ

EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽĞƌĂĂƉĞŶĂƐƐĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐƉƌſǆŝŵŽƐƋƵĞŽĂŵĂǀĂŵ
tanto, como foi demonstrado por um Companheiro simples e sem nome
que o Profeta de Allah ᕟ viu usando um anel de ouro. No Islam, é
proibido que um homem use ouro. Assim o Profeta de Allah ᕟ pegou
o anel do homem e jogou-o no chão, dizendo: É como usar um carvão
ardente do fogo infernal. Mais tarde algumas pessoas sugeriram a esse
homem que ele pegasse o anel que poderia ser vendido ou usado para
ŽƵƚƌŽƐĮŶƐůĞŐşƟŵŽƐ͘DĂƐĞůĞƌĞĐƵƐŽƵĚŝǌĞŶĚŽ͗“Não, por Allah, eu
nunca vou aceitar algo que foi jogado fora pelo Profeta de Allah ᕟ”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
ĞĨĂƚŽ͕ŽWƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚᕟĞƌĂĮĞůĄƐƉĂůĂǀƌĂƐƋƵĞĞůĞƉƌſƉƌŝŽƵƐĂǀĂ
para aconselhar outras pessoas quando dizia:
“Allah mostrará misericórdia para com aqueles que demonstram
misericórdia para com os outros. Mostre misericórdia aos que
estão na terra e Àquele que está no céu mostrará misericórdia
para convosco”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
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Olhando mais para a vida desse homem nobre, vemos também como
ele usou suas palavras para defender e blindar seus irmãos Profetas
ĞDĞŶƐĂŐĞŝƌŽƐ;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞƐͿƋƵĞĨŽƌĂŵĞŶǀŝĂĚŽƐƉŽƌ
Allah antes dele. Enquanto algumas das pessoas ignorantes entre
ŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞůĞƐƚĂǀĂŵĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽ:ĞƐƵƐĐŽŵĂƐƉĂůĂǀƌĂƐŵĂŝƐ
feias e humilhantes que se possam imaginar, Muhammad ᕟ estava
ĞŶƐŝŶĂŶĚŽăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (E quando os anjos disseram: Ó Maria,
por certo que Allah te anuncia o Seu Verbo, cujo nome será o
DĞƐƐŝĂƐ͕:ĞƐƵƐ͕ĮůŚŽĚĞDĂƌŝĂ͕ŶŽďƌĞŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽĞŶŽŽƵƚƌŽ͕Ğ
que se contará entre os diletos de Allah). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯ͗ϰϱ
ŶƋƵĂŶƚŽĞƐƐĂƐŵĞƐŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂĐƵƐĂǀĂŵĂsŝƌŐĞŵDĂƌŝĂĚĞĂĚƵůƚĠƌŝŽ͕
Muhammad ᕟ ensinava:
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗;ĐŽŵDĂƌŝĂ͕ĮůŚĂĚĞ/ŵƌĂŶ͕ƋƵĞĐŽŶƐĞƌǀŽƵ
o seu pudor, e a qual alentamos com o Nosso Espírito, por ter
acreditado nas palavras do seu Senhor, nos Seus Livros e por
ela se encontrar entre os consagrados). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲϲ͗ϭ
E mesmo agora, ainda encontramos pessoas empenhadas em atacar os
WƌŽĨĞƚĂƐ;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞƐͿ͕ŵƵŝƚŽƐĚĞůĞƐĨŽĐĂŵƐĞƵƐŝŶƐƵůƚŽƐ
na personalidade do Profeta Muhammad ᕟ, chamando-o de assassino
e açougueiro. Ainda foi esse mesmo homem, Muhammad ᕟ, quem
ensinou a seus seguidores a seguintes palavras de Allah:
Allah Todo-Poderoso diz: (Por isso, prescrevemos aos israelitas
ƋƵĞƋƵĞŵŵĂƚĂƌƵŵĂƉĞƐƐŽĂ͕ƐĞŵƋƵĞĞƐƚĂƚĞŶŚĂĐŽŵĞƟĚŽ
homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado
ĐŽŵŽ ƐĞ ƟǀĞƐƐĞ ĂƐƐĂƐƐŝŶĂĚŽ ƚŽĚĂ Ă ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘ ƉĞƐĂƌ
dos Nossos Mensageiros lhes apresentarem as evidências,
a maioria deles comete transgressões na terra). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϯϮ
Embora ele tenha chegado numa época em que o mundo estava
ŵĞƌŐƵůŚĂĚŽŶĂďĂƌďĄƌŝĞ͕ƉŽƌĠŵĞŶƐŝŶŽƵăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
ĞũƵƐƟĕĂ͕ŵĞƐŵŽĚƵƌĂŶƚĞĂŐƵĞƌƌĂ͘EĆŽŚĂǀŝĂƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĂĐŽƌĚŽƐŽƵ
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leis internacionais para regular a batalha. Ele foi enviado por Allah
ĐŽŵůĞŝƐĚĞũƵƐƟĕĂƋƵĞĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽƚĞŵƉŽ͕
tanto em paz como em guerra. Proibiu o abuso durante a guerra, bem
ĐŽŵŽĂŵƵƟůĂĕĆŽ͕ƉƌŽŝďŝƵŽĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĐƌŝĂŶĕĂƐĞĚĞ
ƉĞƐƐŽĂƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĚĞƐƚƌƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĞĄƌǀŽƌĞƐ
em tempos de guerra.
Antes de passarmos para outros tópicos, algumas perguntas mais
importantes precisam ser respondidas; perguntas que muitos leitores
ĚĞƐƚĂƉĞƐƋƵŝƐĂƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞƐĞŶƟƌĆŽŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞƌĞǆƉůŽƌĂĚĂƐ
neste momento. Entre essas perguntas estão as seguintes:
•

^ĞƌĄƋƵĞDƵŚĂŵŵĂĚᕟĨŽŝƉƌŽĨĞƟǌĂĚŽĞŵŽƵƚƌĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ
ĐŽŵŽŽƐŽƵƚƌŽƐ͕ĐŽŵŽ:ĞƐƵƐ͕ĨŽŝ͍

•

Que profecias, se houver alguma, Muhammad ᕟ fez para
ŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞĞůĞĞƌĂƌĞĂůŵĞŶƚĞƵŵWƌŽĨĞƚĂ͍

•

O Profeta Muhammad ᕟĠƌĞůĞǀĂŶƚĞŚŽũĞĞ͕ƐĞƐŝŵ͕ĐŽŵŽ͍

Essas são sem dúvida questões muito importantes que merecem uma
revisão aprofundada antes de prosseguir e para facilitar as coisas,
ƚŽĚĂƐŇƵĞŵũƵŶƚĂƐĐŽŵŽǀĞƌĞŵŽƐĂŐŽƌĂ͘

6HUiTXH0XKDPPDGᕟ)RL3URIHWL]DGRHP2XWUDV(VFULWXUDV"
Esta pergunta não requer muita pesquisa, pois a resposta é claramente
encontrada no Alcorão Sagrado. Allah Todo-Poderoso, ao mencionar
ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽƐĐƌĞŶƚĞƐ͕ĂĮƌŵĂŽƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌ
traduzido para:
Allah Todo-Poderoso diz: (São aqueles que seguem o Mensageiro,
o Profeta iletrado, o qual encontram mencionado em Tora e no
Evangelho, o qual lhes recomenda o bem e que proíbe o ilícito,
prescreve-lhes todo o bem e veda-lhes o imundo, alivia-os dos
seus fardos se livra-os dos grilhões que o deprimem. Aqueles
que nele creram, honraram-no, defenderam-no e seguiram a
Luz que com ele foi enviada, são os bem-aventurados). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϳ͗ϭϱϳ
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ŶƚĆŽĂƋƵŝ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĂĮƌŵĂŽƋƵĞŵƵŝƚŽƐůĞŝƚŽƌĞƐ:ƵĚĞƵƐ
ĞƌŝƐƚĆŽƐƉŽĚĞŵĂĐŚĂƌĚŝİĐŝůĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂƌ͘ůůĂŚĞƐƚĄŶŽƐĚŝǌĞŶĚŽ
que Muhammad, o Profeta ᕟƋƵĞŶĆŽƐĂďĞůĞƌŶĞŵĞƐĐƌĞǀĞƌ͕ũĄĨŽŝ
mencionado nas escrituras Judaicas e Cristãs.
͞DĂƐĞƵƚĞŶŚŽůŝĚŽĂşďůŝĂĂǀŝĚĂƚŽĚĂĞŶƵŶĐĂůŝƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŝƐĂƐŽďƌĞ
DƵŚĂŵŵĂĚ͕͟ĂůŐƵŶƐĚĞǀŽĐġƐƉŽĚĞŵĞƐƚĂƌƉĞŶƐĂŶĚŽ͘DĂƐ͕ĞƵƐŶĆŽ
mente, e a descrição de Muhammad ᕟĞƐƚĄůĄ͕ƉŽƌĠŵŵƵŝƚŽƐůĞŝƚŽƌĞƐ
da Bíblia infelizmente não perceberam isso porque a interpretação da
şďůŝĂĠƚĆŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌŽƵƚƌŽƐ͘

$1DWXUH]DGD3URIHFLDQD%tEOLD
KĨĂŵŽƐŽĂƵƚŽƌĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽďşďůŝĐŽŚŵĂĚĞĞĚĂƚ͕ůĞŵďƌŽƵĂƐĞƵƐ
leitores um aspecto muito importante sobre a Profecia Bíblica quando
ĞůĞĨĞǌĂƐĞŐƵŝŶƚĞƉĞƌŐƵŶƚĂ͕͞KŶĚĞŽ:ĞƐƵƐĞƐƚĄŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽŶƟŐŽ
dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͍͟
Muitos Cristãos agora diriam que Jesus é mencionado em inúmeras
ƉĂƌƚĞƐĚŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͘DĂƐ͕ĐƵƌŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞǀŽĐġƚĞŶƚĂƌ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶŽŵĞĚĞ:ĞƐƵƐŶŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ƉƌĞĐŝƐĂƌŝĂƉƌŽĐƵƌĂƌ
ƉŽƌƵŵƚĞŵƉŽŵƵŝƚŽůŽŶŐŽͲƉŽƌƋƵĞŶĆŽĞƐƚĄůĄ͘KƋƵĞĞƐƚĄůĄĠ
descrição de Jesus.
Olhando através de Isaías e Jeremias, pode-se encontrar muitas
descrições nas quais apenas o Messias poderia caber. E é assim que
ƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶĐůƵŝƌƋƵĞĞůĞĨŽŝƉƌŽĨĞƟǌĂĚŽĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂĐĞŝƚĄͲůŽĐŽŵŽ
ƵŵĚŽƐDĞŶƐĂŐĞŝƌŽƐĚĞĞƵƐ͘ŶƚĆŽ͕ƉŽƌƋƵġĞŶƚĆŽĚĞǀĞŵŽƐĂĐĞŝƚĂƌ
ĂůŐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽďƌĞDƵŚĂŵŵĂĚ͍KƋƵĞĚĞǀĞƌşĂŵŽƐƉƌŽĐƵƌĂƌĞŵ
vez de seu nome, é sua descrição – uma descrição que somente
Muhammad poderia caber.
DĂŝƐƵŵĂǀĞǌ͕ĠƉƌĞĐŝƐŽĚĞŝǆĂƌĐůĂƌŽƋƵĞǀĄƌŝŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
neste livro são objetos de livros inteiros em outros lugares. Este
ƉƌŽďůĞŵĂ ŶĆŽ Ġ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘ ,Ą ǀĄƌŝŽƐ ůŝǀƌŽƐ ĚŝƐĐƵƟŶĚŽ Ă ƋƵĞƐƚĆŽ
de Muhammad na Bíblia, e aqui, apenas daremos um resumo dos
argumentos mais fortes e abrangentes.
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23URIHWDGH'HXWHURQ{PLR
Um dos argumentos mais fortes e convincentes gira em torno das
ƉĂůĂǀƌĂƐĚĞĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽϭϴ͗ϭϱͲϮϮ͘dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ
ĨŽƌĂŵƵƐĂĚŽƐĐŽŵŽƵŵĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂ:ĞƐƵƐ͕ŵĂƐĂĂŶĄůŝƐĞĂƐĞŐƵŝƌ
ĨŽƌŶĞĐĞƌĄĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĐůĂƌĂƐĚĞƋƵĞĞƐƚĂƉƌŽĨĞĐŝĂƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂƉĞŶĂƐ
ao Muhammad ᕟ͘KƵƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽŶŽƚĄǀĞůĚĞƐƐĞsĞƌƐşĐƵůŽşďůŝĐŽĠĂ
ĐŽŶĐůƵƐĆŽƋƵĞƟƌĂĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĐƌĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞƐƐĞ
WƌŽĨĞƚĂĞĂƐƚĞƌƌşǀĞŝƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĞƌĞũĞŝƚĄͲůŽŽƵŶĞŐĄͲůŽ͘
ĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽĂƉşƚƵůŽϭϴ͗ϭϱĂϮϮ
ϭϱͲK^ĞŶŚŽƌƚĞƵĞƵƐƚĞůĞǀĂŶƚĂƌĄƵŵWƌŽĨĞƚĂĚŽŵĞŝŽĚĞƟ͕
de teus irmãos, como Eu; a ele ouvireis;
ϭϲͲŽŶĨŽƌŵĞĂƚƵĚŽŽƋƵĞƉĞĚŝƐƚĞĂŽ^ĞŶŚŽƌƚĞƵĞƵƐĞŵ
Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz
ĚŽ^ĞŶŚŽƌƚĞƵĞƵƐ͕ŶĞŵŵĂŝƐǀĞƌĞŝĞƐƚĞŐƌĂŶĚĞĨŽŐŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞ
não morra;
ϭϳͲŶƚĆŽŽ^ĞŶŚŽƌŵĞĚŝƐƐĞ͗&ĂůĂƌĂŵďĞŵŶĂƋƵŝůŽƋƵĞĚŝƐƐĞƌĂŵ͘
ϭϴͲŝƐůŚĞƐƐƵƐĐŝƚĂƌĞŝƵŵWƌŽĨĞƚĂĚŽŵĞŝŽĚĞƐĞƵƐŝƌŵĆŽƐ͕ĐŽŵŽ
ƚƵ͕ĞƉŽƌĞŝĂƐDŝŶŚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐŶĂƐƵĂďŽĐĂ͕ĞĞůĞůŚĞƐĨĂůĂƌĄƚƵĚŽ
o que Eu lhe ordenar;
ϭϵͲƐĞƌĄƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌƋƵĞŶĆŽŽƵǀŝƌĂƐDŝŶŚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ƋƵĞ
ele falar em Meu nome, Eu o requererei dele.
ϮϬͲWŽƌĠŵŽWƌŽĨĞƚĂƋƵĞƟǀĞƌĂƉƌĞƐƵŶĕĆŽĚĞĨĂůĂƌĂůŐƵŵĂ
palavra em Meu nome, que Eu não lhe tenha mandado falar, ou
ŽƋƵĞĨĂůĂƌĞŵŶŽŵĞĚĞŽƵƚƌŽƐĚĞƵƐĞƐ͕ĞƐƐĞWƌŽĨĞƚĂŵŽƌƌĞƌĄ͖
21- E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra
ƋƵĞŽ^ĞŶŚŽƌŶĆŽĨĂůŽƵ͍
22- Quando o Profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra
não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o Senhor
não falou; com soberba a falou aquele Profeta; não tenhas
temor dele;
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WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĂĐŝŵĂ͕ƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶĐůƵŝƌŽƐĞŐƵŝŶƚĞ
ƐŽďƌĞĞƐƚĞWƌŽĨĞƚĂƉƌŽŵĞƟĚŽ͘
1. Ele é como Moisés.
2. ůĞĞŵĞƌŐŝƌĄĚŽƐŝƌŵĆŽƐĚŽƐŝƐƌĂĞůŝƚĂƐ͘
3. ĞƵƐĐŽůŽĐĂƌĄ^ƵĂƐƉĂůĂǀƌĂƐŶĂďŽĐĂĚĞƐƚĞWƌŽĨĞƚĂ͘
ϰ͘ ƐƚĞWƌŽĨĞƚĂůŚĞƐĚŝƌĄƚƵĚŽŽƋƵĞĞƵƐŽƌĚĞŶĂ͘
5. YƵĞŵƌĞũĞŝƚĂƌĞƐƚĞWƌŽĨĞƚĂƐĞƌĄůĞǀĂĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƉŽƌ
ĞƵƐ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽƋƵĞĞƐƐĂƉĞƐƐŽĂƐĞƌĄƉƵŶŝĚĂ͘
hŵĂ ƌĞǀŝƐĆŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ ĂƚƵĂŝƐ ƐŽďƌĞ Ă şďůŝĂ ;ŶĂ
WĞƌƐƉĞĐƟǀĂĐƌŝƐƚĆͿĂĮƌŵĂƋƵĞĞƐƐĞWƌŽĨĞƚĂƉƌŽĨĞƟǌĂĚŽĠƵŵĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ
Ă:ĞƐƵƐƌŝƐƚŽ͘/ƐƐŽ͕ƉŽƌĠŵ͕ĠĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵĂůŐƵŵĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƵƚƌŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽEŽǀŽ
dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵŽƐĞƌĄĂŐŽƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽ͘
ϭ͘  DƵŝƚŽ ũĄ ĨŽŝ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ůŝǀƌŽƐ͕ ƐŽďƌĞ Ă ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂ ĚĞ
DƵŚĂŵŵĂĚĞDŽŝƐĠƐ;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĂŵďŽƐͿ͘hŵƌĞƐƵŵŽĚĞƐƚĞƐ
ƉŽŶƚŽƐƐĞƌĄĚĂĚŽĂƋƵŝĞŽƐůĞŝƚŽƌĞƐƐĞƌĆŽĚĞŝǆĂĚŽƐƉĂƌĂƉĞƐƋƵŝƐĂƌĞŵ
ĂŝŶĚĂŵĂŝƐƐĞĞƐƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͘
DŽŝƐĠƐĞDƵŚĂŵŵĂĚ;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĂŵďŽƐͿƟǀĞƌĂŵŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐ
humanos normais, mortes humanas normais, receberam suas primeiras
revelações de Allah enquanto no topo de uma montanha, lideraram
ƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƉŽƌũŽƌŶĂĚĂŵŝŐƌĂƚſƌŝĂ͕ƌĞĐĞďĞƌĂŵ
uma revelação legal e espiritual, lutaram contra seus inimigos na
guerra e retornaram aos seus locais de nascimento vitoriosos sobre
seus inimigos. Além disso, ambos Moisés e Muhammad (que a paz
ĞƐƚĞũĂĐŽŵĂŵďŽƐͿĨŽƌĂŵƐĞƉĂƌĂĚŽƐĚĞƐĞƵƐƉĂŝƐŶĂŝŶĨąŶĐŝĂ͕ĂŵďŽƐ
ĞƌĂŵĐĂƐĂĚŽƐ͕ĂŵďŽƐƟǀĞƌĂŵĮůŚŽƐĞĂŵďŽƐƐĞƚŽƌŶĂƌĂŵWƌŽĨĞƚĂƐ
na meia-idade.
Jesus Cristo, por outro lado, não pode ser dito que seja como qualquer
ƉĞƐƐŽĂ͕ĞůĞĞƌĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽƉƌŽĨĞƚĂ͘Ğ
fato, a correta tradução de João 3:16 (veja o capítulo sobre Jesus para
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ƵŵĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂͿĐŚĂŵĂ:ĞƐƵƐĚĞ͞ƷŶŝĐŽ͘͟KŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞ:ĞƐƵƐĨŽŝŝŵĂĐƵůĂĚŽĞƷŶŝĐŽŶĂŚŝƐƚſƌŝĂ͕ĐŽŵƉĂƌĄǀĞůĂƉĞŶĂƐĂŽĚĞ
Adão que nasceu sem mãe ou pai. Ele é o único Profeta a ter sido
elevado ao céu sem a morte, de modo a retornar no futuro distante;
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽĂ͞ƐĞŐƵŶĚĂǀŝŶĚĂ͘͟ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞůĞĞƌĂũŽǀĞŵƋƵĂŶĚŽ
ůĞĐŝŽŶĂǀĂƉĂƌĂĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐĚĞ/ƐƌĂĞů͕ĞĨŽŝƵŵWƌŽĨĞƚĂĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ
ĂŶƚĞƐŵĞƐŵŽĚĞĐŚĞŐĂƌăŵĞŝĂŝĚĂĚĞ͕ƋƵĞĞůĞƐŽŵĞŶƚĞĂůĐĂŶĕĂƌĄĞŵ
sua segunda vinda. Ele nunca se casou, nunca travou uma guerra,
ŶƵŶĐĂƌĞĐĞďĞƵƌĞǀĞůĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ;ĂƉĞŶĂƐĞƐƉŝƌŝƚƵĂůͿĞŶƵŶĐĂĂůĐĂŶĕŽƵ
a vitória sobre seus inimigos em sua vida. Então Jesus não é apenas
muito diferente de Moisés, mas Jesus é muito diferente de qualquer
ƵŵĚĞŶƚƌĞŽƐWƌŽĨĞƚĂƐĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͊
2. Outro problema potencial, dependendo de uma das muitas
interpretações que declaram que Jesus é o Profeta em questão, vem
ĚĂƉƌſǆŝŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚŽ͞WƌŽĨĞƚĂ͖͟ƋƵĞĞůĞƐĞƌĄĚŽƐŝƌŵĆŽƐĚŽƐ
ŝƐƌĂĞůŝƚĂƐ͘ŽƚĞŶƚĂƌĨŽƌŵƵůĂƌƵŵĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĞƋƵĞŵĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƐĆŽŽƐŝƌŵĆŽƐĚŽƐ:ƵĚĞƵƐ͕ǀĂŵŽƐŽůŚĂƌƉĂƌĂƚƌĄƐĞŵ'ġŶĞƐŝƐ͘şďůŝĂ
refere-se aos israelitas como irmãos dos ismaelitas:
͞ĞůĞƐĞƌĄŚŽŵĞŵďƌĂǀŽ͖ĞĂƐƵĂŵĆŽƐĞƌĄĐŽŶƚƌĂƚŽĚŽƐ͕ĞĂ
ŵĆŽĚĞƚŽĚŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂĞůĞ͖ĞŚĂďŝƚĂƌĄĚŝĂŶƚĞĚĂĨĂĐĞĚĞƚŽĚŽƐ
ŽƐƐĞƵƐŝƌŵĆŽƐ͘͟'ġŶĞƐŝƐϭϲ͗ϭϮ͘
E isso, é claro e bastante lógico quando você o considera. Abraão teve
ĚŽŝƐĮůŚŽƐ͕/ƐŵĂĞůĞ/ƐĂĂĐ͘ƐƐŝŵĞůĞƐĞƌĂŵŝƌŵĆŽƐĞ͕ĂůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƐĞƵƐ
ĮůŚŽƐƐĞƌŝĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŝƌŵĆŽƐƵŶƐĚŽƐŽƵƚƌŽƐ͘^ĞŽWƌŽĨĞƚĂƋƵĞ
ĞƐƚĂǀĂƐĞŶĚŽƉƌŽĨĞƟǌĂĚŽĨŽƐƐĞĚŽƐĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞ/ƐĂĂĐ͕ĐŽŵŽ:ĞƐƵƐ
ĞƌĂ͕ĞŶƚĆŽƚĞƌŝĂƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚŽ͕͞ƵůĞǀĂŶƚĂƌĞŝƉĂƌĂĞůĞƐƵŵWƌŽĨĞƚĂ
ĐŽŵŽǀŽĐġĞŶƚƌĞƐŝŵĞƐŵŽƐ͘͟ƐƐŝŵ͕ŽƐŝƌŵĆŽƐĞŵƋƵĞƐƚĆŽĂƋƵŝƐĆŽ
ĮůŚŽƐĚĞ/ƐŵĂĞů͕ĚĞŽŶĚĞDƵŚĂŵŵĂĚĚĞƐĐĞŶĚŝĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͘
ϯ͘ƐĞŐƵŝƌ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăĨƌĂƐĞ͕ƋƵĞĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿĨŽƌĂŵ
͞ĐŽůŽĐĂĚĂƐŶĂďŽĐĂĚĞůĞ͕͟ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐƵŵƉĂƌĂůĞůŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶŽ
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘EŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ůůĂŚĂĮƌŵĂŽƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌ
traduzido para:
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Allah Todo-Poderoso diz: (Nem fala (Muhammad) por capricho.
Isso não é senão a inspiração que lhe foi revelada). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱϯ͗ϯͲϰ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŵĞƐŵŽƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƌĞǀĞůĂƌĄ
muitos versículos que comandam Muhammad ᕟ em termos como
YƵů ;ĚŝǌĞƌͿ͕ ŚĂŬŬŝƌ ;ůĞŵďƌĂƌͿ͕ EĂďďŝŚ ;ŝŶĨŽƌŵĂƌͿ ĞƚĐ͘ ŵ ŽƵƚƌŽƐ
casos, alguém viria ao Profeta Muhammad ᕟ e faria uma pergunta,
frequentemente um verso seria revelado com um padrão semelhante
ĂŽƐĞŐƵŝŶƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽ;ůĞƐƉĞƌŐƵŶƚĂŵĂǀŽĐġ͘͘͘ĚŝŐĂĂĞůĞƐͿ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Interrogam-te a respeito da bebida
ŝŶĞďƌŝĂŶƚĞĞĚŽũŽŐŽĚĞĂǌĂƌ͖ĚŝǌĞͲůŚĞƐ͗ŵĂŵďŽƐŚĄďĞŶĞİĐŝŽƐ
ĞŵĂůĞİĐŝŽƐƉĂƌĂŽŚŽŵĞŵ͖ƉŽƌĠŵ͕ŽƐƐĞƵƐŵĂůĞİĐŝŽƐƐĆŽ
ŵĂŝŽƌĞƐĚŽƋƵĞŽƐƐĞƵƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͘WĞƌŐƵŶƚĂŵͲƚĞŽƋƵĞĚĞǀĞŵ
gastar (em caridade). Dize-lhes: Gastai o que sobrar das vossas
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͘ƐƐŝŵůůĂŚǀŽƐĞůƵĐŝĚĂŽƐ^ĞƵƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕ĂĮŵ
de que mediteis). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯ͗Ϯϭϵ
No entanto, outras passagens do Alcorão Sagrado começam com
ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐĐŽŵŽ͞tĂƋĂůĂZĂďďƵŬƵŵ͟;ĞǀŽƐƐŽ^ĞŶŚŽƌĚŝƐƐĞ͘͘͘Ϳ͘
ŽŶƚƵĚŽ͕ŶƵŵĞƌŽƐŽƐǀĞƌƐŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƐĆŽĂƐƐŝŵ͞ƌŽƚĞŝƌŝǌĂĚŽƐ͟
até certo ponto para o Profeta Muhammad ᕟ para que ele ordene
ĞƚƌĂŶƐŵŝƚĂĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĞǆĂƚĂƐĚĞůůĂŚ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ůůĂŚůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽůŽĐŽƵ^ƵĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͞ŶĂďŽĐĂ͟ĚĞ^ĞƵWƌŽĨĞƚĂᕟ.
ϰ͘ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶŽƚĂƌƋƵĞϭϭϯĚŽƐϭϭϰƐƵƌĂƚĂƐ;ĐĂƉşƚƵůŽƐͿĚŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado começam com a declaração de abertura: Bissmillahi Al-Rahman,
ůͲZĂŚŝŵ;ŵŶŽŵĞĚĞůůĂŚ͕ŽůĞŵĞŶƚĞ͕ŽDŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽͿ͘ĞĨĂƚŽ͕
a primeira revelação ao Profeta ᕟ diz:
Allah Todo-Poderoso diz: (Leia em nome do seu Senhor que
criou). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϵϲ͗ϭ
Seguindo os ensinamentos do Profeta Muhammad ᕟ͕ŶĆŽŚĄŽƵƚƌĂ
comunidade religiosa que inicie quase todas as ações em suas vidas
ĚŝĄƌŝĂƐĐŽŵĞƐƚĂĨſƌŵƵůĂ͕͞ŵŶŽŵĞĚĞůůĂŚ͘͟
ĞǀĞͲƐĞƌĞŝƚĞƌĂƌĂƋƵŝƋƵĞŽƚĞƌŵŽĄƌĂďĞ͞ůůĂŚ͟ĠŽƌĂďĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
Ă͞ĞƵƐ͘͟ŝǌĞƌ͗͞ŵŶŽŵĞĚĞĞƵƐ͟ĂŶƚĞƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ
ĞĂƚĠŶĆŽƌĞůŝŐŝŽƐŽƐĠƵŵŐƌĂŶĚĞĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽĨĞĐŝĂ͕͘͘͘͞ĞůĞ
ĨĂůĂƌĄĞŵDĞƵŶŽŵĞ͟E/sĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽϭϴ͗ϭϵ͘
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ŶƚĞƐĚĞĂǀĂŶĕĂƌƉĂƌĂŽƷůƟŵŽƉŽŶƚŽ͕ĂůŐƵŶƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌ
ĨĞŝƚŽƐ͘ŽŵƚŽĚĂĂũƵƐƟĕĂĞŚŽŶĞƐƟĚĂĚĞ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĂůŐƵŵĂƐ
ĚĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĚŽǀĞƌƐşĐƵůŽĞŵĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽĂƉůŝĐĄǀĞůĂ:ĞƐƵƐ͕ŽƋƵĞ
ůĞǀŽƵĂĂůŐƵŵĂĐŽŶĨƵƐĆŽƐŽďƌĞƐƵĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ƚĂŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂǀŝĚĂ
ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵĚĞƉŽŝƐ͘ƐĞŐƵŝƌĂƐĞĕĆŽĚĞ:ŽĆŽ͕ĐĂƉşƚƵůŽϳ͕ĚĞƐƚĂĐĂ
ĞƐƐĂĐŽŶĨƵƐĆŽƋƵĂŶƚŽăŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚĞ:ĞƐƵƐĞŶƚƌĞŽƐůĞŝŐŽƐĚĞƐĞƵ
tempo (ênfase minha):
ϰϬͲKƵǀŝŶĚŽĂƐƐƵĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ĂůŐƵŶƐĚĞŶƚƌĞŽƉŽǀŽĚŝƐƐĞƌĂŵ͗
͞ĞƌƚĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞŚŽŵĞŵĠŽWƌŽĨĞƚĂ͘͟
ϰϭͲKƵƚƌŽƐĚŝƐƐĞƌĂŵ͗͞ůĞĠŽƌŝƐƚŽ͘͟ŝŶĚĂŽƵƚƌŽƐƉĞƌŐƵŶƚĂƌĂŵ͗
͞ŽŵŽƉŽĚĞŽƌŝƐƚŽǀŝƌĚĂ'ĂůŝůĠŝĂ͍͟
ϰϮͲƐĐƌŝƚƵƌĂŶĆŽĚŝǌƋƵĞŽƌŝƐƚŽǀŝƌĄĚĂĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞ
Ăǀŝ͕ĚĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞůĠŵ͕ŽŶĚĞǀŝǀĞƵĂǀŝ͍
ϰϯͲƐƐŝŵŽƉŽǀŽĮĐŽƵĚŝǀŝĚŝĚŽƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞ:ĞƐƵƐ͘:ŽĆŽϳ͗ϰϬͲϰϯ͘
WŽƌƋƵĞĞůĞƐĞƐƚĂǀĂŵĐŽŶĨƵƐŽƐ͍hŵĂƌĂǌĆŽĠƉŽƌƋƵĞĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚĞ
ĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽăƉƌŝŵĞŝƌĂǀŝƐƚĂƉŽĚĞƌŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĂ:ĞƐƵƐ͘͞^ĞŵĞůŚĂŶƚĞ
ĂDŽŝƐĠƐ͕͟ĨŽŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƉĞůŽƐƌŝƐƚĆŽƐĐŽŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽƋƵĞ:ĞƐƵƐ
ĞƌĂĐŽŵŽDŽŝƐĠƐĞŵƐƵĂƉƌĞŐĂĕĆŽĂŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞůĞƐĞƵƐƉŽĚĞƌŽƐŽƐ
milagres. Estar entre os israelitas desde que eram doze tribos e a linhagem
ĚĞ:ĞƐƵƐĞDŽŝƐĠƐǀġŵĚĞĚƵĂƐƚƌŝďŽƐƐĞƉĂƌĂĚĂƐƋƵĞĞƌĂŵ͞ŝƌŵĆŽƐ͟ĞŶƚƌĞ
si. E, é claro, todos os profetas de Allah falarão em Seu nome e dirão o
que Ele ordena que eles digam de uma maneira ou de outra.
ŶƚĆŽ͕ĐŽŵŽƉŽĚĞŵŽƐƐĂďĞƌĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚŽWƌŽĨĞƚĂ͍,ĄƚƌġƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƌĞƟƌĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚĂşďůŝĂƋƵĞƉŽĚĞŵŶŽƐŐĂƌĂŶƟƌ͘ŵƉƌŝŵĞŝƌŽ
lugar e mais logicamente, as pessoas estavam esperando duas pessoas
separadas virem; um era o Messias e um era o Profeta. Observe como
ninguém disse a Jesus a qualquer momento que ele era o Messias e o
Profeta.
Mesmo as linhas citadas acima de João mostram que as pessoas não
ƟŶŚĂŵĐĞƌƚĞǌĂƐĞ:ĞƐƵƐĞƌĂŽWƌŽĨĞƚĂŽƵŽDĞƐƐŝĂƐ͘EŝŶŐƵĠŵŝŶĚŝĐŽƵ
ou pensou que poderia ser a mesma pessoa. Jesus era obviamente um
profeta, mas o Profeta era uma pessoa separada. Esse mesmo ponto
ƉŽĚĞƐĞƌĞŶƚĞŶĚŝĚŽĂƉĂƌƟƌĚŽƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞ:ŽĆŽĂƟƐƚĂƉĞůŽƐ
ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ:ƵĚĞƵƐ;^ĂĚƵĐĞƵƐĞ&ĂƌŝƐĞƵƐͿƋƵĞƐĞƌĆŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĂďĂŝǆŽ͘
ŵƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ĞǆŝƐƚĞŵŶƵŵĞƌŽƐŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞ:ĞƐƵƐƐĞĚĞĐůĂƌĂ
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ser o próprio Messias (a palavra Cristo sendo a palavra grega para
DĞƐƐŝĂƐͿ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞůĞĂƚĠƉĞƌŐƵŶƚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐƋƵĞŵ
eles pensam que ele é, e Pedro responde corretamente que Jesus é
ŽDĞƐƐŝĂƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞŵŶĞŶŚƵŵůƵŐĂƌĞƐƚĂŽŶĚĞ:ĞƐƵƐĂĮƌŵĂƐĞƌ
o Profeta.
ƷůƟŵĂĞǀŝĚġŶĐŝĂ͕ƉŽƌĠŵ͕ĚĞŝǆĂĚĞůĂĚŽƚŽĚĂƐĂƐĚƷǀŝĚĂƐƉĂƌĂĂƋƵĞůĞƐ
ƋƵĞƐĆŽƐŝŶĐĞƌŽƐĞŝƐƐŽǀĞŵĚĞ:ŽĆŽϳ͗ϱϮ͕ĞŵƋƵĞEŝĐŽĚĞŵŽƐ͕ƋƵĞ
mais tarde se tornaria discípulo, é lembrado claramente pelos outros
^ĂĐĞƌĚŽƚĞƐ:ƵĚĞƵƐ;ĐŽŵŽĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽƐŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƐŵĂŝƐĂŶƟŐŽƐ
ĚĂşďůŝĂͿ͗
͘͘͘sĞũĂ͕ǀŽĐġĚĞƐĐŽďƌŝƌĄƋƵĞo Profeta não sai da Galileia.
^ĞŵĚƷǀŝĚĂ͕ĂůŐƵŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽƚĞŶƚĂŶĚŽĐƌŝĂƌĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ
falsos para lançar dúvidas sobre esse assunto que de outra forma seria
ĐůĂƌŽ͕ĞƉŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽŽƵƚƌĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐƐĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
Mas, uma questão séria aqui deve ser considerada, e esse é o ponto
ĮŶĂůĚĞĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽ͘
5. Cada leitor deve agora considerar cuidadosamente a questão séria
ĚĞĐŽŵŽĂĂŵĞĂĕĂĚŽĐĂƐƟŐŽĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿĞƐƚĄůŝŐĂĚĂăƌĞŶĞŐĂĕĆŽ
ĚĞƐƚĞWƌŽĨĞƚĂ͊YƵĞŵŽƌĞŶĞŐĂƌƐĞƌĄůĞǀĂĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƉŽƌĞƵƐ
;ůůĂŚͿĐŽŵŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞŵĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽ͘ĚĞĨĂƚŽŽƉƌſƉƌŝŽ
Profeta Muhammad ᕟ declarou:
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: O Mensageiro de Allah ᕟ disse: “... Quem ouve falar de
mim dentre os Judeus e Cristãos e depois me renega tomará
seu lugar no Fogo do inferno”. (ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

2XWUDV(YLGrQFLDVGD%tEOLDR4XHVWLRQDPHQWRGH-RmR%DWLVWD
Para os leitores Cristãos que desejam entender esse assunto melhor,
ŚĄ ŵĂŝƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĐŽŶǀŝŶĐĞŶƚĞƐ͘  ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚŽ EŽǀŽ
Testamento, que demonstra claramente que Muhammad ᕟ é o
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂŵĞƐŵĂƉƌŽĨĞĐŝĂ͕ĠƚĂŵďĠŵƟƌĂĚĂĚŽǀĂŶŐĞůŚŽ
de acordo com João. João 1:
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19- Este foi o testemunho de João, quando os Judeus de
Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem
quem ele era.
ϮϬͲůĞĐŽŶĨĞƐƐŽƵĞŶĆŽŶĞŐŽƵ͖ĚĞĐůĂƌŽƵĂďĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͗͞EĆŽ
ƐŽƵŽƌŝƐƚŽ͘͟
ϮϭͲWĞƌŐƵŶƚĂƌĂŵͲůŚĞ͗͞ĞŶƚĆŽ͕ƋƵĞŵĠǀŽĐġ͍ůŝĂƐ͍͟ůĞĚŝƐƐĞ͗
͞EĆŽƐŽƵ͘͟͞ŽWƌŽĨĞƚĂ͍͟ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͞EĆŽ͘͟

WĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌĞƐƐĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐ͕ŽůĞŝƚŽƌĚĞǀĞƐĂďĞƌƋƵĞƋƵĂŶĚŽ:ŽĆŽ
ĂƟƐƚĂĐŽŵĞĕŽƵĂďĂƟǌĂƌƉĞƐƐŽĂƐ͕ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ:ƵĚĞƵƐĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ
ǀŝĞƌĂŵƉĞƌŐƵŶƚĂƌƐŽďƌĞƐƵĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͘KƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ:ƵĚĞƵƐƐĞŵƉƌĞ
foram conhecidos por seu forte conhecimento das revelações e
profecias, e eles estavam esperando três pessoas separadas: Elias
;ƐĞƵƌĞƚŽƌŶŽͿ͕ŽDĞƐƐŝĂƐĞŽWƌŽĨĞƚĂ;ŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞŵĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽ
ĞĞǆĂŵŝŶĂĚŽĂĐŝŵĂͿ͘ůĞƐƌĞƐƵŵĞŵŝƐƐŽƋƵĂŶĚŽĚŝǌĞŵ͗
͞ŽƐƋƵĞƟŶŚĂŵƐŝĚŽĞŶǀŝĂĚŽƐĞƌĂŵĚŽƐĨĂƌŝƐĞƵƐ͘ƉĞƌŐƵŶƚĂƌĂŵͲ
ůŚĞ͕ĞĚŝƐƐĞƌĂŵͲůŚĞ͗WŽƌƋƵĞďĂƟǌĂƐ͕ƉŽŝƐ͕ƐĞƚƵŶĆŽĠƐŽƌŝƐƚŽ͕
ŶĞŵůŝĂƐ͕ŶĞŵŽWƌŽĨĞƚĂ͍͟Es/͕:ŽĆŽϭ͗Ϯϰ͕Ϯϱ
Então, antes de passar para a questão central, quem era o Elias que
ĞƐƐĞƐƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐĞƐƚĂǀĂŵƉĞƌŐƵŶƚĂŶĚŽ͍ƐƚĂƉĞƌŐƵŶƚĂĨŽŝƌĞƐƉŽŶĚŝĂ
mais tarde quando Jesus, falando com seus discípulos, disse:
͕͞ƐĞƋƵĞƌĞŝƐĚĂƌĐƌĠĚŝƚŽ͕ĠĞƐƚĞŽůŝĂƐƋƵĞŚĂǀŝĂĚĞǀŝƌ͘͟Es/͕
DĂƚĞƵƐϭϭ͗ϭϰ͘
ŶƚĆŽ͕ƐĞ:ŽĆŽĂƟƐƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůŝĂƐ͘ƉƌſǆŝŵĂƉĞƌŐƵŶƚĂƐĞƌŝĂ͕ƋƵĞŵ
ĠŽDĞƐƐŝĂƐ͍ŝƐƐŽƉŽĚĞƐĞƌĨĂĐŝůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽ͕ƐĞŵƉĞŶƐĂƌĚƵĂƐ
ǀĞǌĞƐ͕ƉŽŝƐŶŝŶŐƵĠŵƋƵĞƐƟŽŶĂƋƵĞ:ĞƐƵƐĞƌĂŽDĞƐƐŝĂƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕Ă
única questão que resta é: quem foi o Profeta aguardado a quem os
ĨĂƌŝƐĞƵƐƉĞƌŐƵŶƚĂŵ͍EŽƐĚŝĂƐŵŽĚĞƌŶŽƐ͕ŽƐƚĞſůŽŐŽƐƌŝƐƚĆŽƐĚŝƌĆŽ
ƋƵĞŝƐƐŽƚĂŵďĠŵĠƉĂƌĂ:ĞƐƵƐ͕ŵĂƐĐŽŵŽƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵ͍
Os eruditos e sacerdotes Judeus estavam claramente perguntando
ƐŽďƌĞĂƐƚƌġƐƉĞƐƐŽĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ƉŽŝƐŚĂǀŝĂŵĞŶƚĞŶĚŝĚŽĂƐƉƌŽĨĞĐŝĂƐ
ƉĂƌĂŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĂƉĞŶĂƐƚƌġƐĮŐƵƌĂƐƉƌŽĨĠƟĐĂƐƌĞƐƚĂƌĂŵ͘:ĞƐƵƐƟŶŚĂ
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sido ambos, o Messias e o Profeta, então os sacerdotes teriam
ƉĞƌŐƵŶƚĂĚŽĂůŐŽĐŽŵŽ͗͞ŶƚĆŽƋƵĞŵĠǀŽĐġ͍sŽĐġĠŽDĞƐƐŝĂƐĞŽ
ĂŐƵĂƌĚĂĚŽWƌŽĨĞƚĂ͍͟DĂƐ͕ĞŵǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ĞůĞƐƉĞƌŐƵŶƚĂƌĂŵĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
sobre duas pessoas diferentes. Portanto, Muhammad é o Profeta a
quem os sacerdotes israelitas aguardavam, e esse fato deve agora
ser evidentemente claro para aqueles que são verdadeiros e sinceros.

$$OLDQoDGD&LUFXQFLVmR
KƉƌſǆŝŵŽƉŽŶƚŽĚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽƚĂŵďĠŵĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăŵŝƐƐĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂ
de Muhammad ᕟƉŽƌŵŽƟǀŽƐşďůŝĐŽƐ͘hŵĚŽƐŵĂŝƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ĂŝŶĚĂ
que totalmente incorretos, argumentos apresentados contra a
descendência de Ismael se tornar profeta, ou parte da aliança entre
ĞƵƐĞďƌĂĆŽ͕ĠŽƐĞŐƵŝŶƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĚĞ'ġŶĞƐŝƐϭϳ͗ϭϵͲϮϭ͘
ϭϵͲŶƚĆŽĞƵƐƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗EĂǀĞƌĚĂĚĞ^ĂƌĂ͕ƐƵĂŵƵůŚĞƌ͕ůŚĞ
ĚĂƌĄƵŵĮůŚŽ͕ĞǀŽĐġůŚĞĐŚĂŵĂƌĄ/ƐĂĂĐ͘ŽŵĞůĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞŝ
ĂŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂ͕ƋƵĞƐĞƌĄĂůŝĂŶĕĂĞƚĞƌŶĂƉĂƌĂŽƐƐĞƵƐĨƵƚƵƌŽƐ
descendentes.
ϮϬͲŶŽĐĂƐŽĚĞ/ƐŵĂĞů͕ůĞǀĂƌĞŝĞŵĐŽŶƚĂŽƐĞƵƉĞĚŝĚŽ͘dĂŵďĠŵ
ŽĂďĞŶĕŽĂƌĞŝ͖ĞƵŽĨĂƌĞŝƉƌŽůşĨĞƌŽĞŵƵůƟƉůŝĐĂƌĞŝŵƵŝƚŽĂƐƵĂ
ĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂ͘ůĞƐĞƌĄƉĂŝĚĞĚŽǌĞƉƌşŶĐŝƉĞƐĞĚĞůĞĨĂƌĞŝƵŵ
grande povo.
ϮϭͲDĂƐĂŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂ͕ĞƵĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞŝĐŽŵ/ƐĂĂĐ͕ĮůŚŽƋƵĞ
^ĂƌĂůŚĞĚĂƌĄŶŽĂŶŽƋƵĞǀĞŵ͕ƉŽƌĞƐƚĂĠƉŽĐĂ͘
ŶƚĆŽ͕ƉŽĚĞͲƐĞĐŽŶĐůƵŝƌƋƵĞĂĂůŝĂŶĕĂ͕ŽƵĂĐŽƌĚŽ͕ĞŶƚƌĞďƌĂĆŽĞĞƵƐ͕
ŽƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞăůŝŶŚĂŐĞŵĚĞƉƌŽĨĞƚĂƐĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͕ƐĞƌĄĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂ
/ƐĂĂĐ͘KƉŽďƌĞĮůŚŽ/ƐŵĂĞů͕ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ƐĞƌŝĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽĞŵƵŵĂ
ŐƌĂŶĚĞŶĂĕĆŽ͕ŵĂƐŶĆŽƚĞǀĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂŚĞƌĂŶĕĂĚĂŵŝƐƐĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂ͕
ao que parece. Ou muitos pensariam. A realidade é que os versículos
acima mencionados estão em total contradição com o restante de
'ġŶĞƐŝƐϭϳ͕ƋƵĞĠĚŝİĐŝůŶĆŽŶŽƚĂƌ͘KŶĚĞĞƐƚĂǀĂŵŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐϭϵͲϮϭ
ĚĂƐĂĚŝĕƁĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐŽƵƚĞǆƚŽĐŽƌƌŽŵƉŝĚŽ͍EŝŶŐƵĠŵƉŽĚĞĚŝǌĞƌĐŽŵ
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ĐĞƌƚĞǌĂ͕ŵĂƐǀĂŵŽƐŽůŚĂƌŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞ'ġŶĞƐŝƐϭϳƉĂƌĂǀĞƌƉŽƌŶſƐ
ŵĞƐŵŽƐĂďĂŝǆŽ;ġŶĨĂƐĞŵŝŶŚĂͿ͘
'ġŶĞƐŝƐϭϳ͗
1- Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu
Ž^E,KZĂďƌĆŽ͕ĞĚŝƐƐĞͲůŚĞ͗ƵƐŽƵŽĞƵƐdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽ͕
anda em minha presença e sê perfeito.
ϮͲ  ƉŽƌĞŝ Ă ŵŝŶŚĂ ĂůŝĂŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ŵŝŵ Ğ Ɵ͕ Ğ ƚĞ ŵƵůƟƉůŝĐĂƌĞŝ
grandissimamente.
ϯͲŶƚĆŽĐĂŝƵďƌĆŽƐŽďƌĞŽƐĞƵƌŽƐƚŽ͕ĞĨĂůŽƵĞƵƐĐŽŵĞůĞ͕
dizendo:
ϰͲYƵĂŶƚŽĂŵŝŵ͕ĞŝƐĂŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂĐŽŶƟŐŽ͗ƐĞƌĄƐŽƉĂŝĚĞ
muitas nações;
ϱͲŶĆŽƐĞĐŚĂŵĂƌĄŵĂŝƐŽƚĞƵŶŽŵĞďƌĆŽ͕ŵĂƐďƌĂĆŽƐĞƌĄ
o teu nome; porque por pai de muitas nações te tenho posto;
ϲͲƚĞĨĂƌĞŝĨƌƵƟĮĐĂƌŐƌĂŶĚŝƐƐŝŵĂŵĞŶƚĞ͕ĞĚĞƟĨĂƌĞŝŶĂĕƁĞƐ͕Ğ
ƌĞŝƐƐĂŝƌĆŽĚĞƟ͖
ϳͲ  ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞŝ Ă ŵŝŶŚĂ ĂůŝĂŶĕĂ ĞŶƚƌĞ ŵŝŵ Ğ Ɵ Ğ Ă ƚƵĂ
ĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟĞŵƐƵĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐ͕ƉŽƌĂůŝĂŶĕĂƉĞƌƉĠƚƵĂ͕
ƉĂƌĂƚĞƐĞƌĂƟƉŽƌĞƵƐ͕ĞăƚƵĂĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟ͘
ϴͲƚĞĚĂƌĞŝĂƟĞăƚƵĂĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟ͕ĂƚĞƌƌĂĚĞƚƵĂƐ
peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão e
ƐĞƌͲůŚĞƐͲĞŝŽƐĞƵĞƵƐ͘
ϵͲŝƐƐĞŵĂŝƐĞƵƐĂďƌĂĆŽ͗dƵ͕ƉŽƌĠŵ͕ŐƵĂƌĚĂƌĄƐĂŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂ͕
ƚƵ͕ĞĂƚƵĂĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟ͕ŶĂƐƐƵĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐ͘
ϭϬͲƐƚĂĠĂŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂ͕ƋƵĞŐƵĂƌĚĂƌĞŝƐĞŶƚƌĞŵŝŵĞǀſƐ͕Ğ
ĂƚƵĂĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟ͗YƵĞƚŽĚŽŽŚŽŵĞŵĞŶƚƌĞǀſƐ
ƐĞƌĄĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽ͘
ϭϭͲĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂƌĞŝƐĂĐĂƌŶĞĚŽǀŽƐƐŽƉƌĞƉƷĐŝŽ͖ĞŝƐƚŽƐĞƌĄƉŽƌ
sinal da aliança entre mim e vós.
ϭϮͲKĮůŚŽĚĞŽŝƚŽĚŝĂƐ͕ƉŽŝƐ͕ƐĞƌĄĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽ͕ƚŽĚŽŽŚŽŵĞŵŶĂƐ

'U$OL6KHKDWD

111

vossas gerações; o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a
qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência.
ϭϯͲŽŵĞĨĞŝƚŽ͕ƐĞƌĄĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽŽŶĂƐĐŝĚŽĞŵƚƵĂĐĂƐĂ͕ĞŽ
ĐŽŵƉƌĂĚŽƉŽƌƚĞƵĚŝŶŚĞŝƌŽ͖ĞĞƐƚĂƌĄĂŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂŶĂǀŽƐƐĂ
carne por aliança perpétua.
ϭϰͲŽŚŽŵĞŵŝŶĐŝƌĐƵŶĐŝƐŽ͕ĐƵũĂĐĂƌŶĞĚŽƉƌĞƉƷĐŝŽŶĆŽĞƐƟǀĞƌ
ĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚĂ͕ĂƋƵĞůĂĂůŵĂƐĞƌĄĞǆƟƌƉĂĚĂĚŽƐĞƵƉŽǀŽ͖ƋƵĞďƌŽƵ
a minha aliança.
Então, vamos começar agora analisar e ponderar esses versículos.
EŽǀĞƌƐşĐƵůŽϳ͕ĂĮƌŵĂƋƵĞĞƵƐĚŝƐƐĞĂďƌĂĆŽ͗͞ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞŝĂ
ŵŝŶŚĂĂůŝĂŶĕĂĞŶƚƌĞŵŝŵĞƟĞĂƚƵĂĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟĞŵ
ƐƵĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐ͕ƉŽƌĂůŝĂŶĕĂƉĞƌƉĠƚƵĂ͕ƉĂƌĂƚĞƐĞƌĂƟƉŽƌĞƵƐ͕ĞăƚƵĂ
ĚĞƐĐĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƉŽŝƐĚĞƟ͘͟
ƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĂĮƌŵĂƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞďƌĂĆŽ͕ƐĞŵĨĂǌĞƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌĞǆĐĞĕĆŽƉŽƌƋƵĞŵĨŽƌƐƵĂŵĆĞ͕ĨĂƌĄƉĂƌƚĞĚĂĂůŝĂŶĕĂ͘KƵƚƌŽ
ƉŽŶƚŽŵƵŝƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĨĞŝƚŽŶĞƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĠƋƵĞŽĞƵƐĚĞďƌĂĆŽ
ĠƚĂŵďĠŵŽĞƵƐĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƐĞƚŽƌŶĂŵƉĂƌƚĞĚĂĂůŝĂŶĕĂ͘hŵĂǀĞǌ
comprovado sem sombra de dúvida, que a comunidade de Muhammad
;ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐͿƚĂŵďĠŵĨĂǌƉĂƌƚĞĚĞƐƐĂŐƌĂŶĚĞĂůŝĂŶĕĂ͕ĞŶƚĆŽŶĆŽ
ŚĂǀĞƌĄĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƚĞŶƚĂŵĚŝǌĞƌƋƵĞŽĞƵƐĚŽ/ƐůĂŵĠ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽĞƵƐĚŽƐ:ƵĚĞƵƐŽƵĚŽĞƵƐĚŽƐƌŝƐƚĆŽƐ͘
ƉƌŝŵĞŝƌĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞƋƵĞŽƉŽǀŽĚŽ/ƐůĂŵĞƐƚĄĚĞĨĂƚŽŝŶĐůƵşĚŽ͕
ƉŽƌǀŝƌƚƵĚĞĚĞ/ƐŵĂĞů͕ŶĞƐƚĂĂůŝĂŶĕĂǀĞŵŶŽƉƌſǆŝŵŽǀĞƌƐŽŽŶĚĞĞƵƐ
ƉƌŽŵĞƚĞĂďƌĂĆŽƋƵĞĂƚĞƌƌĂĚĞĂŶĂĆƉĞƌƚĞŶĐĞƌĄĂŽƉŽǀŽĚĞƐƚĂĂůŝĂŶĕĂ͘
É ainda mais interessante notar que esta é uma promessa incondicional
ĞĐŽŶĮƌŵĂĚĂƉŽƌĞƵƐŶĂşďůŝĂƉĞůŽŵĞŶŽƐϱϱǀĞǌĞƐĐŽŵƵŵũƵƌĂŵĞŶƚŽ
e pelo menos 12 vezes com uma declaração de ser eterno. Portanto,
ƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĞŶƚĞŶĚĞƌĞƐƐĂƉƌŽŵĞƐƐĂ͕ĠƉƌĞĐŝƐŽƐĂďĞƌĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽŶĚĞ
ĞƐƚĄĂŶĂĆ͍ǆŝƐƚĞŵĚƵĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐ͖ĂͿƉƌŝŵĞŝƌĂĚĞĮŶŝĕĆŽ
representando todas as terras entre o rio Nilo no Egito e o rio Eufrates
ŶŽĂƚƵĂů/ƌĂƋƵĞ͖ďͿĂƐĞŐƵŶĚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƋƵĞƐĆŽŚŽũĞĂƐĨƌŽŶƚĞŝƌĂƐĚŽƐ
ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐŝƐƌĂĞůĞŶƐĞĞƉĂůĞƐƟŶŽ͘EĆŽŝŵƉŽƌƚĂƋƵĞĚĞĮŶŝĕĆŽƐĞũĂƵƐĂĚĂ͕
é imƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂďĞƌƋƵĞĂŶĂĆĨŽŝƐĞŵƉƌĞĨŽŝĐĞŶƚƌĂĚĂŶĂWĂůĞƐƟŶĂ͘
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ĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĂŶĞŝƌĂ͕ĚĞƐĚĞĂĐŚĞŐĂĚĂĚĞDƵŚĂŵŵĂĚᕟĂƚĠĂŐŽƌĂ͕
ŚĄĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϰϱϬĂŶŽƐ͕ĞƐƐĂƐƚĞƌƌĂƐͲƐĞǀŽĐġƵƐĂĂĚĞĮŶŝĕĆŽ
;ĂͿŽƵ;ďͿͲĞƐƚĄƐŽďŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƉŽƌŵĂŝƐĚĞϭϮϬϬ
ĚĞƐƐĞƐϭϰϬϬĂŶŽƐ͕ŽƵĐĞƌĐĂĚĞϴϱйĚĂƐǀĞǌĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĂůƋƵĞƌ
ůĞŝƚŽƌŝŵƉĂƌĐŝĂůƚĞƌŝĂƋƵĞĂĚŵŝƟƌƋƵĞƉŽƐƐƵŝƌĂdĞƌƌĂ^ĂŶƚĂ͕ĐŽŵŽ
ĐŽƐƚƵŵĂƐĞƌĐŚĂŵĂĚĂ͕ƉŽƌŵĂŝƐĚĞϭϮϬϬĂŶŽƐĠƵŵƉŽŶƚŽƋƵĞŶĆŽ
pode ser ignorado. É verdade que outras nações incrédulas possuíram
essa terra, mas nenhuma outra nação a manteve por tanto tempo
quanto os Muçulmanos, e eles imbuíram todo o território com oração,
ũĞũƵŵ͕ĐĂƌŝĚĂĚĞ͕ũƵƐƟĕĂĞĐŽŶƚĞŵƉůĂĕĆŽĚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞĞƵƐĂŶƚĞƐ
de qualquer outra.
ƉƌſǆŝŵĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐϭϬĞϭϭ͗͞ƐƚĂĠĂ
minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência
ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ Ɵ͗ YƵĞ ƚŽĚŽ Ž ŚŽŵĞŵ ĞŶƚƌĞ ǀſƐ ƐĞƌĄ ĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽ͘ 
ĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂƌĞŝƐĂĐĂƌŶĞĚŽǀŽƐƐŽƉƌĞƉƷĐŝŽ͖ĞŝƐƚŽƐĞƌĄƉŽƌƐŝŶĂůĚĂ
ĂůŝĂŶĕĂĞŶƚƌĞŵŝŵĞǀſƐ͘͟ŶƚĆŽŝƐƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞŽƐŝŶĂůĚŽƉŽǀŽĚĞ
ĞƵƐ͕ŽƵŽƉŽǀŽĚĂĂůŝĂŶĕĂ͕ĠƋƵĞƐĞƵƐŚŽŵĞŶƐƐĆŽĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽƐ͘
ŶƚĆŽ͕/ƐŵĂĞůĨŽŝĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽ͍
ŵ'ġŶĞƐŝƐϭϳ͗Ϯϯ͕ůĞŵŽƐ͗͞EĂƋƵĞůĞŵĞƐŵŽĚŝĂ͕ďƌĂĆŽƚŽŵŽƵƐĞƵ
ĮůŚŽ/ƐŵĂĞů͕ƚŽĚŽƐŽƐŶĂƐĐŝĚŽƐĞŵƐƵĂĐĂƐĂĞŽƐƋƵĞĨŽƌĂŵĐŽŵƉƌĂĚŽƐ͕
ƚŽĚŽƐŽƐĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĚĞƐƵĂĐĂƐĂ͕ĞŽƐĐŝƌĐƵŶĐŝĚŽƵ͕ĐŽŵŽĞƵƐ
ůŚĞŽƌĚĞŶĂƌĂ͘͟ŵĂŝƐĂĚŝĂŶƚĞ͕ŶŽǀĞƌƐşĐƵůŽϮϲ͕ƌĞŝƚĞƌĂŽŵĞƐŵŽ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽ͕ĚŝǌĞŶĚŽ͗͞ďƌĂĆŽĞƐĞƵĮůŚŽ/ƐŵĂĞůĨŽƌĂŵĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚŽƐ
ŶĂƋƵĞůĞŵĞƐŵŽĚŝĂ͘͟ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟĐƵŵƉƌŝƵ
com essa tradição e instruiu todos os meninos Muçulmanos a serem
circuncidados.
Então, mais uma vez, os Muçulmanos fazem parte de um atributo da
ĂůŝĂŶĕĂ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĂĮƌŵĂŵƐĞƌĞŵŚĞƌĚĞŝƌŽƐ
dessa aliança, isto é, os Cristãos, não cumprem com o comando da
circuncisão! Como alguém poderia rejeitar ou tentar contornar esse
ĐŽŵĂŶĚŽƋƵĂŶĚŽĞƵƐŚĂǀŝĂĚĞĐůĂƌĂĚŽƚĆŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞŵǀĞƌƐşĐƵůŽƐ
ϭϭĞϭϯĚĞƋƵĞĞƐƐĂĂůŝĂŶĕĂƐĞƌŝĂ͞ŶĂĐĂƌŶĞ͟Ğ͞ƉĂƌĂƐĞŵƉƌĞ͍͟ŽŵŽ
ƐĞĨŽƐƐĞĐŽůŽĐĂƌƵŵƉŽŶƚŽĚĞĞǆĐůĂŵĂĕĆŽŶĂŝĚĠŝĂ͕ŚĄƚĂŵďĠŵŽ
ǀĞƌƐşĐƵůŽϭϰƋƵĞĚŝǌ͗
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͞ŽŚŽŵĞŵŝŶĐŝƌĐƵŶĐŝƐŽ͕ĐƵũĂĐĂƌŶĞĚŽƉƌĞƉƷĐŝŽŶĆŽĞƐƟǀĞƌ
ĐŝƌĐƵŶĐŝĚĂĚĂ͕ĂƋƵĞůĂĂůŵĂƐĞƌĄĞǆƟƌƉĂĚĂĚŽƐĞƵƉŽǀŽ͖ƋƵĞďƌŽƵ
a minha aliança”.'ġŶĞƐŝƐϭϳ͗ϭϰ
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŵƌĞƐƵŵŽ͕ŶĆŽŚĄĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƐſůŝĚŽƐĂƐĞƌĞŵĨĞŝƚŽƐĂ
respeito do Ismael, ou do povo de Muhammad ᕟ, não fazer parte
desse convênio desde:
1. Ismael é descendente de Abraão e Muhammad (que a paz
ĞĂƐďġŶĕĆŽƐĚĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵĐŽŵĞůĞƐͿĠƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕
descendente de Ismael;
2. ƚĞƌƌĂĚĞĂŶĂĆĞƐƚĄŶĂƉŽƐƐĞĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƉĞůĂ
esmagadora maioria de sua história, e;
3. Ismael e todos os Muçulmanos são circuncidados de
acordo com os termos da aliança.

3URIHWDRX0HQWLURVR"([DPLQDQGRD4XHVWmRGH3URIHFLD
KƷůƟŵŽƉŽŶƚŽĂƐĞƌŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŽďƌĞĂĂƵƚĞŶƟĐŝĚĂĚĞĚŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟƵƐĂŶĚŽĂşďůŝĂ͕ĞŶǀŽůǀĞĂƉƌŽǀĂĚĂŵŝƐƐĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂ
ĚŝƐĐƵƟĚŽĞŵĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽ͕ŽŶĚĞĂĮƌŵĂŶŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐϮϭͲϮϮ͗
͞DĂƐǀŽĐġƐƉĞƌŐƵŶƚĞŵĂƐŝŵĞƐŵŽƐ͗ŽŵŽƐĂďĞƌĞŵŽƐƐĞƵŵĂ
ŵĞŶƐĂŐĞŵŶĆŽǀĞŵĚŽ^ĞŶŚŽƌ͍^ĞŽƋƵĞŽƉƌŽĨĞƚĂƉƌŽĐůĂŵĂƌĞŵ
nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem
não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não
ƚĞŶŚĂŵŵĞĚŽĚĞůĞ͘͟ĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽϭϴ͗Ϯϭ͕ϮϮ͘
Então, aqui nos é apresentado um teste decisivo para uma profecia – se
ĂůŐƵĠŵƋƵĞĂĮƌŵĂƐĞƌWƌŽĨĞƚĂĚŝƐƐĞƌĂůŐŽƋƵĞŶĆŽĂĐŽŶƚĞĕĂŽƵŶĆŽƐĞ
ƚŽƌŶĂƌƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ĞŶƚĆŽĞůĞĠƵŵŵĞŶƟƌŽƐŽ͘DĂƐƐĞĞůĞƉƌŽĨĞƟǌĂ͕ĞĞƐƐĞ
assunto se torna realidade de forma consistente e sem falhas, então
ŝƐƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĞůĞĨĂůŽƵĂƉĂůĂǀƌĂĚĞĞƵƐ͘ŶƚĆŽ͕ĂƉƌſǆŝŵĂŐƌĂŶĚĞ
pergunta seria para ver se o Profeta Muhammad ᕟũĄĨĞǌƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ƉƌĞǀŝƐƁĞƐĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ǀĞƌƐĞĞůĂƐƐĞĐŽŶĐƌĞƟǌĂƌĂŵŽƵŶĆŽ͘
WƌŝŵĞŝƌŽ͕ǀĂŵŽƐĚĂƌĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽĨĞĐŝĂƐ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĞŵƐĞƵƚĞǆƚŽ͕ĞĚĞƉŽŝƐĞǆĂŵŝŶĂƌĞŵŽƐĂ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞ
Hadith para revisar casos de profecia.
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$V3URIHFLDVGR$OFRUmR6DJUDGR
ǆŝƐƚĞŵŶƵŵĞƌŽƐŽƐĞǆĞŵƉůŽƐĚĞƉƌŽĨĞĐŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶŽƐƚĞǆƚŽƐĚĞ
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ŵĂƐ͕ŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌĚĞǀŝĚŽăŶĂƚƵƌĞǌĂŝŶƚƌŽĚƵƚſƌŝĂĚĞƐƚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌĞŝĂƉĞŶĂƐĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ğ
ŶĂƉƌſǆŝŵĂƐĞĕĆŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞ,ĂĚŝƚŚ͘
ϭ͘ƉƌŝŵĞŝƌĂƉƌŽĨĞĐŝĂĂƐĞƌĚŝƐĐƵƟĚĂƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌĄĞŵƵŵĞǀĞŶƚŽƋƵĞ
foi cumprido durante a vida do Profeta ᕟ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂĚĞƌƌŽƚĂĚŽĞǆĠƌĐŝƚŽ
ŝŵƉĞƌŝĂůĚĂWĠƌƐŝĂƉĞůŽĞǆĠƌĐŝƚŽƌŽŵĂŶŽďŝǌĂŶƟŶŽĂƉſƐĂĚĞƌƌŽƚĂŝŶŝĐŝĂů͘
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝǌŶŽĐĂƉşƚƵůŽŝŶƟƚƵůĂĚŽ͞KƐZŽŵĂŶŽƐ͟;^ƵƌĂƚĂ
ϯϬͿ͕ŽƋƵĞĠƚƌĂĚƵǌŝĚŽƉĂƌĂ͗
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝǌ͗;ůŝĨ͕>Ăŵ͕Dŝŵ͘KƐďŝǌĂŶƟŶŽƐĨŽƌĂŵ
derrotados. Em terra muito próxima; porém, depois de sua
derrota, vencerão. Dentro de alguns anos; porque é de Allah
Ă ĚĞĐŝƐĆŽ ĚŽ ƉĂƐƐĂĚŽ Ğ ĚŽ ĨƵƚƵƌŽ͘ ͕ ŶĞƐƐĞ ĚŝĂ͕ ŽƐ ĮĠŝƐ ƐĞ
regozijarão. Com o socorro de Allah. Ele socorre quem Lhe apraz
e Ele é o Poderoso, o Misericordiosíssimo. É a promessa de Allah,
e Allah jamais quebra a Sua promessa; porém, a maioria dos
ŚƵŵĂŶŽƐŽŝŐŶŽƌĂ͘ŝƐƟŶŐƵĞŵƚĆŽƐŽŵĞŶƚĞŽĂƉĂƌĞŶƚĞĚĂǀŝĚĂ
terrena; porém, estão alheios quanto à outra vida. Porventura
ŶĆŽƌĞŇĞƚĞŵĞŵƐŝŵĞƐŵŽƐ͍ůůĂŚŶĆŽĐƌŝŽƵŽƐĐĠƵƐ͕ĂƚĞƌƌĂĞŽ
que existe entre ambos, senão com prudência e por um término
ƉƌĞĮǆĂĚŽ͘WŽƌĠŵ͕ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŵƵŝƚŽƐĚŽƐŚƵŵĂŶŽƐŶĞŐĂŵŽ
comparecimento ante o seu Senhor (quando da Ressurreição).
Porventura não percorrem a terra, para observarem qual foi o
ĚĞƐƟŶŽĚŽƐƐĞƵƐĂŶƚĞĐĞƐƐŽƌĞƐ͍&ŽƌĂŵŵĂŝƐǀŝŐŽƌŽƐŽƐĚŽƋƵĞ
ĞůĞƐ͕ĐƵůƟǀĂƌĂŵĂƚĞƌƌĂĞĂƉŽǀŽĂƌĂŵŵĞůŚŽƌĚŽƋƵĞĞůĞƐ͘^ĞƵƐ
mensageiros lhes apresentaram as evidências. Não foi Allah
Que os prejudicou, mas foram eles mesmos que se condenaram.
 Ž ĚĞƐƟŶŽ ĚĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵĞƚĞƌĂŵ Ž ŵĂů ƐĞƌĄ ƉŝŽƌ͕ ƉŽŝƐ
ĚĞƐŵĞŶƟƌĂŵŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚĞůůĂŚĞĚĞůĞƐĞƐĐĂƌŶĞĐĞƌĂŵ͊ůůĂŚ
origina a criação, logo a reproduz, depois a ele retornareis. E no
dia em que chegar a Hora do Juízo, os pecadores se desesperarão.
E não acharão intercessores, entre os seus parceiros, e eles
(próprios) renegarão seus parceiros. No dia em que chegar a
,ŽƌĂ͕ŶĞƐƐĞĚŝĂƐĞƐĞƉĂƌĂƌĆŽ͘ŶƋƵĂŶƚŽŽƐĮĠŝƐ͕ƋƵĞƟǀĞƌĞŵ
ƉƌĂƟĐĂĚŽŽďĞŵ͕ĚĞƐĐĂŶƐĂƌĆŽĞŵƵŵǀĞƌŐĞů͘KƐŝŶĐƌĠĚƵůŽƐ͕ƋƵĞ
ƟǀĞƌĞŵĚĞƐŵĞŶƟĚŽŽƐEŽƐƐŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĞŽĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ
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ĚĂŽƵƚƌĂǀŝĚĂ͕ƐĞƌĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂŽĐĂƐƟŐŽ͘'ůŽƌŝĮĐĂŝ͕ƉŽŝƐ͕ůůĂŚ͕
quando anoitece e quando amanhece! Seus são os louvores, nos
céus e na terra, tanto na hora do poente como só meio-dia).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϬ͗ϭͲϭϴ
Esses versículos foram revelados na vitória da Pérsia sobre os territórios
ŝŵƉĞƌŝĂŝƐƌŽŵĂŶŽƐďŝǌĂŶƟŶŽƐĚĂ'ƌĂŶĚĞ^şƌŝĂĞĂŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĠ
ĂĐŝĚĂĚĞĚĞ:ĞƌƵƐĂůĠŵ͕ƋƵĞŶĂƋƵĞůĞƚĞŵƉŽĞƌĂƐƵĂĐĂƉŝƚĂů͘,ŝƌĄĐůŝŽ͕
Ž ŝŵƉĞƌĂĚŽƌ ĚŽ /ŵƉĠƌŝŽ ZŽŵĂŶŽ ŝǌĂŶƟŶŽ͕ ĨŽƌĕĂĚŽ Ă ĨƵŐŝƌ ƉĂƌĂ
ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ;ĂƚƵĂů/ƐƚĂŵďƵůͿŽŶĚĞĞůĞĨŽŝĐĞƌĐĂĚŽƉĞůŽƐƉĞƌƐĂƐƉŽƌ
um longo período.
KƐƉĂŐĆŽƐĞŶƚƌĞŽƐĄƌĂďĞƐƋƵĞƐĞŽƉƵŶŚĂŵĂŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟĮĐĂƌĂŵ
ƐĂƟƐĨĞŝƚŽƐĐŽŵĂǀŝƚſƌŝĂƉĞƌƐĂƐŽďƌĞŽƐZŽŵĂŶŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞŽƐƉĞƌƐĂƐ
também eram pagãos. Por outro lado, os Muçulmanos esperavam uma
ǀŝƚſƌŝĂƌŽŵĂŶĂ͕ƉŽƌƋƵĞŽƐƌŽŵĂŶŽƐĞƌĂŵƵŵƉŽǀŽĚŽůŝǀƌŽ;ƌŝƐƚĆŽƐͿ͘
Quando os resultados da batalha foram divulgados ao Profeta ᕟ,
ĞŶƚĆŽ͕ĞůĞĚŝƐƐĞ͗͞ůĞƐĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĆŽ͟ĞƋƵĂŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ
ĂĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌƵŵƉĞƌşŽĚŽ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͞ŵŵĞŶŽƐĚĞĚĞǌĂŶŽƐ͕͟ĐŽŵŽ
ĂĮƌŵĂŵŽƐǀĞƌƐŽƐ͘^ĞƚĞĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐ͕ŽƐƌŽŵĂŶŽƐĨŽƌĂŵĐĂƉĂǌĞƐĚĞ
ĂĨĂƐƚĂƌŽƐWĞƌƐĂƐĂƉſƐĞƐƚĂŐƌĂŶĚĞƉĞƌĚĂ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽŽƋƵĞƟŶŚĂŵ
anteriormente perdido nos anos anteriores.
WŽƌƋƵĞĠƚĆŽĞƐƉĞĐŝĂů͍YƵĂůĠŽŐƌĂŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂ͕ŶĂĕƁĞƐďĂƚĂůŚĂŵ
ƉĂƌĂĨƌĞŶƚĞĞƉĂƌĂƚƌĄƐŽƚĞŵƉŽƚŽĚŽ͘ŶĂƚƵƌĞǌĂŝŶĐŽŵƵŵĚĞƐƐĂ
ƉƌŽĨĞĐŝĂŶĆŽǀĞŵĂƉĞŶĂƐŶĂĞƐƉĞĐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽ͕ŵĂƐ
ƚĂŵďĠŵĚĞǀŝĚŽĂŽĞƐƚĂĚŽĚĞƉůŽƌĄǀĞůĚŽ/ŵƉĠƌŝŽŝǌĂŶƟŶŽŶĂĠƉŽĐĂ͘
,ŝƌĄĐůŝŽƚŽƌŶŽƵͲƐĞĠƐĂƌĚŽ/ŵƉĠƌŝŽŝǌĂŶƟŶŽ͕ŽƵƌŽŵĂŶŽŽƌŝĞŶƚĂůĞŵ
ϲϭϬ͕ŚĞƌĚĂŶĚŽƵŵŝŵƉĠƌŝŽĚĞŝǆĂĚŽĞŵƌƵşŶĂƐƉŽƌ:ƵƐƟŶŝĂŶŽ͘EĂƋƵĞůĂ
ĠƉŽĐĂ͕Ž/ŵƉĠƌŝŽŚĂǀŝĂƐŝĚŽŝŶǀĂĚŝĚŽƉĞůŽƐĞƐůĂǀŽĞĄǀĂƌŽƐŶŽƐĂůĐĆƐ
e pelos persas na Ásia Menor. No ano 611, os persas invadiram a
^şƌŝĂ͕ƚŽŵĂŶĚŽĂŵĂƐĐŽĞŵϲϭϯĞĞŵϲϭϰŽĐƵƉĂƌĂŵ:ĞƌƵƐĂůĠŵ͘ůĞƐ
saquearam a cidade, destruíram igrejas, incluindo a Igreja do Santo
^ĞƉƵůĐƌŽ͕ĞůĞǀĂƌĂŵĂƌĞůşƋƵŝĂĚĂĐƌƵǌĚĞǀŽůƚĂăƐƐƵĂƐƚĞƌƌĂƐ͘
dĂŵďĠŵĞŵϲϭϰ͕ŽƐĞƐůĂǀŽƐĚĞƐƚƌƵşƌĂŵĂĐŝĚĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞ
^ĂůŽŶĂ͘^ŽŵĞŶƚĞŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ͕dĞƐƐĂůƀŶŝĐĂĞĂůŐƵŵĂƐŽƵƚƌĂƐĐŝĚĂĚĞƐ
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ŶŽŵĂƌĚƌŝĄƟĐŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂŵƐŽďƌĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐďŝǌĂŶƟŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞ
ĞƐƚĂŝŶǀĂƐĆŽĞƐůĂǀĂ͘KƐƉĞƌƐĂƐƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂƌĂŵĚĞŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂƉĞůŽ
ůĞƐƚĞĞŶƋƵĂŶƚŽŽƐĄǀĂƌŽƐĞĞƐůĂǀŽƐĂǀĂŶĕĂǀĂŵĚŽŶŽƌƚĞ͘KƉƌſƉƌŝŽ
,ŝƌĄĐůŝŽĨŽŝƋƵĂƐĞŵŽƌƚŽƉĞůŽƐĄǀĂƌŽƐĞŵϲϭϳ͘KƐƉĞƌƐĂƐƚĂŵďĠŵ
ĐŽŶƟŶƵĂƌĂŵƐƵĂĂďƐŽůƵƚĂĚŽŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌŽŵĂŶŽƐ͕ĂƚĂĐĂŶĚŽŽŐŝƚŽ͕
ŽĐƵƉĂŶĚŽůĞǆĂŶĚƌŝĂĞŵϲϭϵ͘
ŵϲϭϵ͕ŽŝŵƉĞƌĂĚŽƌ,ŝƌĄĐůŝŽƌĞďĂƚĞƵĞƐƐĂĚĞƐƚƌƵŝĕĆŽĚĞƐĞƵŝŵƉĠƌŝŽ͕
ĨŽƌũĂŶĚŽ Ƶŵ ƚƌĂƚĂĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ĄǀĂƌŽƐ͕ ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽͲůŚĞƐ Ƶŵ ƚƌŝďƵƚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞů;ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂŐĂŶĚŽͲŽƐͿ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůĞƉƵĚĞƐƐĞĂƚĂĐĂƌ
ŽƐƉĞƌƐĂƐ͘ŽŵŽĂƉŽŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂŝŶŇƵĞŶƚĞĞƌŝĐĂ/ŐƌĞũĂďŝǌĂŶƟŶĂ͕
,ŝƌĄĐůŝŽŵĂƌĐŚŽƵƉĂƌĂŽůĞƐƚĞĂĮŵĚĞƌĞƵŶŝƌƐƵĂƐƚƌŽƉĂƐŶĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ
ĚĞϲϮϮ͘ůĞĮŶĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƵĞǆƉƵůƐĂƌĂƐĨŽƌĕĂƐƉĞƌƐĂƐƉĂƌĂĨŽƌĂ
ĚŽƐĂŶƟŐŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐƌŽŵĂŶŽƐĚĂƐŝĂDĞŶŽƌĞĚĂƌŵġŶŝĂ͘
Isso representa sua primeira série de vitórias contra os persas, pondo
ĮŵăƐĠƌŝĞĚĞƚƌŝƵŶĨŽƐĐŽŶƚƌĂŽƐƌŽŵĂŶŽƐ͘ƚĂŵďĠŵĞƐƐĂƐĠƌŝĞĚĞ
ǀŝƚſƌŝĂƐƌŽŵĂŶĂƐƋƵĞĨŽŝƉƌŽĨĞƟǌĂĚĂŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ƉŽŝƐĞƌĂŽ
ĐŽŵĞĕŽĚŽĮŵĚŽĚŽŵşŶŝŽƉĞƌƐĂŶŽƐĂŶƟŐŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐƌŽŵĂŶŽƐ͕Ğ
ŽĐŽƌƌĞƵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƐĞƚĞĂŽŝƚŽĂŶŽƐĂƉſƐĂƉĞƌĚĂĚĞ:ĞƌƵƐĂůĠŵ͘
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶƚĞǀŝƚſƌŝĂĮŶĂůĚĞ,ŝƌĄĐůŝŽƐŽďƌĞŽƐƉĞƌƐĂƐ͕ĞǆƉƵůƐĂŶĚŽͲŽƐ
totalmente da Grande Síria e Jerusalém, veio apenas cinco anos depois
ĞŵϲϮϳĚƵƌĂŶƚĞĂŐƌĂŶĚĞďĂƚĂůŚĂĚĞEşŶŝǀĞ͘
2. Outra previsão surpreendente foi quando o Profeta ᕟ disse a
ƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐƋƵĞĞůĞƐƐĞƌŝĂŵǀŝƚŽƌŝŽƐŽƐƐŽďƌĞŽƉŽǀŽĚĞDĂŬŬĂŚ͕
que naquela época eram seus principais inimigos. Ele se viu, em
ƐŽŶŚŽ͕ĨĂǌĞŶĚŽhŵƌĂŚ;ĂƉĞƋƵĞŶĂƉĞƌĞŐƌŝŶĂĕĆŽͿĞŝŶĨŽƌŵŽƵĂŽƐ
seus Companheiros sobre isso. Sabendo que os sonhos de um Profeta
são como revelação e se tornariam realidade, então, os crentes se
ƉƌĞƉĂƌĂƌĂŵƉĂƌĂǀŝĂũĂƌƉĂƌĂDĂŬŬĂŚĂĮŵĚĞĨĂǌĞƌhŵƌĂŚ͘
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĂŽ ĐŚĞŐĂƌ ĂŽƐ ĂƌƌĞĚŽƌĞƐ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ DĂŬŬĂŚ͕ ŽƐ
YƵƌĂŝƐŚŝƚĂƐŽƐĚĞƟǀĞƌĂŵĞŵƵŵůŽĐĂůĐŚĂŵĂĚŽ,ƵĚĂŝďŝǇĂŚĞ͕Ƶŵ
ƚƌĂƚĂĚŽĚĞƉĂǌĨŽŝĂƐƐŝŶĂĚŽĂƉſƐŝŶƚĞŶƐĂƐŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐ͘ůŐƵŶƐĂƌƟŐŽƐͬ
itens do Tratado foram fortemente contestados pelos crentes, muitos
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se perguntavam o porquê que eles deveriam retornar a Madinah sem
ƚĞƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚŽhŵƌĂŚ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞůĞƐĞƐƚĂǀĂŵƐŽďƌĞĂsĞƌĚĂĚĞĞ
ŽƐƉĂŐĆŽƐĚĞDĂŬŬĂŚĞƌĂŵŝŶĐƌĠĚƵůŽƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐƋƵĞ
foram revelados após a conclusão do Tratado o descreveram como uma
vitória clara e deram aos crentes as boas-novas decisivas da vitória
ƐŽďƌĞŽƐƉĂŐĆŽƐĚĞDĂŬŬĂŚĞŵƵŵĨƵƚƵƌŽƉƌſǆŝŵŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: ;ŵǀĞƌĚĂĚĞ͕ůůĂŚĐŽŶĮƌŵŽƵŽƐŽŶŚŽ
do Seu Mensageiro: Se Allah quisesse, entraríeis tranquilos,
sem temor, na Sagrada Mesquita; uns com as cabeças raspadas,
outros com os cabelos cortados, sem medo. Ele sabe o que
vós ignorais, e vos concedeu, não obstante isso, um triunfo
imediato. Ele foi Quem enviou o Seu Mensageiro com a
orientação e com a verdadeira religião, para fazê-las prevalecer
ƐŽďƌĞƚŽĚĂƐĂƐŽƵƚƌĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͖ĞůůĂŚĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞdĞƐƚĞŵƵŶŚĂ
disso). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϴ͗ϮϳͲϮϴ
Um ano depois, os Muçulmanos foram capazes de realizar Umrah
cumprindo a visão do Profeta Muhammad ᕟ, e no ano seguinte,
ĞůĞƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌĂŵĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂŬŬĂŚ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞŵďŽƌĂŚŽƵǀĞƐƐĞ
apenas cerca de mil e quinhentos Muçulmanos na época do tratado
ĚĞ,ƵĚĂŝďŝǇĂŚ͕ĚŽŝƐĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐ͕ŽWƌŽĨĞƚĂᕟĐŽŶƐĞŐƵŝƵƉĂĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌDĂŬŬĂŚĐŽŵƵŵĞǆĠƌĐŝƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĚĞǌŵŝůDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽ ŽƐ ĚŽŝƐ ĂŶŽƐ ĚĞ ƉĂǌ ƉĞƌŵŝƟƌĂŵ ƋƵĞ Ă DĞŶƐĂŐĞŵ ƐĞ
ĞƐƉĂůŚĂƐƐĞĂŵƉůĂŵĞŶƚĞŶĂWĞŶşŶƐƵůĂƌĄďŝĐĂ͘
ϯ͘KƵƚƌĂƉƌĞǀŝƐĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞǀĞŵƐŽďƌĞŽĨĂƌĂſĚŽŐŝƚŽ͕
ƋƵĞŽƉƌŝŵŝƵŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞů͘ůůĂŚĞŶǀŝŽƵDŽŝƐĠƐƉĂƌĂĞůĞ͕ĐŽŵĂ
ŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽŶǀŝĚĄͲůŽĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌĞŵĞƵƐjŶŝĐŽ͕ĞƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞŽƐ
ŝƐƌĂĞůŝƚĂƐĚĞŝǆĂƐƐĞŵŽŐŝƚŽĐŽŵDŽŝƐĠƐ͘KĨĂƌĂſƌĞĐƵƐŽƵĞĂůƵƚĂ
ĞŶƚƌĞĞůĞƐĐŽŶƟŶƵŽƵƉŽƌŵƵŝƚŽƐĂŶŽƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂŶŽŝƚĞDŽŝƐĠƐ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƵŵĂƌĐŚĂƌĞŵĚŝƌĞĕĆŽĂŽDĂƌsĞƌŵĞůŚŽĐŽŵƐĞƵƉŽǀŽ͕ŵĂƐŽ
&ĂƌĂſ͕ƚŽŵĂŶĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƚĞŶƚĂƟǀĂĞĚĞĐŝĚŝŶĚŽĂŶŝƋƵŝůĂƌ
ŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞůĚĞƵŵĂǀĞǌƉŽƌƚŽĚĂƐ͕ƉĂƌƟƵĞŵƉĞƌƐĞŐƵŝĕĆŽ͘
YƵĂŶĚŽDŽŝƐĠƐĐŚĞŐŽƵĂŽDĂƌsĞƌŵĞůŚŽ͕ŽƚŽĐŽƵĐŽŵƐĞƵĐĂũĂĚŽ
sob a orientação de Allah, e um caminho milagroso se abriu através
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ĚŽŵĂƌƉĞƌŵŝƟŶĚŽƋƵĞŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞůƉĂƐƐĂƐƐĞŵĞŵƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͘K
&ĂƌĂſƚĞŶƚŽƵƐĞŐƵŝͲůŽƐ͕ŵĂƐĨŽŝĂĨŽŐĂĚŽĐŽŵƐƵĂƐůĞŐŝƁĞƐ͘ƐƚĂŚŝƐƚſƌŝĂ͕
até agora é muito familiar para Judeus e Cristãos, como também é
ƌĞůĂƚĂĚŽŶĂşďůŝĂ͕ŵĂƐŽƋƵĞƐĞƐĞŐƵĞĠƵŵĮŶĂů;ĞƵŵĂƉƌŽĨĞĐŝĂ
ƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞͿĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĂƉĞŶĂƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: ; ĮǌĞŵŽƐ ĂƚƌĂǀĞƐƐĂƌ Ž ŵĂƌ ŽƐ
israelitas; porém o Faraó e seu exército perseguiram-no iníqua e
ŚŽƐƟůŵĞŶƚĞĂƚĠƋƵĞ͕ĞƐƚĂŶĚŽĂƉŽŶƚŽĚĞĂĨŽŐĂƌͲƐĞ͕Ž&ĂƌĂſĚŝƐƐĞ͗
Creio agora que não há mais divindade além Daquele (Deus)
em que creem os israelitas, e sou um dos submissos! (E foi-lhe
dito): Agora crês, ao passo que antes te havias rebelado e eras
um dos corruptores! Porém, hoje salvamos apenas o teu corpo,
para que sirvas de exemplo à tua posteridade. Em verdade, há
muitos humanos que estão negligenciando os Nossos versículos).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϬ͗ϵϬͲϵϮ
ŵŵĞĂĚŽƐĚŽƐĠĐƵůŽyy͕ĐŝĞŶƟƐƚĂƐĞǆĂŵŝŶĂƌĂŵŽƐĐŽƌƉŽƐĚŽƐĨĂƌĂſƐ
ĞƌĞŝƐŵŽƌƚŽƐĚŽŐŝƚŽŶƟŐŽƋƵĞŚĂǀŝĂŵƐŝĚŽĞƐĐĂǀĂĚŽƐĞĞǆƉŽƐƚŽƐ
ŶŽDƵƐĞƵĚŽĂŝƌŽ͘ůĞƐĨŽƌĂŵĐĂƉĂǌĞƐĚĞůŝŵŝƚĂƌŽĐŽƌƉŽĚŽ&ĂƌĂſ
de Moisés a dois corpos alojados no Museu, um dos quais parecia ter
ŵƷůƟƉůĂƐĨƌĂƚƵƌĂƐĚŽƐŽƐƐŽƐĚŽĐƌąŶŝŽǀŝƐƚŽƉŽƌZĂŝŽͲyĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂ
ĚĞĂĨŽŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƵŵĞǆĂŵĞĚĞƐƵĂĐĂǀŝĚĂĚĞƚŽƌĄĐŝĐĂ͕ĐŽŵŽƉŽĚĞƌŝĂ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƌƐĞƵŵĂŵŽŶƚĂŶŚĂĚĞĄŐƵĂĐĂŝƐƐĞƐŽďƌĞĞůĞ͘ŶƚĆŽŵĂŝƐƵŵĂ
vez, o Alcorão Sagrado vem com uma previsão realizada apenas nos
ƷůƟŵŽƐĐĞŵĂŶŽƐ͊
ŶƚĞƐĚĞƉĂƐƐĂƌŵŽƐƉĂƌĂŽƉƌſǆŝŵŽƉŽŶƚŽ͕ŚŽũĞĞŵĚŝĂ͕ŵƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ƌĞƉĞƚĞŵƚƌŝƐƚĞŵĞŶƚĞĂŵĞŶƟƌĂĚĞƋƵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŚŝƐƚſƌŝĂƐĚĞƉŽǀŽƐ
ĂŶƟŐŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĨŽƌĂŵƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĂƐ
ƉŽƌDƵŚĂŵŵĂĚĚĂşďůŝĂ͘KƋƵĞƚŽƌŶĂĞƐƐĂƉƌŽĨĞĐŝĂĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌƚĆŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĠŽĨĂƚŽƋƵĞŶĆŽĞůĂĞǆŝƐƚĞĞŵŶĞŶŚƵŵůƵŐĂƌŶĂşďůŝĂ
ĚĞŚŽũĞ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽͲŶŽƐĐŽŵƵŵĂĚĞĚƵĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ͗ĂͿŽƵĂşďůŝĂĨŽŝ
ĐŽƌƌŽŵƉŝĚĂĞĞƐƐĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽƐƚƵŵĂǀĂĞƐƚĂƌůĄŶŽƉĂƐƐĂĚŽ͕ŵĂƐĂŐŽƌĂ
ĨŽŝƉĞƌĚŝĚŽ͕ŽƵďͿŽDƵŚĂŵŵĂĚᕟ é realmente o Profeta e Mensageiro
ĚĞĞƵƐ͕ŽƷŶŝĐŽƋƵĞƌĞĐĞďĞƵƌĞǀĞůĂĕĆŽĞůĞ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĚĞƚĂůŚĞƐŶĆŽ
revelados anteriormente.
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ϰ͘EĂŵĞƐŵĂŶŽƚĂ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĚĞƐĐƌĞǀĞŽŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞĚŽŐŝƚŽ
ĐŽŵŽ͞ZĞŝ͟ŶŽƚĞŵƉŽĚĞ:ŽƐĠ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽDŽŝƐĠƐƐĞĚŝƌŝŐĞĂŽŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞ
ĐŽŵŽ͞&ĂƌĂſ͘͟ƐƚĂĠƵŵĂƉƌĞĐŝƐĆŽƉĞƋƵĞŶĂ͕ŵĂƐƌĞǀĞůĂĚŽƌĂ͕ƉŽŝƐŶŽ
ƚĞŵƉŽĚĞ:ŽƐĠ͕ŽƐŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞƐ͕ĞƌĂŵĚĂĚŝŶĂƐƟĂ,ǇŬŽƐĞĞƌĂŵƐĞŵŝƚĂƐ͘
ůĞƐŶĆŽƐĞƌĞĨĞƌŝƌĂŵĂƐŝŵĞƐŵŽƐĐŽŵŽ͞ĨĂƌĂſƐ͘͟ƐƚĞƚĞƌŵŽĨŽŝĂƉĞŶĂƐ
ƵƐĂĚŽŵĂŝƐƚĂƌĚĞƉĞůĂƐĚŝŶĂƐƟĂƐĞŐşƉĐŝĂƐŶĂƟǀĂƐƋƵĞƐƵďƐƟƚƵşƌĂŵĂ
ĚŝŶĂƐƟĂ,ǇŬŽƐŶŽƚĞŵƉŽĚĞDŽŝƐĠƐ͘
A Bíblia prova-se novamente imprecisa neste ponto, referindo-se
Ă ĂŵďŽƐ ĐŽŵŽ ͞&ĂƌĂſ͘͟ K ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ ƚĂŵďĠŵ ĚĞƐĐƌĞǀĞ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƐƉĞĐƚŽƐĚĂƌĞůŝŐŝĆŽĞŐşƉĐŝĂĂŶƟŐĂ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂ
adoração do faraó como um deus. Esses fatos foram apenas realizados
ŶŽƐĠĐƵůŽyy͕ĂƉſƐĞǆƚĞŶƐĂƐƉĞƐƋƵŝƐĂƐĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐĂƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
só poderiam ser conhecidos pelo Profeta Muhammad ᕟ através da
revelação de Allah o Onisciente.
ϱ͘KƵƚƌĂƉƌŽĨĞĐŝĂƋƵĞƐĞĐƵŵƉƌŝƵĂƉĞŶĂƐŶŽƐƷůƟŵŽƐĐĞŵĂŶŽƐĠŽ
restabelecimento do estado de Israel. No Alcorão Sagrado, Allah o
ůơƐƐŝŵŽĚĞĐůĂƌĂ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (E depois disso dissemos aos israelitas:
Habitai a Terra, porque, quando chegar a Segunda cominação,
reunir-vos-emo sem grupos heterogêneos). Alcorão Sagrado, 17:104.
Aqui o Alcorão Sagrado menciona claramente que, após a divisão dos
ĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞů͕ůůĂŚŽƐƌĞƵŶŝƌŝĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶĂĕƁĞƐ͕ĞĚĞƐĐƌĞǀĞĐŽŵ
ƉƌĞĐŝƐĆŽĂĐŽŶơŶƵĂŵŝŐƌĂĕĆŽĚĞ:ƵĚĞƵƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂşƐĞƐĂŽƌĞĚŽƌ
do mundo para o Estado de Israel até os dias de hoje. Além disso, no
ŝŶşĐŝŽĚĞ^ƵƌĂƚĂϭϳ͕ĚĂƋƵĂůĞƐƐĂƉƌŽĨĞĐŝĂĠƟƌĂĚĂ͕ŚĄƚĂŵďĠŵĂƉƌŽĨĞĐŝĂ
ĚĞƋƵĞůůĂŚĚĞƐƚƌƵŝƌĄŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞůĐŽŵŽƵŵĂƉƵŶŝĕĆŽƉŽƌƐƵĂ
ĐŽŶơŶƵĂĚĞƐŽďĞĚŝġŶĐŝĂĞŽƐƚĞŶƚĂĕĆŽĚĂ>ĞŝĞůĞ͘ƐƐŝŵ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ
ůůĂŚĚĞƌƉŽĚĞƌĂŽƐĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞůŶĂƚĞƌƌĂ͕ĞůĞƐĚĞǀĞŵƚĞƌŽĐƵŝĚĂĚŽ
de cumprir as Leis e Códigos que Ele lhes deu e evitar a sua violação.
ϲ͘ƷůƟŵĂƉƌŽĨĞĐŝĂĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƋƵĞƐĞƌĄĚŝƐĐƵƟĚĂĠĂĚĂ
ŚŽƐƟůŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŝƚĂƐĐƌŝƐƚĆƐ͕ƋƵĞĨŽŝƉƌŽĨĞƟǌĂĚĂƉĂƌĂ
ĐŽŶƟŶƵĂƌĂƚĠŽŝĂĚĂZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ͘
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ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗ (E também aceitamos a promessa daqueles
que disseram: Somos Cristãos! Porém, esqueceram-se de grande
parte do que lhes foi recomendado, pelo que disseminamos a
inimizade e o ódio entre si, até ao Dia da Ressurreição. Allah
os inteirará, então, do que cometeram). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϭϰ

O famoso comentarista, intérprete e estudioso do Alcorão Sagrado,
/ďŶ<ĂƚŚŝƌ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿ͕ĚŝƐƐĞĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽ
o versículo acima:
͞ŝƐƐĞŵŝŶĂŵŽƐĂŝŶŝŵŝǌĂĚĞĞŽſĚŝŽĞŶƚƌĞƐŝ͕ĂƚĠĂŽŝĂĚĂ
ZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ͕͟ŝƐƚŽĠ͗^ĞŵĞĂŵŽƐĞŶƚƌĞƐŝŝŶŝŵŝǌĂĚĞĞſĚŝŽ͕ĞĞůĞƐ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽĂƐƐŝŵĂƚĠĚŽũƵşǌŽĮŶĂů͘ĂşŽƐŐƌƵƉŽƐƌŝƐƚĆŽƐ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐĞƵƐƟƉŽƐ͕ĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽŽĚŝĂŶĚŽƵŶƐ
aos outros e acusando-se uns aos outros como descrentes e
amaldiçoarem-se uns aos outros. Então, cada grupo proíbe
ŽƵƚƌŽƐĚĞĐŚĞŐĂƌĂŽƐĞƵůŽĐĂůĚĞĐƵůƚŽ͕ŽƐďŝǌĂŶƟŶŽƐĂĐƵƐĂŵŽƐ
jacobitas de descrença, os Nestorianos acusam os arianos de
descrença e assim por diante. Cada grupo acusa os outros como
ĚĞƐĐƌĞŶƚĞƐŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽĞĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽĐŽŵŝƐƐŽĂƚĠĂŽŝĂĚŽ
:ƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘&ŝŵĚĂĐŝƚĂĕĆŽ͘
Esta é a realidade vivida por eles até hoje, como muitos Cristãos
ƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂŵŝƐƐŽ͘ƐƐĞƟƉŽĚĞƉƌŽĨĞĐŝĂŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĠĚŽ
ƟƉŽƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĚĞƐĞũĂǀĂŵ͕ĞůĞƐƉŽĚĞƌŝĂŵƚĞƌŵƵĚĂĚŽ
ĂƋƵĞůĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƋƵĞůůĂŚĚĞĐůĂƌŽƵĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞůĞƐ͕ŵĂƐ͕ƌĞĨƵƚĂŵ
o Alcorão Sagrado. No entanto, eles não conseguem mudar como
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĂďĂŶĚŽŶŽͬŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂĚĞƐƵĂĂůŝĂŶĕĂĐŽŵůůĂŚ͕ĞƐƚĞĠ
ŽƵƚƌŽƐŝŶĂůĚĂsĞƌĚĂĚĞĞĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂŵŝůĂŐƌŽƐĂĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘

3URIHFLDVQRV+DGLWKV 'LWRV GR3URIHWD0XKDPPDGᕟ
DĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞĂůŝŶŚĂĚŽĐŽŵŽ͞ƚĞƐƚĞĚĞĐŝƐŝǀŽ͟ĚĂşďůŝĂƋƵĞĂĮƌŵĂ
que um verdadeiro profeta é aquele cujas profecias se tornariam
realidade sem nunca estarem erradas, a Sunnah é muito rica em
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ƉƌŽĨĞĐŝĂƐ͘ǆŝƐƚĞƚĂŶƚĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐƋƵĞƐĞƌŝĂůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞŝŵƉŽƐƐşǀĞů
ŵĞŶĐŝŽŶĄͲůĂƐĂƋƵŝĐŽŵŽĞůĂƐƐĆŽ͕ĞĞƐƚĞĂƐƐƵŶƚŽƉƌĞĐŝƐĂƌŝĂĚĞůŝǀƌŽƐ
ŝŶƚĞŝƌŽƐĞĂƚĠŵĞƐŵŽĞŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĂƐ͘DĂƐƵŵĞƐĨŽƌĕŽƐĞƌĄĨĞŝƚŽĂƋƵŝ
para dar ao leitor uma boa compreensão da natureza detalhada das
Profecias do Profeta Muhammad ᕟ, sobre as quais mais informações
ƉŽĚĞŵƐĞƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞďƵƐĐĂĚĂƐ͘ŵƚŽĚŽƐŽƐĐĂƐŽƐĂďĂŝǆŽ͕Ž
,ĂĚŝƚŚƐĞƌĄĞƐĐƌŝƚŽĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ƵŵďƌĞǀĞĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƉĂƌĂĂũƵĚĂƌ
na compreensão.
ϭ͘^ĞŐƵŶĚŽ^ĂŚůŝŶ^ĂĂĚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ele narra: No dia de Khaibar, o Mensageiro de Allah ᕟ disse:
“Amanhã darei esta bandeira a um homem que ama Allah e Seu
Mensageiro e Allah e Seu Mensageiro o amam, cujas mãos Allah
nos dará a vitória. Naquela noite as pessoas permaneceram
ansiosas na esperança de serem indicados para carregar a
bandeira. De manhã, foram ao encontro do Mensageiro de
Allah ᕟĞƚŽĚŽƐĞƐƉĞƌĂǀĂŵƌĞĐĞďġͲůĂ;ŝƐƚŽĠ͕ĂďĂŶĚĞŝƌĂͿ͘K
Profeta ᕟĚŝƐƐĞ͗͞KŶĚĞĞƐƚĄůŝŝŶďŝdĂůŝď͍͟&ŽŝĚŝƚŽ͗͞ůĞĞƐƚĄ
sofrendo de problemas oculares, ó Mensageiro de Allah”. Ele ᕟ
disse: “Tragam-me”. Ali foi trazido e o Mensageiro de Allah ᕟ
cuspiu em seus olhos e suplicou por ele. Então, Ali foi curado
ĐŽŵŽƐĞŶƵŶĐĂƟǀĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ŶƚĆŽŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ deu-lhe
a bandeira. Ali disse: Ó Mensageiro de Allah ᕟ! Lutarei com
ĞůĞƐĂƚĠƋƵĞƐĞƚŽƌŶĞŵĐŽŵŽŶſƐ͘KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ
disse: “Prossiga e não se apresse, até quando você entrar em
seu território, chame-os para abraçar o Islam e informe-os dos
Direitos de Allah que eles devem observar, pois Allah, mesmo
que um único homem seja guiado por Allah para o Islam através
ĚĞƟ͕ĞŶƚĆŽŝƐƐŽƐĞƌĄŵĞůŚŽƌƉĂƌĂǀŽĐġĚŽƋƵĞŽƐďŽŶƐĐĂŵĞůŽƐ
vermelhos”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
<ŚĂŝďĂƌĞƌĂƵŵĂĐŝĚĂĚĞĨŽƌƟĮĐĂĚĂ͕ŚĂďŝƚĂĚĂƉŽƌƵŵŐƌƵƉŽĚĞ:ƵĚĞƵƐ
que violaram um tratado de paz com os Muçulmanos e se juntaram
ă ĐŽĂůŝǌĆŽ ĚĞ ĚĞƐĐƌĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĂƚĂĐĂƌ Ă ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ DĂĚŝŶĂŚ͘ ƐƐĂ
coalizão fracassou e os Muçulmanos foram então combatê-los por
ƚƌĂŝƌƐĞƵƚƌĂƚĂĚŽĞƉŽƌƚĞŶƚĂƌŵĂƚĄͲůŽƐ͘ƉſƐĂůŐƵŶƐĚŝĂƐƚĞŶƚĂŶĚŽ
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ƐŝƟĂƌĂĨŽƌƚĂůĞǌĂ͕ŽWƌŽĨĞƚĂᕟĚŝƐƐĞƋƵĞŶĂŵĂŶŚĆƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĮĂƌŝĂ
a bandeira a um homem a quem Allah Todo-Poderoso daria a vitória.
ůĞĞŶƚƌĞŐŽƵĂďĂŶĚĞŝƌĂĂŽůŝŝŶďŝdĂůŝď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿĞ͕ŶŽŵĞƐŵŽĚŝĂĂĨŽƌƚĂůĞǌĂĨŽŝĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂƐŽďŽĐŽŵĂŶĚŽ
ĚĞůŝďŝdĂůŝď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͘
Ϯ͘^ĞŐƵŶĚŽEĂĮ/ďŶhƚďĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra que: o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Certamente que
ĂƚĂĐĂƌĞŝƐĂƌĄďŝĂĞůůĂŚǀŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄĂĐŽŶƋƵŝƐƚĄͲůĂ͕ĂƚĂĐĂƌĞŝƐ
ĂWĠƌƐŝĂĞůůĂŚǀŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄĂĐŽŶƋƵŝƐƚĄͲůĂ͕ĂƚĂĐĂƌĞŝƐĂZŽŵĂ
ĞůůĂŚǀŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄĐŽŶƋƵŝƐƚĄͲůĂĞĂƚĂĐĂƌĞŝŽĂŶƟĐƌŝƐƚŽĞůůĂŚ
ǀŽƐƉĞƌŵŝƟƌĄĂĚĞƌƌŽƚĄͲůŽ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
E em um Hadith de apoio, Abu Qabil (que Allah esteja tenha misericórdia
ƉŽƌĞůĞͿŶĂƌƌĂƋƵĞ͗ƵŵĂǀĞǌ͕ĞƐƚĂǀĂŵƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŵďĚƵůůĂŚ/ďŶŵƌ
ŝŶůͲƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͕ĞĞůĞŝŶĚĂŐŽƵƐŽďƌĞ
ƋƵĂůĚĂƐĚƵĂƐĐŝĚĂĚĞƐ͕ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂŽƵZŽŵĂ͕ƐĞƌŝĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂ
primeiro pelos Muçulmanos. Ele então ordenou que um recipiente
ĨŽƐƐĞ ƚƌĂǌŝĚŽ Ğ ĚĞůĞ ƟƌŽƵ Ƶŵ ůŝǀƌŽ Ğŵ ƋƵĞ ŚĂǀŝĂ ĞƐĐƌŝƚŽ ĂůŐƵŵĂƐ
ĚĂƐŶĂƌƌĂĕƁĞƐ;,ĂĚŝƚŚͿƋƵĞƟŶŚĂŐƌĂǀĂĚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟ. Ele então narrou para nós o seguinte:
ĞƌƚĂǀĞǌ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĞƐƚĄǀĂŵŽƐƐĞŶƚĂĚŽƐĚŝĂŶƚĞĚŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟ, alguém lhe perguntou: “Qual das cidades será
ƉƌŝŵĞŝƌĂĂƐĞƌĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂƉĞůŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ
ŽƵZŽŵĂ͍͟KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ respondeu: “Vocês primeiro
conquistarão a cidade de Hiráclio”. (Relatado por Ahmad,
ůͲĂĂƌŝŵŝĞŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐͿ
Na declaração do Profeta Muhammad ᕟ͕ ͞Ă ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ,ŝƌĄĐůŝŽ͕͟
ƐŝŐŶŝĮĐĂŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ͕ƋƵĞĞƌĂĂĐĂƉŝƚĂůĚŽ>ĞƐƚĞ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚŽ/ŵƉĠƌŝŽ
ZŽŵĂŶŽŝǌĂŶƟŶŽ͕ŽŶĚĞ,ŝƌĄĐůŝŽĨŽŝĞŵƉŽƐƐĂĚŽĐŽŵŽĠƐĂƌ͘ƐƐĂ
ƉƌŽĨĞĐŝĂƌĞĂůŵĞŶƚĞĂĐŽŶƚĞĐĞƵŶŽƐĠĐƵůŽys͕ŽŝƚŽĐĞŶƚŽƐĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐ
que o Profeta ᕟĨĞǌĞƐƐĂƉƌŽĨĞĐŝĂ͕ƋƵĂŶĚŽDƵŚĂŵŵĂĚůͲ&ĂƟŚ͕Ž
<ŚĂůŝĨĂŚƚƵƌĐŽ͕ĐŽŶƋƵŝƐƚŽƵŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ;ĂĐŝĚĂĚĞĠĂŐŽƌĂĐŽŶŚĞĐŝĚĂ
ĐŽŵŽ/ƐƚĂŵďƵůͿ͘

'U$OL6KHKDWD

123

Ambas as profecias, é claro que se tornaram realidades, como a história
pode atestar facilmente e, além disso, se tornaram realidades na
ŽƌĚĞŵĞǆĂƚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĂŵƉƌŽĨĞƟǌĂĚĂƐ͘KƐĞŐƵŶĚŽ,ĂĚŝƚŚƚĂŵďĠŵ
fornece evidência de que o Hadith do Profeta ᕟ foi, de fato, escrito
durante sua vida.
O Profeta Muhammad ᕟ também previu a conquista do Egito e disse
aos seus Companheiros para tratar bem o seu povo. Além disso,
durante um dos cercos de sua cidade de Madinah por uma coalizão
ĚĞĚĞƐĐƌĞŶƚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌƚĞƐĚĂƉĞŶşŶƐƵůĂĂƌĄďŝĐĂ͕ŽWƌŽĨĞƚĂᕟ
ƉƌŽĨĞƟǌŽƵƋƵĞŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƌĞĐĞďĞƌŝĂŵĂƐƚĞƌƌĂƐĚŽ/ġŵĞŶĞŽƐ
ƉĂůĄĐŝŽƐďƌĂŶĐŽƐĚĂWĠƌƐŝĂĐŽŵƚŽĚŽƐŽƐƚĞƐŽƵƌŽƐĚŽ/ŵƉĞƌĂĚŽƌƉĞƌƐĂ
<ŝƐƌĂ;ŽƐƌŽĞƐͿ͘ůŐƵŶƐĚŽƐŚŝƉſĐƌŝƚĂƐƌŝƌĂŵƋƵĂŶĚŽŽƵǀŝƌĂŵŝƐƐŽĞ
ĚŝƐƐĞƌĂŵ͗͞ƋƵŝƚĞŵŽƐŵĞĚŽĚĞƐĂŝƌƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽĐŚĂŵĂĚŽĚĂ
ŶĂƚƵƌĞǌĂ;ĚĞǀŝĚŽăŐƌĂǀŝĚĂĚĞĚŽĐĞƌĐŽͿ͕ĞĞůĞŶŽƐŝůƵĚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĂƐ
ĚĞ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌ ZŽŵĂ͕ WĠƌƐŝĂ Ğ /ĠŵĞŶ͍͊͟ EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ƚŽĚĂƐ ĞƐƐĂƐ
profecias foram cumpridas dentro de algumas décadas das nobres
palavras do Mensageiro de Allah ᕟ.
ϯ͘^ĞŐƵŶĚŽƵĨŝŶDĂůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra que: O Profeta ᕟ disse: “Esperei seis incidentes antes da
chegada da Hora (Dia do Juízo Final): A primeira, minha morte;
o segundo, a conquista de Jerusalém; terceiro, uma praga entre
os Muçulmanos que os matará em grande número; quarto, a
ĂďƵŶĚąŶĐŝĂĚĞƌŝƋƵĞǌĂƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵŶĆŽĮĐĂƌŝĂŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂĚŽ
em receber cem moedas de ouro (porque não ter tanto valor);
quinto, uma tentação que envolveria todas as famílias árabes
sem exceção; sexto, um tratado de paz com os romanos, porém os
romanos violarão e virão vos atacar (os Muçulmanos) sob oitenta
bandeiras, com doze mil soldados atrás de cada bandeira”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞŽƵƚƌŽƐͿ
KƵƚƌŽĞǆĞŵƉůŽƋƵĞŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ deu, não apenas os detalhes dos
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵŽĐŽƌƌĞƌĂŵŶĂŽƌĚĞŵĞǆĂƚĂ͘:ĞƌƵƐĂůĠŵĨŽŝ
conquistada na primeira década após a morte do Profeta ᕟ, e apenas
alguns anos depois, ocorreu uma epidemia de peste negra na região
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ĚĞhŵǁĂƐ͕ŶĂ'ƌĂŶĚĞ^şƌŝĂ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽŶĂŵŽƌƚĞĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
setenta mil Muçulmanos. Além disso, a riqueza logo se tornou abundante
ĐŽŵĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂWĠƌƐŝĂĞĚĞǀĄƌŝŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐƌŽŵĂŶŽƐďŝǌĂŶƟŶŽƐ͘
Ğ ĨĂƚŽ͕ Ă ƌŝƋƵĞǌĂ ĐŽŶƟŶƵŽƵ Ă ĂƵŵĞŶƚĂƌ ĞŶƚƌĞ ŽƐ DƵĕƵůŵĂŶŽƐ
tradicionalmente empobrecidos na medida em que, na época do
ŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞũƵƐƚŽhŵĂƌ/ďŶďĚƵůǌǌŝǌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿ͕ŽŐŽǀĞƌŶŽŶĆŽĞŶĐŽŶƚƌŽƵƉĞƐƐŽĂƐƉŽďƌĞƐƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĐĂƌŝĚĂĚĞ
ƉŽƌƋƵĞƚŽĚŽŵƵŶĚŽĞƐƚĂǀĂŵƵŝƚŽďĞŵĮŶĂŶĐĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͘EŽƋƵĞĚŝǌ
ƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽƋƵĞĂĨĞƚĂŵŽƐĄƌĂďĞƐĞĂǀŝŽůĂĕĆŽĚŽƚƌĂƚĂĚŽ
de paz com os Romanos, ainda não ocorreram, e são entendidos como
ser o precursor de alguns dos maiores sinais que virão imediatamente
ĂŶƚĞƐĚŽŝĂĚŽ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘
ϰ͘^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: O Profeta ᕟ disse: “A Hora não será estabelecida até que
lutem com o Khudh e os Kirman dentre os não árabes. Elas vão
ser de rosto avermelhado, nariz chato e olhos pequenos; seus
rostos parecerão escudos planos e seus sapatos serão feitos de
cabelo”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
Neste Hadith, o Profeta ᕟ descreve aos seus Companheiros como os
Muçulmanos do futuro combateriam os invasores mongóis (Ghenghis
<ŚĂŶ͕ĞƚĐ͘ͿƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĐŽŵŽ
ele os descreveu acima. Em outro Hadith, aconselha seus seguidores
Ă ͞ĚĞŝǆĄͲůŽƐ ŽŶĚĞ ĞůĞƐ ŽƐ ĚĞŝǆĂƌĞŵ͕͟ Ğŵ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ă ƐƵĂ ŐƌĂŶĚĞ
ferocidade e aos horrores que cairiam sobre os Muçulmanos quando os
encontrariam em batalha. Os Muçulmanos encontraram pela primeira
vez esses guerreiros épicos cerca de setecentos anos após o tempo
do Profeta ᕟ͕ĞĞůĞƐĞƐƚĂǀĂŵăďĞŝƌĂĚĂĂŶŝƋƵŝůĂĕĆŽŶĂ'ƌĂŶĚĞ^şƌŝĂ
antes que esses invasores fossem conquistados para a religião Islâmica.
Além disso, o Profeta Muhammad ᕟ mencionou que haveria sinais
ĂŶƚĞĐŝƉĂŶĚŽĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĚŽƷůƟŵŽĚŝĂ;ŝĂĚŽ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽͿ͘ŶƚƌĞ
os que claramente aconteceram estão:
ϱ͘^ĞŐƵŶĚŽhŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗KWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟĚŝƐƐĞ͙͗͞ĞĚĞŶƚƌĞƐĞƵƐ
ƐŝŶĂŝƐ;ŽƐĚŽŝĂĚŽ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽͿ͕ƋƵĂŶĚŽǀŝƌĞƐŽƐĚĞƐĐĂŵŝƐĂĚŽƐĞ
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ĚĞƐĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉĂƐƚŽƌĞƐĚĞŽǀĞůŚĂƐĐŽŵƉĞƟŶĚŽŶĂƐĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐ
ĚĞĂůƚŽƐĞĚŝİĐŝŽƐ͘͘͘͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
,ŽũĞ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐŽƐĄƌĂďĞƐĚĂWĞŶşŶƐƵůĂƌĄďŝĐĂ͕ƋƵĞŵĞŶŽƐĚĞ
cinquenta anos (pouco antes da descoberta de petróleo em muitas
ƌĞŐŝƁĞƐĚĂWĞŶşŶƐƵůĂƌĄďŝĐĂͿĞƌĂŵƉĂƐƚŽƌĞƐĞŵƉŽďƌĞĐŝĚŽƐĚĞĐĂŵĞůŽƐ
ĞŽǀĞůŚĂƐ͕ĂŐŽƌĂĞƐƚĆŽĐŽŵƉĞƟŶĚŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐŵĂŝƐĂůƚŽƐĞĂ
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĂƌƌĂŶŚĂͲĐĠƵƐůƵǆƵŽƐŽƐĚŽƉůĂŶĞƚĂ͘ƵŵĞƐŵŽĂƐƐŝƐƟĂ
um vídeo de um amigo dos Emirados Árabes Unidos mostrando como
aquele país passou de desertos abertos com barracas espalhadas e
ƉĂƐƚŽƌĞƐŶƀŵĂĚĞƐĂƵŵǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽũĂƌĚŝŵĚĞůƵǆŽĞĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĐŽŵ
o advento da descoberta de petróleo em suas terras!
O que também é incomum nesse Hadith é o fato de que esses altos
ĞĚŝİĐŝŽƐĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐŶŽĚĞƐĞƌƚŽ͘EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƌƌĂŶŚĂͲ
ĐĠƵƐƐĆŽĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐƉŽƌƋƵĞŶĆŽŚĄƚĞƌƌĞŶŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵşͲ
los, somente a direção que pode se construir é para acima. No entanto,
ŶŽĚĞƐĞƌƚŽ͕ŚĄďĂƐƚĂŶƚĞƚĞƌƌĂĞŵƚŽĚĂƐĂƐĚŝƌĞĕƁĞƐ͕ŵĂƐĞůĞƐĐŽŵƉĞƚĞŵ
ŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĂƌƌĂŶŚĂͲĐĠƵƐƉŽƌĞǆƚƌĂǀĂŐąŶĐŝĂĞĚĞƐĞũŽĚĞŵŽƐƚƌĂƌ͕
ŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞƐĞƚŽƌŶĂƌŝĂŵĐŽŵƵŶƐĂŶƚĞƐĚŽjůƟŵŽŝĂ͘
ϲ͘^ĞŐƵŶĚŽŶĂƐŝŶDĂůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗KWƌŽĨĞƚĂᕟĚŝƐƐĞ͗͞EĆŽĐŚĞŐĂƌĄŽŝĂĚŽ:ƵşǌŽ&ŝŶĂů
ĂƚĠƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐĞĞǆŝďĂŵĞǀĂŶŐůŽƌŝĞŵͲƐĞĚĂƐDĞƐƋƵŝƚĂƐ͘͟
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌďƵĂƵĚͿ
EŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĐĞŵ ĂŶŽƐ͕ ĂƐ ŵĞƐƋƵŝƚĂƐ ƐĞ ƚŽƌŶĂƌĂŵ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ
ůƵǆƵŽƐĂƐ͕ĐŽŵĐƷƉƵůĂƐĚĞĂǌƵůĞũŽƐŝŶƐĐƌŝƚĂƐĐŽŵĐĂůŝŐƌĂĮĂŽƌŶĂŵĞŶƚĂĚĂ͕
ƉŝƐŽƐĚĞŵĄƌŵŽƌĞ͕ƚĂƉĞƚĞƐŐƌŽƐƐŽƐ͕ůƵƐƚƌĞƐĐĂƌŽƐƉĞŶĚƵƌĂĚŽƐ͖ŵĞƐŵŽ
que o Profeta ᕟ tenha ordenado simplicidade nos templos de culto e
ĂůĞƌƚĂĚŽƐŽďƌĞĂĞǆƚƌĂǀĂŐąŶĐŝĂ͘
ϳ͘^ĞŐƵŶĚŽDĂ͛ƋĂůŝŶzĂƐĂĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse: “Juro por Allah, este
mundo não passará até que chegue um momento de matança
aleatória em que aquele que mata não sabe por que está
matando, e aquele que é morto não sabe por que está sendo
morto”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
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^ŽŵĞŶƚĞŶŽƐƷůƟŵŽƐĐŝŶƋƵĞŶƚĂĂŶŽƐĞƐƐĂƉƌŽĨĞĐŝĂƐĞĐŽŶĐƌĞƟǌŽƵ͕ĚĞ
certa maneira, com uma precisão assustadora. Na América hoje (um
ĨĞŶƀŵĞŶŽƋƵĞŝŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞĞƐƚĄƐĞĞƐƉĂůŚĂŶĚŽƉŽƌŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐ
ƉĂşƐĞƐͿ͕ĂƐŐĂŶŐƵĞƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞǆŝŐĞŵƋƵĞŶŽǀŽƐŵĞŵďƌŽƐ
ŵĂƚĞŵƵŵĂƉĞƐƐŽĂĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƐƵĂ͞ŝŶŝĐŝĂĕĆŽ͘͟
ŽŵŽƚĂů͕ŽĂƐƐĂƐƐŝŶŽŶĆŽƚĞŵŝĚĠŝĂĚĞƉŽƌƋƵġĞůĞĞƐƚĄŵĂƚĂŶĚŽƐƵĂ
ǀşƟŵĂ͕ŶĞŵĂǀşƟŵĂƐĂďĞƉŽƌƋƵġĞƐƚĄƐĞŶĚŽŵŽƌƚĂ͘
Além disso, isso também se espalhou para a arena da guerra, onde com
muita frequência, os soldados americanos perguntam abertamente
ƉŽƌƋƵġĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĞŶǀŝĂĚŽƐƉĂƌĂƚĞƌƌĂƐĚŝƐƚĂŶƚĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĚŽůĄ
ƐĞŵŵŽƟǀŽƐĐůĂƌŽƐ͘ƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĞůĞƐĞƐƚĆŽŵĂƚĂŶĚŽ͕ŶĞƐƐĞŵĞŝŽ
tempo, estão fazendo a mesma pergunta, enquanto são mortas aos
ŵŝůŚĂƌĞƐƉŽƌ͞ďŽŵďĂƐŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐ͟ĞĨƵǌŝƐĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐĚĞƐŽůĚĂĚŽƐ
adolescentes aterrorizados.
ϴ͘^ĞŐƵŶĚŽďĚƵůůĂŚ/ďŶhŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞƐͿŶĂƌƌĂ͗͞KWƌŽĨĞƚĂ ᕟ veio até nós e disse: Ó Emigrantes,
ǀŽĐġƐƉŽĚĞŵƐĞƌĂƟŶŐŝĚŽƐƉŽƌĐŝŶĐŽĐŽŝƐĂƐ͕ůůĂŚŶĆŽƉĞƌŵŝƟƌĄ
que vivam para vê-las. Se fornicação se disseminar, você deve
perceber que isso nunca aconteceu sem que novas doenças
ĂƟŶŐŝƐƐĞŵŽƉŽǀŽƋƵĞƐĞƵƐĂŶƚĞƉĂƐƐĂĚŽƐŶƵŶĐĂƐŽĨƌĞƌĂŵ͘^Ğ
as pessoas começarem a trapacear nos negócios, você deve
perceber que isso nunca aconteceu sem que a seca e fome
caíssem sobre o povo, e seus governantes as oprimissem. Se
ĂƐƉĞƐƐŽĂƐƌĞƟǀĞƌĞŵĂĞƐŵŽůĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ;ǌĂŬĂƚͿ͕ǀŽĐġĚĞǀĞ
ƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĞŝƐƐŽŶƵŶĐĂĂĐŽŶƚĞĐĞƵƐĞŵƋƵĞĂĐŚƵǀĂĨŽƐƐĞƌĞƟĚĂ
e, se não fosse por causa dos animais, nunca choveria novamente.
Se as pessoas quebrarem a aliança com Deus e Seu Mensageiro,
você deve perceber que isso nunca aconteceu sem Deus enviar
um inimigo contra eles para tomar algumas de suas posses à
força. Se os líderes não governarem de acordo com o Livro de
Allah, você deve perceber que isso nunca aconteceu sem que
ůůĂŚŽƐĮǌĞƐƐĞƐĞĚŝǀŝĚŝƌĞŵŐƌƵƉŽƐĞĞŶƚĆŽůƵƚĂƌƵŵĐŽŶƚƌĂŽ
outro.";ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌ/ďŶDĂũĂŚͿ
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Esta tremenda profecia do Profeta Muhammad ᕟ contém uma
ŐƌĂŶĚĞƌŝƋƵĞǌĂĚĞƉƌĞǀŝƐƁĞƐ͕ŵƵŝƚĂƐ;ƐĞŶĆŽƚŽĚĂƐͿĚĂƐƋƵĂŝƐǀĞŵŽƐ
ao nosso redor hoje em dia. A primeira relação de causa e efeito que
ĠŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞƐƚĄůŝŐĂĚĂĂŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞƐĞǆƵĂůĞƋƵĞ
ŶŽǀĂƐĚŽĞŶĕĂƐƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐŶƵŶĐĂƟŶŚĂŵŽƵǀŝĚŽĨĂůĂƌ͕ƐĞĞƐƉĂůŚĂƌŝĂ
entre eles como consequência disso. Isso claramente foi cumprida com
ĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽͬǀŝŶĚĂĚĂ/^ĞŵŶŽƐƐŽƐƚĞŵƉŽƐ͘
Além disso, os Muçulmanos hoje estão vivendo pela primeira vez em
ƵŵĂĞƌĂƐĞŵƵŵůşĚĞƌDƵĕƵůŵĂŶŽƵŶŝĮĐĂĚŽ;<ŚĂůŝĨĂŚͿ͘EŽƉĂƐƐĂĚŽ͕
ŚĂǀŝĂ ŵŽŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ƋƵĞ ŶĞŶŚƵŵ <ŚĂůŝĨĂŚ ĨŽŝ ĂĐŽƌĚĂĚŽ͕ ŵĂƐ ŽƐ
Muçulmanos nunca viveram por tantas décadas sem nenhuma Liderança
ĞŶƚƌĂůhŶŝĮĐĂĚĂ͘ƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂƉŽĚĞƐĞƌƌĂƐƚƌĞĂĚŽĂƚĠŽŝŶşĐŝŽƐĠĐƵůŽ
yy͕ƋƵĂŶĚŽ͕ƉĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌ͕ĂƐŶĂĕƁĞƐ/ƐůąŵŝĐĂƐĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂƵƐĂƌ>ĞŝƐ
ĞŽŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐƉĞůŽŚŽŵĞŵĞŵǀĞǌĚĞ>ĞŝƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
e da Sunnah. Logo em seguida, começaram a travar guerras entre si e
depois se dividiram em muitas nações que são vistas hoje, quando antes
era um grande Império sem fronteiras. Mais uma vez, acontecendo
ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ predisse que aconteceria.
ϵ͘^ĞŐƵŶĚŽďĚƵůůĂŚ/ďŶDĂƐƐ͛ƵĚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗KWƌŽĨĞƚĂᕟ disse: “Antes da hora chegar (o Dia
do Juízo Final), se tornará tão difundido que a mulher ajudará
o marido nos negócios; os laços familiares serão cortados; o
dar testemunho falso será comum, enquanto o testemunho
verdadeiro será raro, e a escrita será generalizada”. (Relatado
ƉŽƌ/ŵĂŵŚŵĂĚͿ
Muitas previsões são encontradas neste Hadith de tradições que não
eram comumente encontradas nas sociedades do passado. Mulheres
ƐĂŝŶĚŽƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞ
famílias disfuncionais ou famílias separadas; todas estas ocorrências
são recentes, mas foram preditas pelo Profeta Muhammad ᕟ mais
de mil anos antes.
ϭϬ͘ďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗
O Profeta ᕟ disse: ͞,ĄĚŽŝƐƟƉŽƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐĞŶƚƌĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ĚŽŝŶĨĞƌŶŽĂƋƵĞŵĞƵŶƵŶĐĂĂƐǀŝ͘KƉƌŝŵĞŝƌŽƐĆŽƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵ
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chicotes como se fossem caudas de bois, com as quais espancam
as pessoas, e o segundo são mulheres nuas, apesar de estares
ǀĞƐƟĚĂƐ͘ůĂƐĞƐƚĆŽĚĞƐǀŝĂĚĂƐĞůĞǀĂƌĆŽŽƵƚƌŽƐĂŽĞǆƚƌĂǀŝĂĚŽ͕
suas cabeças parecerão corcovas de camelos. Essas mulheres
ũĂŵĂŝƐĞŶƚƌĂƌĆŽŶŽƉĂƌĂşƐŽĞŶĞŵƐĞŶƟƌĆŽƐĞƵĐŚĞŝƌŽ͕ŵĞƐŵŽ
ƋƵĞĂĨƌĂŐƌąŶĐŝĂĚŽWĂƌĂşƐŽƉŽĚĞƐĞƌƐĞŶƟĚĂĚĞƵŵĂŐƌĂŶĚĞ
distância”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

Esta interessante profecia é outra que apenas recentemente
ĨŽŝĐƵŵƉƌŝĚĂĐŽŵĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞǀĞƐƚƵĄƌŝŽͬ
ŝŶĚƵŵĞŶƚĄƌŝŽĞĞƐƟůŽƐ͘ůŐƵŶƐĚĞƐƐĞƐŶŽǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƐŝŶƚĠƟĐŽƐƐĆŽ
absolutamente transparentes, de modo que a pele de uma mulher
ǀĞƐƟŶĚŽĞƐƐĂƐƌŽƵƉĂƐ͕ƉŽĚĞƐĞƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞǀŝƐƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐƌŽƵƉĂƐ͘
Isto é, além do ƐƉĂŶĚĞǆ;ĞůĂƐƚĂŶŽͿĞůǇĐƌĂ que parecem essencialmente
͞WŝŶƚĂĚŽƐ͟ŶŽĐŽƌƉŽĚĞƵŵĂŵƵůŚĞƌ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞƚĂůŚĞƐ
do corpo dela podem ser vistos, mesmo que ela esteja cobrindo seu
corpo. Também é possível descrever a corcunda do camelo na cabeça
notado pelos diferentes penteados vistos hoje em dia.
ϭϭ͘^ĞŐƵŶĚŽďƵEĂĚƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿ
ŶĂƌƌĂ͗ƐƚĄǀĂŵŽƐƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ:ĂďŝƌŝŶďĚƵůůĂŚ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿƋƵĂŶĚŽĞůĞĚŝƐƐĞ͗“Em
breve o povo do Iraque não receberá comida nem qualquer
ĚŝŶŚĞŝƌŽ͘WĞƌŐƵŶƚĂŵŽƐ͗WŽƌƋƵĞƵŵĂĐŽŝƐĂĚĞƐƐĂƐŝƌĄĂĐŽŶƚĞĐĞƌ͍
Ele respondeu: Por causa dos não árabes. Então disse: Em breve
o povo de Shaam (Síria) não receberá nem dinheiro nem grãos.
WĞƌŐƵŶƚĂŵŽƐƐŽďƌĞŽƉŽƌƋƵġŝƐƐŽŝƌŝĂĂĐŽŶƚĞĐĞƌ͍ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗
WŽƌĐĂƵƐĂĚŽƐZŽŵĂŶŽƐ͘͘͘͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
Nesta profecia muito interessante, o narrador Jabir Bin Abdullah (que
ůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿĐŽŶƚĂăƐƉĞƐƐŽĂƐƐŽďƌĞĚĞƚĂůŚĞƐĨƵƚƵƌŽƐ
que ele aprendeu com o Profeta Muhammad ᕟ. Nessa profecia, ele
ŵĞŶĐŝŽŶĂƋƵĞŽƉŽǀŽĚŽ/ƌĂƋƵĞƐĞƌĄĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂ
medida em que não puder importar alimentos para alimentar sua
população, nem conseguir trazer dinheiro para o país, através da venda
de seus bens, como o petróleo, por acaso, Além disso, sua moeda estava
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ƚĆŽĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĚĂƋƵĞƐĞƚŽƌŶŽƵƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞŝŶƷƟůŶŽĐŽŵĠƌĐŝŽ͘KƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌĞƐƚĂƐƐĂŶĕƁĞƐƐĞƌŝĂŵŽƐŶĆŽĄƌĂďĞƐĞŵŐĞƌĂů͘
KůĞŝƚŽƌĂƋƵŝĠŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽĂĞǆĂŵŝŶĂƌĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞĂƐ^ĂŶĕƁĞƐĚĂ
ONU contra o então governo de Saddam Hussein descrito até pelos
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂKEhĐŽŵŽ͞^ƵĨŽĐĂŶƚĞ͟ĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƵĂŝŵƉŝĞĚĂĚĞ
contra povo iraquiano. A maioria das nações da Europa, Ásia e até
ŵĞƐŵŽĚŽKƌŝĞŶƚĞDĠĚŝŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵĂKEh͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵĚĞƐƚĂƐ
ƐĂŶĕƁĞƐ͕ ĞŵďŽƌĂ ĂƐ ƷŶŝĐĂƐ ŶĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĂŵ ǀŝŽůĂĕƁĞƐ Ğŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌŐƌĂƵĨŽƌĂŵĂůŐƵŶƐƉĂşƐĞƐĄƌĂďĞƐǀŝǌŝŶŚŽƐ͕ĐŽŵŽĂ:ŽƌĚąŶŝĂ͕
ƋƵĞƉĞƌŵŝƟƵƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐĞŶƚƌĂƐƐĞŵŶŽ/ƌĂƋƵĞ͕ĂĮŵĚĞĂũƵĚĂƌŽƐ
iraquianos empobrecidos em violação das sanções declaradas.
EŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƐƐĂŶĕƁĞƐŝŵƉŽƐƚĂƐă^şƌŝĂ͕ƋƵĞƐĆŽĂƐƉƌſǆŝŵĂƐ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ͕ĞůĂƐƚĂŵďĠŵĂĐŽŶƚĞĐĞƌĂŵŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ͕ŵĂƐĨŽƌĂŵ
dirigidos principalmente pelos Estados Unidos, em associação com um
ŶƷŵĞƌŽĚĞŶĂĕƁĞƐĞƵƌŽƉĞŝĂƐĞƐƵĂƐĞǆƚĞŶƐƁĞƐ͕ƐĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
tantos outros países da maneira que aconteceu antes com o Iraque.
KƚĞƌŵŽ͞ƌŽŵĂŶŽ͕͟ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂƚƌĂĚƵĕĆŽĚĞƐƚĞ,ĂĚŝƚŚĠƵŵĂ
referência ao que agora é conhecido como as Nações Europeias e aos
ƉĂşƐĞƐƋƵĞƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵŶĂĞǆƉĂŶƐĆŽĞƵƌŽƉĞŝĂ͕ĐŽŵŽŽƐƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͘ƚƌĂĚƵĕĆŽůŝƚĞƌĂůĚŽƚĞƌŵŽĄƌĂďĞĠ͗͞ƉĞƐƐŽĂƐ
ĚĞĐĂďĞůŽƐůŽŝƌŽƐ͟ŶŽǀĂŵĞŶƚĞĚĞŝǆĂŶĚŽĐůĂƌŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞăƐŶĂĕƁĞƐ
europeias.
O que é digno de nota sobre essas declarações do Profeta ᕟ é que elas
foram feitas em um momento em que ninguém poderia imaginar que
ƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂĐŝĚĂĚĞͲĞƐƚĂĚŽ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŝƟĂĚĂƉĞůŽƐĄƌĂďĞƐ
ƉĂŐĆŽƐ͕ĂƟŶŐŝƐƐĞƚĂŝƐĂůƚƵƌĂƐĚĞƉŽĚĞƌĞĨŽƌĕĂƋƵĞŶĆŽƐĞƌŝĂĂƉĞŶĂƐ
ǀŝƚŽƌŝŽƐŽĐŽŶƚƌĂĂƐƚƌŝďŽƐƉĂŐĆƐĄƌĂďĞƐƋƵĞŽĐĞƌĐĂǀĂŵ͕ŵĂƐƋƵĞ
também conquistaria as duas superpotências da época - os Impérios
ĚĂZŽŵĂďŝǌĂŶƟŶĂĞĚĂWĠƌƐŝĂ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞƐƐĂƐƉƌŽĨĞĐŝĂƐƐĆŽŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂƐĞŵĂůŐƵŵĂƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂ
ǀĂŐĂĂďĞƌƚĂĂǀĄƌŝĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝƐƚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐ
ůŝǀƌŽƐƋƵĞĚĞƐĐƌĞǀĞŵŵŽŶƐƚƌŽƐĞŽƵƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĨĂŶƚĄƐƟĐŽƐƋƵĞŵĂŝƐ
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tarde são interpretados da maneira que seus seguidores desejarem, ou
mesmo as obscuras e ilusórias declarações daqueles como Nostradamus.
ŵ ŶşƟĚŽ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͕ ĂƐ ƉƌŽĨĞĐŝĂƐ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ usam
ůŝŶŐƵĂŐĞŵĐůĂƌĂ͕ĨŽƌŶĞĐĞŵĂĮƌŵĂĕƁĞƐĚŝƌĞƚĂƐĞ͕ăƐǀĞǌĞƐ͕ĂƚĠĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵ
ŶŽŵĞƐĞŚŽƌĄƌŝŽƐ͘
Portanto, estas são apenas algumas das numerosas profecias de
Muhammad ᕟ, que claramente se tornaram realidade, e alguns dos
quais foram cumpridas apenas nesta era atual, todas acrescentando o
peso da evidência a favor de sua alegação de profecia.
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$5HOHYkQFLDGR3URIHWD0XKDPPDGᕟ
1RV'LDGH+RMH
Na sociedade moderna e secular de hoje, vemos muitos avanços que
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵĂĂƐĐĞŶƐĆŽĚĂĐŝǀŝůŝǌĂĕĆŽ͘ĂƌƌŽƐŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͕ĂǀŝƁĞƐ
ŵĂŝƐƌĄƉŝĚŽƐ͕ĞĚŝİĐŝŽƐŵĂŝƐĂůƚŽƐ͕ĂĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂŐĞŶĠƟĐĂĚĞƚƵĚŽ͕ĚĞƐĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚŽƐĂďĞďġƐ͘͘͘ĚĞĨĂƚŽ͕ĂůŐƵĠŵƉŽĚĞƌŝĂůĞŐŝƟŵĂŵĞŶƚĞƐĞƉĞƌŐƵŶƚĂƌ
o que é um homem que vivendo no deserto a mil e quatrocentos anos
ĂƚƌĄƐ͕ƉŽĚĞƌŝĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂĞƐƐĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
No entanto, sob a tecnologia avançada e as ruas iluminadas por neon
do mundo de hoje fervilha um mundo que parece estar retrocedendo
ĞŵƌĞůĂĕĆŽăŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞŵŽƌĂů͕ŝŐƵĂůĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ƉƌŽƚĞĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
e bondade geral e respeito mútuo.
EŽƐƐŽŵƵŶĚŽŚŽũĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽƌƌƵƉĕĆŽĞǀşĐŝŽ͕ŽŶĚĞ
ŽƐŵĂŝƐĨŽƌƚĞƐĚĞǀŽƌĂŵŽƐŵĂŝƐĨƌĂĐŽƐ͘KĂǀĂŶĕŽĚĞǀĞƌŝĂƉƀƌƵŵĮŵ
ĂŽƌĂĐŝƐŵŽ͕ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽ͕ƌŽƵďŽ͕ĞƐƚƵƉƌŽĞƚŽĚŽŽƐƟƉŽƐĚĞŵĂůĞƐ͕ŵĂƐ
ŝŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞĐƵůĂƌŶĆŽĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞĨĂǌĞƌĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ
nada. Isso não quer dizer que muitos de nossos avanços como uma
ĐŝǀŝůŝǌĂĕĆŽŶĆŽƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͘
WĞůŽ ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ ĞůĞƐ ƐĆŽ ſƟŵĂƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ƉĞůĂƐ ƋƵĂŝƐ ƉŽĚĞŵŽƐ
servir uns aos outros e pelos quais podemos fazer do nosso mundo um
ůƵŐĂƌŵĞůŚŽƌƉĂƌĂƐĞǀŝǀĞƌ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŚĄƵŵŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞĐƌşƟĐŽƋƵĞ
ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞƉĂƌĞĐĞĞƐƚĂƌĨĂůƚĂŶĚŽĞƋƵĞĠĂĚŝŵĞŶƐĆŽĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͘K
ŵƵŶĚŽŚŽũĞĞƐƚĄĞŵĞǆƚƌĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͕ĂŵŽƌĞƉĂǌ
- todos os quais se originam somente de Allah Todo-Poderoso.
O Profeta Muhammad ᕟĨŽŝĞ͕ƐĞŵƉƌĞƐĞƌĄƵŵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐ͘YƵĂŶĚŽƐƵĂŵŝƐƐĆŽĐŽŵĞĕŽƵ͕
o mundo ao seu redor estava lutando com muitos dos mesmos vícios de
ŝŶũƵƐƟĕĂ͕ŽƉƌĞƐƐĆŽ͕ƉŽďƌĞǌĂ͕ŐƵĞƌƌĂƐŵĞƐƋƵŝŶŚĂƐ͕ŝŶĨĂŶƟĐşĚŝŽĞƌĂĐŝƐŵŽ͕
entre outros. No vigésimo terceiro ano, o Profeta ᕟ desencadeou uma
revolução que iria alterar a história do mundo e espalhar a mensagem
ĚĞƉĂǌ͕ũƵƐƟĕĂĞŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĞŵŵƵŝƚĂƐŶĂĕƁĞƐ͘
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A mensagem de Allah, conforme entregue e vivida pelo Profeta
Muhammad ᕟĐŽŶƟŶƵĂŚŽũĞĂŐƵŝĂƌŵŝůŚƁĞƐĞŵŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐ
a melhorar, não apenas suas próprias vidas, mas a vida daqueles que
estão em torno deles.
/ŶĐĞŶƟǀĂĂƉĞƐƐŽĂĂůĞŵďƌĂƌĚĞƋƵĞĞƐƚĂǀŝĚĂĠƵŵĂǀŝĚĂĚĞƚĞƐƚĞƐĞ
ŶĆŽĠŽŽďũĞƟǀŽĮŶĂůƋƵĞĚĞǀĞƌşĂŵŽƐďƵƐĐĂƌ͘YƵĞŚĂǀĞƌĄƵŵĚŝĂĞŵ
ƋƵĞĂũƵƐƟĕĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂĞĐŽŵƉůĞƚĂƐĞƌĄĨĞŝƚĂĞŽŶĚĞĂůŐƵĠŵĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄ
o fruto do seu trabalho.
,ĄƵŵĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚŝƐƟŶƚĂŶĂǀŝĚĂĚĞƋƵĞŵƐĞŐƵĞŽƐƉĂƐƐŽƐĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐ
ŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐĚĞĨĠĚŝĂŶƚĞĚĞůĞƐ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĂƋƵĞůĞƋƵĞƌĞŶĞŐĂ
ƋƵĂůƋƵĞƌƌĂǌĆŽŽƵƉƌŽƉſƐŝƚŽăǀŝĚĂ͘ŽůĞƌĞƐƚĞůŝǀƌŽĞǀĞƌŽŝŵƉĂĐƚŽ
dos ensinamentos do Profeta Muhammad ᕟ em sociedades e nações
ŝŶƚĞŝƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ǀŽĐġŽďƚĞƌĄ
a melhor apreciação da verdadeira relevância deste homem no mundo
de hoje.
KƐ DƵĕƵůŵĂŶŽƐ ũĄ ĐŽŶŚĞĐĞŵ ĞƐƐĂ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ƉŽƌƋƵĞ ƐĂďĞŵ ƋƵĞ
Muhammad ᕟĠƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂĂƌĂĕĂŚƵŵĂŶĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂƌŵŽƐ
ĂƐĞƌŵĞŵďƌŽƐĚĞƐƐĂƌĂĕĂ͕ƐĞƵƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐƐĞŵƉƌĞƐĞƌĆŽǀĄůŝĚŽƐĞ
ƉƌĄƟĐŽƐ͘

-HVXV&ULVWR
25HYHUHQFLDGR)LOKRGH0DULDQDV(VFULWXUDV,VOkPLFDV
DƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƐƌŝƐƚĆŽƐ͕ĮĐĂŵƐƵƌƉƌĞƐŽƐƋƵĂŶĚŽ
aprendem que os Muçulmanos também acreditam em Jesus. No
Alcorão Sagrado, Jesus é chamado de Palavra de Allah e de Messias. Os
DƵĕƵůŵĂŶŽƐƚĂŵďĠŵĂĐƌĞĚŝƚĂŵƋƵĞůůĂŚĞŶǀŝŽƵ:ĞƐƵƐĂŽƐĮůŚŽƐĚĞ
Israel, e que ele pregou a eles até que Allah o elevou ao céu antes que
os descrentes entre um grupo de Judeus o matassem. Ainda, embora
ĞǆŝƐƚĂƵŵĂĐƌĞŶĕĂĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂĞŶƚƌĞŚŽŵĞŶƐ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŽǀġĞŵ
como um grande e honrado Profeta e Mensageiro de Allah (que a paz
ĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞͿ͕ĞŶĆŽĐŽŵŽĞƵƐŽƵĮůŚŽĚĞĞƵƐ͘
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3RUTXHRV0XoXOPDQRVQmRDFUHGLWDPTXH-HVXVp'HXV"
Como foi mencionado anteriormente, o Alcorão Sagrado fala em detalhes
ƐŽďƌĞĂhŶŝĐŝĚĂĚĞĂďƐŽůƵƚĂĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͘ŝǌĞƌƋƵĞ:ĞƐƵƐĠĞƵƐǀŝŽůĂ
ĞƐƐĂƌĞŐƌĂ͕ƉŽŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĞƵƐƚĞŵƵŵƉĂƌĐĞŝƌŽĞŵ^ĞƵZĞŝŶŽĞŶĂ
Sua Legislação. Além disso, essa idéia é descrita no Alcorão Sagrado como
sendo inconsistente com a Grandeza e Majestade do Todo-Poderoso.
ƐǀĞǌĞƐ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƚĞŶƚĂŵĞǆƉůŝĐĂƌĂŽƐƌŝƐƚĆŽƐƉŽƌƋƵĞ:ĞƐƵƐŶĆŽ
ĠĞƵƐƌĞĨĞƌŝŶĚŽͲƐĞĂĐĞƌƚŽƐsĞƌƐşĐƵůŽƐĚĂşďůŝĂ͘ƐƚĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƐĞƌĄ
usada brevemente neste livro, porque esta não é a abordagem usada
por Allah no Alcorão Sagrado para responder a essa pergunta. Alguns
ĚŽƐsĞƌƐşĐƵůŽƐşďůŝĐŽƐƋƵĞăƐǀĞǌĞƐƐĆŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŝŶĐůƵĞŵ͗
ĞƵƐĂĮƌŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞŶĂşďůŝĂƋƵĞůĞŶĆŽĠƵŵŚŽŵĞŵ
ĞƵƐŶĆŽĠŚŽŵĞŵƉĂƌĂƋƵĞŵŝŶƚĂ͕ŶĞŵĮůŚŽĚĞŚŽŵĞŵƉĂƌĂ
ƋƵĞƐĞĂƌƌĞƉĞŶĚĂ͘ĐĂƐŽĞůĞĨĂůĂĞĚĞŝǆĂĚĞĂŐŝƌ͍ĐĂƐŽƉƌŽŵĞƚĞ
ĞĚĞŝǆĂĚĞĐƵŵƉƌŝƌ͍Es/͕EƷŵĞƌŽƐϮϯ͗ϭϵ͘
KĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ:ĞƐƵƐĞŽĚĞĞƵƐŶĆŽĠŵĞƐŵŽ
YƵĂŶƚŽĂŽĚŝĂĞăŚŽƌĂŶŝŶŐƵĠŵƐĂďĞ͕ŶĞŵŽƐĂŶũŽƐĚŽƐĐĠƵƐ͕
ŶĞŵŽ&ŝůŚŽ͕ƐĞŶĆŽƐŽŵĞŶƚĞŽWĂŝ͘Es/͕DĂƌĐŽƐϭϯ͗ϯϮ͘
ĞƵƐĠKŶŝƐĐŝĞŶƚĞ͕ŵĂƐ:ĞƐƵƐŶĆŽĞƌĂ
E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo
ĚĞůŽŶŐĞƵŵĂĮŐƵĞŝƌĂƋƵĞƟŶŚĂĨŽůŚĂƐ͕ĨŽŝǀĞƌƐĞŶĞůĂĂĐŚĂƌŝĂ
alguma coisa; e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque
ŶĆŽĞƌĂƚĞŵƉŽĚĞĮŐŽƐ͘Es/͕DĂƌĐŽƐϭϭ͗ϭϮ͕ϭϯ͘
Ninguém nunca viu Deus, mas muitos viram Jesus
EŝŶŐƵĠŵũĂŵĂŝƐǀŝƵĂĞƵƐ͖ƐĞĂŵĂƌŵŽƐƵŶƐĂŽƐŽƵƚƌŽƐ͕ĞƵƐ
permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado...
Es/͕:ŽĆŽϭ͗ϭϴ͘
KƉƌſƉƌŝŽ:ĞƐƵƐƚĞŵƵŵĞƵƐ͕ĞƵƐĚĞƚŽĚŽƐŶſƐ
:ĞƐƵƐĚŝƐƐĞ͗͞EĆŽŵĞƐĞŐƵƌĞ͕ƉŽŝƐĂŝŶĚĂŶĆŽǀŽůƚĞŝƉĂƌĂŽWĂŝ͘sĄ͕
porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e
WĂŝĚĞǀŽĐġƐ͕ƉĂƌĂŵĞƵĞƵƐĞĞƵƐĚĞǀŽĐġƐ͘͟Es/͕:ŽĆŽϮϬ͗ϭϳ͘
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ǆŝƐƚĞŵŵƵŝƚŽƐŽƵƚƌŽƐĞǆĞŵƉůŽƐŶŽŶƟŐŽĞŶŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂŵĐŽŵĐůĂƌĞǌĂĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĞƵƐĞ:ĞƐƵƐ͕ŵĂƐŶĆŽĠŽŽďũĞƟǀŽ
ĚĞƐƚĞůŝǀƌŽĐŽŵĞŶƚĂƌƐŽďƌĞĂşďůŝĂŽƵĂƚĂĐĄͲůĂ͘KƋƵĞůůĂŚĚŝǌĞŶƚĆŽŶŽ
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƐŽďƌĞƉŽƌƋƵĂůŵŽƟǀŽůĞŶĆŽĠ:ĞƐƵƐ͍
:ĞƐƵƐĐŚĂŵŽƵƐĞƵƉŽǀŽĂĂĚŽƌĂƌƐĞƵĞƵƐĞŽĞƵƐĚĞůĞƐ
Allah Todo-Poderoso diz: (São blasfemos aqueles que dizem: Allah
ĠŽDĞƐƐŝĂƐ͕ĮůŚŽĚĞDĂƌŝĂ͕ĂŝŶĚĂƋƵĂŶĚŽŽŵĞƐŵŽDĞƐƐŝĂƐ
disse: Ó israelitas, adorai a Allah, Que é meu Senhor e vosso. A
quem atribuir parceiros a Allah, ser-lhe-á vedada a entrada no
Paraíso e sua morada será o fogo infernal! Os iníquos jamais
terão socorredores). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϳϮ
:ĞƐƵƐŶƵŶĐĂĚŝƐƐĞăƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĂĚŽƌĂƐƐĞŵĞůĞŽƵƐƵĂŵĆĞ
Allah Todo-Poderoso diz: (E recordar-te de quando Allah disse: Ó
:ĞƐƵƐ͕ĮůŚŽĚĞDĂƌŝĂ͊&ŽƐƚĞƚƵƋƵĞŵĚŝƐƐĞƐƚĞĂŽƐŚŽŵĞŶƐ͗dŽŵĂŝ
a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Allah?
ZĞƐƉŽŶĚĞƵ͗'ůŽƌŝĮĐĂĚŽƐĞũĂƐ͊ŝŶĐŽŶĐĞďşǀĞůƋƵĞĞƵƚĞŶŚĂĚŝƚŽ
ŽƋƵĞƉŽƌĚŝƌĞŝƚŽŶĆŽŵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͘^ĞƟǀĞƐƐĞĚŝƚŽ͕ƚġͲůŽͲŝĂƐ
sabido, porque Tu conheces a natureza da minha mente, ao
passo que ignoro o que encerra a Tua. Somente Tu és Conhecedor
do incognoscível. Não lhes disse, senão o que me ordenaste:
Adorai a Allah, meu Senhor e vosso! E enquanto permaneci entre
eles, fui testemunha contra eles; e quando quiseste encerrar os
meus dias na terra, foste Tu o seu Único observador, porque és
dĞƐƚĞŵƵŶŚĂĚĞƚƵĚŽ͘^ĞdƵŽƐĐĂƐƟŐĂƐĠƉŽƌƋƵĞƐĆŽdĞƵƐƐĞƌǀŽƐ͖
ĞƐĞŽƐƉĞƌĚŽĂƐ͕ĠƉŽƌƋƵĞdƵĠƐŽWŽĚĞƌŽƐŽ͕ŽWƌƵĚĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϭϲͲϭϴ
:ĞƐƵƐĐŽƐƚƵŵĂǀĂĐŽŵĞƌĞŶƋƵĂŶƚŽĞƵƐ;ůůĂŚͿŶĆŽĐŽŵĞ
Allah Todo-Poderoso diz: ;K DĞƐƐŝĂƐ͕ ĮůŚŽ ĚĞ DĂƌŝĂ͕ ŶĆŽ Ġ
mais do que um Mensageiro, do nível dos Mensageiros que o
precederam; e sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam
de alimentos terrenos, como todos. Observa como lhes
elucidamos os versículos e observa como se desviam). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϳϱ
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Allah Todo-Poderoso é independente de qualquer necessidade. Ele não
ĐŽŵĞ͕ŶĞŵďĞďĞ͕ŶĞŵĚŽƌŵĞ͘dŽĚĂƐĞƐƐĂƐƐĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͕
ĂƚƌŝďƵƚŽƐĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĞĨƌĂƋƵĞǌĂ͕ĞůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĞƐƚĄůŝǀƌĞĚĞ
ƚĂŝƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͘dŽĚŽŽhŶŝǀĞƌƐŽĚĞƉĞŶĚĞĚǭůĞ͕ĞĚǭůĞƚŽĚŽƐƌĞĐĞďĞŵ
seu sustento.
É por isso que Ele é digno de adoração. Se ele fosse um ser como nós,
um ser humano que come e bebe, tendo desejos e necessidades, quem
esquece e comete erros, ou depende de outros - como então Ele poderia
ƐĞƌĞƵƐ͕ĞŽƋƵĞĚĞǀĞƌŝĂŶŽƐůĞǀĂƌĂĂĚŽƌĄͲůŽĚĞƚĂůŵĂŶĞŝƌĂ͍ůůĂŚĠ͕
ƉŽƌĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ĞǆĂůƚĂĚŽĂĐŝŵĂĚĞƚĂŝƐĂƚƌŝďƵƚŽƐ͘
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽŶĆŽŐĞƌĂĮůŚŽƐ͕ŶĞŵŶĂƐĐĞƵ
Allah Todo-Poderoso diz: (Dize, Ele é Allah o Único, Allah o
Absoluto. Jamais gerou e nem foi gerado. E nada é comparável
a Ele).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϭϮ
EſƐƐŽŵŽƐ^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽ͕ŵĂƐŶĂĚĂĠĐŽŵƉĂƌĄǀĞůĂůĞ͘ůĞŶĆŽŶĂƐĐĞƵ͕
ŶĞŵƚĞŵĮůŚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌ^ƵĂŽďƌĂŽƵƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌŽ^ĞƵZĞŝŶŽ͘
ŽŶƟŶƵĂŶĚŽĐŽŵŽƚĞŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂĐŝŵĂ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
se a humanidade deveria adorar alguém que estava escondido dentro
do útero, sendo sustentado apenas pelo sangue de sua mãe, apenas
ƉĂƌĂŶĂƐĐĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĂƐƉĂƌƚĞƐşŶƟŵĂƐĞŵŵĞŝŽĂƐĂŶŐƵĞĞƌĞƐşĚƵŽƐ
corporais, depois, muitos anos de choro por comida e precisando de
ĂůŐƵĠŵƉĂƌĂůŝŵƉĄͲůŽĚĂƵƌŝŶĂĞĚĞũĞƚŽƐ͘EŽ/ƐůĂŵ͕ĞƐƐĞƐĞƌŶĆŽĠĚŝŐŶŽ
de adoração. Em vez disso, Aquele que cria tudo, e não tem necessidade
ou fraqueza, é verdadeiramente a única divindade que merece adoração.
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3RUTXHRV0XoXOPDQRVQmRDFUHGLWDP
TXH-HVXVpR)LOKRGH'HXV $OODK "
^ĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽƌĂĐŝŽĐşŶŝŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂĐŝŵĂ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂĚĞƌĞŵă
ĐƌĞŶĕĂĞŵůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽƐĞŵĂƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĐĞŝƌŽĞƐĞŵĂƐƐŽĐŝĄͲ>Ž͘ŽŵŽ
acima, tentarei fazer da maior parte desta apresentação uma discussão da
lógica apresentada no Alcorão Sagrado. No entanto, como antes, vamos
ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌĂůŐƵŶƐsĞƌƐşĐƵůŽƐşďůŝĐŽƐƋƵĞƐĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞ:ĞƐƵƐĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶĆŽĠŽ&ŝůŚŽĚĞĞƵƐ͕ŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞ
que o Senhor do Universo realmente o gerou.
ůŐƵŶƐĚŽƐĮůŚŽƐĚĞĞƵƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶĂşďůŝĂ
ŶƚĆŽĚŝƌĄƐĂ&ĂƌĂſ͗ƐƐŝŵĚŝǌŽ^ĞŶŚŽƌ͗/ƐƌĂĞůĠŵĞƵĮůŚŽ͕ŵĞƵ
ƉƌŝŵŽŐġŶŝƚŽ͖Es/͕ǆŽĚŽϰ͗ϮϮ͘
&ŝůŚŽĚĞŶŽƐ͕ĮůŚŽĚĞ^ĞƚĞ͕ĮůŚŽĚĞĚĆŽ͕ĮůŚŽĚĞĞƵƐ͘Es/͕
>ƵĐĂƐϯ͗ϯϴ͘
ĞŵͲĂǀĞŶƚƵƌĂĚŽƐŽƐƉĂĐŝĮĐĂĚŽƌĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞĞůĞƐƐĞƌĆŽĐŚĂŵĂĚŽƐ
ĮůŚŽƐĚĞĞƵƐ͖Es/͕DĂƚĞƵƐϱ͗ϵ͘
sĞƌĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĐŽŶĨƵŶĚĞǀĄƌŝŽƐůĞŝƚŽƌĞƐ͘ŽŵŽƉŽĚĞ
ƚĂŶƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐĞƌĞŵĐŚĂŵĂĚĂƐĚĞ^ĞƵƐ͞ĮůŚŽƐ͍͟ƌĞƐƉŽƐƚĂǀĞŵĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌŽƋƵĞĞƐƐĞƚĞƌŵŽƌĞĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͘hŵ͞ĮůŚŽĚĞĞƵƐ͟ŶĂ
şďůŝĂĠƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽĂůŐƵĠŵƉƌſǆŝŵŽĚĞĞƵƐŽƵ
um de Seus servos.
:ĞƐƵƐĞƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞƐƐĞƐŽƵƚƌŽƐ͞ĮůŚŽƐ͍͟ůŐƵŶƐƌŝƐƚĆŽƐĚĞĐůĂƌĂŵƋƵĞ
ĞůĞĠĚŝĨĞƌĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞĨŽŝŐĞƌĂĚŽƉŽƌĞƵƐ͘ƉĂůĂǀƌĂ͕͞ŐĞƌĂĚŽ͟ŝŵƉůŝĐĂƐĞ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŽƵĨŽƌƉƌŽĚƵǌŝĚŽƉŽƌĂůŐƵĠŵ͖ƉƌŽĐƌŝĂƌŽƵŐĞƌĂƌ͘sĂŵŽƐĚŝƐĐƵƟƌ
as implicações desta declaração momentaneamente, mas primeiro
ǀĂŵŽƐĞǆĂŵŝŶĂƌĂǀĂůŝĚĂĚĞĚĂŝĚĠŝĂĚĞƋƵĞ:ĞƐƵƐĨŽŝŐĞƌĂĚŽƉŽƌĞƵƐ
olhando mais de perto João 3:16:
͞WŽƌƋƵĞĞƵƐƚĂŶƚŽĂŵŽƵŽŵƵŶĚŽƋƵĞĚĞƵŽƐĞƵ&ŝůŚŽhŶŝŐġŶŝƚŽ͕
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida
ĞƚĞƌŶĂ͘͟:ŽĆŽϯ͗ϭϲ͘
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Lendo este versículo, parece que essa premissa pode ter alguma validade
ƉŽƌƋƵĞŽǀĞƌƐŽĚŝǌ͗͞ĮůŚŽƵŶŝŐġŶŝƚŽ͘͟EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀĞƐĞƌůĞŵďƌĂĚŽ
que a Bíblia em inglês que muitas pessoas lêem hoje é realmente a
ƚƌĂĚƵĕĆŽĚĞǀĄƌŝŽƐDĂŶƵƐĐƌŝƚŽƐĚĂşďůŝĂŚĞďƌĂŝĐĂĞŐƌĞŐĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕
ĂƋƵĞƐƚĆŽĐĞŶƚƌĂůĚĞǀĞƐĞƌ͗ƐƐĞƐŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽƐƚĂŵďĠŵĂĮƌŵĂŵƋƵĞ
Jesus foi gerado. A resposta dessa pergunta é não, eles não.

$5HDOLGDGHSRU7UiVGR7HUPR´)LOKR*HUDGRµ
ŝĄĐŽŶŽŽďtŝůůŝĂŵƐĞWƌŽĨĞƐƐŽƌWĂƵůƵī͕ĂŵďŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƌŝƐƚĆŽƐ
e estudiosos da Bíblia mais importantes de hoje em dia, comentaram
sobre toda a questão em um tratado muito longo e acadêmico
ƋƵĞĞƵƌĞĐŽŵĞŶĚŽăƋƵĞůĞƐƋƵĞĞƐƚĆŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞŵƌĞǀŝƐĂƌĞƐƚĞ
ĂƐƐƵŶƚŽ͘sŽƵƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌĂƋƵŝƐƵĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐƉĂƌĂƋƵĞŽůĞŝƚŽƌƉŽƐƐĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐƵĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƋƵĞĂƉĂůĂǀƌĂ͞ŐĞƌĂĚŽ͟Ġ
ƵŵĂĐůĂƌĂĂĚŝĕĆŽĂŽƚĞǆƚŽĚĂşďůŝĂĐŽŵŽĞƐƚĄŚŽũĞ͘ĐŝƚĂĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌ
ĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăŽƌŝŐĞŵĚĂƉĂůĂǀƌĂ͞ŐĞƌĂĚŽ͟ĞƉŽƌƋƵĞĠĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂĞŵ
ƚĂŶƚĂƐǀĞƌƐƁĞƐĚĂşďůŝĂĞŵŝŶŐůġƐ;ƋƵĂůƋƵĞƌġŶĨĂƐĞĠŵŝŶŚĂͿ͘
Primeiro, o termo surgiu por causa de erros de tradução. A
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƚƌĂĚƵƚŽƌĞƐŵŽĚĞƌŶŽƐŝĚĞŶƟĮĐŽƵĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽ
idioma original e sua intenção e, portanto, tem algo semelhante
ĂŽ͞ĮůŚŽƷŶŝĐŽ͟;ŽE^ƌĞƚĠŵ͞ĂƉĞŶĂƐŐĞƌĂĚŽ͟ŶŽƚĞǆƚŽ͕ŵĂƐ
ĂůŐƵŶƐĞĚŝƚŽƌĞƐĚĂE^ŝŶĐůƵĞŵƵŵĂŶŽƚĂĚĞƌŽĚĂƉĠƋƵĞĂĮƌŵĂ
ƋƵĞĂƚƌĂĚƵĕĆŽůŝƚĞƌĂůĠ͞ƷŶŝĐĂ͕ĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚĞ^ƵĂĞƐƉĠĐŝĞ͟Ϳ͘
DĂƐĂůŐƵŶƐƚƌĂĚƵƚŽƌĞƐĂŶƟŐŽƐĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞ͕
pensavam que a raiz da segunda parte do monógenos era Gena,
ĞŵǀĞǌĚĞŐĞŶŽƐ͘>ĞŵďƌĂƌƋƵĞŐĞŶŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂ͞ĚŽŵĞƐŵŽƟƉŽ͕͟
ŵĂƐŐĞŶŶĂŽƌĞĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͞ŐĞƌĂƌ͕͟ĚĞŽŶĚĞǀĞŵ͞ŐĞƌĂĚŽ͘͟
No entanto, se gennao era realmente a verdadeira raiz, um
ĂĚŝĐŝŽŶĂů͞Ŷ͟ĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚĞƌŝĂƋƵĞƐĞƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂůĞƌ
ŵŽŶŽŐĞŶ͘,ƵŐŽDĐŽƌĚĐŽƐƚƵŵĂǀĂĚĞĨĞŶĚĞƌŽ͞ƵŶŝŐġŶŝƚŽ͟ŶĂ
ƚƌĂĚƵĕĆŽ͕ŵĂƐĞůĞĞƐĐƌĞǀĞƵ͗͞ƵƚĂŵďĠŵĞƐƚĂǀĂŶŽŵĞƐŵŽĞƌƌŽ͘
ƵŶĆŽƉĞƌĐĞďŝƋƵĞƟŶŚĂƋƵĞĂĚŝĐŝŽŶĂƌĂŽŐƌĞŐŽƉĂƌĂŽďƚĞƌ
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ĂƉĞŶĂƐ͞ƵŶŝŐġŶŝƚŽ͟ŶŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͘͟ "Uma letra adicionada
em uma palavra reduz Jesus de ser o único Filho de Deus para
ƐĞƌ ƐŽŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĮůŚŽ ĚĞ ĞƵƐ͘Η (Advogado do Evangelho,
ϯϬͬϯͬϴϲͿ͘͟Em vez de ser gerado, ser verdadeiramente único o
relega a meramente sendo um ser criado como todo mundo!
Segundo, parece que o termo surgiu por causa de razões
ĚŽƵƚƌŝŶĄƌŝĂƐ͘ŵĂůŐƵŵůƵŐĂƌĚŽƐĠĐƵůŽ///͕KƌşŐĞŶĞƐƉƌŽŵŽǀĞƵ
a doutrina da geração eterna (que Cristo veio eternamente do
WĂŝ͖ŶĆŽƚĞŶŚŽĐĞƌƚĞǌĂĚŽƋƵĞƚƵĚŽŝƐƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂǀĂ͕ŵĂƐĂĨƌĂƐĞ
ĞĂĚŽƵƚƌŝŶĂĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĞŐĂƌĂŵͿ͘ƐƐĂŝĚĠŝĂĨŽŝƉƌŽŵŽǀŝĚĂ
ŶŽƐĠĐƵůŽ/sƉŽƌ:ĞƌƀŶŝŵŽĞŽƵƚƌŽƐƉĂƌĂůƵƚĂƌĐŽŶƚƌĂĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞ
heresia ariana (Arius ensinou que Jesus era de fato gerado ou
ĐƌŝĂĚŽƉŽƌĞƵƐͿ͘

WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŶŽŵĞƐŵŽĂƌƟŐŽ͕ĞůĞƐƚĂŵďĠŵĂĮƌŵĂŵ͗
Observe que esses tradutores não eram consistentes na maneira
ĐŽŵŽĞůĞƐƚƌĂĚƵǌŝƌĂŵŵŽŶŽŐĞŶĞƐ͘sĞũĂ>ƵĐĂƐϳ͗ϭϮ͕ϴ͗ϰϮĞϵ͗ϯϴ͘
ŵƚŽĚŽƐĞƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕sĞƌƐĆŽ<ŝŶŐ:ĂŵĞƐŽƐƚƌĂĚƵƚŽƌĞƐ
ĚĞŝǆĂƌĂŵĚĞĨŽƌĂĂƉĂůĂǀƌĂ͕͞ŐĞƌĂĚŽ͟ĞĐŽůŽĐĂƌĂŵ͞ĂƉĞŶĂƐ͘͟ŵ
ƚŽĚŽƐŶĞƐƐĞƐůƵŐĂƌĞƐ͕ĞůĞƐĨŽƌĂŵĮĠŝƐŶĂƚƌĂĚƵĕĆŽĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵ
original como realmente deveria ser feita. Então, por que aqui
ĞŶĆŽŶĂƐŽƵƚƌĂƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐ͍WŽƌƋƵĞŶĞŶŚƵŵĚĞůĞƐƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽ
ƌŝƐƚŽ͘ſďǀŝŽƋƵĞŽƐƚƌĂĚƵƚŽƌĞƐĚĂ<:sŝŶƐĞƌŝƌĂŵƐƵĂƚĞŽůŽŐŝĂ
em seu trabalho.
ŽƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂƌĚĂƉŽƌƚĂĚĂĐŝĚĂĚĞ͕ĞƐƚĂǀĂƐĂŝŶĚŽŽĞŶƚĞƌƌŽ
ĚŽĮůŚŽƷŶŝĐŽĚĞƵŵĂǀŝƷǀĂ͖ĞƵŵĂŐƌĂŶĚĞŵƵůƟĚĆŽĚĂĐŝĚĂĚĞ
ĞƐƚĂǀĂĐŽŵĞůĂ͘Es/>ƵĐĂƐϳ͗ϭϮ͘
WŽƌƋƵĞƟŶŚĂƵŵĂĮůŚĂƷŶŝĐĂ͕ƋƵĂƐĞĚĞĚŽǌĞĂŶŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĂǀĂ
ăŵŽƌƚĞ͘ŝŶĚŽĞůĞ͕ĂƉĞƌƚĂǀĂͲŽĂŵƵůƟĚĆŽ͘Es/>ƵĐĂƐϴ͗ϰϮ͘
ĞŝƐƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵĚĂŵƵůƟĚĆŽĐůĂŵŽƵ͕ĚŝǌĞŶĚŽ͗DĞƐƚƌĞ͕
ƉĞĕŽͲƚĞƋƵĞŽůŚĞƐƉĂƌĂŵĞƵĮůŚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĠŽƷŶŝĐŽƋƵĞĞƵ
ƚĞŶŚŽ͘Es/>ƵĐĂƐϵ͗ϯϴ͘
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ŐŽƌĂƚĞŵŽƐƋƵĞĂďŽƌĚĂƌƚŽĚĂĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞĞƵƐŐĞƌĂŶĚŽĮůŚŽƐƉŽƌƐŝƐſ͘
EŽƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ/ƐůąŵŝĐŽ͕ĞƐƐĂĂĮƌŵĂĕĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŵƵŝƚŽŽĨĞŶƐŝǀĂĂ
ĞƵƐ;ůůĂŚͿƉŽƌƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƋƵĞůĞůĞǀĂƌŝĂƉĂƌĂƐŝƵŵĂŵƵůŚĞƌĚĂdĞƌƌĂ
ĞƚĞƌŝĂƵŵĮůŚŽĐŽŵĞůĂͲĂůĠŵĚŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͊ƐƐĂŝĚĠŝĂĠƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ
ĚĂƐŚŝƐƚſƌŝĂƐƉĂŐĆƐĚĂŵŝƚŽůŽŐŝĂŐƌĞŐĂ͕ŽŶĚĞĞƵƐĮĐĂĂƉĂŝǆŽŶĂĚŽƉŽƌ
uma mulher terrena e decide ter uma criança com ela, como foi o caso
do herói grego Hércules. Portanto, atribuir ao Senhor do Universo tal
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĠĐŽŵƉĂƌĂĚŽăƐĐƌĞŶĕĂƐĚŽƐƉĂŐĆŽƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĠƵŵĂ
grave blasfêmia na teologia Islâmica.
ŽŵĞƐƐĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉŽĚĞͲƐĞǀĞƌŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞ,ĂĚŝƚŚ
do Profeta Muhammad ᕟ em que ele relata as palavras de Allah TodoWŽĚĞƌŽƐŽĚŝǌĞŶĚŽ͗͞ůůĂŚĚŝǌ͗KĮůŚŽĚĞĚĆŽDĞĚĞƐŵĞŶƟƵ͕ĞůĞŶĆŽ
ƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞĨĂǌĞƌŝƐƐŽ͘KĮůŚŽĚĞĚĆŽDĞŝŶƐƵůƚŽƵ͕ĞůĞŶĆŽƚĞŵŽ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞĨĂǌĞƌŝƐƐŽ͘YƵĂŶƚŽĂĚĞƐŵĞŶƟƌĂĂDŝŵ͕ĞůĞƉĞŶƐĂƋƵĞŶĆŽ
tenho capacidade de retornar a sua vida após a morte. Quanto o insulto
a Mim e, ele diz:
͞ĞƵƐ ;ůůĂŚͿ ŐĞƌŽƵ Ƶŵ ĮůŚŽ͕͟ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ƶ ^ŽƵ Ž jŶŝĐŽ͕ Ž
^ƵƐƚĞŶƚĂĚŽƌĚĞdŽĚŽƐ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
Assim, é considerado um grande insulto a Allah em Sua Majestade dizer
ƋƵĞůĞƚŽŵĂƌŝĂƉĂƌĂƐŝƵŵĮůŚŽ͕ƉŽŝƐŝƐƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĞƚĞǀĞƚĂŵďĠŵ
ƵŵĂŵƵůŚĞƌƉĂƌĂƚĞƌĞƐƚĞĮůŚŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ǀĞŵŽƵƚƌĂƋƵĞƐƚĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ
ĚŽƉŽƌƋƵĞĞƵƐ;ůůĂŚͿƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŵĮůŚŽ͍
KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂƚĞŽůŽŐŝĂĐƌŝƐƚĆ͕ĂƚŽŵĂĚĂĚĞĞƵƐƉŽƌƵŵĮůŚŽĠƉĂƌĂ
ŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƐĂůǀĂƌĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͕ƐĂĐƌŝĮĐĂŶĚŽͲŽ͘ŶƚĆŽĂƌĞƐƉŽƐƚĂ
ĚĞƐƐĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĠƋƵĞĞƵƐƉƌĞĐŝƐĂǀĂƚĞƌƵŵĮůŚŽƉĂƌĂƉĞƌĚŽĂƌĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĚĞƐĞƵƐƉĞĐĂĚŽƐĞĂĚŵŝƟͲůŽƐŶŽĐĠƵ͖ŽƐĂŶŐƵĞĚĞůĞůĂǀĂŶĚŽ
seus pecados.
No entanto, o Alcorão Sagrado vem com uma resposta muito bonita a
ĞƐƐĂƋƵĞƐƚĆŽĐƌşƟĐĂ͗
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝǌ͗;ĮƌŵĂŵ͗KůĞŵĞŶƚĞƚĞǀĞƵŵĮůŚŽ͊
Sem dúvida que haveis proferido uma heresia. Por isso, pouco
faltou para que os céus se fundissem, a terra se fendesse e as
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ŵŽŶƚĂŶŚĂƐ͕ĚĞƐŵŽƌŽŶĂƐƐĞŵ͘/ƐƐŽ͕ƉŽƌƚĞƌĞŵĂƚƌŝďƵşĚŽƵŵĮůŚŽ
ao Clemente. Quando é inadmissível que o Clemente houvesse
ƟĚŽƵŵĮůŚŽ͘^ĂďĞŝƋƵĞƚƵĚŽƋƵĂŶƚŽĞǆŝƐƚĞŶŽƐĐĠƵƐĞŶĂƚĞƌƌĂ
comparecerá, como servo, ante o Clemente. Ele já os destacou
ĞŽƐĞŶƵŵĞƌŽƵĐŽŵĞǆĂƟĚĆŽ͘ĂĚĂƵŵĚĞůĞƐĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĄ͕
solitário, ante Ele, no Dia da Ressurreição. Quanto aos crentes
ƋƵĞƉƌĂƟĐĂƌĞŵŽďĞŵ͕ŽůĞŵĞŶƚĞůŚĞƐĐŽŶĐĞĚĞƌĄĂĨĞƚŽƉĞƌĞŶĞͿ͘
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϵ͗ϴϴͲϵϲ

Agora, nesta passagem, destaquei em negrito um dos nomes de Allah,
ŽůĞŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƋƵĞŚĄƵŵĂƌĂǌĆŽƉĞůĂƋƵĂůůůĂŚĐŽŶƟŶƵĂĂƐĞĐŚĂŵĂƌ
ƉŽƌĞƐƐĞơƚƵůŽŶĞƐƚĂƐĞĕĆŽĚĞŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘WŽƌƋƵġ͍ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƐƐĞĂƚƌŝďƵƚŽ͕ĞůĞƌĞƐƉŽŶĚĞăƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĂĐŝŵĂ͕ĚŝǌĞŶĚŽƋƵĞůĞŶĆŽ
ƉƌĞĐŝƐĂĚĞƵŵĮůŚŽƉĂƌĂƉĞƌĚŽĂƌ^ƵĂĐƌŝĂĕĆŽ͘WŽƌƋƵġ͍^ŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞ͕
ƉŽƌƋƵĞůĞũĄĠŽůĞŵĞŶƚĞ͕ŽDŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽ͕ŽWĞƌĚŽĂĚŽƌ͊ůĞĠĐĂƉĂǌ
ĞĞƐƚĄƉƌŽŶƚŽĂƉĞƌĚŽĂƌ^ĞƵƐƐĞƌǀŽƐƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽĞůĞƐƉĞĚĞŵ
perdão a Ele!
Os leitores Cristãos devem se perguntar se presumem ser capazes de
ĨĂǌĞƌĂůŐŽƋƵĞĞƵƐ;ůůĂŚͿĠŝŶĐĂƉĂǌĚĞĨĂǌĞƌ͘ĐůĂƌŽƋƵĞŶĞŶŚƵŵ
Cristão ou Muçulmano ousaria dizer que eles poderiam fazer algo que
ĞƵƐ;ůůĂŚͿŶĆŽƉŽĚĞƌŝĂĨĂǌĞƌͲŵĂƐŶſƐƉĞƌĚŽĂŵŽƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐƚŽĚŽƐ
os dias sem amarras. Às vezes nossos cônjuges dizem coisas que eles
ŶĆŽƋƵĞƌĞŵĚŝǌĞƌ͕ŽƵŶŽƐƐŽƐĮůŚŽƐĐŽŵƉŽƌƚĂƌͲƐĞŵĂů͕ŽƵŶŽƐƐŽƐĂŵŝŐŽƐ
esquecem-se de cumprir suas promessas - mas em todos esses casos,
ĞŵƵŝƚŽƐŵĂŝƐ͕ŶſƐŽƐƉĞƌĚŽĂŵŽƐ͘EſƐŶĆŽĞǆŝŐŝŵŽƐƵŵƐĂĐƌŝİĐŝŽĚĞ
sangue para perdoar os outros, apenas queremos que as pessoas digam
sinceramente que sentem muito por suas ações e lamentam qualquer
dano que tenha sido causado - a própria essência de arrependimento.
ŽŶƐŝĚĞƌĞŝƐƐŽĞůĞŵďƌĞͲƐĞ͕ĞŶƚĆŽ͕ĚĞĐŽŵŽĞƵƐ;ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽͿĠ
mais perfeito do que todos nós combinamos. Quão perfeito e abrangente
ĞŶƚĆŽĠŽ^ĞƵWĞƌĚĆŽĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͍
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Como foi mencionado ao longo deste livro, o Islam é a religião que
ƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĨĞƚĂƐƉƌĞŐĂƌĂŵ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĠĂƐƵďŵŝƐƐĆŽĂŽĞƵƐ
;ůůĂŚͿŽjŶŝĐŽ͘&ĂƌŝĂƐĞŶƟĚŽĞŶƚĆŽ͕ƋƵĞĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞƐĂůǀĂĕĆŽĚĞǀĂ
ser consistente em todas as escrituras que Allah revelou. Este sistema
de salvação pode ser resumido em todas as escrituras em uma palavra
- arrependimento.
ŝǌŽ^ŽďĞƌĂŶŽ^ĞŶŚŽƌ͕Ž^ĂŶƚŽĚĞ/ƐƌĂĞů͗͞EŽĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞ
ŶŽĚĞƐĐĂŶƐŽĞƐƚĄĂƐĂůǀĂĕĆŽĚĞǀŽĐġƐ͕ŶĂƋƵŝĞƚƵĚĞĞŶĂĐŽŶĮĂŶĕĂ
ĞƐƚĄŽƐĞƵǀŝŐŽƌ͕ŵĂƐǀŽĐġƐŶĆŽƋƵŝƐĞƌĂŵ͘͟Es//ƐĂşĂƐϯϬ͗ϭϱ͘
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Es/>ƵĐĂƐϱ͗ϯϮ͘
ĂşĞŵĚŝĂŶƚĞ:ĞƐƵƐĐŽŵĞĕŽƵĂƉƌĞŐĂƌ͗͞ƌƌĞƉĞŶĚĂŵͲƐĞ͕ƉŽŝƐ͕
ŽZĞŝŶŽĚŽƐĐĠƵƐĞƐƚĄƉƌſǆŝŵŽ͘͟Es/DĂƚĞƵƐϰ͗ϭϳ͘
ƌƌĞƉĞŶĚĂŵͲƐĞ͕ƉŽŝƐ͕ĞǀŽůƚĞŵͲƐĞƉĂƌĂĞƵƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞŽƐƐĞƵƐ
ƉĞĐĂĚŽƐƐĞũĂŵĐĂŶĐĞůĂĚŽƐ͘Es/ƚŽƐϯ͗ϭϵ͘

Salvação no Alcorão Sagrado e no Hadith
Allah Todo-Poderoso diz: ;ŝǌĞăƐĮĠŝƐƋƵĞƌĞĐĂƚĞŵŽƐƐĞƵƐ
olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus
ĂƚƌĂƟǀŽƐ͕ĂůĠŵĚŽƐƋƵĞ;ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞͿĂƉĂƌĞĐĞŵ͖ƋƵĞĐƵďƌĂŵ
ŽĐŽůŽĐŽŵƐĞƵƐǀĠƵƐĞŶĆŽŵŽƐƚƌĞŵŽƐƐĞƵƐĂƚƌĂƟǀŽƐ͕ĂŶĆŽ
ƐĞƌĂŽƐƐĞƵƐĞƐƉŽƐŽƐ͕ƐĞƵƐƉĂŝƐ͕ƐĞƵƐƐŽŐƌŽƐ͕ƐĞƵƐĮůŚŽƐ͕ƐĞƵƐ
enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, às mulheres suas servas,
seus criados isentas das necessidades sexuais, ou às crianças
que não discernem a nudez das mulheres; que não agitem os
ƐĞƵƐƉĠƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞŶĆŽĐŚĂŵĞŵăĂƚĞŶĕĆŽƐŽďƌĞƐĞƵƐĂƚƌĂƟǀŽƐ
ŽĐƵůƚŽƐ͘MĮĠŝƐ͕ǀŽůƚĂŝͲǀŽƐƚŽĚŽƐ͕ĂƌƌĞƉĞŶĚŝĚŽƐ͕ĂůůĂŚ͕ĂĮŵ
de que vos salveis)! ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϯϭͿ
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Allah Todo-Poderoso diz: (Dize: Ó servos meus, que se excederam
contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Allah;
certamente, Ele perdoa todos os pecados, porque Ele é o
Indulgente, o Misericordiosíssimo). ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϵ͗ϱϯͿ

O Profeta Muhammad ᕟ também aconselhou os crentes assim.
O Profeta ᕟ: disse: “Ó humanos! Voltei para Allah em
arrependimento e busque a Seu perdão, pois eu peço
arrependimento a Ele mais de cem vezes todos os dias”. (Relatado
ƉŽƌDƵƐůŝŵ͘Ϳ
ĞǀŝĚŽĂĞƐƐĂŐƌĂŶĚĞġŶĨĂƐĞŶŽĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶĂũƵƐƟĕĂŶŽ/ƐůĂŵ͕
algumas pessoas têm a falsa noção de que no Islam a salvação reside
ĂƉĞŶĂƐĞŵƉƌĂƟĐĂƌďŽĂƐĂĕƁĞƐ͘ŵďŽƌĂĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŶĂ
ƉƌĄƟĐĂĚĞďŽĂƐĂĕƁĞƐƐĞũĂƵŵƐŝŶĂůĚĂĨĠĚĞĂůŐƵĠŵĞŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚĞ
ůůĂŚĞĚĞ^ƵĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͕ŵĂƐĂƉƌſƉƌŝĂƐĂůǀĂĕĆŽĞƐƚĄŶĂ'ƌĂĕĂĞŶĂ
DŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞůůĂŚ͕ĐŽŵŽĠĐůĂƌŽĂƉĂƌƟƌĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽ
Profeta Muhammad ᕟ:
O Profeta ᕟ: disse: ͞WƌĂƟĐĂŝďŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂĚĞƋƵĂĚĂ͕
sincera, moderada; e regozijei, mas saibam que somente as
ďŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞŶŝŶŐƵĠŵŐĂŶŚĂƌĄŽWĂƌĂşƐŽ͘͟KƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ
ƉĞƌŐƵŶƚĂƌĂŵ͗͞EĞŵǀŽĐġſDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͍͟ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗
“Nem eu, a menos que Allah me cubra com Sua graça e
misericórdia”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ

)p&HJD"
hŵĚŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐŵĂŝƐĐŽŵƵŶƐƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌŽƋƵĞĨŽŝĚŝƚŽĚŽƐ
princípios mencionados acima, é o conceito da fé cega, em que as
ƉĞƐƐŽĂƐĚŝǌĞŵ͗͞sŽĐġƐſƉƌĞĐŝƐĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌ͟ŽƵ͞ƵŵŵŝƐƚĠƌŝŽ͘͟ĐŽŵ
tais declarações, algumas pessoas trancam suas mentes e jogam fora
a chave, tendo se convencido de que para ser verdade a religião não
ƉƌĞĐŝƐĂĨĂǌĞƌƐĞŶƟĚŽ͘WŽĚĞƌŝĂƐĞƌĞƐƐĞŽĐĂƐŽĞŶƚĆŽ͍ǆŝƐƚĞĂůŐƵŵĂ
ĞǀŝĚġŶĐŝĂƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶƚƌĂĞƐƐĂŶŽĕĆŽ͍^ŝŵ͕ĞǆŝƐƚĞŵǀĄƌŝĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ
Bíblicas e lógicas que as pessoas negligenciam quando recuam para a
ĨĠĐĞŐĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŶŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂĮƌŵĂ͗
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WŽƌƋƵĞĞƵƐŶĆŽĠĞƵƐĚĞĐŽŶĨƵƐĆŽ͕ƐĞŶĆŽĚĞƉĂǌ͕ĐŽŵŽĞŵ
ƚŽĚĂƐĂƐŝŐƌĞũĂƐĚŽƐƐĂŶƚŽƐ͘E/s͕ϭŽƌşŶƟŽƐϭϰ͗ϯϯ
Em todos os lugares ao nosso redor, olhamos e vemos ordem e
organização. Todos os dias as pessoas estudam ciências naturais como
ƋƵşŵŝĐĂ͕İƐŝĐĂĞŐĞŽůŽŐŝĂͲĐŝġŶĐŝĂƐďĂƐĞĂĚĂƐŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞŶĂŽƌĚĞŵĞ
ŶĂƐ>ĞŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐƋƵĞŽƌŝĂĚŽƌŽŶƐƚƌƵŝƵŽhŶŝǀĞƌƐŽĞŵĐŝŵĂ͘&Ăǌ
ƐĞŶƟĚŽĞŶƚĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌŵŽƐƌĂǌĆŽ͕ůſŐŝĐĂĞŽƌĚĞŵĞŵƚƵĚŽ͕ŵĞŶŽƐŶĂ
ZĞůŝŐŝĆŽ͍ďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŶĆŽ͊ŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌ͕ĞƐƐĂŝĚĞŝĂŶĆŽĠƐƵƉŽƌƚĂĚĂ
em nenhum lugar.
Considere também as seguintes palavras do Novo Testamento:
͞WŽŝƐĚĞƐĚĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽŵƵŶĚŽŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐŝŶǀŝƐşǀĞŝƐĚĞĞƵƐ͕ƐĞƵ
eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que
ƚĂŝƐŚŽŵĞŶƐƐĆŽŝŶĚĞƐĐƵůƉĄǀĞŝƐ͖͟
͞WŽƌƋƵĞ͕ƚĞŶĚŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂĞƵƐ͕ŶĆŽŽŐůŽƌŝĮĐĂƌĂŵĐŽŵŽĞƵƐ͕
nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se
ĨƷƚĞŝƐĞŽƐƐĞƵƐĐŽƌĂĕƁĞƐŝŶƐĞŶƐĂƚŽƐƐĞŽďƐĐƵƌĞĐĞƌĂŵ͘ŝǌĞŶĚŽͲƐĞ
ƐĄďŝŽƐ͕ƚŽƌŶĂƌĂŵͲƐĞůŽƵĐŽƐĞƚƌŽĐĂƌĂŵĂŐůſƌŝĂĚŽĞƵƐŝŵŽƌƚĂů
por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem
ĐŽŵŽĚĞƉĄƐƐĂƌŽƐ͕ƋƵĂĚƌƷƉĞĚĞƐĞƌĠƉƚĞŝƐ͘͟
͞WŽƌƋƵĂŶƚŽ͕ƚĞŶĚŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂĞƵƐ͕ŶĆŽŽŐůŽƌŝĮĐĂƌĂŵĐŽŵŽĞƵƐ͕
nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram,
ĞŽƐĞƵĐŽƌĂĕĆŽŝŶƐĞŶƐĂƚŽƐĞŽďƐĐƵƌĞĐĞƵ͘ŝǌĞŶĚŽͲƐĞƐĄďŝŽƐ͕
ƚŽƌŶĂƌĂŵͲƐĞůŽƵĐŽƐ͘ŵƵĚĂƌĂŵĂŐůſƌŝĂĚŽĞƵƐŝŶĐŽƌƌƵƉơǀĞůĞŵ
ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂĚĂŝŵĂŐĞŵĚĞŚŽŵĞŵĐŽƌƌƵƉơǀĞů͕ĞĚĞĂǀĞƐ͕ĞĚĞ
ƋƵĂĚƌƷƉĞĚĞƐ͕ĞĚĞƌĠƉƚĞŝƐ͘WŽƌŝƐƐŽƚĂŵďĠŵĞƵƐŽƐĞŶƚƌĞŐŽƵăƐ
ĐŽŶĐƵƉŝƐĐġŶĐŝĂƐĚĞƐĞƵƐĐŽƌĂĕƁĞƐ͕ăŝŵƵŶĚşĐŝĂ͕ƉĂƌĂĚĞƐŽŶƌĂƌĞŵ
ƐĞƵƐĐŽƌƉŽƐĞŶƚƌĞƐŝ͖WŽŝƐŵƵĚĂƌĂŵĂǀĞƌĚĂĚĞĚĞĞƵƐĞŵŵĞŶƟƌĂ͕
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é
ďĞŶĚŝƚŽĞƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͘͟ŵĠŵ͘Es/ZŽŵĂŶŽƐϭ͗ϭϵͲϮϱ͘
ƐƐŝŵƚĂŵďĠŵĂşďůŝĂĂĮƌŵĂƋƵĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞĞƵƐĠĐůĂƌĂ͕ŵĂƐĂƐ
pessoas ainda procuram adorar seres e imagens criadas por eles mesmos
ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽƌŝĂĚŽƌ͘WŽƌƋƵġ͍WŽƌƋƵĞĞůĞƐĨŽƌĂŵĞŶŐĂŶĂĚŽƐƉĞůŽ
próprio conceito de fé cega.
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Os versículos do Alcorão Sagrado raciocinam com o leitor a considerar a
ƉĞƌĨĞŝĕĆŽĚĞůůĂŚĞ͕ĚŝƌĞĐŝŽŶĂŽƐĐŽƌĂĕƁĞƐƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌĞŵƐŽďƌĞĂŽƌĚĞŵ
ĞŵĂũĞƐƚŽƐĂĐůĂƌĞǌĂĚĞ^ƵĂƐƉĂůĂǀƌĂƐƋƵĂŶĚŽůĞĨĂǌăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƵŵĂ
pergunta simples:
Allah Todo-Poderoso diz: (Não meditam, acaso, no Alcorão? Se
fosse de outra origem, que não de Allah, haveria nele muitas
discrepâncias).;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϴϮͿ
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽŶĆŽĠŽĂƵƚŽƌĚĂĐŽŶĨƵƐĆŽĞĂďĞŶĕŽŽƵĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĐŽŵŵĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĂĐŝŽĐŝŶĂƌĞƌĞŇĞƟƌ͘ůĞƐƵďŵĞƚĞƵ^ĞƵƐ
sinais claros e abundantes para qualquer um que realmente deseje
entendê-los. Considere também estes versículos claros e lógicos do
Alcorão Sagrado:
Allah Todo-Poderoso diz: (Atribuíram-Lhe parceiros que nada
podem criar, uma vez que eles mesmos são criados). (Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϳ͗ϭϵϭͿ
Allah ainda Todo-Poderoso diz: (Se houvesse nos céus e na
terra outras divindades além de Allah, (ambos) já se teriam
ĚĞƐŽƌĚĞŶĂĚŽ͘'ůŽƌŝĮĐĂĚŽƐĞũĂůůĂŚ͕^ĞŶŚŽƌĚŽdƌŽŶŽ͕ĚĞƚƵĚŽ
quanto Lhe atribuem)! ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϭ͗ϮϮͿ

-HVXVQR,VODP
Outro infeliz equívoco que prevalece especialmente entre Cristãos é a
ŝĚĠŝĂĚĞƋƵĞŽ/ƐůĂŵĠĚĞĂůŐƵŵĂĨŽƌŵĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ͞ǀŝƌĂƌĂƐĐŽƐƚĂƐ
ƉĂƌĂ:ĞƐƵƐ͕͟ŽƵƐĞũĂ͕͞ŶĞŐĄͲůŽ͕͟ůĞǀĂŶĚŽͲŽƐĂƐĞĂĨĂƐƚĂƌĞŵĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ
mais sobre o Islam. Essas pessoas lamentavelmente não perceberam
que somente no Islam, Jesus recebeu seu devido respeito, honra e
ůŽƵǀŽƌ͕ƐĞŵĞǆĂŐĞƌŽŽƵĨĂůƐŝĚĂĚĞ͘
EŽ/ƐůĂŵ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĐŽŶŚĞĐĞŵ:ĞƐƵƐĐŽŵŽŽsĞƌďŽĚĞĞƵƐ
;ůůĂŚͿ͘/ƐƚŽĠ͕ĞůĞĨŽŝĐƌŝĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂWĂůĂǀƌĂĚĞůůĂŚ͕͞ƐĞũĂ͘͟^ĞŵƉƌĞ
ƋƵĞůůĂŚĚĞƐĞũĂĐƌŝĂƌĂůŐŽ͕ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞĚŝǌ͗͞^ĞũĂ͕͟ĞŶƚĆŽĂƋƵĞůĂ
ĐƌŝĂƚƵƌĂƉĂƐƐĂĂĞǆŝƐƟƌƉŽƌ^ƵĂǀŽŶƚĂĚĞ͘/ƐƐŽƉŽĚĞƐĞƌǀŝƐƚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽ
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ĂƉşƚƵůŽşďůŝĐŽ'ġŶĞƐŝƐ͕ŽŶĚĞĞƵƐĚŝǌ͗͞,ĂũĂůƵǌ͖ĞŚŽƵǀĞůƵǌ͘͟'ġŶĞƐŝƐ
ϭ͗ϯ͘ƐƐŝŵ͕ƋƵĂŶĚŽůĞĐƌŝŽƵ:ĞƐƵƐ͕ŽƌĚĞŶŽƵ͞ĞƐƚĂƌ͟ŶŽǀĞŶƚƌĞĚĞ
DĂƌŝĂĞĂƐƐŝŵĨŽŝĂƐƵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͘KƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƚĂŵďĠŵĂĐƌĞĚŝƚĂŵ
ĞŵƵŵĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽŝŵĂĐƵůĂĚĂĞŚŽŶƌĂŵĂsŝƌŐĞŵDĂƌŝĂƉŽƌƐƵĂ
ƉŝĞĚĂĚĞ͕ũƵƐƟĕĂĞƉƵƌĞǌĂ͘ĞĨĂƚŽ͕ŐƌĂŶĚĞƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞůŽƵǀŽƌĞĚĞ
ŚŽŶƌĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂsŝƌŐĞŵDĂƌŝĂĞĚŽ:ĞƐƵƐƌŝƐƚŽƐĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ
no Alcorão Sagrado e no Hadith. Entre esses versículos, o Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽĂĮƌŵĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽŵŝůĂŐƌĞĚĞ:ĞƐƵƐĨŽŝƐĞƵ
discurso quando criança. A primeira vez que ele falou foi para acalmar
sua mãe durante as dores de parto, e a segunda vez foi quando ele
ĨĂůŽƵĞŵƐƵĂĚĞĨĞƐĂ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƵƉŽǀŽƋƵĞƐƟŽŶŽƵĐŽŵŽĞůĂƉŽĚĞƌŝĂ
ƚĞƌƵŵĮůŚŽƐĞŵĐĂƐĂŵĞŶƚŽ;ŝŶĨĞƌŝŶĚŽŽŵĂůƐŽďƌĞĞůĂͿ͘
Os Muçulmanos também acreditam que Jesus era o Messias ou Cristo.
Muitos Cristãos pensam falsamente que a palavra Cristo ou Messias
ĚĞĂůŐƵŵĂĨŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂƋƵĞ:ĞƐƵƐĞƌĂĞƵƐŽƵ^ĞƵĮůŚŽ͕ŵĂƐĂƉĂůĂǀƌĂ
Messias é simplesmente a forma hebraica da palavra grega, Cristo –
ĂŵďŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂŵ͗͞ƵŶŐŝĚŽŽƵĞƐĐŽůŚŝĚŽ͘͟ĞĨĂƚŽ͕ŚĄŵƵŝƚĂƐĐŽŝƐĂƐŶĂ
şďůŝĂƋƵĞƐĆŽĐŚĂŵĂĚĂƐĚĞƌŝƐƚŽ;ĞŵŐƌĞŐŽͿ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŶŽǀĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞĞƐƚĂƉĂůĂǀƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĂůŐŽĠĞƐĐŽůŚŝĚŽŽƵƵŶŐŝĚŽƉĂƌĂƵŵĂ
ĮŶĂůŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ŵĂƐĚĞŶĞŶŚƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂƐĞƌĞĨĞƌĞăĚŝǀŝŶĚĂĚĞ͘39
Além disso, os Muçulmanos acreditam que Jesus viveu uma nobre e
ƉŝĞĚŽƐĂǀŝĚĂ͕ƉƌĞŐĂŶĚŽăƐƉĞƐƐŽĂƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŵŝůĂŐƌĞƐĐŽŵƉĞƌŵŝƐƐĆŽ
ĚĞjŶŝĐŽĞƵƐ͕ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽ͘ůĞƟŶŚĂŵƵŝƚŽƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐũƵƐƚŽƐ
entre o povo Judeu de seu tempo. Entre esses seguidores estavam os
nobres discípulos, que os Muçulmanos consideram muito virtuosos
ĞůĞĂŝƐĂĞƵƐĞ^ĞƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ:ĞƐƵƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƉƵƌĂŵĞŶƐĂŐĞŵ
de Jesus causou muita dor e aborrecimento a um grupo corrompido
de estudiosos entre os Judeus da época, a tal ponto que conspiraram
ĐŽŶƚƌĂĞůĞƉĂƌĂŵĂƚĄͲůŽ͘
39 - Nem todos os judeus, pois como mencionado em outros lugares, havia muitos judeus que
ĂĐƌĞĚŝƚĂǀĂŵĞŵ:ĞƐƵƐĞŽ ĂĐĞŝƚĂƌĂŵĐŽŵŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ ĞWƌŽĨĞƚĂĚĞĞƵƐ͘ ůĞƐƐĞŐƵŝƌĂŵƐĞƵƐ
ĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐĞƐĞĂƌƌĞƉĞŶĚĞƌĂŵĂĞƵƐƉĞůĂƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐŶĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͕ƉƌĄƟĐĂĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂƋƵĞ
eles haviam falsamente introduzido.
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Tanto no Alcorão Sagrado como no Hadith do Profeta Muhammad ᕟ,
ĂĮƌŵĂŵĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞ͕ĞŵďŽƌĂŽƐ:ƵĚĞƵƐĐŽƌƌŽŵƉŝĚŽƐƚĞŶƚĂƐƐĞŵ
ŵĂƚĂƌ:ĞƐƵƐ͕ĞůĞƐŶĆŽƟǀĞƌĂŵƐƵĐĞƐƐŽĞŵƐĞƵƉůĂŶŽŵĂůŝŐŶŽĞƋƵĞ
ĞƵƐƌĞƐŐĂƚŽƵͲŽĞůĞǀŽƵͲŽƉĂƌĂŽĐĠƵƐĞŵƋƵĞĞůĞƟǀĞƐƐĞƋƵĞŵŽƌƌĞƌ͘K
ŐƌƵƉŽĐŽƌƌƵƉƚŽĚĞ:ƵĚĞƵƐĐƌƵĐŝĮĐŽƵĂůŐƵĠŵƋƵĞĚĞďŽŵŐƌĂĚŽƚŽŵŽƵ
ĂŝŵĂŐĞŵİƐŝĐĂĚĞ:ĞƐƵƐĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂĂƐĐĞŶƐĆŽƉĂƌĂŽĐĠƵ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽ
o grupo Judeu, acima mencionado, pensando que eles realmente
mataram o Messias.
KƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂŵĂŝŶĚĂƋƵĞ:ĞƐƵƐƌĞƚŽƌŶĂƌĄƉĞƌƚŽĚŽĮŵ
ĚŽƐƚĞŵƉŽƐƉĂƌĂŵĂƚĂƌŽĂŶƟĐƌŝƐƚŽ͘ůĞĞŶƚĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶĂƚĞƌƌĂ
ĐŽŵŽƵŵũƵƐƚŽŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞ͕ŽŶĚĞƐĞĐĂƐĂƌĄĞƚĞƌĄĮůŚŽƐĂŶƚĞƐĚĂƐƵĂ
ŵŽƌƚĞ͕ĞŶƚĆŽƐĞƌĄĞŶƚĞƌƌĂĚŽĂŽůĂĚŽĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ĂŝŶĚĂĞǆŝƐƚĞ͕ĂƚĠŚŽũĞ͕ƵŵůƵŐĂƌƌĞƐĞƌǀĂĚŽƉĂƌĂĞůĞĂŽůĂĚŽŽ
túmulo do Profeta Muhammad ᕟ na cidade de Madinah.
Em resumo, uma passagem do capítulo 19 do Alcorão Sagrado,
denominado capítulo da Maria, discute muitos dos pontos descritos
ĂĐŝŵĂ͕ĂƋƵŝƐĞƌĄƌĞƉƌŽĚƵǌŝĚŽƉĂƌĂŽŶŽƐƐŽƋƵĞƌŝĚŽůĞŝƚŽƌ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (E menciona Maria, no Livro, a qual
se separou de sua família, indo para um local que dava para o
ůĞƐƚĞ͘ĐŽůŽĐŽƵƵŵĂĐŽƌƟŶĂƉĂƌĂŽĐƵůƚĂƌͲƐĞĚĞůĂ;ĚĂĨĂŵşůŝĂͿ͕Ğ
ůŚĞĞŶǀŝĂŵŽƐŽEŽƐƐŽƐƉşƌŝƚŽ͕ƋƵĞůŚĞĂƉĂƌĞĐĞƵƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂĚŽ͕
ĐŽŵŽ Ƶŵ ŚŽŵĞŵ ƉĞƌĨĞŝƚŽ͘ ŝƐƐĞͲůŚĞ ĞůĂ͗ 'ƵĂƌĚŽͲŵĞ ĚĞ Ɵ
no Clemente, se é que temes a Allah. Explicou-lhe: Sou tãosomente o Mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com
ƵŵĮůŚŽŝŵĂĐƵůĂĚŽ͘ŝƐƐĞͲůŚĞ͗ŽŵŽƉŽĚĞƌĞŝƚĞƌƵŵĮůŚŽ͕ƐĞ
nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Disselhe: Assim será, porque teu Senhor disse: Isso Me é fácil! E
faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de
Nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável. E quando
ĐŽŶĐĞďĞƵ͕ƌĞƟƌŽƵͲƐĞ͕ĐŽŵƵŵƌĞďĞŶƚŽĂƵŵůƵŐĂƌĂĨĂƐƚĂĚŽ͘
As dores do parto a constrangeram a refugiar-se junto a uma
ƚĂŵĂƌĞŝƌĂ͘ŝƐƐĞ͗KǆĂůĄĞƵƟǀĞƐƐĞŵŽƌƌŝĚŽĂŶƚĞƐĚŝƐƚŽ͕ĮĐĂŶĚŽ
completamente esquecida. Porém, chamou-a uma voz, junto
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a ela: Não te atormentes, porque teu Senhor fez correr um
riacho aos teus pés! E sacode o tronco da tamareira, de onde
ĐĂŝƌĆŽƐŽďƌĞƟƚąŵĂƌĂƐŵĂĚƵƌĂƐĞĨƌĞƐĐĂƐ͘ŽŵĞ͕ƉŽŝƐ͕ďĞďĞĞ
ĐŽŶƐŽůĂͲƚĞ͖ĞƐĞǀŝƌĞƐĂůŐƵŵŚƵŵĂŶŽ͕ĨĂǌĞͲŽƐĂďĞƌƋƵĞĮǌĞƐƚĞ
um voto de jejum ao Clemente, e que hoje não poderás falar
com pessoa alguma. Regressou ao seu povo levando-o (o
ĮůŚŽͿŶŽƐďƌĂĕŽƐ͘ůŚĞƐĚŝƐƐĞƌĂŵ͗MDĂƌŝĂ͕ĞŝƐƋƵĞĮǌĞƐƚĞ
algo extraordinário! Ó irmão de Aarão, teu pai jamais foi um
ŚŽŵĞŵĚŽŵĂů͕ŶĞŵƚƵĂŵĆĞƵŵĂ;ŵƵůŚĞƌͿƐĞŵĐĂƐƟĚĂĚĞ͊
Então ela lhes indicou que interrogassem o menino. Disseram:
Como falaremos a uma criança que ainda está no berço? Ele
lhes disse: Sou o servo de Allah, o Qual me concedeu o Livro e
me designou como Profeta. Fez-me abençoado, onde quer que
eu esteja, e me encomendou a Oração e pagamento do Zakat
enquanto eu viver. E me fez piedoso para com a minha mãe,
ŶĆŽƉĞƌŵŝƟŶĚŽƋƵĞĞƵƐĞũĂĂƌƌŽŐĂŶƚĞŽƵƌĞďĞůĚĞ͘ƉĂǌĞƐƚĄ
comigo, desde o dia em que nasci; estará comigo no dia em que
eu morrer, bem como no dia em que Eu for ressuscitado. Este
Ġ:ĞƐƵƐ͕ĮůŚŽĚĞDĂƌŝĂ͖ĠĂƉƵƌĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĚĂƋƵĂůĚƵǀŝĚĂŵ͘
ŝŶĂĚŵŝƐƐşǀĞůƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂƟĚŽƵŵĮůŚŽ͘'ůŽƌŝĮĐĂĚŽƐĞũĂ͊
Quando decide uma coisa, basta-lhe dizer: Seja! Então “será”.
E Allah é o meu Senhor e vosso. Adorai-O, pois! Esta é a senda
reta). ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϵ͗ϭϲͲϯϴͿ
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6KDUL·DK D/HL GR,VODP
0XLWDV9H]HV,QFRPSUHHQGLGDXP0RGR&RPSOHWRGH9LGD
Cortar mãos, apedrejar adúlteros, chicotear fornicadores, decapitar
assassinos - manchetes chocantes dos tablóides no corredor dos
ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐŽƵĂŶƚŝŐĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƉƵŶŝĕĆŽĐƌŝŵŝŶĂů͍EĂǀĞƌĚĂĚĞ͕
ĞƐƐĞƐ ƐĆŽ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ƉĂůĂǀƌĂƐ ƋƵĞ ǀġŵ ă ŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ Ă >Ğŝ
/ƐůąŵŝĐĂ͕ĐſĚŝŐŽĐŝǀŝů͕ŽƵ^ŚĂƌŝ͛ĂŚ͕ĠŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽƐĚŝĂƐĚĞŚŽũĞ͘
EĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͕Ž^ŚĂƌŝ͛ĂŚƐĞƌĄĞǆĂŵŝŶĂĚŽĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽăůƵǌŶĆŽ
apenas das evidências pertinentes do Alcorão Sagrado e da Sunnah,
mas também comparativamente do ponto de vista das estatísticas e
questões do mundo real.
ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕^ŚĂƌŝ͛ĂŚĠŽƚĞƌŵŽ/ƐůąŵŝĐŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽĐŽŵƉůĞƚŽ
ĞĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƚĂŶƚŽăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ
ou privadas em um território Islâmico. É inteiramente baseado nas
>ĞŝƐĞĞĐŝƐƁĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞŶĂ^ƵŶŶĂŚ͕ĚĞƵŵĂ
maneira ou de outra. Ele foi projetado para governar relações e deveres
ĚĂƉĞƐƐŽĂƉĂƌĂĐŽŵůůĂŚŽƌŝĂĚŽƌ͕ƐĞƵƉƌſǆŝŵŽ͕ƐĞƵĂŵďŝĞŶƚĞĞĂƚĠĞůĞ
ŵĞƐŵŽ͘ƐƐŝŵ͕ĚŝƌĞĐŝŽŶĂƚŽĚĂƐĂƐĞƐĨĞƌĂƐĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞŚƵŵĂŶĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐ͕ŵŽƌĂŝƐ͕ƐŽĐŝĂŝƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞƉŽůşƟĐŽƐĚĂǀŝĚĂ͘
ƐƋƵĞƐƚƁĞƐƚƌĂƚĂĚĂƐƉĞůĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚ͕ĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƉŽĚĞŵƐĞƌĚŝǀŝĚŝĚĂƐ
ĞŵƚƌġƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͗ƚĞŽůŽŐŝĂ͕ĠƟĐĂĞĚŝƌĞŝƚŽ;&ŝƋŚͿ͘&ŝƋŚ͕ŽƵ:ƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂ
Islâmica, é o ramo que se relaciona com a regulamentação do
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŶŽĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͘/ƐƐŽŝŶĐůƵŝĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐă
conduta do ser humano em relação ao seu Criador (veredictos voltados
ƉĂƌĂŽƌĂĕĆŽ͕ũĞũƵŵ͕ĐĂƌŝĚĂĚĞ͕ƉĞƌĞŐƌŝŶĂĕĆŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
/ŶĐůƵŝĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ĐŽŵŽĂƋƵĞůĂƐ
pertencentes ao sistema penal, transações comerciais, casamento e
ĚŝǀſƌĐŝŽ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ƚĂŵďĠŵŝŶĐůƵŝĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽ
indivíduo e ao Estado, em guerra e paz, como obrigações militares,
vontades e leis de propriedade, entre outras coisas.
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KŽďũĞƟǀŽĮŶĂůĚĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĠŽďĞŵĐŽŵƵŵĚĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽͲDƵĕƵůŵĂŶŽĞŶĆŽDƵĕƵůŵĂŶŽ͘ŽŵŽƚĂů͕Ă^ŚĂƌŝ͛ĂŚĠ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƉƌŽƚĞŐĞƌŽƵƉƌĞƐĞƌǀĂƌĐŝŶĐŽĚŝƌĞŝƚŽƐƵŶŝǀĞƌƐĂŝƐŶŽƐĞƌ
ŚƵŵĂŶŽ͖ŽĚŝƌĞŝƚŽăǀŝĚĂ͕ŝŶƚĞůĞĐƚŽ͕ůŝŶŚĂŐĞŵ͕ƌĞůŝŐŝĆŽĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘
WŽĚĞͲƐĞƉĞƌŐƵŶƚĂƌ͕ƉŽƌƋƵĞŽĚŝƌĞŝƚŽăůŝďĞƌĚĂĚĞŶĆŽĞƐƚĂŝŶĐůƵşĚŽ͍

/LEHUGDGHQR,VODP
O Islam considera a liberdade um direito natural de todo ser humano.
^ĞŵůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ĂǀŝĚĂƉĞƌĚĞƚŽĚŽŽƐĞƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͘K/ƐůĂŵĞůĞǀĂ
a liberdade a um nível tão alto que tornou o pensamento livre e a
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂŶĞŝƌĂĚĞƉĞƌĐĞďĞƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͕ƐĞŶĚŽ^ƵĂ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂƵŵĨĂƚŽƋƵĞŶĆŽƉƌĞĐŝƐĂĚĞƉƌŽǀĂƐŽƵŵŝůĂŐƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ
para ser conhecido.
Allah Todo-Poderoso diz: (Não há imposição quanto à religião,
porque já se destacou a verdade da falsidade. Quem renegar
Ž ƐĞĚƵƚŽƌ Ğ ĐƌĞƌ Ğŵ ůůĂŚ ƚĞƌͲƐĞͲĄ ĂƉĞŐĂĚŽ Ă Ƶŵ ĮƌŵĞ Ğ
inquebrantável sustentáculo, porque Allah é Oniouvinte,
^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯ͗ϮϱϲͿ
ƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĂĮƌŵĂƋƵĞŶŝŶŐƵĠŵŶĆŽƉŽĚĞĨŽƌĕĂƌĂůŐƵĠŵĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌ
ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŝƐĂƐĞĞůĞƉƌſƉƌŝŽŶĆŽĞƐƟǀĞƌĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽ͕ŵĞƐŵŽƐĞ
colocar uma arma na cabeça ou espada no pescoço. Uma pessoa deve
estar convencida através de seu próprio pensamento livre.
Se a compulsão é proibida na adoração a Allah, a preocupação mais
ǀŝƚĂůĞĞƐƐĞŶĐŝĂůŶĂǀŝĚĂĚĞƵŵƐĞƌŚƵŵĂŶŽ;ĐŽŵŽǀŝƐƚŽŶŽ/ƐůĂŵͿ͕
ĐŽŵŽƉŽĚĞƐĞƌƚŽůĞƌĂĚĂĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽĂƐƐƵŶƚŽ͍
Esta ênfase Islâmica no livre arbítrio e na livre escolha pode ser
ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŝŶĚĂŵĂŝƐŶĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚŽŐƌĂŶĚĞŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽĞ<ŚĂůŝĨĂŚ
hŵĂƌŝŶ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ƋƵĞĞƐƚĆŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĐŽŵŽĚŝƚŽƐĂƵŵĚĞƐĞƵƐŐŽǀĞƌŶĂĚŽƌĞƐ͗͞ĐĂƐŽ͕ĚĞƐĞũĂ
ĞƐĐƌĂǀŝǌĂƌŽƉŽǀŽĚĞƉŽŝƐƋƵĞůůĂŚŽƐĐƌŝŽƵůŝǀƌĞƐ͍͟
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$'HÀQLomRGH/LEHUGDGH
Liberdade é a escolha de uma pessoa para fazer algo, ou não, com
base em seu próprio livre arbítrio e sem interferência de qualquer
ĐŽŝƐĂ͘ƐƚĂďĞůĞĐĞŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞƚŽĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽĞƐƚĄŶŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ
seus próprios assuntos e que eles não pertencem a ninguém, nem a
nível individual ou estadual.
DĂƐ͕͞ůŝďĞƌĚĂĚĞ͟ƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĚĞǀĞŵŽƐĮĐĂƌŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞƐĞŵĂůŐƵŵĂ
ƌĞŐƌĂŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͍
O reconhecimento do Islam sobre liberdade individual de todos não
ƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĚĞŝǆĂĂƉĞƐƐŽĂůŝǀƌĞĚĞƚŽĚĂƐĂƐƌĞŐƌĂƐĞƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞ
ĞƐƐĞƟƉŽĚĞ͞>ŝďĞƌĚĂĚĞ͟ĠŵĂŝƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂŵĞŶƚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽĐŽŵŽ
anarquia e, na verdade, viola os direitos e a segurança dos outros.
EĞŶŚƵŵĂůŝďĞƌĚĂĚĞĚĞĂůŐƵĠŵĚĞǀĞƐĞƌăĐƵƐƚĂĚĞŽƵƚƌŽ͘WŽƌĞƐƐĂ
razão, o Islam estabeleceu certas diretrizes que garantem liberdade
equilibrada para todos. Essas diretrizes são:
1. A liberdade de indivíduos ou comunidades nunca deve
comprometer a ordem geral da sociedade ou destrua
suas fundações;
2.  ůŝďĞƌĚĂĚĞ ĚŽ ŝŶĚŝǀşĚƵŽ ŶĆŽ ĚĞǀĞ ůĞǀĂƌ ă ƉĞƌĚĂ ĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐŵĂŝƐŐĞƌĂŝƐ;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĚŝƌĞŝƚŽƉĞƐƐŽĂů
ĚĞ ůŝďĞƌĚĂĚĞ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ŶĆŽ ĚĞǀĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ Ă
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂŐĞƌĂůĚĞŽƵƚƌŽŐƌƵƉŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐͿ͖
3. A liberdade de um indivíduo não deve infringir a liberdade
de outro indivíduo.
ĞǀĞͲƐĞůĞŵďƌĂƌƚĂŵďĠŵƋƵĞƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽďũĞƟǀŽƐĚĂDĞŶƐĂŐĞŵ
do Islam é libertar as pessoas das restrições de adoração de seus
ĚĞƐĞũŽƐĞĚŽƐƐĞƌĞƐĐƌŝĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂĐŽůŽĐĄͲůŽƐŶĂĂĚŽƌĂĕĆŽĚŽƌŝĂĚŽƌ͘
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&DUDFWHUtVWLFDV'LVWLQWLYDVGD/HL,VOkPLFD
YƵĞŵ ĞƐƚƵĚĂ Ă >Ğŝ /ƐůąŵŝĐĂ ĚĞƐĐŽďƌŝƌĄ ƋƵĞ ĞůĂ ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞ ƉŽƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞǆĐůƵƐŝǀŽƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ Ğŵ
ŽƵƚƌŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐůĞŐĂŝƐ͘ƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĨŽƌĂŵƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌ
ƐƵĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂŚĄŵĂŝƐĚĞĐĂƚŽƌǌĞƐĠĐƵůŽƐ͘
ĞĨĂƚŽ͕Ă^ŚĂƌŝ͛ĂŚƚĞŵƵŵĂƉĞůŽĚƵƌĂĚŽƵƌŽĞŐůŽďĂů͕ƉŽƌƋƵĞĠĂ>Ğŝ
&ŝŶĂů͕ĚŝǀŝŶĂŵĞŶƚĞƌĞǀĞůĂĚĂ͕ƉĂƌĂƚŽĚĂĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵŽĞƐƚĄ
ĐŽŶĞĐƚĂĚĂĐŽŵĂƷůƟŵĂĚĂƐĚŝǀŝŶĂŵĞŶƚĞƌĞǀĞůĂĚĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐʹŽ/ƐůĂŵ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĠƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƉĂƌĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚƚĞƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƷŶŝĐĂƐ͕
ĚĞŵŽĚŽĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞĞĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂ
lidar com as necessidades em constantes mudanças apresentadas pela
humanidade - em todo o mundo e através dos tempos.
A Lei Islâmica é o sistema mais amplo e abrangente de legislação
no mundo, muito mais completo do que qualquer outro sistema
ůĞŐĂůĐƌŝĂĚŽƉĞůŽŚŽŵĞŵŚŽũĞŽƵĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƉŽŶƚŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ͘&Žŝ
ĂƉůŝĐĂĚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞǀĄƌŝĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƵŵĞǆƚƌĞŵŽ
ĂŽŽƵƚƌŽĚŽŵƵŶĚŽDƵĕƵůŵĂŶŽ͕ƉĞůŽƐƷůƟŵŽƐŵŝůĞƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐ
ĂŶŽƐ͘^ŽŵĞŶƚĞŶŽƐƷůƟŵŽƐƚĞŵƉŽƐ͕ĐŽŵŽŝŵƉĂĐƚŽĚĂĐŽůŽŶŝǌĂĕĆŽ
ĚĂƐƚĞƌƌĂƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐ͕ĚĞŝǆŽƵƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞŽƉĞƌĂƌ͕ĞǆĐĞƚŽ
de forma limitada, em alguns lugares.
Também teve um grande impacto em outras nações e culturas ao
longo de sua históriaϰϬ. Muitas civilizações do mundo emprestaram
seus próprios sistemas legais da Lei Islâmica por meio de contato com
a Espanha islâmica, Sicília, Ásia Ocidental e Balcãsϰϭ.

ϰϬ Ͳ tĂƚĂŶĂďĞ >͘ ;ϮϬϭϮͿ  ƉŽƐƐşǀĞů ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ŝƐůąŵŝĐĂƐ ƉĂƌĂ Ž
ƐƵƌŐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĞƐƚĂĚŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĞĚŽƐƚĂĚŽŵŽĚĞƌŶŽŶĂƵƌŽƉĂ͘/Ŷ͗ůͲZŽĚŚĂŶE͘Z͘&͘;ĞĚƐͿK
ƉĂƉĞůĚŽŵƵŶĚŽĄƌĂďĞͲŝƐůąŵŝĐŽŶĂĂƐĐĞŶƐĆŽĚŽKĐŝĚĞŶƚĞ͘WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ͕>ŽŶĚƌĞƐ͘
ϰϭͲŽŝƐĂƌĚ͕D͘;ϭϵϴϬͿ͘^ŽďƌĞĂƉƌŽǀĄǀĞůŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽ/ƐůĂŵŶŽĚŝƌĞŝƚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƉƷďůŝĐŽ
ŽĐŝĚĞŶƚĂů͘:ŽƌŶĂů/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚƵĚŽƐĚŽKƌŝĞŶƚĞDĠĚŝŽ͘sŽů͘ϭϭ͕EŽ͘ϰ͕ƉƉ͘ϰϮϵͲϰϱϬ͘KďƟĚŽ
Ğŵ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƐƚŽƌ͘ŽƌŐͬƐƚĂďůĞͬϭϲϯϭϳϲ͘
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ϭ͘ůŐƵŵĂƐĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƷŶŝĐĂƐĚĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
EŽďƌĞǌĂĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͘dŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƌĞŝƚŽƚĞŵƵŵŽďũĞƟǀŽƋƵĞ
ƉƌŽĐƵƌĂĐƵŵƉƌŝƌ͘ƐƐĞŽďũĞƟǀŽǀĂƌŝĂĚĞĐƵůƚƵƌĂƉĂƌĂĐƵůƚƵƌĂ͘/ƐƚŽƚĂŵďĠŵ
ǀĂƌŝĂĚĞǀŝĚŽăŵƵĚĂŶĕĂĚĞŵĞƚĂƐĞŽďũĞƟǀŽƐĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĞƐƚĆŽŶŽ
ƉŽĚĞƌ͘WŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞĞŵĞŶĚĂƐƐĆŽĐŽŵƵŶƐ͕ĐŽŵŽĂƐ
nações empregam a lei como um meio de dirigir seus cidadãos para
ĐĞƌƚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͘
A Lei Islâmica, por outro lado, não é moldada pela sociedade.
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĠŵŽůĚĂĚĂƉŽƌĞůĂ͘/ƐƐŽ
ocorre porque o homem não criou, mas, de fato, ele deve se recriar
em conformidade com isso. Em resumo, a Lei Islâmica visa um grande
ŽďũĞƟǀŽ͗ĂůĐĂŶĕĂƌŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĞŽƐŵĞůŚŽƌĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ
e da sociedade, evitando seja o que for que lhes prejudique e não dê
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĞŵăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽ͕ŶĞŵăƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
como um todo.
2. A Lei Islâmica é uma revelação divina. Todas as injunções da Lei
Islâmica é a revelação de Allah, então quem é legislador da humanidade
ĠƐĞƵƌŝĂĚŽƌ͕ƋƵĞƐĂďĞŵĞůŚŽƌŽƋƵĞƐĞƌĄďĞŶĠĮĐŽƉĂƌĂĂƐƵĂĐƌŝĂĕĆŽ
ŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽĞŶŽƉƌſǆŝŵŽ͘ůĞĐŽŶŚĞĐĞĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂĞ
ƚĂŵďĠŵİƐŝĐĂĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͕ŽƋƵĞĞƐƚĂƌĄĞŵŚĂƌŵŽŶŝĂĐŽŵĞůĞĞŽ
que colidir com isso. Com relação a isso, Allah Todo-Poderoso diz:
(Como não haveria de conhecê-las os Criados, sendo Ele o
KŶŝƐĐŝĞŶƚĞ͕Ž^ƵƟůşƐƐŝŵŽͿ͍;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲϳ͗ϭϯ
A Lei criada pelo homem, por outro lado, é o produto do intelecto
ŚƵŵĂŶŽƋƵĞƚĞŵƵŵĂǀŝƐĆŽůŝŵŝƚĂĚĂĞĞƐƚĄĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞĂƉƌĞŶĚĞŶĚŽ
ĞƌĞĂũƵƐƚĂŶĚŽ͘WŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕ĂůĞŝĐƌŝĂĚĂƉĞůŽŚŽŵĞŵŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄ
ƐƵũĞŝƚĂĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĞĞƌƌŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂƐůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐƋƵĞǀġŵĚĞĞƐĨŽƌĕŽ
ŚƵŵĂŶŽŶĞŵƐĞŵƉƌĞƐĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂƐăŶĂƚƵƌĞǌĂŚƵŵĂŶĂ͘
ϯ͘ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƌĞŐƌĂƐĚĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂĐŽŶƐƟƚƵŝŽďĞĚŝġŶĐŝĂĂůůĂŚŽ
ůơƐƐŝŵŽ͘^ĞŐƵŝƌĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂĠƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞĂĚŽƌĂƌĂůůĂŚdŽĚŽͲ
WŽĚĞƌŽƐŽƉĂƌĂŐĂŶŚĂƌ^ƵĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ĚĞƐŽďĞĚĞĐĞƌ
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ĠŝŐƵĂůăĚĞƐŽďĞĚŝġŶĐŝĂƉĂƌĂĐŽŵůůĂŚĞĠĚŝŐŶŽĚĞ^ĞƵĐĂƐƟŐŽ͘ůŐƵŶƐ
ƟƉŽƐĚĞĐƌŝŵĞƉƌĞƐĐƌĞǀĞŵƉƵŶŝĕƁĞƐƋƵĞĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐŶĞƐƚĞ
mundo. Outros sustentam a ameaça de punição no doravante. Portanto,
ŽŝŶĚŝǀşĚƵŽDƵĕƵůŵĂŶŽĞƐƚĄƐĞŵƉƌĞƐĞĂƵƚŽƉŽůŝĐŝĂŶĚŽ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐ
ƉŽƌƚĞŵŽƌĂůůĂŚŽƌŝĂĚŽƌ;ĞŵǀĞǌĚĞĂƉĞŶĂƐƚĞŵĞƌŽƐƚĂĚŽͿ͕ŵĂƐ
também na esperança de Sua misericórdia e Sua recompensa eterna no
ĨƵƚƵƌŽͲƋƵĞƉĂƌĂŵƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĠŽŵĂŝƐĨŽƌƚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƉĂƌĂŽďĞĚĞĐĞƌ
ĂůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ͘
YƵĂŶƚŽăƐůĞŝƐƐĞĐƵůĂƌĞƐĐƌŝĂĚĂƐƉĞůŽŚŽŵĞŵ͕ŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶĐĞŶƟǀŽƉĂƌĂ
obedecê-las esta ligada ao medo de processo criminal e responsabilidade
Đŝǀŝů͕ĞŶĆŽĂĞƐƉĞƌĂŶĕĂĚĞŽďƚĞƌďġŶĕĆŽƐĞƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƐĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͘
ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ĂĚĞƐŽďĞĚŝġŶĐŝĂĂĞƐƐĂƐůĞŝƐŶĆŽƌĞƐƵůƚĂĞŵŶĞŶŚƵŵ
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĞĐƵůƉĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞƐƉĞƌĐĞďŝĚĂƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͘
ϰ͘>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂƚĞŵĂĚŝƐƟŶĕĆŽĚĞƐĞƌĐŽŵƉůĞƚĂĞŵƚŽĚŽƐŽƐƐĞŶƟĚŽƐ͘
Não requer emendas, nem acréscimos ou subtrações. Ela vem para
regular quatro facetas diferentes da interação humana: o relacionamento
entre o indivíduo e seu Criador, o relacionamento entre o indivíduo e
ele próprio, o relacionamento entre o indivíduo e outros membros da
sociedade e os relacionamentos entre o indivíduo e o Estado da nação.
Se compararmos a Lei Islâmica a esse respeito com qualquer um
ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ ĚĞƐĐŽďƌŝƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ƷůƟŵŽƐ ƚƌĂƚĂŵ
principalmente do relacionamento entre a pessoa e os outros, e a
pessoa e governo. Em relação ao relacionamento do indivíduo para
ĐŽŶƐŝŐŽŵĞƐŵŽ͕ƋƵĞŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐƉŽĚĞƐĞƌŽƐĞƵƉŝŽƌŝŶŝŵŝŐŽ͕ĂůŝĄƐ͕
não oferece nenhuma orientação sobre isso. Também, ela é silenciosa
ŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƐĞƵƌŝĂĚŽƌ͕ŽZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉĞůĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƉĞƐƐŽĂĞ͕ƋƵĞƐƵďŵĞƚĞƵŽƌĞƐƚĂŶƚĞĚĂƌŝĂĕĆŽăƐƐƵĂƐ
necessidades. Nisso, porém, a lei secular feita pelo homem concebeu a
ŝĚĞŝĂĚĞ͞^ĞƉĂƌĂĕĆŽĚĂ/ŐƌĞũĂĞĚŽƐƚĂĚŽ͕͟ŽŶĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿĠŵĂŶƟĚŽ
fora da lei.
ƐƚĂŶŽĕĆŽĚĞ͞ƐĞƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞ/ŐƌĞũĂĞƐƚĂĚŽ͟ĠƌĞũĞŝƚĂĚĂƉĞůĂShari’ah,
ũĄƋƵĞůůĂŚĠŽƷŶŝĐŽ>ĞŐŝƐůĂĚŽƌŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞůĞĞŶǀŝĂĂ>Ğŝ͘
ŵďŽƌĂĂĠƟĐĂƐĞũĂƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐůĞŐĂŝƐ
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islâmicos e seculares, a Lei Islâmica difere um pouco, pois também se
preocupa com o futuro do ser humano sendo, não apenas nesta vida
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵŶĂǀŝĚĂĚĞƌƌĂĚĞŝƌĂ͕ŽƌĚĞŶĂŶĚŽͲůŚĞƐŶĂƉƌĄƟĐĂ
atos de adoração que devem ser realizados por todo crente desta fé.
ϱ͘WĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŵƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĞŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂ
ĠĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐŽďƌĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĮǆŽƐĞŝŵƵƚĄǀĞŝƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐ
do Alcorão Sagrado e da Sunnah, que foram precisamente gravados e
ƉƌĞƐĞƌǀĂĚŽƐ͘DƵŝƚŽƐĚĞƐƐĞƐƚĞǆƚŽƐĐŽŶƚġŵƌĞŐƌĂƐŐĞƌĂŝƐƉĂƌĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͕
ƐĞŵĞŶƚƌĂƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐĚĞƚĂůŚĞƐƉƌĞĐŝƐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘
Isso permite que o juiz tenha liberdade para levar em consideração as
mudanças nas circunstâncias.
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŶĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂWŽůşƟĐŽ/ƐůąŵŝĐŽ͕ŽƐƚĞǆƚŽƐ
ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐĨŽƌŶĞĐĞŵƵŵĞƐďŽĕŽŐĞƌĂůƋƵĞŝŶĐůƵŝĐŽŝƐĂƐĐŽŵŽũƵƐƟĕĂ
ĞŶƚƌĞŽƐĐŝĚĂĚĆŽƐ͕ŽďĞĚŝġŶĐŝĂăƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉŽůşƟĐĂƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂĞŶƚƌĞ
Muçulmanos e cooperação em uma conduta correta. Ao mesmo tempo,
ŽƐ ƚĞǆƚŽƐ ĚĞŝǆĂŵ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĞƐďŽĕŽ ŐĞƌĂů Ă ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ
ƉƌĄƟĐĂƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵĐĞƌƚĂŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ͘^ĞŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůŝŶĞĂĚŽƐĚŽ
governo Islâmico forem implementados, a maneira como são realizados
ou as diferentes formas que isso pode assumir não estão em questão,
ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐŝŵƉŽƐƚĂƐƉĞůŽƐƚĞǆƚŽƐƐĂŐƌĂĚŽƐĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ
da Shari’ah sejam não violados.
Os sistemas legais modernos, por outro lado, têm demarcações muito
ůŝŵŝƚĂĚĂƐ͕ĐŽůĞĕƁĞƐĚĞƉƌŝŶĐşƉŝŽƐŐĞƌĂůŵĞŶƚĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
que são sucessivamente alteradas por emendas, que freqüentemente
ůĞǀĂŵăƋƵĞĚĂĚĞƐĞƵƐŽďũĞƟǀŽƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐďĄƐŝĐŽƐ
ao longo do tempo. Os fundamentos e princípios da maioria destes
sistemas, embora algumas vezes baseados no conceito de precedente,
ĐŽŵŽŶŽƐh͕ĞƐƚĆŽĞǆƉŽƐƚŽƐĂŵƵĚĂŶĕĂƐĞƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐŽŵƚĂŶƚĂ
frequência que se tornam alvos de joguetes e corrupção por um
número de advogados e legisladores que buscam seu próprio ganho.
ϲ͘ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ͘>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂŶĆŽŝŵƉƁĞŶĞŶŚƵŵĂ
ŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞŐƌĂŶĚĞƐĞǀĞƌŝĚĂĚĞŽƵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ͘
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YƵĞŵĞǆĂŵŝŶĂƌĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞĂƐƌĞŐƌĂƐĚĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄ
dentro delas um padrão óbvio que facilita as coisas para as pessoas.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŝŵƉŽƐƚĂƐ͕ĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽ͕ƟǀĞƌĂŵ
leniência e facilidade levadas em consideração para quem as deve
cumprir.
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚĞĐƌĞƚŽƵƋƵĞƚŽĚĂƉĞƐƐŽĂůĞŐĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ĚĞǀĞĞǆĞĐƵƚĂƌĐŝŶĐŽŽƌĂĕƁĞƐƉŽƌĚŝĂ͕ŶĞŶŚƵŵĂŽƌĂĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƋƵĞƌ
ŵĂŝƐĚŽƋƵĞĂůŐƵŶƐŵŝŶƵƚŽƐ͘YƵĞŵĠŝŶĐĂƉĂǌĚĞĮĐĂƌĞŵƉĠƉŽĚĞ
sentar-se. Além disso, o viajante recebe a licença para encurtar sua
oração. Além disso, o jejum é obrigatório por um mês ao ano. Apesar
ĚĞƐƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͕ĠƉĞƌŵŝƟĚŽƋƵĞďƌĂƌŽũĞũƵŵƉĂƌĂĂůŐƵĠŵƋƵĞĞƐƚĄ
viajando ou doente; e assim por diante.
As obrigações impostas pela Lei Islâmica são poucas. Todas elas podem
ser aprendidas em um curto período de tempo. Eles não têm muitos
ĚĞƚĂůŚĞƐ Ğ ĨĂƚŽƌĞƐ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ
conhecê-los. Isso é atestado pelas palavras de Allah Todo-Poderoso:
Allah Todo-Poderoso diz: (... Allah não deseja impor-vos carga
ĂůŐƵŵĂ͖ƉŽƌĠŵ͕ƐĞƋƵĞƌƉƵƌŝĮĐĂƌͲǀŽƐĞĂŐƌĂĐŝĂƌͲǀŽƐ͕ĠƉĂƌĂ
que Lhe agradeçais).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϲ

26LVWHPD,VOkPLFRGH3XQLomR&ULPLQDO
ŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĂ Shari’ah
Islâmica é certamente importante, mas a atenção do mundo hoje em
ĚŝĂĞƐƚĄĨŽĐĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵĂƉĞŶĂƐƵŵĂƐƉĞĐƚŽĚŽShari´ah - o
^ŝƐƚĞŵĂĚĞWƵŶŝĕĆŽƌŝŵŝŶĂů͘&ŽŝĐŚĂŵĂĚŽĚĞďĄƌďĂƌŽ͕ĂƚƌĂƐĂĚŽĞĐƌƵĞů͕
ŵĂƐĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ŵĞƐŵŽƵŵĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞ
Muçulmanos, sabe muito pouco sobre este sistema e suas decisões.
KŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƵŶŝĕĆŽĐƌŝŵŝŶĂůĠŐĂƌĂŶƟƌ
segurança e estabilidade da população em geral. Certamente, segurança
ĠƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞďĄƐŝĐĂŚƵŵĂŶĂ͕ŶĆŽŵĞŶŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĐŽŵŝĚĂ
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ĞĂďƌŝŐŽ͘^ĞŵƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂƌĄƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ
na anarquia.
O sistema de Justiça Criminal Islâmico não é diferente neste
aspecto. Como mencionado anteriormente, visa preservar as
cinco necessidades universais: vida, intelecto, religião, linhagem
ĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĂǀŝĚĂ͕ĞůĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞ
a lei da retaliação, para proteger a inteligência, impõe a punição
ƉŽƌĐŽŶƐƵŵŽĚĞďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐͬŝŶĞďƌŝĂŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌ Ă
propriedade, estabeleceu uma punição por roubo, e assim por diante
para todas as necessidades universais. Consequentemente, o Sistema
WĞŶĂů/ƐůąŵŝĐŽĠďĂƐĞĂĚŽĞŵǀĄƌŝŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ͕ĂůŐƵŶƐĚŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽ͗
1. EĂĚĂĠƉƌŽŝďŝĚŽ͕ĞǆĐĞƚŽŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƉĞůĂƌĞǀĞůĂĕĆŽ͘
As ações só podem ser proibidas se sua proibição
for claramente declarada no Alcorão Sagrado ou na
Sunnah. Este princípio é afirmado em muitos versículos
do Alcorão Sagrado, como: Allah Todo-Poderoso diz:
(Quem se encaminha, o faz em seu benefício; quem
se desvia, o faz em seu prejuízo, e nenhum pecador
arcará com a culpa alheia. Jamais castigamos (um
povo), sem antes termos enviado um mensageiro).
ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϳ͗ϭϱ͘ ƐƐŝŵ͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ƐĆŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉĞƌŵŝƐƐşǀĞŝƐͬůşĐŝƚĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞŚĂũĂ
ƉƌŽǀĂĐůĂƌĂŝŶĚŝĐĂŶĚŽŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘
2. Ninguém pode ser responsabilizado pelos crimes de
outrem. Assim, na Lei Islâmica, o indivíduo é o único
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƐĞƵƐĐƌŝŵĞƐͬĂƚŽƐ͘KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
estabeleceu esse princípio em muitos versículos como:
Allah o Altíssimo diz: (Dize ainda: Como poderia eu
adorar outro senhor que não fosse Allah, uma vez
que Ele é o Senhor de todas as coisas? Nenhuma alma
receberá outra recompensa que não for a merecida,
e nenhum pecador arcará com culpas alheias, Então,
retornareis ao vosso Senhor, o Qual vos inteirará de
vossas divergências).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲ͗ϭϲϰ͘
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3. O sistema Criminal Islâmico, como outras instituições
ŝƐůąŵŝĐĂƐ͕ĠŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂƉůŝĐĄǀĞůĂƚŽĚŽƐ͕ĞŶŝŶŐƵĠŵ
ĞƐƚĄĂĐŝŵĂĚĂ>ĞŝŶŽ/ƐůĂŵ͘dŽĚŽŵƵŶĚŽĠŝŐƵĂůƉĞƌĂŶƚĞ
a lei, não importa qual seja sua posição na sociedade. O
Alcorão Sagrado estabeleceu este princípio de igualdade
universal perante a Lei no seguinte versículo: Allah o
Altíssimo diz: (Ó humanos, em verdade, Nós vos criamos
de macho e de fêmea e vos dividimos em povos e tribos,
para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais
honrado, dentre vós, ante Allah, é o mais temente.
Sabei que Allah é Sapientíssimo e está bem inteirado).
ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ͕ ϰϵ͗ϭϯ͘ K WƌŽĨĞƚĂ DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ
também demonstrou claramente esse princípio de
igualdade perante a Lei quando uma mulher da família
ůͲDĂŬŚǌƵŵŝ Ͳ ƵŵĂ ĨĂŵşůŝĂ ŵƵŝƚŽ ƌŝĐĂ Ğ ƉŽĚĞƌŽƐĂ ʹ
cometeu um roubo. A população local tentou absolvê-la
ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĂƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƵĂĨĂŵşůŝĂ͕ŵĂƐŽWƌŽĨĞƚĂᕟ
disse: “Ó povo, aqueles que vieram antes de vós foram
destruídos porque perdoavam seus nobres quando
roubassem, mas quando fossem os fracos a roubarem
aplicavam a punição sobre eles. Juro por Allah, se Fátima,
filha de Muhammad, tivesse roubado, eu amputaria a
mão dela”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ͘
ϰ͘ Ɛ ƉƵŶŝĕƁĞƐ ŶƵŶĐĂ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐ ƐĞ ŚŽƵǀĞƌ
dúvida, se o crime foi ou não cometido, ou se houve
ŽƵ ŶĆŽ ƵŵĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ůĞŐĂů ĚĞƐĐƵůƉĄǀĞů ;ĐŽŵŽ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͕ŝŐŶŽƌąŶĐŝĂƌĂǌŽĄǀĞů͕ŝŶĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĞƚĐ͘Ϳ͘
KWƌŽĨĞƚĂᕟĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵĞƐƐĞƉƌŝŶĐşƉŝŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞƵ
comportamento gentil com pessoas que procuravam
admitir seus crimes, conforme detalhado a seguir.
Além disso, a Lei Islâmica reconhece duas outras categorias de punições
criminais. As primeiras são punições que são detalhadas no Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ Ğ ŶĂ ^ƵŶŶĂŚ ƉŽƌ ĐƌŝŵĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘ ƐƐĂƐ ƉƵŶŝĕƁĞƐ ŶĆŽ
ƉŽĚĞŵƐĞƌƌĞŶƵŶĐŝĂĚĂƐŽƵŵŽĚŝĮĐĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽƵŵĂĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽĨŽƌ
pronunciada.
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ŽƵƚƌĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞƉƵŶŝĕƁĞƐĠĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂŇĞǆşǀĞů͘ƐƚĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌ
ĂƉůŝĐĂĚĂƐŶŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽƐƚĞǆƚŽƐĚŝǀŝŶŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵĂƉƌŽŝďŝĕĆŽ
de certas ações sem estabelecer uma determinada punição. Nesses
ĐĂƐŽƐ͕ĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƉŽůşƟĐĂƉŽĚĞƚŽŵĂƌĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ
ĚŽĐƌŝŵŝŶŽƐŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐĞĮĐĂǌĚĞ
proteger a sociedade de prejuízos, bem como reformar o agressor.
ƐƐŝŵ͕ƉƵŶŝĕƁĞƐŶĂ>ĞŝĚĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚƐĆŽĚĞƚƌġƐƟƉŽƐ͗
1. Retribuição;
2. Punições prescritas, conhecidas como Hudood (punições
ƉƌĞƐĐƌŝƚĂƐͿ͖
3. WƵŶŝĕƁĞƐĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĄƌŝĂƐ͘

$V3XQLo}HV3UHVFULWDV/HLVGH+XGRRG
KƐĐƌŝŵĞƐƋƵĞƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵŶĞƐƐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĆŽĚĞĮŶŝĚŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵŽĂƚŽƐƉƌŽŝďŝĚŽƐƉĞůŽƐƋƵĂŝƐůůĂŚŽƌĚĞŶŽƵƵŵĂĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕
ƉƵŶŝĕĆŽƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͘ƐƐĂƐƉƵŶŝĕƁĞƐƚġŵĐĞƌƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ĚŝƐƟŶƟǀĂƐƋƵĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵĚŽƐŽƵƚƌŽƐ͘ŶƚƌĞĞůĞƐƐĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
1. Essas punições não podem ser aumentadas, nem podem
ser diminuídas;
2. Essas punições não podem ser perdoadas ou renunciadas
ƉĞůŽũƵŝǌ͕ŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƉŽůşƟĐŽŽƵĂǀşƟŵĂ͕ĂƉſƐŽƐ
ĐƌŝŵĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐƐĞƌĞŵƚƌĂǌŝĚŽƐăĂƚĞŶĕĆŽĚŽƐũƵĚŝĐŝĄƌŝŽƐ͘
ƉŽƐƐşǀĞůƋƵĞĂǀşƟŵĂƉĞƌĚŽĞŽĐƌŝŵŝŶŽƐŽƐĞŽĐƌŝŵĞĨŽƌĚĞ
ŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƐƐŽĂů;ĂƉĞŶĂƐĂĨĞƚĂĂǀşƟŵĂĞƐĞŵƌĂŵŝĮĐĂĕƁĞƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ĐŽŵŽƌŽƵďŽĚĂůŽũĂĚĂǀşƟŵĂ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽͿ͕ĂƉĞŶĂƐ
antes de ser levado ao tribunal. O profeta Muhammad ᕟ
declarou: “Perdoem-se mutuamente em questões de punição
ƉƌĞƐĐƌŝƚĂ͕ƐĞŽĂƐƐƵŶƚŽĐŚĞŐĂƌĂƚĠŵŝŵĞĨŽƌĐŽŶĮƌŵĂĚŽ͕
então a punição deve ser executada”. (Relatado por Abu
ĂƵĚĞŶŶĂƐƐŝͿ
3. ƐƐĞƐĐĂƐƟŐŽƐƐĆŽŽ͞ŝƌĞŝƚŽĚĞůůĂŚ͕͟ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽƋƵĞŽ
direito legal envolvido é de natureza geral onde o bem-estar
maior da sociedade é considerado.

'U$OL6KHKDWD

159

Os crimes que se enquadram na jurisdição das punições são: roubo,
ĨĂůƐŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽ͕ĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽ͕ĂƉŽƐƚĂƐŝĂ͕ƵƐŽĚĞŝŶƚŽǆŝĐĂŶƚĞƐ
;ĚƌŽŐĂƐŽƵĄůĐŽŽůͿ͕ƌŽƵďŽăƐƌŽĚŽǀŝĂƐĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ;ƋƵĞŝŶĐůƵŝĞƐƚƵƉƌŽͿ͘
hŵĂĚĞƚĂůŚĂĚĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚĞƚŽĚŽƐĞƐƐĞƐĐƌŝŵĞƐĞƉƵŶŝĕƁĞƐĮǆĂƐĠ
ŵƵŝƚŽĂůĠŵĚŽĞƐĐŽƉŽĚĞƐƚĞůŝǀƌŽŝŶƚƌŽĚƵƚſƌŝŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀŝĚŽăƐ
perguntas frequentes e conceitos errôneos, que muitas vezes cercam
as punições prescritas por roubo, adultério e estupro; esses três tópicos
ƐĞƌĆŽĚŝƐĐƵƟĚŽƐĂďĂŝǆŽ͘

5RXER
EŽ^ŚĂƌŝǭĂŚŽƌŽƵďŽĠĚĞĮŶŝĚŽĐŽŵŽŽďƚĞŶĕĆŽĚĂƌŝƋƵĞǌĂĂůŚĞŝĂ͕
secretamente, de sua localização segura com a intenção de assumir
a posse dela. Portanto, é um ato predatório, bem premeditado e,
portanto, deve ser diferenciado de pequenos furtos.
ŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƉĞŶĂ/ƐůąŵŝĐĂĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐŽďƌĞĂƚŽĚĞƌŽƵďŽ͕
ĞǆŝƐƚĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚĂƐƉĂƌĂĂŵƉƵƚĂĕĆŽĚĞŵĆŽ
de um ladrão. Essas condições são:
1. A propriedade roubada deve ser completamente
encontrada na posse do ladrão após ser removido de
local seguroĚĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐĚĂǀşƟŵĂ͖
2. A propriedade roubada deve ser móvel;
3. A propriedade roubada deve ser algo que as pessoas
geralmente atribuem valor e não pode ser algo que as
ƉĞƐƐŽĂƐŝŐŶŽƌĂƌĂŵ;ƐĞŵǀĂůŽƌͿ͘ƐƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ
ĠĐŽŵƵŵĞŶƚĞƵƐĂĚŽƉĞůŽƐĐŚĂŵĂĚŽƐĞǆĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
zelosos conselhos de “Shari’ah” em certas partes rurais
e sem educação do mundo, que punem indevidamente
alguém por roubar algo com um valor nominal.
Se essas condições forem observadas na ausência de qualquer dúvida,
ŽƵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚŽăĞǆƚƌĞŵĂƉŽďƌĞǌĂ;ŽƋƵĞŝŵƉĞĚŝƌŝĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂ
ƉƵŶŝĕĆŽͿ͕ƚŽƌŶĂͲƐĞŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĂŵƉƵƚĂƌĂŵĆŽĚĞůĂĚƌĆŽŶĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ
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ĚŽƉƵŶŚŽ͕ƐĞŽĐƌŝŵĞĨŽƌůĞǀĂĚŽăĂƚĞŶĕĆŽĚŽũƵĚŝĐŝĄƌŝŽϰϮ͘/ƐƐŽĞƐƚĄ
baseado nas palavras de Allah:
Allah Todo-Poderoso diz: (Quanto ao ladrão e à ladra, decepaiůŚĞƐĂŵĆŽ͕ĐŽŵŽĐĂƐƟŐŽĚĞƚƵĚŽƋƵĂŶƚŽƚĞŶŚĂŵĐŽŵĞƟĚŽ͖
é um exemplo, que emana de Allah, porque Allah é Poderoso,
WƌƵĚĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϯϴ

'LVFXVVmR6REUHD6HYHULGDGHGD3XQLomRSRU5RXER
A reação comum nas sociedades ocidentalizadas hoje é que cortar
ĂŵĆŽĠ͞ĐƌƵĞůĞŝŶĐŽŵƵŵ͟ŽƵ͞ďĂƌďĂƌŝĚĂĚĞ͘͟ŽŶƐŝĚĞƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͘ EĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŽĐŝĚĞŶƚĂů͕ Ă ŵĆŽ ĚŽ ůĂĚƌĆŽ
ŶĆŽĠĐŽƌƚĂĚĂ͕ŵĂƐŽůĂĚƌĆŽĠ͞ĐŽƌƚĂĚŽ͟ĚĂƉƌſƉƌŝĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘/ƐƐŽ
ŽĐŽƌƌĞŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽůĂĚƌĆŽƐĞŶĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽăƉƌŝƐĆŽ͕ƚĂůǀĞǌ
ƉŽƌŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽ͕ŽŶĚĞĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞůƵƚĂĐŽŵŵƷůƟƉůŽƐŵĞĚŽƐͲ
ĞƐƚƵƉƌŽ͕ĐŽŶĮŶĂŵĞŶƚŽƐŽůŝƚĄƌŝŽ͕ĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽƐĞĂƐƐŝŵƉŽƌĚŝĂŶƚĞ͘
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞůĞƐƚĂŵďĠŵƐĆŽĐŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌĞƐƟŐŵĂĞƉĞƌĚĂĚĞ
ůŝďĞƌĚĂĚĞƐĐŝǀŝƐ͘KĐĂƐƟŐŽŽĐŝĚĞŶƚĂůĚĞĨĂƚŽ͕ƉŽĚĞƐĞƌŵĂŝƐ͞ĐƌƵĞů
ĞŝŶĐŽŵƵŵ͕͟ũĄƋƵĞŽůĂĚƌĆŽƉŽƐƐƵŝĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĐƌŝŵŝŶĂŝƐƋƵĞŽ
seguirão durante os esforços vitalícios, seja empregos, casamento,
perda do direito de votar em certos estados ou mesmo viagens restritas
em outros casos - apesar de ter cumprido sua pena pelo crime.
ŵĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͕ŽĐĂƐƟŐŽĚĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞůŝŵƉĂŽůĂĚƌĆŽ
de seu pecado, tanto diante de Allah quanto diante da sociedade. O
Profeta ᕟŝŶƐƚƌƵŝƵƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĂĂĐĞŝƚĂƌĚĞǀŽůƚĂăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕
em todos os aspectos, aquelas pessoas que receberam sua punição
ĞƉĞƌŵŝƚĂŵƋƵĞĐŽŶƟŶƵĞŵĂĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌƵŵƉĂƉĞůƉŽƐŝƟǀŽŶĂ
comunidade. O registro de uma pessoa não deve seguí-lo e as pessoas
ŶĆŽĚĞǀĞĐŽŶĚĞŶĄͲůŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌŽƌĚĞŵĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ que
ƉƌŽŝďŝƵĂĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽĚŽĐƌŝŵŝŶŽƐŽ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞůĞƐƐĆŽ͕ĞŵĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐ͕
ϰϮͲKƉĞƌĚĆŽĠƵŵƚĞŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞƉĞƌŵĞŝĂƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚŽ/ƐůĂŵ͕ĞŶƚĆŽ͕ƐĞĂǀşƟŵĂ
de um roubo ou furto escolher perdoar o ladrão antes que qualquer acusação seja feita (antes
ƋƵĞŽĐƌŝŵĞƐĞũĂůĞǀĂĚŽĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽũƵĚŝĐŝĄƌŝŽͿ͕ĞŶƚĆŽĂƉƵŶŝĕĆŽŶĆŽƐĞƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
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ĞůŽŐŝĂĚŽƐƉŽƌƐƵĂĐŽƌĂŐĞŵĚĞƐĞƉƵƌŝĮĐĂƌĚĞƐĞƵƐƉĞĐĂĚŽƐŶĞƐƚĞ
ŵƵŶĚŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĚĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘
^ĞŐƵŶĚŽhŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌŽƵ͗“Durante a vida do Profeta ᕟ, havia um homem
chamado Abdullah, apelidado de jumento e, ele costumava fazer
rir ao Mensageiro de Allah ᕟ͘KWƌŽĨĞƚĂᕟũĄƟŶŚĂůŚĞĂĕŽŝƚĂĚŽ
por causa de beber álcool. E um dia foi trazido ao Profeta ᕟ
sob a mesma acusação e foi açoitado novamente. Sobre isso,
um homem entre o povo disse: que Allah o amaldiçoe! Com que
frequência ele foi levado ao Profeta ᕟ com tal acusação! Ao ouvir
isso, o Profeta ᕟ disse: Não o amaldiçoe, por Allah, eu sei que
ele ama a Allah e Seu Mensageiro.";ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗
“Um bêbado foi levado ao Profeta ᕟ e ordenou que ele fosse
ĂĕŽŝƚĂĚŽ͘YƵĂŶĚŽĂƋƵĞůĞďġďĂĚŽƐĂŝƵ͕ƵŵŚŽŵĞŵĚŝƐƐĞ͗KƋƵĞ
ŚĄĚĞĞƌƌĂĚŽĐŽŵĞůĞ͍YƵĞůůĂŚĚġĚĞƐŐƌĂĕĂĂĞůĞ͊KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟ então disse: Não auxilie o Satanás contra seu irmão
Muçulmano (com essas palavras)”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
^ĞŐƵŶĚŽhďĂĚĂŚŝŶƐͲ^ĂĂŵŝƚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗“Dei a promessa de lealdade ao Profeta ᕟ com um
grupo de pessoas, e ele nos disse: Eu prometo que você não vai
adorar qualquer coisa além de Allah, você não roubará, você não
ŵĂƚĂƌĄƐĞƵƐĮůŚŽƐ͕ǀŽĐġŶĆŽĐĂůƵŶŝĂƌĄŽƐŽƵƚƌŽƐ͕ŶĞŵĞƐƉĂůŚĂƌĄ
falso declarações sobre eles, e você não vai me desobedecer em
qualquer coisa boa. Quem entre vocês cumpre as obrigações
desse compromisso, sua recompensa será perante Allah. E quem
ĐŽŵĞƚĞƌĂůŐƵŵĚŽƐĐƌŝŵĞƐĂĐŝŵĂĞƌĞĐĞďĞƌƐĞƵĐĂƐƟŐŽůĞŐĂů
ŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽ͕ĞƐƐĞƐĞƌĄŽƐƵĂĞǆƉŝĂĕĆŽĞƉƵƌŝĮĐĂĕĆŽ͘DĂƐƐĞ
Allah protege seu pecado, caberá a Allah puní-lo ou perdoá-lo
de acordo com o Seu desejo. Abu Abdullah acrescentou: Se um
ladrão ou qualquer pessoa a quem tenha sido aplicada qualquer
punição legal realizado, arrepende-se depois que sua mão for
cortada, então seu testemunho legal será bem aceito”. (Relatado
ƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
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=LQD)RUQLFDomRHRX$GXOWpULR
ŝŶĂĠĚĞĮŶŝĚŽĐŽŵŽƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽĞŵƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵƚĞŶŚĂƌĞůĂĕƁĞƐ
ƐĞǆƵĂŝƐ ͬ ĞǆƚƌĂĐŽŶũƵŐĂŝƐ ĐŽŵ ƵŵĂ ŵƵůŚĞƌ ƋƵĞ ŶĆŽ Ġ ƐƵĂ ĞƐƉŽƐĂ͘
YƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƵŵŚŽŵĞŵĞƵŵĂŵƵůŚĞƌƋƵĞĮĐĂ
ĂƋƵĠŵĚĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƌĞůĂĕĆŽƐĞǆƵĂůŶĆŽƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂŶĞƐƐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ĞŶĞŵŝŵƉůŝĐĂĂƉƵŶŝĕĆŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂ͘
A punição prescrita, porém, é diferente dependendo do estado civil
das partes envolvidas no ato. Se a pessoa envolvida neste ato nunca
ĨŽŝĐĂƐĂĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞĐĞďĞĐĞŵĐŚŝĐŽƚĂĚĂƐĐŽŵŽĂĮƌŵĂĚŽƉŽƌ
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Quanto à adúltera e ao adúltero,
vergastai-os com cem vergastadas, cada um; que a vossa
compaixão não vos demova de cumprir a lei de Allah, se
realmente credes em Allah e no Dia do Juízo Final. Que uma
ƉĂƌƚĞĚŽƐĮĠŝƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚĞŽĐĂƐƟŐŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗Ϯ
^ĞĂƉĞƐƐŽĂĠĐĂƐĂĚĂŽƵũĄĨŽŝĐĂƐĂĚĂ͕ĞŶƚĆŽĂƉƵŶŝĕĆŽĠĂƉĞĚƌĞũĂŵĞŶƚŽ
ĂƚĠĂŵŽƌƚĞ͘ƐƚĂƉƵŶŝĕĆŽĨŽŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉŽƌǀĄƌŝŽƐ,ĂĚŝƚŚĚŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟ͕ĐŽŵŽƐĞƌĄŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂďĂŝǆŽ͘
ǆŝƐƚĞŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ƉŽƌĠŵ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐƵŵƉƌŝĚĂƐ
rigorosamente antes que qualquer uma dessas duas punições possa
ƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͕ĞĞůĂƐƐĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ϭ͘
YƵĂƚƌŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐĐŽŶĮĄǀĞŝƐĚĞǀĞŵĚĂƌƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽ
legal de que eles testemunharam o ato de penetração que
tenha ocorrido com certeza absoluta. Eles devem estar
em total acordo sobre todos os detalhes do ato (seu lugar,
ŚŽƌĂ͕ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐĞƚĐ͘Ϳ͘^ĞƐƵĂƐǀĞƌƐƁĞƐͬĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐŶĆŽ
coincidirem, suas testemunhas serão consideradas falsas.
Nesse caso, em vez de punição ser aplicada ao acusado, as
punições prescritas por prestar falso testemunho, outro crime
ĚĞ,ƵĚŽŽĚ͕ƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶƚƌĂĂƐƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͖
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Por que não apresentaram
quatro testemunhas? Se não as apresentarem, serão
caluniadores ante Allah).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϭϯ
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ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗(E àqueles que difamarem as mulheres
ĐĂƐƚĂƐ͕ ƐĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵ ƋƵĂƚƌŽ ƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͕ ŝŶŇŝŐŝͲ
lhes oitenta vergastadas e nunca mais aceiteis os seus
testemunhos, porque são depravados).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϰ
ĞǀĞƌŝĂƐĞƌſďǀŝŽƋƵĞƋƵĞŵĐŽŵĞƚĞĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽ
ăǀŝƐƚĂĚĞƋƵĂƚƌŽƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞƉŽĚĞŵǀĞƌƚŽĚŽƐŽƐĚĞƚĂůŚĞƐ
de seu crime é uma pessoa descarada e sem vergonha. Tal
ƉĞƐƐŽĂĠŵĄĐŽŵƉŽƵĐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƉĞůĂƌĞůŝŐŝĆŽŽƵƉĞůŽƐ
valores e, se forem casados, então não tem consideração
ƉĞůĂƐĂŶƟĚĂĚĞĚĞƐĞƵĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘
Essa pessoa é, portanto, merecedora de uma punição severa.
ŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ͕ĚĞǀĞͲƐĞƐĂďĞƌƋƵĞŶĆŽŚĄĐĂƐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽ
ŶĂŚŝƐƚſƌŝĂŝƐůąŵŝĐĂ͕ŽŶĚĞĂƉƵŶŝĕĆŽƉŽƌĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽ
foi realizada sobre o testemunho de testemunhas. Na maioria
ĚŽƐĐĂƐŽƐ͕ĞƐƐĞĐĂƐƟŐŽŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƉĞĚŝĚŽ
ĚĞƋƵĞŵĐŽŵĞƚĞƵĂĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽƉĂƌĂƐĞƉƵƌŝĮĐĂƌ
do pecado como meio de arrependimento.
Ϯ͘
EĆŽĚĞǀĞŚĂǀĞƌŵŽƟǀŽĚĞĚƷǀŝĚĂƋƵĞƉŽƐƐĂĂĚŝĂƌ
a punição. Se houver alguma dúvida ou alguma saída for
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂŽĂĐƵƐĂĚŽ͕ĂƉƵŶŝĕĆŽŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͖
ůŐƵŵĂƐĐŽŝƐĂƐĚĞǀĞŵĮĐĂƌĐůĂƌĂƐŶĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽ͘KƉƌŝŵĞŝƌŽĠƋƵĞ
se uma pessoa for fraca e cair nesse pecado, é preferível para ela
esconder dos outros e não fale sobre ou admita isso. Em vez disso,
deve se arrepender buscando o perdão de Allah e tentar compensar
ŝƐƐŽĐŽŵƉƌĄƟĐĂĚĞďŽĂƐĂĕƁĞƐ͘ůŝĄƐ͕ŶĆŽƉŽĚĞĐĂŝƌŶŽĚĞƐĞƐƉĞƌŽĚĂ
misericórdia de Allah.
Allah Todo-Poderoso diz: (Dize: Ó servos meus, que se excederam
contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Allah;
certamente, Allah perdoa todos os pecados, porque Ele é o
Indulgente, o Misericordiosíssimo). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϵ͗ϱϯ
ĞǀĞͲƐĞŶŽƚĂƌƚĂŵďĠŵƋƵĞƐĞĂůŐƵĠŵǀġŽƵƚƌŽDƵĕƵůŵĂŶŽĐŽŵĞƚĞŶĚŽ
ĞƐƐĞĂƚŽ͕ĞůĞĚĞǀĞŽĐƵůƚĄͲůŽĚŽƉƷďůŝĐŽ͘DĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse:
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“Quem esconde o pecado de um Muçulmano, Allah ocultará
suas falhas na vida terrena e na vida derradeira”. (Relatado
ƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

A ideia de que devemos esconder nossos próprios pecados e dos
ŽƵƚƌŽƐĠĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽŽƉŽƐƚŽĚŽƋƵĞŵƵŝƚŽƐǀĂůŽƌŝǌĂŵŶĂƐŶĂĕƁĞƐ
do ocidente. Tantas pessoas famosas são respeitadas por admitir
publicamente seus pecados e buscar perdão. Temos a tendência
de ser ensinados que as pessoas que ocultam seus pecados são
hipócritas se disserem, agirem ou procederem de outra maneira. No
entanto, no Islam, devem-se esconder seus pecados pessoais - com
ĞǆĐĞĕĆŽĚŽƐƉĞĐĂĚŽƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĞŵƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐĆŽĐŽŶƚƌĂŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĂůŚĞŝŽƐͲŝƐƐŽĠǀŝƐƚŽĐŽŵŽƉƌĞƐĞƌǀĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘DĂƐ͕ăƐǀĞǌĞƐ
admitindo pecados em público pode ter efeito oposto de levar outras
pessoas a caírem no mesmo pecado. Hipocrisia é definida quando
alguém persiste em fazer um pecado em particular, ao mesmo tempo
que ordena que outros evitem. Sobre este assunto, o grande erudito
e jurista islâmico Al-Shaafi’i ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿ
declarou:
Se uma pessoa cometer um pecado e Allah ocultar-lhe, prefiro
que oculte e se arrependa, mantenha esta questão entre ele
ĞůůĂŚ͘ůŐƵŵĂĐŽŝƐĂƐŝŵŝůĂƌĨŽŝŶĂƌƌĂĚĂƉŽƌďƵĂŬƌĞhŵĂƌ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͕ŽƐĚŽŝƐŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽƐĞ
mais justos Companheiros do Profeta ᕟ, e mais tarde líderes
dos Muçulmanos, que ordenaram que um homem escondesse
ƐĞƵƐƉĞĐĂĚŽƐ͘;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝƚŚŝͿ
ŶƚĆŽ ŶĆŽ ŚĄ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨĂǌĞƌ ĐŽŵ ƋƵĞ ƵŵĂ ƉĞƐƐŽĂ
que cometeu um crime punível pelo juiz confesse e peça
que a punição prescrita seja aplicada a ele. Em vez disso, é
incentivado a esconder e se arrepender, mantendo o assunto
ĞŵƐŝŐŝůŽĞŶƚƌĞĞůĞĞůůĂŚ͕ƉĂƌĂƋƵĞůĞƉŽƐƐĂĚŝŐŶŝĨŝĐĄͲůŽ͕Ğ
que pratique muitas boas ações, porque boas ações anulam
pecados, e quem arrepender-se do pecado é como alguém
que não pecou.

'U$OL6KHKDWD

165

Além disso, o Islam tornou o lar absolutamente sagrado. Isto é, não é
ƉĞƌŵŝƟĚŽĞŶƚƌĂƌŶĂĐĂƐĂĚĞŽƵƚƌĂƉĞƐƐŽĂ͕ĞǆĐĞƚŽĐŽŵĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞ
seus donos. Espionar os outros sem justa causa é igualmente proibido
no Alcorão Sagrado.
Igualmente, se uma pessoa confessa esse pecado por vontade própria,
ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞĞůĞƚĞŵƵŵĂŵĞŶƚĞƐĆĞĞƐƚĄĚĞƉŽƐƐĞĚĞ
todas as suas faculdades mentais. Também deve estar certo de que ele
ŶĆŽĞƐƚĄƐŽďĐŽŵƉƵůƐĆŽŽƵĐŽĞƌĕĆŽ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞůĞƚĞŵŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞƌĞƟƌĂƌƐƵĂĐŽŶĮƐƐĆŽĞĠĞŶĐŽƌĂũĂĚŽ
ĂĨĂǌġͲůŽ͘^ĞƌĞƚƌĂŝƌƐƵĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ͕ĂƉƵŶŝĕĆŽŶĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘&Žŝ
isso que o Profeta ᕟĨĞǌĐŽŵŽƐĞƵŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽDĂ͛ŝǌƋƵĂŶĚŽĞůĞ
ĐŽŶĨĞƐƐŽƵƚĞƌĐŽŵĞƟĚŽĂĚƵůƚĠƌŝŽ͘KWƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚ ᕟ se afastou
ĚĞůĞƋƵĂƚƌŽǀĞǌĞƐ͕ŵĂƐDĂ͛ŝǌ͕ŽƉƌŝŵŝĚŽƉŽƌƐƵĂĐƵůƉĂĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶƐŝƐƟƵ͘͘͘
Sulaiman Bin Buraida informou sobre a autoridade de seu pai
ƋƵĞDĂŝǌŝŶDĂůŝŬǀĞŝŽĂŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ e disseůŚĞ͗͞MDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͕ƉƵƌŝĮƋƵĞͲŵĞ͖͟ŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ disse:
͞ŝĚĞǀŽĐġ͕ǀŽůƚĞ͕ƉĞĕĂƉĞƌĚĆŽĂůůĂŚĞǀŽůƚĞͲƐĞƉĂƌĂůĞĞŵ
ĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘͟sŽůƚŽƵĂƚĠƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ĞŶƚĆŽĞůĞ
ǀŽůƚŽƵĞĚŝƐƐĞ͗͞DĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͕ƉƵƌŝĮƋƵĞͲŵĞ͊͟KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟĚŝƐƐĞ͗͞ŝĚĞǀŽĐġ͕ǀŽůƚĞĞƉĞĕĂƉĞƌĚĆŽĂůůĂŚĞǀŽůƚĞͲƐĞ
ƉĂƌĂůĞĞŵĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘͟ůĞƌĞĐƵŽƵĂƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ
ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞĞŶƚĆŽǀŽůƚŽƵŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌĞĚŝƐƐĞ͗͞DĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
ĚĞůůĂŚ͕ƉƵƌŝĮƋƵĞͲŵĞ͊͟KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse como
ƟŶŚĂĚŝƚŽĂŶƚĞƐ͘
Quando foi a quarta vez, o Mensageiro de Allah ᕟĚŝƐƐĞ͗͞ĞƋƵĞ
ǀŽƵƚĞƉƵƌŝĮĐĄͲůŽ͍ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͞ĞĂĚƵůƚĠƌŝŽ͘͟KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟ perguntou aos outros se ele estava louco. Ele informou
ƋƵĞ ŶĆŽ ĞƐƚĂǀĂ ůŽƵĐŽ͘ ůĞ ƉĞƌŐƵŶƚŽƵ͗ ͞ůĞ ĞƐƚĄ ŝŶƚŽǆŝĐĂĚŽ͍͟
hŵĂƉĞƐƐŽĂƐĞůĞǀĂŶƚŽƵĞƐĞŶƟƵŽĨƀůĞŐŽ͕ŵĂƐŶĆŽŶŽƚŽƵĐŚĞŝƌŽ
de vinho. Então o Profeta de Allah ᕟ ĚŝƐƐĞ͗ ͞sŽĐġ ĐŽŵĞƚĞƵ
ĂĚƵůƚĠƌŝŽ͍͟ůĞĚŝƐƐĞƐŝŵ͘ůĞĞŶƚĆŽĨĞǌŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐŽďƌĞĞĞůĞ
foi apedrejado até a morte.
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As pessoas então se dividiram em dois grupos sobre esse
ŚŽŵĞŵDĂ͛ŝǌ͘hŵŐƌƵƉŽĚŝƐƐĞ͗͞ůĞĨŽŝĚĞƐƚƌƵşĚŽ͕ƐĞƵƐƉĞĐĂĚŽƐ
ŽĞŶǀŽůǀĞƌĂŵͬĐŽŶĚĞŶĂƌĂŵ͕͟ĞŶƋƵĂŶƚŽŽŽƵƚƌŽŐƌƵƉŽĚŝƐƐĞ͗
͞EĆŽŚĄĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵĂŝƐĞǆĐĞůĞŶƚĞƋƵĞŽĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞDĂ͛ŝǌ͕ƉŽŝƐĞůĞǀĞŝŽĂŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ e colocou sua
mão na mão do Profeta ᕟĞĚŝƐƐĞ͚͗DĂƚĞͲŵĞĐŽŵƉĞĚƌĂĚĂƐ͛͘͟
ƐƐĂĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐŽďƌĞDĂ͛ŝǌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿĐŽŶƚŝŶƵŽƵƉŽƌĚŽŝƐŽƵƚƌġƐĚŝĂƐ͘ŶƚĆŽŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞ
Allah ᕟ veio a seus Companheiros enquanto eles estavam
sentados. Ele ᕟ os cumprimentou com a saudação de paz e
ĚĞƉŽŝƐƐĞŶƚŽƵͲƐĞĞĚŝƐƐĞ͗͞WĞĕĂŵƉĞƌĚĆŽƉŽƌDĂ͛ŝǌŝŶDĂůŝŬ͘
ůĞƐĚŝƐƐĞƌĂŵ͗͞YƵĞůůĂŚƉĞƌĚŽĞDĂ͛ŝǌŝŶDĂůŝŬ͘ŶƚĆŽŽ
Mensageiro de Allah ᕟĚŝƐƐĞ͗͞DĂ͛ŝǌĨĞǌƵŵĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
tão grande que, se fosse para ser dividido entre uma comunidade
inteira de pessoas, teria sido suficiente para que todos eles
ĨŽƐƐĞŵƉĞƌĚŽĂĚŽƐ͘͟
Então, uma mulher de uma tribo chamada Ghamid veio ao
Profeta ᕟĞĚŝƐƐĞ͗MDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͕ƉƵƌŝĨŝƋƵĞͲŵĞ͊ŶƚĆŽ
o Profeta de Allah ᕟĚŝƐƐĞ͗͞ŝĚĞǀŽĐġ͊sŽůƚĞĞŝŵƉůŽƌĞƉĞƌĚĆŽ
ĚĞůůĂŚĞƐĞǀŽůƚĞƉĂƌĂůĞĞŵĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘͟
Ela então disse: Acho que você pretende me enviar de volta
ĐŽŵŽĞŶǀŝŽƵDĂ͛ŝǌŝŶDĂůŝŬ͘KWƌŽĨĞƚĂᕟĞŶƚĆŽĚŝƐƐĞ͗͞KƋƵĞ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƵĐŽŶƚŝŐŽ͍͟ůĂĚŝƐƐĞƋƵĞƚŝŶŚĂĨŝĐĂĚŽŐƌĄǀŝĚĂĐŽŵŽ
resultado de adultério. Sobre isso, o Profeta ᕟ perguntou:
͞sŽĐġƌĞĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĞƚĞƵĞƐƐĞƉĞĐĂĚŽ͍͟ůĂƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗^ŝŵ͘
O Profeta ᕟĞŶƚĆŽĚŝƐƐĞĂĞůĂ͗͞EĆŽƐĞƌĄƉƵŶŝĚĂĂƚĠƋƵĞǀŽĐġ
ĞŶƚƌĞŐƵĞƐĞƵĨŝůŚŽ͘͟͞hŵĚŽƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŶƚĆŽƐĞƚŽƌŶŽƵ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƐĞƵƐĐƵŝĚĂĚŽƐĂƚĠƋƵĞĞůĂĞŶƚƌĞŐĂƐƐĞĐƌŝĂŶĕĂ͘͟
Seu guardião chegou ao Mensageiro de Allah ᕟ e disse que a
ŵƵůŚĞƌĚĞ'ŚĂŵŝĚĚĞƵăůƵǌĂƵŵĂĐƌŝĂŶĕĂ͘KWƌŽĨĞƚĂᕟ então
ŝŶƐƚƌƵŝƵ͗͞EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĚĞǀĞŵŽƐĚĞŝǆĂƌƐĞƵďĞďġĐŽŵĞůĂƉĂƌĂ
ĂŵĂŵĞŶƚĄͲůŽ͘͟hŵĚŽƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĞůĞǀĂŶƚŽƵĞĚŝƐƐĞ͗͞M
DĞŶƐĂŐĞŝƌŽ ĚĞ ůůĂŚ͕ ĚĞŝǆĞ ƋƵĞ Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵĂ
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ĂŵĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƚĞũĂƐŽďƌĞŵŝŵ͘͟ůĂĨŽŝĞŶƚĆŽĂƉĞĚƌĞũĂĚĂĂƚĠ
ĂŵŽƌƚĞ͘;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
Esta mulher tornou-se muito famosa por sua justiça e seu tremendo
arrependimento, como é ilustrado na seguinte narração autêntica:
^ĞŐƵŶĚŽďƵEƵũĂŝĚ/ŵƌĂŶŝŶůͲ,ƵƐǁĂŝŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂ
ƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿƌĞůĂƚŽƵƋƵĞƵŵĂŵƵůŚĞƌǀĞŝŽĂŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟƋƵĞĞƐƚĂǀĂŐƌĄǀŝĚĂĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂĚƵůƚĠƌŝŽ͘
Ela disse: “Ó Mensageiro de Allah, cometi um ato proibido,
ǀŝŵƉĂƌĂĞǆĞĐƵƚĂƌĂƉƵŶŝĕĆŽĞŵŵŝŵ͘͟KWƌŽĨĞƚĂĚĞůůĂŚ ᕟ
chamou seu guardião e disse: “Trate-a bem. Quando ela der
à luz, traga-a de volta e, ele fez isso e o Profeta de Allah ᕟ
ordenou que ela fosse apedrejada. Então o Profeta ᕟ levou
outros Muçulmanos a oração fúnebre sobre ela. Sobre isso,
Umar (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: você ora por
ĞůĂſDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͕ƋƵĂŶĚŽĞůĂĐŽŵĞƚĞƵĂĚƵůƚĠƌŝŽ͍͟
Ele respondeu: “Ela se arrependeu com tanta sinceridade, se
o arrependimento dela fosse dividido entre setenta povos da
cidade de Madinah, ser-lhes-ia suficiente. Você poderia pensar
em algo melhor do que a oferta dela para Allah, o Poderoso e
DĂũĞƐƚŽƐŽ͍͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

$3UXGrQFLDSRU7UiVGH&DVWLJR3UHVFULWR6REUH)RUQLFDomRH
RX$GXOWpULR
^ĞƌĞǀŝƐĂƌŵŽƐĂƐƉƵŶŝĕƁĞƐŶĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚ͕ǀĞƌĞŵŽƐƋƵĞƚŽĚĂƐĞůĂƐƚġŵ
duas qualidades:
1. sĄƌŝŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĂŶƚĞƐ ĚĞ
ƵŵĂƉƵŶŝĕĆŽƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͕ŝŵƉĞĚŝŶĚŽĞƌƌŽũƵĚŝĐŝĄƌŝŽ
ou condenação e punição de uma pessoa por um crime
que não cometeu. Esta salvaguarda da vida de acusado
ŐĂƌĂŶƚĞͲůŚĞƐƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƉƵŶŝĕĆŽƐĞũĂĞǆĞĐƵƚĂĚĂĂƚĠƋƵĞ
ƚŽĚĂƐĂƐĚĞƐĐƵůƉĂƐĞƐƚĞũĂŵĞƐŐŽƚĂĚĂƐĞƚŽĚŽƐŽƐŵŽƟǀŽƐ
ƉĂƌĂĚĞƐĐĂƌƚĂƌŽĐĂƐƟŐŽƐĞũĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͘
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2. Eles são de natureza intensa e dura, o que indica como
Allah desaprova o crime associado. Assuntos como
ĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽƉŽĚĞƉĂƌĞĐĞƌƉĂƌĂŵƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ƚƌŝǀŝĂŝƐƉŽƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ŽƵ͞ŶĆŽƐĞũĂŐƌĂŶĚĞĐŽŝƐĂ͕͟ĂŝŶĚĂ
assim, aos olhos do Todo-Poderoso, que vê o quadro geral
ĞŽŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞƚĂŝƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƚġŵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŵŽ
um todo, é prejudicial para o indivíduo e para a sociedade.
ƐƐĂ͞ĚƵƌĞǌĂ͟ĚĂƐƉƵŶŝĕƁĞƐƉƌĞƐĐƌŝƚĂƐŐĂƌĂŶƚĞĚƵĂƐĐŽŝƐĂƐ͘
Primeiro, preserva a segurança geral na sociedade e reduz
o índice de criminalidade. O assassino em potencial que
ƐĂďĞƋƵĞƐĞƌĄŵŽƌƚŽ͕ŽůĂĚƌĆŽĞŵƉŽƚĞŶĐŝĂůƋƵĞƐĂďĞƋƵĞ
vai perder a mão e o adúltero em potencial que sabe que
ƐĞƌĄĂƉĞĚƌĞũĂĚŽ͕ŽƵƚĞƌĄĐĞŵĐŚŝĐŽƚĂĚĂƐ͕ƉĞŶƐĂƌĄĚƵĂƐ
vezes antes de sair para cometer um crime.
Se, por outro lado, um criminoso souber que a punição
ĞƉƌŝƐĆŽŶĆŽƐĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŶĞŵƌĄƉŝĚĂ͕ĞŶƚĆŽŶĆŽ
ƉŽĚĞƐĞƌǀŝƌĐŽŵŽƵŵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĞĮĐĂǌ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕
ele é muito menos propenso a respeitar a punição e não
ƐĞƌĆŽĚĞƐĞŶĐŽƌĂũĂĚŽƐĚĞĐŽŵĞƚĞƌŽĐƌŝŵĞ͘ĞĚƵǌŝŵŽƐĂ
regra geral disso: ƋƵĂŶƚŽŵĂŝƐŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƵŵĐƌŝŵĞ
ĞǆĐĞĚĞƌŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƉƵŶŝĕĆŽ͕ŵĞŶŽƐĞĮĐĂǌĂ>ĞŝƐĞƌĄ͘

ŽĞǆĂŵŝŶĂƌŵĂŝƐĚĞƉĞƌƚŽŽƐƉĞĐĂĚŽƐĚĂĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽĞͬŽƵĂĚƵůƚĠƌŝŽ͕
vemos que eles defendem os princípios mencionados acima. A condição
ƉĂƌĂĞƐƚĂďĞůĞĐġͲůĂͲƋƵĂƚƌŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐĐŽŶĮĄǀĞŝƐͲĠŵƵŝƚŽƌŝŐŽƌŽƐĂ͕
e a punição é decisiva.
Se olharmos atentamente para a aplicação dessa punição, encontramos
muitos aspectos da sabedoria, tais como:
ĂͿ WƌĞƐĞƌǀĂĂƉĂǌĞĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞŵŐĞƌĂůŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕
ƉŽƌƋƵĞ Ƶŵ ĚŽƐ ŵŽƟǀŽƐ ŵĂŝƐ ĐŽŵƵŶƐ ĚĞ ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽ
em muitas sociedades hoje em dia é a raiva associada a
descoberta de seu cônjuge na cama com outro - legalmente
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽĐƌŝŵĞƉĂƐƐŝŽŶĂů͘ƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉƵŶŝĕĆŽ
ĐŽŶƚƌĂĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽĐĂƵƐĂƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞ
assassinatos relacionados a crimes passionais, que por sua
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vez, reduz a frequência de assassinatos, tendo assim um
ĞĨĞŝƚŽĚŝƌĞƚŽĞƉŽƐŝƟǀŽŶĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂƉƷďůŝĐĂ͘
ďͿ WƌŽƚĞĕĆŽăĨĂŵşůŝĂ͘ĨĂŵşůŝĂŐŽǌĂĚĞƵŵƐƚĂƚƵƐĞƐƉĞĐŝĂůŶŽ
/ƐůĂŵ͘KƐĞǆŽĞǆƚƌĂĐŽŶũƵŐĂůĠĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƚƌƵƟǀŽ
para a família e prejudica sua integridade. A severa punição
ƉŽƌǌŝŶĂ;ĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽͿƚĞŵŽĞĨĞŝƚŽĚĞƌĞĚƵǌŝƌ
ƐƵĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ƋƵĞƚĞŵƵŵĞĨĞŝƚŽĚŝƌĞƚŽĞƉŽƐŝƟǀŽŶĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐ ƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĞŶĐŽƌĂũĂĂŝĚĞŝĂ
ĚĞ͞ƉƌŽĐƵƌĂƌĂǀĞŶƚƵƌĂ͟ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŝŐĂĕƁĞƐĂĚƷůƚĞƌĂƐ͘

(VWXSUR
EŽ/ƐůĂŵ͕ŽĞƐƚƵƉƌŽŶĆŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽƵŵĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞĐƌŝŵĞ
ĚŝƐƟŶƚĂŶĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚ͕ŽƋƵĞůĞǀŽƵĂĂůŐƵŵĂƐĐŽŶĨƵƐƁĞƐƋƵĂŶƚŽăƉƵŶŝĕĆŽ͕
ĐŽŵŽƐĞƌĄĚŝƐĐƵƟĚŽĞŵďƌĞǀĞ͘ůŐƵŶƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŵĂůŝŶƐƚƌƵşĚŽƐ
entenderam equivocadamente que o estupro precisa ser avaliado sob o
ơƚƵůŽĚĞzina;ĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽͬĂĚƵůƚĠƌŝŽͿ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞ͕ŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕Ž
estupro se enquadra na categoria de Hiraabah, ou crimes de terrorismo.
,ŝƌĂĂďĂŚĠƵŵĂƉĂůĂǀƌĂĄƌĂďĞƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂĞŵďŽƐĐĂƌƉĞƐƐŽĂƐĞĂƐƐƵƐƚĄͲ
ůĂƐĐŽŵĂƌŵĂƐŽƵĐŽŵĂĂŵĞĂĕĂĚĞĨŽƌĕĂ͕ŵĂƚĄͲůĂƐ͕ĂƚĞƌƌŽƌŝǌĄͲůĂƐĂ
ĮŵĚĞĂƉƌĞĞŶĚĞƌƐƵĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĂĨŽƌĕĂ͘ƌŝƋƵĞǌĂĠŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ,ŝƌĂĂďĂŚĞƐƚĄĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂŽƌŽƵďŽ͕
mas a decisão se aplica igualmente para pessoas que aterrorizam os
ŽƵƚƌŽƐĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵƉƌŽ͘EŽ/ƐůĂŵ͕,ŝƌĂĂďĂŚĠƵŵĚŽƐƉĞĐĂĚŽƐ
mais graves, e é proibido de acordo com o Alcorão Sagrado e a Sunnah.
ĞĨĂƚŽ͕ŽůơƐƐŝŵŽůůĂŚĚĞƐĐƌĞǀĞĂƉƵŶŝĕĆŽƉĞůŽƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽŶŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado da seguinte forma:
Allah Todo-Poderoso diz:;KĐĂƐƟŐŽ͕ƉĂƌĂĂƋƵĞůĞƐƋƵĞůƵƚĂŵ
contra Allah e contra o Seu Mensageiro e semeiam a corrupção
ŶĂƚĞƌƌĂ͕ĠƋƵĞƐĞũĂŵŵŽƌƚŽƐ͕ŽƵĐƌƵĐŝĮĐĂĚŽƐ͕ŽƵůŚĞƐƐĞũĂ
decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será, para eles,
um aviltamento nesse mundo e, no outro, sofrerão um severo
ĐĂƐƟŐŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϯϯ
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$'LIHUHQoDQD/HLLVOkPLFD(QWUH$GXOWpULRH(VWXSUR
KƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐŝƐůąŵŝĐŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůͲĂƐƐƵƋŝĞďƵ
ĂŬƌ/ďŶůͲƌĂďŝ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞƐͿ͕ĞǆƉůŝĐĂŵĂ
razão pela qual o estupro deve ser considerado um crime de Hiraabah
ĞŵŽƉŽƐŝĕĆŽĂƵŵĐƌŝŵĞĚĞǌŝŶĂ;ĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽĞͬŽƵĂĚƵůƚĠƌŝŽͿ͘/ďŶ
ůͲƌĂďŝ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿƌĞůĂƚĂƵŵĂŚŝƐƚſƌŝĂ
em que um grupo de viajantes foi atacado e uma mulher do grupo foi
ĞƐƚƵƉƌĂĚĂ͘ZĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂŽĂƌŐƵŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞŽĐƌŝŵĞŶĆŽĐŽŶƐƟƚƵŝ
,ŝƌĂĂďĂŚƉŽƌƋƵĞŶĞŶŚƵŵĚŝŶŚĞŝƌŽĨŽŝƌĞƟƌĂĚŽĞŶĞŶŚƵŵĂĂƌŵĂĨŽŝ
ƵƐĂĚĂ͕/ďŶůͲƌĂďŝƌĞƐƉŽŶĚĞƵƋƵĞ͞,ŝƌĂĂďĂŚĐŽŵƉĂƌƚĞƐşŶƟŵĂƐ͟Ġ
muito pior do que Hiraabah envolvendo roubo, e que alguém preferiria
ser assaltado do que ser violadoϰϯ͘ƐƐĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĠůſŐŝĐĂ͕ƉŽŝƐĂ
͞ƚŽŵĂĚĂ͟ĞŶǀŽůǀŝĚĂŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĠĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂǀşƟŵĂ;ĂǀşƟŵĂ
ĚĞǀŝŽůĂĕĆŽĚĂĚŝŐŶŝĚĂĚĞĞƐĞŶƐĂĕĆŽĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂͿƉĞůĂĨŽƌĕĂ͘
Assim, o estupro como Hiraabah é um crime violento que usa relação
ƐĞǆƵĂůĐŽŵŽĂƌŵĂ͘KĨŽĐŽĞŶƚĆŽĞŵƵŵĂĂĐƵƐĂĕĆŽ,ŝƌĂĂďĂŚĠŽ
ĞƐƚƵƉƌĂĚŽƌĂĐƵƐĂĚŽͲĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƐƵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĞĂĕƁĞƐİƐŝĐĂƐͲĞ
ŶĆŽĂĚŝǀŝŶŚĂƌŽĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽĚĂǀşƟŵĂĚĞĞƐƚƵƉƌŽ͘Hiraabah não
ĞǆŝŐĞƋƵĂƚƌŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐƉĂƌĂƉƌŽǀĂƌĂŽĨĞŶƐĂ͕ĐŽŵŽĂůŐƵŵĂƐǀĞǌĞƐ
foi erroneamente acreditado por alguns dos conselhos da pseuda^ŚĂƌŝ͛ĂŚ͕ŚŽũĞĞŵŵĂŶĐŚĞƚĞŶĂƐĄƌĞĂƐƌƵƌĂŝƐĚĞWĂƋƵŝƐƚĆŽĞEŝŐĠƌŝĂ͘
Em vez disso, a acusação é baseada em evidência circunstancial, dados
médicos e testemunhos.
Consequentemente, estabelecer que um caso criminal seja o de estupro
ĠĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĐƌşƟĐŽ͕ƉŽƌƋƵĞĞŵƵŵƚƌŝďƵŶĂů/ƐůąŵŝĐŽ͕ŝƐƐŽƉŽĚĞƌŝĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞǀŝĚĂĞŵŽƌƚĞƉĂƌĂŽĂŐƌĞƐƐŽƌ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕Ġ
realizado uma avaliação completa para determinar se a pessoa acusada
realmente cometeu o crime. Se a evidência mostra que a relação foi
consensual e o suposto estuprador foi injustamente acusado, ambos
ĞƐƚĂƌŝĂŵĂĐƵƐĂĚŽƐĚĞƚĞƌĞŵĐŽŵĞƟĚŽǌŝŶĂ;ĨŽƌŶŝĐĂĕĆŽĞͬŽƵĂĚƵůƚĠƌŝŽͿ͕
e ambos seriam punidos por esse ato.
ϰϯͲ^ĂďŝƋ͕͘Ͳ^͘;ϭϵϳϮͿ͘&ŝƋŚĂůͲ^ƵŶŶĂŚ͘ĂůͲYĈŚŝƌĂŚ͗ĈƌĂůͲ<ŝƚĈďĂůͲ/ƐůĈŵţ͘
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$3XQLomR6HFXODU2FLGHQWDOSRU(VWXSUR
Revendo as tendências atuais da punição criminal no Ocidente em
geral, e nos EUA em especial, começa-se a entender a grande frustração
ƋƵĞŵĠĚŝĐŽƐ͕ƉŽůŝĐŝĂŝƐ͕ĨĂŵşůŝĂƌĞƐĞǀşƟŵĂƐĚĞĞƐƚƵƉƌŽƐƐĞŶƚĞŵƋƵĂŶĚŽ
ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌŝŵĞĞƐƚƵƉƌŽ͘ZĞůĂƚſƌŝŽƐŵŽƐƚƌĂƌĂŵƋƵĞƋƵĂƐĞϳϬйĚŽƐ
ĞƐƚƵƉƌŽƐŶĆŽƐĆŽĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐăĂƉůŝĐĂĕĆŽůĞŝŶŽƐh͘YƵĂŝƐƐĆŽ
ĂƐƌĂǌƁĞƐƉŽƌƚƌĄƐĚĞƐƐĂƐĞƐƚĂơƐƟĐĂƐƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞƐ͍WƌŝŵĞŝƌŽ͕Ġ
importante ter uma ideia da prevalência real do problema.
•

ŵϮϬϬϮ͕ŚĂǀŝĂϮϰϳ͘ϳϯϬǀşƟŵĂƐĚĞĞƐƚƵƉƌŽ͕ƚĞŶƚĂƟǀĂƐ
ĚĞĞƐƚƵƉƌŽŽƵĂŐƌĞƐƐĆŽƐĞǆƵĂů͘ĞƐƐĂƐǀşƟŵĂƐ͕ĐĞƌĐĂĚĞ
ϴϳ͘ϬϬϬĨŽƌĂŵǀşƟŵĂƐĚĞĞƐƚƵƉƌŽĐŽŵƉůĞƚŽ͕ϳϬ͘ϬϬϬĨŽƌĂŵ
ǀşƟŵĂƐĚĞƚĞŶƚĂƟǀĂĚĞĞƐƚƵƉƌŽĞϵϭ͘ϬϬϬĨŽƌĂŵǀşƟŵĂƐĚĞ
ĂďƵƐŽƐĞǆƵĂůĞĂƐƐĂůƚŽ͖

•

ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ^ĂƷĚĞĞZĞĐƵƌƐŽƐ
^ĞƌǀŝĕŽƐ ,ƵŵĂŶŝƚĄƌŝŽƐ ĚŽƐ h͕ ĞǆŝƐƚĞŵ ŵĂŝƐ ĚĞ ϲϬ
ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƐŽďƌĞǀŝǀĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂďƵƐŽ ƐĞǆƵĂů ŝŶĨĂŶƟů ŶĂ
ŵĠƌŝĐĂŚŽũĞͲŝƐƐŽĠĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮϬйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ
dos EUA;

•

A cada 2 minutos, em algum lugar da América, uma pessoa
ĠĂŐƌĞĚŝĚĂƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞ͖

•

ƚĠϰ͘ϬϲϱŐĞƐƚĂĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƚĂŝƐĂƚĂƋƵĞƐ͖

•

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐĞƐƚƵƉƌŽƐŶĆŽĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ͕ĐĞƌĐĂĚĞϲй
dos estupradores passaram apenas um dia na prisão;

•

EŽZĞŝŶŽhŶŝĚŽ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ϱϬ͘ϬϬϬĞƐƚƵƉƌŽƐĂĐĂĚĂĂŶŽ͕ŵĂƐĂƉĞŶĂƐϲϬϬĞƐƚƵƉƌĂĚŽƌĞƐ
ƐĆŽƉƌĞƐŽƐ͘ŵϭϵϴϱ͕ŚŽƵǀĞƵŵĂƚĂǆĂĚĞĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽĚĞ
ϮϰйŶŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞƐƚƵƉƌŽ͕ĞŵϮϬϬϯ͕ŚĂǀŝĂĐĂşĚŽ
ƉĂƌĂĂƉĞŶĂƐϱй͘

Por que o estupro é tão comum em uma sociedade aberta como
Ă ŵĠƌŝĐĂ͍ ŵďŽƌĂ ĞǆŝƐƚĂŵ ǀĄƌŝŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ͕ ƐĞ Ă
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punição por um determinado crime apresenta pouco ou nenhum
ƌŝƐĐŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚŽĐƌŝŵĞ͕ĠŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞů
ƋƵĞ Ž ĐƌŝŵŝŶŽƐŽ ƉƌĂƟƋƵĞ Ž ĐƌŝŵĞ͘ /ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ŽďƐĞƌǀŽƵ
ŽĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂt͘<ŝƉsŝƐĐƵƐŝ͗͞KƐƌŝƐĐŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĐƌŝŵŝŶĂů;ŶŽKĐŝĚĞŶƚĞͿƐĆŽŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞďĂŝǆŽƐĞĚĂĚŽƐ
ŵŽƐƚƌĂŵƋƵĞĐƌŝŵŝŶŽƐŽƐũŽǀĞŶƐƐĂďĞŵĚŝƐƐŽ͘͟
ĞĨĂƚŽ͕ŽƐĚĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐƌŝŵŝŶĂůĚĞĞƐƚƵƉƌŽŶĂŵĠƌŝĐĂƐĆŽ
ŚŽƌƌşǀĞŝƐ͘KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĂƐĞϳϬйĚĞĞƐƚƵƉƌŽƐͬĂŐƌĞƐƐƁĞƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽ
ĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐăƉŽůşĐŝĂŶƵŶĐĂƚĞƌŵŝŶĂŵĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƉĞŶĂĚĞƉƌŝƐĆŽ
ŽƵƉƵŶŝĕĆŽƉĂƌĂŽĂŐƌĞƐƐŽƌ͘DĂƐĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƐĆŽƌĞůĂƚĂĚŽƐ͍ǆŝƐƚĞ
ĂůŐƵŵĂĐŽŶĞǆĆŽĞŶƚƌĞƌĞůĂƚĂƌĞƐƚƵƉƌŽĞƌĞĐĞďĞƌĂůŐƵŵĂũƵƐƟĕĂƉĂƌĂ
ĂǀşƟŵĂ͍/ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ŽƐŶƷŵĞƌŽƐŶĆŽƐĆŽĞŶĐŽƌĂũĂĚŽƌĞƐ͘ZĞǀĞŶĚŽ
os dados que RAINN (Estupro, Abuso Rede Nacional do Incesto –
ǁǁǁ͘ƌĂŝŶŶ͘ŽƌŐͿƚĞŵĐŽŵƉŝůĂĚŽǀĞŵŽƐƋƵĞĞƐƚĆŽĚĞĨŽƌĂĂĐĂĚĂϭϬϬϬ
violações:
•

ϯϭϬƐĆŽĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐăƉŽůşĐŝĂ͖

•

ϱϳƌĞůĂƚſƌŝŽƐ;ϭϴйĚŽƐƌĞůĂƚĂĚŽƐͿůĞǀĂŵĂƵŵĂƉƌŝƐĆŽ͖

•

ϳĐĂƐŽƐ;Ϯ͕ϮϱйĚŽƐƌĞůĂƚĂĚŽƐͿůĞǀĂƌĆŽĂƵŵĂĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽ
criminal;

•

ϲ ĞƐƚƵƉƌĂĚŽƌĞƐ ;ϭ͕ϵй ĚŽƐ ƌĞůĂƚĂĚŽƐͿ ƐĆŽ ƉƌĞƐŽƐ ͬ
encarcerados.

ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂZ/EEƌĞůĂƚĂƋƵĞĂƵƚŽƌĞƐĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂƐĞǆƵĂůƐĆŽŵĞŶŽƐ
propensos a ir para cadeia do que outros criminosos.
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƌŝƐĐŽƌĞĂůĚĞƉŽƐƐşǀĞůƌĞƉƌĞƐĄůŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽ
ĞƐƚƵƉƌĂĚŽƌƐŽĐŝĂůŽƵĞƐƟŐŵĂƐŽĐŝĂů͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ĚĞĐŽŶĚĞŶĂĕƁĞƐ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽKĐŝĚĞŶƚĞĞƐĐŽůŚĞƌĄŶƵŶĐĂ
denunciar estupro.
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$4XHVWmRGRV´$VVDVVLQDWRVGH+RQUDµ
ŐŽƌĂǀŽůƚĂŵŽƐŶŽƐƐĂĂƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĂƋƵĞƐƚĆŽĚŽĐŚĂŵĂĚŽ͞ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽƐ
ĚĞŚŽŶƌĂ͕͟ƵŵĚŽƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽƐĐƌŝŵĞƐĚĞŽƉƌĞƐƐĆŽŶŽŵƵŶĚŽĚĞ
ŚŽũĞĞŵĚŝĂ͘/ŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞǀĞĮĐĂƌĐůĂƌŽƋƵĞŽ/ƐůĂŵĚĞŵĂŶĞŝƌĂ
ĂůŐƵŵĂĚĞƐĐƵůƉĂ͕ǀĂůŝĚĂŽƵĂƉŽŝĂĞƐƚĂƉƌĄƟĐĂŽƉƌŽƐƐŽƌĂĞƌĞƚƌſŐĂĚĂ͘
No entanto, na maioria das vezes quando esses crimes hediondos são
ƌĞůĂƚĂĚŽƐŶĂŵşĚŝĂ͕ĞůĞƐŽĐŽƌƌĞƌĞŵŶŽƐ͞ƉĂşƐĞƐŝƐůąŵŝĐŽƐ͘͟/ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕
isso cria uma associação na mente de muitas pessoas entre esses
ĐƌŝŵĞƐƚĞƌƌşǀĞŝƐĞŽ/ƐůĂŵ͘/ƐƐŽĠũƵƐƟĮĐĂĚŽ͍
ƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽƐ ƉŽƌ ͞ŚŽŶƌĂ͟ ƐĆŽ ĐƌŝŵĞƐ ƋƵĞ ǀŝƐĂŵ ŵƵůŚĞƌĞƐ ƋƵĞ
ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĨŽƌĂŵǀşƟŵĂƐĚĞĞƐƚƵƉƌŽ͘ĞƐĚĞƋƵĞĞƐƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ŵĂŶĐŚĂƌĂŵĂ͞,ŽŶƌĂ͟ĚĞƐƵĂƐĨĂŵşůŝĂƐƉŽƌƐĞƌĞŵĞƐƚƵƉƌĂĚĂƐ͕ĞůĂƐƐĆŽ
ŵŽƌƚĂƐ͕ƋƵĂƐĞƐĞŵƉƌĞƉŽƌƵŵŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͕ĂĮŵĚĞƌĞŵŽǀĞƌĂ
desonra daquela família. Claro, em qualquer sociedade civilizada isso é
bastante inconcebível, pois essas mulheres deveriam estar recebendo
aconselhamento e apoio emocional de suas famílias após suportar o
horror do estupro.
ŽŵŽĨŽŝĞǆƉůŝĐĂĚŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĂĐŝŵĂ͕ƉŽƌĠŵ͕ŶĂ^ŚĂƌŝ͛ĂŚĚŽ/ƐůĂŵ͕
uma mulher que foi estuprada tem direito a um tribunal criminal para
procedimentos, não contra ela, mas contra seu agressor. Ela deveria
ser protegida pela autoridade governamental islâmica e dado o apoio
ĞŵŽĐŝŽŶĂůƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂƌ͕ƉŽŝƐĞůĂŶĆŽĨĞǌŶĂĚĂĞƌƌĂĚŽ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽĐĂƐƟŐŽ
islâmico de seu agressor deve causar medo no coração de qualquer
ŚŽŵĞŵƋƵĞĚĞƐĞũĂǀŝƟŵĂƌƵŵĂŵƵůŚĞƌ͘
A realidade atual, porém, é que homens em todo o mundo estão
distorcendo os ensinamentos da religião, não apenas o Islam, mas
ƚĂŵďĠŵŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ƉĂƌĂũƵƐƟĮĐĂƌŽĂďƵƐŽĚĞƐƵĂƐĞƐƉŽƐĂƐ͕ŝƌŵĆƐ
ĞĮůŚĂƐ͕ůĞǀĂŶĚŽĂŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƐƐĞƐĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽƐĚĞ͞ŚŽŶƌĂ͟ƉŽƌĂŶŽĞŵ
que os tribunais seculares fornecem imunidade virtual para o autor.
Nos países onde assassinatos por honra são conhecidos de fato, seria
ĚŝİĐŝůĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂůŐƵŵĂƐĐŽŶĚĞŶĂĕƁĞƐĚŽŵĞŵďƌŽĚĂĨĂŵşůŝĂƋƵĞƐĞ
encarrega de matar mulher estuprada.
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Histórias de horror de mulheres e até meninas de sete anos de idade,
ƐĞŶĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂĚĂƐ͕ƋƵĞŝŵĂĚĂƐĂƚĠĂŵŽƌƚĞ͕ŵƵƟůĂĚĂƐ͕ĞƐƉĂŶĐĂĚĂƐ͕
estupradas, forçadas ao suicídio ou abuso mental, ressaltam que a
ǀŝŽůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝĂƌĐĂůĐŽŶƚƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽƉƌĞƐƚĂĂƚĞŶĕĆŽăƌĞůŝŐŝĆŽ͘EĂ
realidade, quase todos os casos estão enraizados em crenças culturais
e tribais, do que qualquer coisa parecida com religião.
Quando perguntado qual o papel que o Islam tem a desempenhar
ŶŽƐĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽƐĚĞŚŽŶƌĂEŝůŽĨĂƌĂŬŚƟĂƌ͕ĂĐŽŶƐĞůŚĞŝƌĂĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽͲ
ŵŝŶŝƐƚƌŽĚŽWĂƋƵŝƐƚĆŽƉĂƌĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐDƵůŚĞƌĞƐƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗
͞͞K/ƐůĂŵĐŽŵŽƵŵĂƌĂǌĆŽƉĂƌĂŽƐĐƌŝŵĞƐĚĞŚŽŶƌĂĠƵŵĂďĞƐƚĞŝƌĂ͘͟
ůĂĂƚƌŝďƵŝƵĞƐƐĂǀŝŽůġŶĐŝĂŶŽWĂƋƵŝƐƚĆŽ͞ĂƚƌĂĚŝĕĆŽĨĞƵĚĂů͕ĂĐƵůƚƵƌĂĞ
ŽƐŝƐƚĞŵĂƚƌŝďĂů͘͟ůĂƚĂŵďĠŵĚŝƐƐĞƋƵĞƚĂŝƐŚŽŵĞŶƐĂĐŚĂǀĂŵ͞ŵƵŝƚŽ
conveniente dizer que o que eles não querem fazer é contra o Islam
ĞŽƋƵĞĞůĞƐƋƵĞƌĞŵĨĂǌĞƌĠĞŵŶŽŵĞĚŽ/ƐůĂŵ͘͟
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐŵŽƐƚƌĂŵĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚĞ͞ŚŽŶƌĂ͟ƚĂŵďĠŵŽĐŽƌƌĞĞŶƚƌĞĂƐĨĂŵşůŝĂƐƌŝƐƚĆƐ͘
͞ĞƉŽŝƐĚĞŶŽƐĐĂƐĂƌ͕ŽŝŶĨĞƌŶŽĐŽŵĞĕŽƵ͕͟ƵŵĂŵƵůŚĞƌĐƌŝƐƚĆĚŽKƌŝĞŶƚĞ
Médio disse durante uma entrevista gravada. Espancada e estuprada
ƉŽƌƋƵĞƐƟŽŶĂƌƐĞƵŵĂƌŝĚŽƐŽďƌĞƉƌĄƟĐĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ĞůĂĨƵŐŝƵƉĂƌĂĂ
^ƵĠĐŝĂƋƵĂŶĚŽĞůĞĂŵĞĂĕŽƵǀĞŶĚġͲůĂƉĂƌĂƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽ͘
hŵĂƉƌĄƟĐĂƚĆŽŚŽƌƌşǀĞůƐſƉŽĚĞƐĞƌĚĞƐĞŶƌĂŝǌĂĚĂƉĞůĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
e aplicação legal rigorosa. É uma pena que essas pessoas tenham
negligenciado ou se tornado ignorante de todos os conselhos do Profeta
Muhammad ᕟ para homens em relação ao tratamento de mulheres.
Ele encorajou a bondade e paciência, e lembrou aos homens que Allah
ƌĞĂůŵĞŶƚĞŝƌĄƋƵĞƐƟŽŶĄͲůŽƐŶŽĚŝĂĚŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐŽďƌĞĐŽŵŽĞůĞƐ
tratavam as mulheres sob seus cuidados.
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(VWDGR,VOkPLFRRX3DtV0XoXOPDQR
+i$OJXPD'LIHUHQoD"
ŶƚƌĞŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞƌƌƀŶĞŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŵŚŽũĞĞŶƚƌĞƉĞƐƐŽĂƐ
ŶŽKĐŝĚĞŶƚĞĠĂĐƌĞŶĕĂĚĞƋƵĞ͞ƉĂşƐĞƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͟ƐĆŽůƵŐĂƌĞƐŽŶĚĞ
Ž/ƐůĂŵĠŽƐƚĂĚŽĚĞŝƌĞŝƚŽ͕ƚĂŶƚŽĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƉĞƐƐŽĂůƋƵĂŶƚŽ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͘/ƐƐŽůĞǀĂŵƵŝƚŽƐŶŽKĐŝĚĞŶƚĞĂĞƋƵŝƉĂƌĂƌ
ŽƋƵĞĞƐƚĄĂĐŽŶƚĞĐĞŶĚŽŶĞƐƐĞƐƉĂşƐĞƐ͞DƵĕƵůŵĂŶŽƐ͟ĐŽŵĂƉƌĄƟĐĂ
do Islam - algo que, na maioria dos casos, não poderia estar mais
longe da verdade! Também leva muitas pessoas no Ocidente saber
por que tantos Muçulmanos estão procurando viver no Ocidente se
ĞůĞƐƚġŵŽ/ƐůĂŵĞŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƉĄƚƌŝĂƐ͍ƌĞƐƉŽƐƚĂĞƐƚĄŶŽĨĂƚŽĚĞ
ƋƵĞ͞ƉĂşƐĞƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ͟ƐĆŽ͕em grande parte, nações onde apenas
a população é predominantemente Muçulmana, e não lugares onde o
Islam é a principal Lei da terra.
ĞĨĂƚŽ͕ĂŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƐĞƐƉĂşƐĞƐ͞DƵĕƵůŵĂŶŽƐ͟ĠŐŽǀĞƌŶĂĚĂ
ƉŽƌĚŝƚĂĚƵƌĂƐŽƉƌĞƐƐŝǀĂƐĞƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞƟƌąŶŝĐĂƐ͕ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĞ͕
em muitos casos piores do que governos como o dos ditadores da
ĞƌĂĚĂ^ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂů͘hŵĂďƌĞǀĞĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞ
ƉƌĄƟĐĂƐĚĞƉĂşƐĞƐĐŽŵŽŐŝƚŽ͕ƌŐĠůŝĂ͕^şƌŝĂ͕:ŽƌĚąŶŝĂĞWĂƋƵŝƐƚĆŽ͕
ĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĐŝƚĂƌĂůŐƵŶƐ͕ƌĞǀĞůĂƌĄǀŝŽůĂĕƁĞƐŐƌĂǀĞƐĞƌŽƟŶĞŝƌĂƐĚŽƐ
direitos humanos e redução das liberdades civis. Os ditadores nestes
países regularmente fraudam eleições, prendem ou assassinam
ƋƵĂůƋƵĞƌŽƉŽƐŝĕĆŽ͕ůşĚĞƌĞƐƉĂƌƟĚĄƌŝŽƐĞͬŽƵƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͕ƉƌĞŶĚĞŵ
ĨĂŵşůŝĂƐŝŶƚĞŝƌĂƐĞĂƐŵĂŶƚġŵŝŶĚĞĮŶŝĚĂŵĞŶƚĞŶĂƉƌŝƐĆŽ͕ƐĞŵŽĚĞǀŝĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƉƌĂƟĐĂŵĂƚŽƐĚĞƚŽƌƚƵƌĂİƐŝĐĂĞĞŵŽĐŝŽŶĂů
ĞŵƉƌŝƐŝŽŶĞŝƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐŝŶũƵƐƟĕĂƐŐƌĂǀĞƐĞǀŝŽůĂĕƁĞƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ͘WŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕ĐŽŵŽŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐƋƵĞǀŝĞƌĂŵĂŶƚĞƐĚĞůĞƐ
da Europa, muitos Muçulmanos fugiram desses países para chegar ao
KĞƐƚĞďƵƐĐĂŶĚŽ>ŝďĞƌĚĂĚĞĞŝƌĞŝƚŽƐ͘DĂƐŶĆŽĐŽŵĞƚĂŽĞƌƌŽƉĞŶƐĂŶĚŽ
que o Islam tem alguma coisa a ver com as opressivas condições que
ůĞǀĂƌĂŵĞƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂĨƵŐŝƌĚĞƐƵĂƐƉĄƚƌŝĂƐ͘hŵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽ
ĚĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂŵŽƐƚƌĂƌŝĂƋƵĞŽ/ƐůĂŵĠŽŽƉŽƐƚŽĂďƐŽůƵƚŽĚŽƋƵĞĞƐƚĄ
ƐĞŶĚŽƉƌĂƟĐĂĚŽŶĞƐƚĞƐƉĂşƐĞƐ͘
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$3RVLomR,VOkPLFD6REUHR7HUURULVPR
HD*XHUUD'LUHWDPHQWHGDV)RQWHV
Tendo entendido nos capítulos anteriores que o Islam é um modo de
vida total, então não parece nem um pouco incomum que o Islam
ƉŽƐƐƵĂƵŵĐſĚŝŐŽĚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞăŐƵĞƌƌĂ͘
Quantas sociedades, desde o início da civilização até agora, têm
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƋƵĞŶĆŽƚġŵƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŐƵĞƌƌĂ͍WŽƵĐĂƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕
ĚĞŝǆĂƌĂŵĚĞĨŽƌĂĞƐƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƐƐƵŶƚŽ͕ƉĂƌĂĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚĞƐĂďĞĚŽƌŝĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌĞŵƋƵĞĂŐƵĞƌƌĂĠŝŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞƵŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŝŶĞǀŝƚĄǀĞůŶĞƐƚĂ
vida.
^ĞŵƉƌĞŚĂǀĞƌĄŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĐŽƌƌƵƉƚŽƐĞŝŵƉůĂĐĄǀĞŝƐŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽĞ
ŐŽǀĞƌŶŽƐĚĞƐŽŶĞƐƚŽƐ͕ƟƌąŶŝĐŽƐ͕ƋƵĞƚŽŵĂƌĆŽǀĂŶƚĂŐĞŵĚĞƐƵĂĨŽƌĕĂ
para roubar, invadir e oprimir povos e nações mais fracas.
Civilizações organizadas devem ter uma resposta para lidar com esses
ŐƌƵƉŽƐ͕ŽƵĞŶƚĆŽĞƐƐĂĐŽƌƌƵƉĕĆŽŝƌĄĚŽŵŝŶĂƌŽŵƵŶĚŽ͘EĂǀĞƌĚĂĚĞ͕
ůůĂŚ;ĞƵƐͿĚŝǌŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƐŽďƌĞĞƐƚĞƉŽŶƚŽĂƉſƐŵĞŶĐŝŽŶĂƌ
ĐŽŵŽůĞĂũƵĚŽƵĂǀŝƐŽďƌĞĂƐĨŽƌĕĂƐŽƉƌĞƐƐŝǀĂƐĚĞ'ŽůŝĂƐ͘
Allah Todo-Poderoso diz: (E com a vontade de Allah os
derrotaram; Davi matou Golias e Allah lhe outorgou o poder
e a sabedoria e lhe ensinou tudo quanto Lhe aprouve. Se Allah
ŶĆŽĐŽŶƟǀĞƐƐĞĂŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ƵŶƐ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŽƵƚƌŽƐ͕
a terra se corromperia; porém, Ele é Agraciante para com a
(Está incompleto no Alcorão)).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯ͗Ϯϱϭ
No entanto, desde a disseminação do Islam nos territórios Cristãos
ŶŽƐĠĐƵůŽs//͕ĂƌĞůŝŐŝĆŽ/ƐůąŵŝĐĂƚĞŵƐŝĚŽĨĂůƐĂŵĞŶƚĞŵĂƌĐĂĚĂĐŽŵŽ
uma religião de violência e guerra.
Com as mais recentes violências no Oriente Médio e nos eventos de
11 de setembro, o Islam ainda foi acusado de ser uma religião de
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽĞŝŶƚŽůĞƌąŶĐŝĂ͘/ƐƐŽĠǀĞƌĚĂĚĞŽƵĞǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŵĂƐƉĞĕĂƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĨĂůƚĂŶĚŽŶŽƋƵĞďƌĂͲĐĂďĞĕĂ͍
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4XDLV6mRRV9HUVtFXORVGR$OFRUmR6DJUDGR
TXH0HQFLRQDPD9LROrQFLDH*XHUUD"
/ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽĐŽƐƚƵŵĂĂĐŽŶƚĞĐĞƌ͕ŚĄƋƵĞŵƉƌĞƚĞŶĚĂĞŶŐĂŶĂƌŽ
público em geral sobre o que o Alcorão Sagrado diz sobre violência. Eles
ĂŝŶĚĂƵƐĂŵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚĞĞǆƚƌĞŵŝƐƚĂƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐƉĂƌĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌƐĞƵƐ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ͕ŵĂƐŶƵŶĐĂƌĞĂůŵĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĂŶĚŽƵŵĂƉĞƐƐŽĂǀġŽƐĞŐƵŝŶƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĚŽůĐŽƌĆŽ
^ĂŐƌĂĚŽ͕ĞůĞƐƉŽĚĞŵĮĐĂƌĐŚŽĐĂĚŽƐĞĐŽŵĞĕĂƌĂĂĐƌĞĚŝƚĂƌĞŵŐƌĂŶĚĞ
parte da retórica:
Allah Todo-Poderoso diz: (Matai-os onde quer se os encontreis...).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯ͗ϭϵϭ
Esse fragmento de versículo é frequentemente citado por quem procura
ódio e mal-entendidos entre Muçulmanos e não Muçulmanos. E, para
piorar, algumas das pessoas pobres e sem instrução em alguns países
Muçulmanos declararam que este é a sua evidência para matar não
DƵĕƵůŵĂŶŽƐ͘ŶƚĆŽ͕ŶŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂƌ͍
ŽŵŽ ƐĞŵƉƌĞ͕ ŽůŚĂƌ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ŶŽƐ
ƉĞƌŵŝƟƌĄĞŶƚĞŶĚĞƌŵĞůŚŽƌĂƋƵĞƐĞĚĞƐƟŶĂ͘sĂŵŽƐƌĞǀŝƐĂƌŽĐŽŶƚĞǆƚŽ
ĚĞƐƚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐƉĂƌĂǀĞƌƐĞĂŝŵĂŐĞŵĮĐĂŵĂŝƐĐůĂƌĂ͘
Allah Todo-Poderoso diz: (Combatei, pela causa de Allah, aqueles
ƋƵĞǀŽƐĐŽŵďĂƚĞŵ͖ƉŽƌĠŵ͕ŶĆŽƉƌĂƟƋƵĞŝƐĂŐƌĞƐƐĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞůůĂŚ
ŶĆŽĞƐƟŵĂŽƐĂŐƌĞƐƐŽƌĞƐ͘DĂƚĂŝͲŽƐŽŶĚĞƋƵĞƌƐĞŽƐĞŶĐŽŶƚƌĞŝƐ
e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é
mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias
da Mesquita Sagrada, a menos que vos ataquem. Mas, se ali vos
ĐŽŵďĂƚĞƌĞŵ͕ŵĂƚĂŝͲŽƐ͘dĂůƐĞƌĄŽĐĂƐƟŐŽĚŽƐŝŶĐƌĠĚƵůŽƐ͘WŽƌĠŵ͕
ƐĞĚĞƐŝƐƟƌĞŵ͕ƐĂďĞŝƋƵĞůůĂŚĠ/ŶĚƵůŐĞŶƚĞ͕DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐşƐƐŝŵŽ͘
E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião
ĚĞůůĂŚ͘WŽƌĠŵ͕ƐĞĚĞƐŝƐƟƌĞŵ͕ŶĆŽŚĂǀĞƌĄŵĂŝƐŚŽƐƟůŝĚĂĚĞƐ͕
senão contra os iníquos).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯ͗ϭϵϬͲϭϵϯ
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ŶƚĆŽĮĐĂĐůĂƌŽƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽ͕ůůĂŚŽƌŝĞŶƚŽƵŽƐĐƌĞŶƚĞƐƐŽďƌĞ
como lidar com opressão e perseguição; como lidar com aqueles que
os atacam!
ŶƚĆŽĂƉĞƌŐƵŶƚĂƐĞƚŽƌŶĂǀĄůŝĚĂ͕ƐĞůůĂŚƟǀĞƐƐĞĚŝƚŽ͗͞ďƌĂĕĂŝͲŽƐŽŶĚĞ
quer que os encontrem e beijei-os como retorno por eles os despejarem
ĚĞƐƵĂƐĐĂƐĂƐĞƚĞŶƚĂƌĞŵǀŽƐŵĂƚĂƌ͍͟EĆŽŚĄůĞŝŶĂƚĞƌƌĂ͕ŶĞŵůſŐŝĐĂ͕ƋƵĞ
ƉŽĚĞƌŝĂĂƉŽŝĂƌŝƐƐŽ͊/ƐƐŽĞƐƚĄďĞŵĐůĂƌŽŶŽŵƵŶĚŽĚĞŚŽũĞ͕ŽŶĚĞĂůŐƵŵĂƐ
nações atacam outras pessoas com base na possibilidade de serem
ĂƚĂĐĂĚŽƐ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐŐƵĞƌƌĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͕ŶĞŵŵĞƐŵŽĞƐƉĞƌĂŶĚŽ
ŚŽƐƟůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĐŽŵĞĕĂƌ͘

2,VODPH7ROHUkQFLDD2XWUDV5HOLJL}HV
Para obter uma imagem mais clara de como os Muçulmanos devem
ůŝĚĂƌĐŽŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵƐƵĂĨĠ͕ǀĂŵŽƐƌĞǀŝƐĂƌĂƐ
seguintes passagens do Alcorão Sagrado. Elas ilustram claramente como
Allah ensina Seus seguidores que eles devem manter a paz com pessoas
ĐŽŵƵŶƐĞƋƵĞƐĞũĂŵƉĂĐşĮĐŽƐƉĂƌĂĐŽŵŽƐŶĆŽŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ĂƉĞŶĂƐ
ĚĞǀĞŵůƵƚĂƌĐŽŶƚƌĂƵŵŝŶŝŵŝŐŽŚŽƐƟů͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Se eles se inclinam à paz, inclina-te tu
também a ela, e encomenda-te a Allah, porque Ele é o Oniouvinte,
Ž^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϴ͗ϲϭ
Allah Todo-Poderoso diz: ;ůĞƉĞƌŵŝƟƵ;ŽĐŽŵďĂƚĞͿĂŽƐƋƵĞ
foram atacados; em verdade, Allah é Poderoso para socorrêlos). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϮϮ͗ϯϵ
Allah Todo-Poderoso diz: (Allah nada vos proíbe, quanto
àquelas que não nos combateram pela causa da religião e não
vos expulsaram dos vossos lares, nem que lideis com eles com
ŐĞŶƟůĞǌĂĞĞƋƵŝĚĂĚĞ͕ƉŽƌƋƵĞůůĂŚĂƉƌĞĐŝĂŽƐĞƋƵŝƚĂƟǀŽƐͿ͘
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲϬ͗ϴ
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Allah Todo-Poderoso diz: (E o que vos impede de combater pela
causa de Allah e dos indefesos, homens, mulheres e crianças?
ƋƵĞĚŝǌĞŵ͗M^ĞŶŚŽƌŶŽƐƐŽ͕ƟƌĂͲŶŽƐĚĞƐƚĂĐŝĚĂĚĞ;DĂŬŬĂŚͿ͕
cujos habitantes são opressores. Designa-nos, de Tua parte, um
protetor e um socorredor)! ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϳϱ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Não há imposição quanto à
religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem
ƌĞŶĞŐĂƌŽƐĞĚƵƚŽƌĞĐƌĞƌĞŵůůĂŚ͕ƚĞƌͲƐĞͲĄĂƉĞŐĂĚŽĂƵŵĮƌŵĞ
e inquebrantável sustentáculo, porque Allah é Oniouvinte,
^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯ͗Ϯϱϲ
ĞƉŽŝƐ ĚĞ ǀĞƌŵŽƐ ĞƐƐĞƐ ǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͕ ĚĞǀĞ ĮĐĂƌ ĐůĂƌŽ ƋƵĞ Ă ƌĞůŝŐŝĆŽ
Islâmica não apoia a matança daqueles que não concordam com eles. Ela
comanda uma abordagem cuidadosa e cautelosa para evitar perseguição
e opressão de Muçulmanos e não Muçulmanos, e tentar encontrar
ƐŽůƵĕƁĞƐƉĂĐşĮĐĂƐƉĂƌĂĞƐƐĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐƐĞĨŽƌƉŽƐƐşǀĞů͕ĂŶƚĞƐĚĞƌĞĐŽƌƌĞƌ
ĂŽĐŽŵďĂƚĞ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĄĐŽŵŽŽƐ
ĞǆĠƌĐŝƚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐăƐǀĞǌĞƐĞƌĂŵĚĞƐƉĂĐŚĂĚŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌŽƐŶĆŽ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ƉŽŝƐĞƐƚĞĠŽĐŽŵĂŶĚŽĚĞůůĂŚ͖ũƵƐƟĕĂĞůŝďĞƌĚĂĚĞƉĂƌĂ
com todas as pessoas.
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2,VODPpDÔQLFD5HOLJLmR
TXH6DQFLRQD*XHUUDH&RPEDWH"
Infelizmente, muitas pessoas acreditam incorretamente que o Islam
é a única religião que sanciona a guerra. Eles apontam para Jesus da
şďůŝĂĞĚŝǌĞŵƋƵĞĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐĐŽŵŽŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽƐĆŽĐŽŵĂŶĚĂĚĂƐ
ĐŽŵƉĂǌĞĂƚĠĂŵĂŶĚŽŽŝŶŝŵŝŐŽ͘/ƐƐŽĠǀĞƌĚĂĚĞ͍
Sem dúvida, vemos as nações e reinos cristãos ao longo da história
ůŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ǀĂŶŐƵĂƌĚĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ŐƵĞƌƌĂ Ğ ŵĂƚĂŶĕĂ͕ ĐŽŵŽ
evidenciada ao longo das numerosas Cruzadas, a Inquisição Espanhola,
ĂƚŽŵĂĚĂƉĞůĂĨŽƌĕĂĞĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĨŽƌĕĂĚĂĚŽƐŶĂƟǀŽƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ
da América do Norte e do Sul, bem claro nos banhos de sangue das
duas Guerras Mundiais. Em seu blog online, o professor Juan Cole, o
ĂƚƵĂůƉƌŽĨĞƐƐŽƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞŚŝƐƚſƌŝĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞDŝĐŚŝŐĂŶ͕
Richard P. Mitchell, escreve:
ŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽƋƵĞĠĂůĞŐĂĚŽƉŽƌĨĂŶĄƟĐŽƐĐŽŵŽŝůůDĂŚĞƌ͕ŽƐ
Muçulmanos não são mais violentos do que pessoas de outras
ƌĞůŝŐŝƁĞƐ͘ Ɛ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽ ŶĂ ŵĂŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ŵƵŶĚŽ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐĆŽŵƵŝƚŽďĂŝǆĂƐĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͘
YƵĂŶƚŽăǀŝŽůġŶĐŝĂƉŽůşƟĐĂ͕ĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚĞŚĞƌĂŶĕĂĐƌŝƐƚĆŶŽƐĠĐƵůŽ
yyĞůŝŵŝŶĂƌĂŵĚĞǌĞŶĂƐĚĞŵŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐŶĂƐĚƵĂƐŐƵĞƌƌĂƐ
ŵƵŶĚŝĂŝƐĞŶĂƌĞƉƌĞƐƐĆŽĐŽůŽŶŝĂů͘ƐƐĂŵĂƐƐŝǀĂĐĂƌŶŝĮĐŝŶĂŶĆŽ
ocorreu porque os cristãos europeus são piores ou diferentes
de outros seres humanos, mas porque foram os primeiros a
industrializar a guerra e seguir um modelo nacional. Às vezes,
argumenta-se que eles não agiram em nome da religião, mas
do nacionalismo. Mas, realmente, quão ingênuo. Religião e
ŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽĞƐƚĆŽŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚŽƐ͘KŵŽŶĂƌĐĂďƌŝƚąŶŝĐŽ
ĠŽĐŚĞĨĞĚĂ/ŐƌĞũĂĚĂ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͕ĞŝƐƐŽĂŝŶĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂǀĂĂůŐŽ
ŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞƚĂĚĞĚŽƐĠĐƵůŽyy͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͘ŝŐƌĞũĂƐƵĞĐĂĠ
ƵŵĂŝŐƌĞũĂŶĂĐŝŽŶĂů͘ƐƉĂŶŚĂ͍&ŽŝƌĞĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽĚŽ
ĐĂƚŽůŝĐŝƐŵŽ͍/ŐƌĞũĂĞŽƐƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ&ƌĂŶĐŽĞŵ
relação a ela não desempenharam nenhum papel na Guerra
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ŝǀŝů͍ƋƵĂůĠŽŵŽůŚŽƉĂƌĂŽŐĂŶƐŽ͗ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĂǀŝŽůġŶĐŝĂ
ŵƵĕƵůŵĂŶĂƚĂŵďĠŵĠŵŽƟǀĂĚĂƉŽƌĨŽƌŵĂƐĚĞŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
moderno.
Não acho que os Muçulmanos mataram mais de 2 milhões
ƉĞƐƐŽĂƐŽƵŵĂŝƐ͕ĞŵǀŝŽůġŶĐŝĂƉŽůşƟĐĂĞŵƚŽĚŽŽƐĠĐƵůŽyy͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĂ'ƵĞƌƌĂ/ƌĆͲ/ƌĂƋƵĞϭϵϴϬͲϭϵϴϴ͕ĞĂƐŐƵĞƌƌĂƐ
ƐŽǀŝĠƟĐĂƐĞƉſƐͲƐŽǀŝĠƟĐĂƐŶŽĨĞŐĂŶŝƐƚĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞŽƐĞƵƌŽƉĞƵƐ
têm alguma culpa nisso.
ŽŵƉĂƌĞŝƐƐŽĐŽŵĂĐŽŶƚĂŐĞŵĞƵƌŽƉĞŝĂĐƌŝƐƚĆĚĞ͕ŽŚ͞ĚŝŐĂŵŽƐ
ϭϬϬ ŵŝůŚƁĞƐ͟ ;ϭϲ ŵŝůŚƁĞƐ ŶĂ WƌŝŵĞŝƌĂ 'ƵĞƌƌĂ DƵŶĚŝĂů͕ ϲϬ
ŵŝůŚƁĞƐŶĂ^ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂůͿͲĞŵďŽƌĂĂůŐƵŶƐĚĞůĞƐ
fossem atribuídos aos budistas na Ásia - e mais milhões em
guerras coloniais.
Bélgica - sim, a Bélgica da cerveja, morango e do pitoresco
ĂƐƚĞůŽ'ƌĂǀĞŶƐƚĞĞŶͲĐŽŶƋƵŝƐƚŽƵŽŶŐŽĞ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƋƵĞƚĞŶŚĂ
ŵĂƚĂĚŽŵĞƚĂĚĞĚĞƐĞƵƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐŶĂĠƉŽĐĂ͕ĐĞƌĐĂĚĞϴŵŝůŚƁĞƐ
de pessoas, pelo menos ...
ƵƉŽĚĞƌŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĞĐŽŶƟŶƵĂƌ͘ŵƚŽĚŽƐŽƐůƵŐĂƌĞƐĞŵƋƵĞ
ǀŽĐġĐĂǀĂƌŽĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵŽĞƵƌŽƉĞƵŶĂĂĨƌŽͲƐŝĂ͕ĞǆŝƐƚĞŵĐŽƌƉŽƐ͘
DƵŝƚŽƐĐŽƌƉŽƐ͘ŐŽƌĂƋƵĞƉĞŶƐŽŶŝƐƐŽ͕ƚĂůǀĞǌϭϬϬŵŝůŚƁĞƐĚĞ
pessoas mortas por pessoas da herança cristã europeia no século
yyĠƵŵĂĞƐƟŵĂƟǀĂƐƵďĞƐƟŵĂĚĂ͘
Quanto ao terrorismo religioso, isso também é universal. É certo
ƋƵĞĂůŐƵŶƐŐƌƵƉŽƐĞŵƉƌĞŐĂŵŽƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽĐŽŵŽƵŵĂƚĄƟĐĂ͕Ğŵ
alguns momentos mais do que outros. Sionistas no Mandato
ƌŝƚąŶŝĐŽĚĂWĂůĞƐƟŶĂĞƌĂŵƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐĂƟǀŽƐŶĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϰϬ
ĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂďƌŝƚąŶŝĐŽ͕ĞŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϵϲϱĂϭϵϴϬ͕Ž&/
ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵĂ>ŝŐĂĚĞĞĨĞƐĂ:ƵĚĂŝĐĂĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐ
ĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐŵĂŝƐĂƟǀŽƐ͘͘͘
ŝŶĚĂŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĠĚŝİĐŝůƉĂƌĂŵŝŵǀĞƌŵƵŝƚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
entre Tamerlan Tsarnaev e Baruch Goldstein, autor do massacre
de Hebron.
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'HVPLVWLÀFDQGRR,VODP
Houve um bombardeio a sangue frio do Ajmer na Índia por
ŚĂǀĞƐŚWĂƚĞůĞƵŵĂŐĂŶŐƵĞĚĞŚŝŶĚƵƐŶĂĐŝŽŶĂůŝƐƚĂƐ͘&ƌŝĂŵĞŶƚĞ͕
ĞůĞƐĮĐĂƌĂŵƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽƵŵĂƐĞŐƵŶĚĂďŽŵďĂƋƵĞ
ƟŶŚĂŵƉŽƐƚŽŶĆŽĞǆƉůŽĚŝƵ͕ĞŶƚĆŽŶĆŽĐĂƵƐĂƌĂŵƚĂŶƚŽĞƐƚƌĂŐŽ
ƋƵĂŶƚŽŐŽƐƚĂƌŝĂŵ͘ũŵĞƌĠƵŵƐĂŶƚƵĄƌŝŽƐƵĮĞĐƵŵġŶŝĐŽƚĂŵďĠŵ
ǀŝƐŝƚĂĚŽƉŽƌŚŝŶĚƵƐ͕ĞĞƐƐĞƐĨĂŶĄƟĐŽƐƋƵĞƌŝĂŵŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽĚĞŵĞŶƚĞĂďĞƌƚĂŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐ
porque odeiam Muçulmanos.
Os budistas cometeram muitos atos de terrorismo e outras
ǀŝŽůġŶĐŝĂƐƚĂŵďĠŵ͘DƵŝƚĂƐĚĂƐKƌĚĞŶƐĞŶŶŽ:ĂƉĆŽĂƉŽŝĂƌĂŵ
ŽŵŝůŝƚĂƌŝƐŵŽŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂŵĞƚĂĚĞĚŽƐĠĐƵůŽyy͕ƉĞůŽƋƵĞƐĞƵƐ
líderes se desculparam mais tarde. E você teve a campanha de
ĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽĚĞ/ŶŽƵĞ^ŚŝƌŽŶŽ:ĂƉĆŽĚĞϭϵϯϬ͘,ŽũĞĞŵĚŝĂ͕ŵŽŶŐĞƐ
ďƵĚŝƐƚĂƐŵŝůŝƚĂŶƚĞƐŶĂŝƌŵąŶŝĂͬDŝĂŶŵĂƌĞƐƚĆŽƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽ
ƵŵĂĐĂŵƉĂŶŚĂĚĞůŝŵƉĞǌĂĠƚŶŝĐĂĐŽŶƚƌĂŽƐZŽŚŝŶŐǇĂ͘
YƵĂŶƚŽĂŽĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ŽǆĠƌĐŝƚŽĚĞZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚŽ^ĞŶŚŽƌ
ĞŵhŐĂŶĚĂŝŶŝĐŝŽƵŚŽƐƟůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĚĞƐůŽĐĂƌĂŵĚŽŝƐŵŝůŚƁĞƐ
de pessoas. Embora seja um culto africano, é de origem Cristã
ĞƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐƌŝƐƚĆŽƐŽĐŝĚĞŶƚĂŝƐƉƌĞŐĂŶĚŽŶĂ
ĨƌŝĐĂ͘^ĞŽƐƉƌĞŐĂĚŽƌĞƐǁĂŚŚĂďŝƚĂƐƐĂƵĚŝƚĂƐƉƵĚĞƌĞŵĞƐƚĂƌ
ƉĂƌƚĞĐƵůƉĂĚĂƉĞůŽƐƚĂůŝďĆƐ͕ƉŽƌƋƵĞŽƐŵŝƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐƌŝƐƚĆŽƐ
ƉĂƟŶĂŵ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ Ă ƌĞĂĕĆŽ ŶĞŐĂƟǀĂ ĚĞ ƐĞƵƐ
ƉƵƉŝůŽƐ͍
ƉĞƐĂƌĚĞŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽĚĞDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞƵƌŽƉĞƵƐ͕ĞŵϮϬϬϳͲ
ϮϬϬϵ͕ŵĞŶŽƐĚĞϭйĚŽƐĂƚŽƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐĨŽƌĂŵĐŽŵĞƟĚŽƐŶĞƐƐĞ
ĐŽŶƟŶĞŶƚĞƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐĚĞƐƐĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
K ƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ Ġ ƵŵĂ ƚĄƟĐĂ ĚĞ ĞǆƚƌĞŵŝƐƚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĐĂĚĂ
ƌĞůŝŐŝĆŽ͕ Ğ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂƐ ƌĞůŝŐŝƁĞƐ ƐĞĐƵůĂƌĞƐ ĚŽ ŵĂƌǆŝƐŵŽ ŽƵ
nacionalismo. Nenhuma religião, incluindo o Islam, prega
violência indiscriminada contra inocentes.
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵƟƉŽƉĞĐƵůŝĂƌĚĞĐĞŐƵĞŝƌĂƉĂƌĂǀĞƌŽƐĐƌŝƐƚĆŽƐ
ĚĞ ŚĞƌĂŶĕĂ ĞƵƌŽƉĞŝĂ ĐŽŵŽ ͞ďŽŶƐ͟ Ğ ŽƐ ŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ ĐŽŵŽ
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inerentemente violentos, dado o número de mortos do século
yyƋƵĞŵĞŶĐŝŽŶĞŝĂĐŝŵĂ͘KƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐƐĆŽƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ
e a espécie é muito jovem e muito interconectada para ter se
diferenciado muito de um grupo para outro. As pessoas recorrem
ăǀŝŽůġŶĐŝĂƉŽƌĂŵďŝĕĆŽŽƵƋƵĞŝǆĂ͕ĞƋƵĂŶƚŽŵĂŝƐƉŽĚĞƌŽƐĂƐƐĆŽ͕
ŵĂŝƐǀŝŽůġŶĐŝĂƉĂƌĞĐĞŵĐŽŵĞƚĞƌ͘ďŽĂŶŽơĐŝĂĠƋƵĞŽŶƷŵĞƌŽ
ĚĞŐƵĞƌƌĂƐĞƐƚĄĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽĂŽůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽ͕ĞĂ^ĞŐƵŶĚĂ
'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂů͕ŽŵĂŝŽƌĐĞŵŝƚĠƌŝŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ͕ŶĆŽƐĞƌĞƉĞƟƵ͘ϰϰ
Mas, para ser justo, vamos olhar para os fatos concretos como escritos
ŶĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĂşďůŝĂƉĂƌĂǀĞƌƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĂ'ƵĞƌƌĂ^ĂŶƚĂŶŽ
ŶƟŐŽŽƵEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐĞŽƉƌſƉƌŝŽ:ĞƐƵƐĂůŐƵŵĂǀĞǌĨĂůŽƵĚĞ
guerra ou luta.
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƌŝƐƚĆŽƐĞƐƚĄĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĚĂĐŽŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐ͗
EĂƋƵĞůĞƚĞŵƉŽ͕ĚŝƐƐĞ:ĞƐƵƐĂŽƐƐĞƵƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐ͗sſƐŽƵǀŝƐƚĞƐŽ
ƋƵĞĨŽŝĚŝƚŽ͚͗ŵĂƌĄƐŽƚĞƵƉƌſǆŝŵŽĞŽĚŝĂƌĄƐŽƚĞƵŝŶŝŵŝŐŽ͚͊Ƶ͕
porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que
ǀŽƐƉĞƌƐĞŐƵĞŵ͊DĂƚĞƵƐE/sϱ͗ϰϯͲϰϴ͘
Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem
a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa
ƋƵĞƚĞƌĆŽƐĞƌĄŐƌĂŶĚĞĞǀŽĐġƐƐĞƌĆŽĮůŚŽƐĚŽůơƐƐŝŵŽ͕ƉŽƌƋƵĞ
ĞůĞĠďŽŶĚŽƐŽƉĂƌĂĐŽŵŽƐŝŶŐƌĂƚŽƐĞŵĂƵƐ͘>ƵĐĂƐEs/ϲ͗ϯϱ͘
ƐƐŝŵ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƉĞŶƐĂƋƵĞŽƋƵĞĞƐƚĄĂĐŝŵĂĠĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ
bíblica para aqueles que atacam você, embora, como acabamos de
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͕ ŝƐƐŽ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ŶĆŽ ƐĞũĂ Ž ƋƵĞ ŽƐ ƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ ĚĂ
şďůŝĂƚġŵƉƌĂƟĐĂĚŽĂŽůŽŶŐŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ͘dĂůǀĞǌŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĐƌŝƐƚĆŽƐ
ĞƐƟǀĞƐƐĞŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĞƌƐŽƐ͗
ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͚͗ƵůŚĞƐĚŝŐŽƋƵĞĂƋƵĞŵƚĞŵ͕ŵĂŝƐƐĞƌĄĚĂĚŽ͕ŵĂƐ
ĂƋƵĞŵŶĆŽƚĞŵ͕ĂƚĠŽƋƵĞƟǀĞƌůŚĞƐĞƌĄƟƌĂĚŽ͘ĂƋƵĞůĞƐŝŶŝŵŝŐŽƐ
meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos
aqui e matem-nos na minha frente! ĞƉŽŝƐĚĞĚŝǌĞƌŝƐƐŽ͕:ĞƐƵƐ
ĨŽŝĂĚŝĂŶƚĞ͕ƐƵďŝŶĚŽƉĂƌĂ:ĞƌƵƐĂůĠŵ͘>ƵĐĂƐE/sϭϵ͗ϮϲͲϮϴ͘
ϰϰͲŽůĞ͕:͘;ϮϬϭϯ͕ƉƌŝůϮϯͿ͘ dĞƌƌŽƌŝƐŵ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ZĞůŝŐŝŽŶƐ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ũƵĂŶĐŽůĞ͘ĐŽŵͬϮϬϭϯͬϬϰͬƚĞƌƌŽƌŝƐŵͲŽƚŚĞƌͲƌĞůŝŐŝŽŶƐ͘Śƚŵů͘
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EĆŽƉĞŶƐĞŵƋƵĞǀŝŵƚƌĂǌĞƌƉĂǌăƚĞƌƌĂ͖ŶĆŽǀŝŵƚƌĂǌĞƌƉĂǌ͕ŵĂƐ
ĞƐƉĂĚĂ͘DĂƚĞƵƐE/sϭϬ͗ϯϰ͘
ŶƚĆŽĞůĞĨĞǌƵŵĐŚŝĐŽƚĞĚĞĐŽƌĚĂƐĞĞǆƉƵůƐŽƵƚŽĚŽƐĚŽƚĞŵƉůŽ͕
bem como as ovelhas e os bois; espalhou as moedas dos
cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse:
Tirem estas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu Pai um
ŵĞƌĐĂĚŽ͊:ŽĆŽE/sϮ͗ϭϱͲϭϲ͘
Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus
ĮůŚŽƐ͕ƐĞƵƐŝƌŵĆŽƐĞŝƌŵĆƐ͕ĞĂƚĠƐƵĂƉƌſƉƌŝĂǀŝĚĂŵĂŝƐĚŽƋƵĞĂ
ŵŝŵ͕ŶĆŽƉŽĚĞƐĞƌŵĞƵĚŝƐĐşƉƵůŽ͘>ƵĐĂƐE/sϭϰ͗Ϯϲ͘

ƐƐĞƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐƐĆŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĂƋƵŝĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂƚƌĂǌĞƌũƵƐƟĕĂĂŽ
ĂƚĂƋƵĞĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĂĮƌŵĂŵƋƵĞŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽŶĆŽƚĞŵďĂƐĞĚĞ
violência ou ódio dentro de suas dobras, apenas amor e perdãoϰϱ.
Essas mesmas pessoas se apossam de uma parte de um dos versículos
ĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞŽĚĞŝǆĂŵĨŽƌĂĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂĮŵĚĞĐŽŶǀĞŶĐĞƌ
pessoas inocentes de que o Islam não veio com nada além de ódio e
violência.
KůŚĂŶĚŽ ƉĂƌĂ Ž ŶƟŐŽ dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ŵĂŝƐ ǀĞƌƐşĐƵůŽƐ
comandando matança, pilhagem e até estupro – tudo aparentemente
ĞŵŽŶŽŵĞĚĞĞƵƐ͘
Agora matem todos os meninos. E matem também todas as
mulheres que se deitaram com homem. Mas poupem todas as
ŵĞŶŝŶĂƐǀŝƌŐĞŶƐ͘EƷŵĞƌŽƐϯϭ͗ϭϳͲϭϴ͘
ƐƚĞĨŽŝĂůĞŐĂĚĂŵĞŶƚĞŽŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĞƵƐĂDŽŝƐĠƐĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽƐĮůŝƐƚĞƵƐŝŶĐƌĠĚƵůŽƐƋƵĞŽĐƵƉĂǀĂŵĂdĞƌƌĂ^ĂŶƚĂƉƌŽŵĞƟĚĂƉĂƌĂŽƐ
ĮůŚŽƐĚĞ/ƐƌĂĞů͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͗
dŽĚŽĂƋƵĞůĞƋƵĞŶĆŽďƵƐĐĂƐƐĞŽ^ĞŶŚŽƌ͕ŽĞƵƐĚĞ/ƐƌĂĞů͕ĚĞǀĞƌŝĂ
ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. [2
ƌƀŶŝĐĂƐϭϱ͗ϭϯ͘

ϰϱͲ>ĂĚĚ͕͘;ϮϬϭϰ͕ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽͿ͘YƵĂůƌĞůŝŐŝĆŽĠĂŵĂŝƐǀŝŽůĞŶƚĂ͍tĂƐŚŝŶŐƚŽŶdŝŵĞƐ͘ƌĞƟƌĂĚŽ
ĚĞ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁĂƐŚŝŶŐƚŽŶƟŵĞƐ͘ĐŽŵͬŶĞǁƐͬϮϬϭϰͬĚĞĐͬϯϭͬǁŚŝĐŚͲƌĞůŝŐŝŽŶͲŵŽƐƚǀŝŽůĞŶƚͬ͘
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Em contraste com o que outras pessoas dizerm, como Muçulmanos,
ŝŶĐĞŶƟǀĂŵŽƐ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ Ă ǀŽůƚĂƌ Ğ ŽůŚĂƌ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞƐƐĞƐ
ǀĞƌƐşĐƵůŽƐƉĂƌĂĞƐƚƵĚĄͲůŽƐĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚġͲůŽƐ͘WŽƌƋƵĞĞƵƐ͕ƋƵĞĠ
tão frequentemente mencionado como o Amoroso e Cheio de Graça,
ŽƌĚĞŶĂŵĂƚĂƌŵƵůŚĞƌĞƐĞŵĞŶŝŶŽƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐŝŵƉŝĞĚŽƐĂŵĞŶƚĞ͍
hŵĂƌĞǀŝƐĆŽĐƵŝĚĂĚŽƐĂĚŽƐĐŝŶĐŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐůŝǀƌŽƐĚŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ
ƌĞǀĞůĂƌĄĂŝŶĚĂŵĂŝƐĐŽŵĂŶĚŽƐĚĞŐƵĞƌƌĂ͕ŵĂƚĂŶĕĂ͕ĞƐĐƌĂǀŝǌĂĕĆŽĚĞ
ƉĞƐƐŽĂƐĞĐŽŶĮƐĐŽĚĞďĞŶƐ͘KŽďũĞƟǀŽĚĞƐƚĞůŝǀƌŽŶĆŽĠĂŶĂůŝƐĂƌ
essas circunstâncias, ou as questões teológicas que representam, ou
ĂƚĂĐĂƌƐĐƌŝƚƵƌĂƐ:ƵĚĂŝĐĂƐĞƌŝƐƚĆƐ͘ŵǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ŽŽďũĞƟǀŽĚĞƐƚĂ
ƌĞǀŝƐĆŽ Ġ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ Ă ǀĞƌĚĂĚĞ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ŚŽŶĞƐƚĂ ăƐ ƉĞƐƐŽĂƐ
que procuram entender a realidade da religião. O leitor imparcial é
ĐŽŶǀŝĚĂĚŽĂĐŽŵƉĂƌĂƌĂƐŽƌĚĞŶƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕
bem como as palavras de Jesus mencionadas acima, com os versículos
do Alcorão Sagrado que permitem que as pessoas defendam-se quando
perseguidos e ajudar as nações oprimidas.

3RUTXHR,VODP6HPSUH3DUHFH(VWDU$VVRFLDGRj9LROrQFLD"
ƋƵŝĐŚĞŐĂŵŽƐăƋƵĞƐƚĆŽĚĂŵşĚŝĂĞƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ
focar a atenção das pessoas. Além disso, esta questão levanta a questão
ĚĞĐŽŵŽĂůŐƵĠŵĚĞǀĞũƵůŐĂƌƵŵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͍
Com relação ao foco da atenção das pessoas pela mídia, considere os
seguintes fatos:
•

KƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĂ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ Ğ ĚŽ ĂƌŝďĞ ůŝĚĞƌĂƌĂŵ Ž
mundo em termos de crime e violência por grande parte
ĚĂƐƷůƟŵĂƐĚƵĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͘KƐĐŝŶĐŽƉĂşƐĞƐƋƵĞƌĞůĂƚĂƌĂŵ
ĂƐŵĂŝƐĂůƚĂƐƚĂǆĂƐĚĞŚŽŵŝĐşĚŝŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŵ
ϮϬϭϳĨŽƌĂŵů^ĂůǀĂĚŽƌ͕,ŽŶĚƵƌĂƐ͕:ĂŵĂŝĐĂ͕^ĆŽƌŝƐƚſǀĆŽ
ĞsĞŶĞǌƵĞůĂ͘ŵϮϬϭϲ͕ϰϯĚĂƐϱϬĐŝĚĂĚĞƐŵĂŝƐǀŝŽůĞŶƚĂƐĚŽ
ŵƵŶĚŽĨŽƌĂŵĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂĞŶŽĂƌŝďĞ͘
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•

A maioria das pessoas pesquisadas pensa que o
ƉƌŽďůĞŵĂĚŽĂďƵƐŽăĐƌŝĂŶĕĂĞĂďƵƐŽƐĞǆƵĂůĠĐŽŶĮŶĂĚŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ă ŝŽĐĞƐĞ ĂƚſůŝĐĂ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞ͕
na realidade, é um problema envolvendo todas as
ĚĞŶŽŵŝŶĂĕƁĞƐĚŽĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĚĂŵĠƌŝĐĂ͕ďĞŵĐŽŵŽ
outras religiões.

•

Os EUA têm, de longe, o maior número de armas privadas
ĚŽŵƵŶĚŽ͘ƐƟŵĂĚŽƉĂƌĂϮϬϭϳ͕ŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂƌŵĂƐĚĞ
ĨŽŐŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞĐŝǀŝƐŶŽƐhĨŽŝĚĞϭϮϬ͕ϱĂƌŵĂƐ
ƉŽƌϭϬϬƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͕ŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞŚĂǀŝĂŵĂŝƐĂƌŵĂƐ
de fogo do que pessoas.KƐĞŐƵŶĚŽƉĂşƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŶŽ
mundo era o Iêmen, um estado de maioria muçulmana
ƋƵĂƐĞĨĂůŝĚŽĚŝůĂĐĞƌĂĚŽƉĞůĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝů͕ŽŶĚĞŚĂǀŝĂϱϮ͕ϴ
ĂƌŵĂƐ ƉŽƌ ϭϬϬ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ŽƵ ŵĞŶŽƐ ĚĂ ŵĞƚĂĚĞ ĚŽƐ
h͊EĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂƉĞŶĂƐĚŽŝƐƉĂşƐĞƐĚĞŵĂŝŽƌŝĂ
muçulmana entre as vinte maiores armas de fogo civis
por nações residentes.

•

Para cada americano morto por um ato de terror nos
ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌĞŵϮϬϭϰ͕ŵĂŝƐĚĞϭ͘Ϭϰϵ
morreram por causa de armas de fogo.

•

Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ƶŵ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚŽƐ h^ EĂĐŝŽŶĂů
Contraterrorismo, nos casos em que os religiosos
ƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂĂĮůŝĂĕĆŽĚĂƐĐĂƵƐĂůŝĚĂĚĞƐ
ĚŽƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƐŽĨƌĞƌĂŵĞŶƚƌĞϴϮĞϵϳй
ĚĂƐŵŽƌƚĞƐŶŽƐƷůƟŵŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐĞos Muçulmanos são
ƐĞƚĞǀĞǌĞƐŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐƋƵĞŽƐŶĆŽŵƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĞũĂŵ
ǀşƟŵĂƐĚĞƚĞƌƌŽƌ͘

•

K1ŶĚŝĐĞ'ůŽďĂůĚĞdĞƌƌŽƌŝƐŵŽƌĞůĂƚĂƋƵĞĞŶƚƌĞϮϬϬϭĞ
ϮϬϭϱ͕ϳϱйĚĂƐŵŽƌƚĞƐƉŽƌĂƚĂƋƵĞƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐŽĐŽƌƌĞƌĂŵ
em países de maioria Muçulmana. Quase todos os ataques,
ϵϴй͕ŽĐŽƌƌĞƌĂŵĨŽƌĂĚŽƐhĞĚŽŽĞƐƚĞĚĂƵƌŽƉĂͲ
ĂƉĞƐĂƌĚĞĚŽŵŝŶĂƌĞŵŽĐŝĐůŽĚĞŶŽơĐŝĂƐ͘
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ŵďŽƌĂƐĞũĂĨĄĐŝůǀĞƌŝĮĐĂƌĂǀĞƌĚĂĚĞĚŽƋƵĞĨŽŝŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂĐŝŵĂ͕ĂƐ
pessoas têm uma opinião oposta por causa da atenção dada na mídia
a certas questões em detrimento de outras.
ĞŽƵƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽ͕ĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞĐŽŵŽƵŵĂƌĞůŝŐŝĆŽĠũƵůŐĂĚĂƉƌĞĐŝƐĂ
ƐĞƌĨĞŝƚĂ͘ĞǀĞŵŽƐũƵůŐĂƌƵŵĂƌĞůŝŐŝĆŽŽƵĂŝĚĞŝĂďĂƐĞĂĚĂĞŵĂĕƁĞƐĚĞ
ƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂĞĞǆƚƌĞŵĂŵŝŶŽƌŝĂĚĞƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͕ŽƵĐŽŵďĂƐĞĞŵ
ƐƵĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐ͍ŽŶƐŝĚĞƌĞĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͗
•

Os Cristãos batistas devem ser marcados como
terroristas porque alguns membros da denominação
ďĂƟƐƚĂĚŝƐƚŽƌĐĞƌĂŵƐƵĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌĞƌĞĂůŝǌĂƌ
numerosos atentados em clínicas de aborto, onde muitas
ƉĞƐƐŽĂƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐĨŽƌĂŵŵŽƌƚĂƐ͍

•

KĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵĂŝĚĞŽůŽŐŝĂƌĂĐŝƐƚĂ͕
ũĄƋƵĞĂ<Ƶ<ůƵǆ<ůĂŶƋƵĞŝŵĂƌŝĂĐƌƵǌĞƐĞƵƐĂƌŝĂĂşďůŝĂ
ƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌƐƵĂǀŝŽůġŶĐŝĂĞĂƐƐĂƐƐŝŶĂƚŽƐĐŽŵŵŽƟǀĂĕĆŽ
ƌĂĐŝĂů͍

•

ŽŵŽĐĞŶƚĞŶĂƐĚĞŵŝůŚĂƌĞƐĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐƟŶŚĂŵ
sua juventude destruída para sempre através do estupro,
ĂďƵƐŽƐĞǆƵĂůĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽƋƵĞĞůĞƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĂŵŶĂƐ
mãos do clero; devemos então dizer que os Cristãos são,
ĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂ͕ŵŽůĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐ͍

•

Hitler era conhecido por ser um Cristão devoto atuando
ĞŵƋƵĞĞůĞĂĐƌĞĚŝƚĂǀĂƐĞƌŽƉůĂŶŽĚĞĞƵƐ͕ĐŽŵŽƋƵĂŶĚŽ
ĚŝƐƐĞ͗͞ƵĂĐƌĞĚŝƚŽƋƵĞĞƐƚŽƵĂŐŝŶĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ
vontade de Todo-Poderoso o Criador. Ao me defender
contra Judeus, estou lutando pela obra do Senhorϰϲ͘͟ŶƚĆŽ
ĐƵůƉĂŵŽƐ Ă ƌĞůŝŐŝĆŽ ĚŽ ĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ ƉĞůĂƐ ŝŶĐŽŶƚĄǀĞŝƐ
ŵŽƌƚĞƐĞĐƌŝŵĞƐĚĞŐƵĞƌƌĂƋƵĞĞůĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŽƵ͍

•

ŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂŵĂŝƐƐĞĐƵůĂƌ͕ƚŽĚŽƐŽƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐƐĆŽƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŵŽƌƚĞĚŽƐϮϬϬ͘ϬϬϬŵƵůŚĞƌĞƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐ͕

ϰϲͲ,ŝƚůĞƌ͕͘;ϭϵϵϴͿ͘DĞŝŶ<ĂŵƉĨ;Z͘DĂŶŚĞŝŵ͕dƌĂŶƐ͘Ϳ͘,ŽƵŐŚƚŽŶDŝŋŝŶŽŵƉĂŶǇ͘͘
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crianças e homens que foram aniquilados pelas bombas
ŶƵĐůĞĂƌĞƐůĂŶĕĂĚĂƐƐŽďƌĞ,ŝƌŽƐŚŝŵĂĞEĂŐĂƐĂŬŝ͍ŽŵŽ
ĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ͕ĚŝǌĞŵŽƐƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞƋƵĞĂŐƵĞƌƌĂĚĞǀĞ
ƐĞƌĞŶƚƌĞĞǆĠƌĐŝƚŽƐĞƋƵĞĐŝǀŝƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐŶƵŶĐĂĚĞǀĞƌŝĂŵ
ƐĞƌĂůǀŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽŵƵŝƚŽŶŽƚĄǀĞů͕ĂůŐƵŵĂƐ
pessoas decidiram que matar um número tão grande de
pessoas poderia quebrar a vontade japonesa e fazer com
que eles se submetamϰϳ.

ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐĞĂƚĠĐƵůƚƵƌĂƐƚĞŵŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞ͞ƉĞƐƐŽĂƐĞŵ
ĐĂƐĂƐĚĞǀŝĚƌŽŶĆŽĚĞǀĞŵĂƟƌĂƌƉĞĚƌĂƐ͘͟WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂŐŽƌĂƉĞŶƐĞƉŽƌƐŝ
ŵĞƐŵŽ͗ǀŽĐġƚĞŵĂƟƌĂĚŽƉĞĚƌĂƐŶŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŶƋƵĂŶƚŽŝŐŶŽƌĂ
ĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƐƵĂƉƌſƉƌŝĂĐĂƐĂ͍
Mas alguns dirão que as pessoas mencionadas acima agiram por conta
própria, embora muitas vezes quando você vê Muçulmanos na televisão
depois de algum ato de violência, eles parecem estar usando versículos
do Alcorão Sagrado para apoiar seus crimes. Novamente, isso não é
diferente dos bombardeiros de clínicas de aborto que usam a Bíblia
para apoiar suas ações, ou as palavras dos papas sucessivos durante
ĂƐƌƵǌĂĚĂƐ͕ŽƵĂŝĚĞŽůŽŐŝĂĚĂ<Ƶ<ůƵǆ<ůĂŶ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŝƚĂĕĆŽƌĞƟƌĂĚĂĚŽůŝǀƌŽdŚĞ&ŝƌƐƚƌƵǌĂĚĂ͗Os
ZĞůĂƚŽƐĚĞdĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐKĐƵůĂƌĞƐĞWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ. Em novembro de
ϭϬϵϱ͕ŽWĂƉĂhƌďĂŶŽ//ŝŶŝĐŝŽƵĂƉƌŝŵĞŝƌĂƚĞŶƚĂƟǀĂĚĞĐŽůŽŶŝǌĂƌŽ
mundo Muçulmano, conhecido no Ocidente como as Cruzadas. Ele
ĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽĚŝƚŽ;ƉĂůĂǀƌĂƐĐŽůŽĐĂĚĂƐĞŵŝƚĄůŝĐŽƐĆŽ
ĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂġŶĨĂƐĞͿ͗
Pois você deve se apressar em levar ajuda para a habitação de
seus irmãos no Oriente que precisam da sua ajuda, pela qual
eles têm frequentemente pedido. Para os turcos, um povo persa,
ƌĞĨĞƌŝŶĚŽͲƐĞĂƋƵŝƉĂƌĂĂƐŶĂĕƁĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐŽƐĂƚĂĐŽƵ͘Ƶ
ĞǆŽƌƚŽǀŽĐġĐŽŵĨĞƌǀŽƌŽƐĂŽƌĂĕĆŽͲŶĆŽĞƵ͕ŵĂƐĞƵƐͲƋƵĞ͕
ϰϳͲ<ƵĂŶ͕͘<͘W͘;ϮϬϭϬ͕ϭϬĚĞĂŐŽƐƚŽͿ͘KůĂŶĕĂŵĞŶƚŽĚĂƐďŽŵďĂƐĂƚƀŵŝĐĂƐĨŽŝŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͍
KďƟĚŽĞŵ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬũĂƉĂŶƚŽĚĂǇ͘ĐŽŵͬĐĂƚĞŐŽƌǇͬĨĞĂƚƵƌĞƐͬŽƉŝŶŝŽŶƐͬǁĂƐͲƚŚĞͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲŽĨͲ
ƚŚĞĂƚŽŵŝĐͲďŽŵďƐͲŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘

'U$OL6KHKDWD

189

ĐŽŵŽĂƌĂƵƚŽƐĚĞƌŝƐƚŽ͕ĞǆŽƌƚĂŽƐŚŽŵĞŶƐƉŽƌĞŶĐŽƌĂũĂŵĞŶƚŽ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ͕ŚŽŵĞŶƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐĮůĞŝƌĂƐ͕ĐĂǀĂůĞŝƌŽƐĞƐŽůĚĂĚŽƐ
ĚĞŝŶĨĂŶƚĂƌŝĂ͕ƌŝĐŽƐĞƉŽďƌĞƐ͕ĂƉƌĞƐƐĂƌͲƐĞƉĂƌĂĞǆƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐƐĂ
raça vil das terras de seus irmãos, Cristo ordena.
ƐĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉĂƌƚĞŵƉĂƌĂůĄƉĞƌĚĞƌĞŵƐƵĂƐǀŝĚĂƐŶŽĐĂŵŝŶŚŽ
por terra, ou na travessia do mar, ou na luta contra os pagãos,
seus pecados serão remidos. Oh, que desgraça, se uma raça tão
ĚĞƐƉƌĞǌĂĚĂ͕ďĄƐŝĐĂĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵƀŶŝŽƐ͕ĚĞǀĞƌŝĂƐƵƉĞƌĂƌ
ƵŵƉŽǀŽĚŽƚĂĚŽĚĞĨĠĞŵĞƵƐdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĞƌĞƐƉůĂŶĚĞĐĞŶƚĞ
com o nome de Cristo. Que aqueles que estão acostumados a
ĨĂǌĞƌĂŐƵĞƌƌĂƉƌŝǀĂĚĂĐŽŶƚƌĂŽƐĮĠŝƐĐŽŶƟŶƵĂŵĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽ
ĨĂǌĞŶĚŽƵŵĂŐƵĞƌƌĂĐŽŶƚƌĂŽƐŝŶĮĠŝƐ͘ĞŝǆĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉŽƌ
um longo tempo foram ladrões, agora se tornam soldados de
Cristo. Que aqueles que lutaram contra irmãos e parentes agora
ůƵƚĂŵĐŽŶƚƌĂĞƐƐĞƐďĄƌďĂƌŽƐ͘ĞŝǆĞͲŽƐǌĞůŽƐĂŵĞŶƚĞĞŵƉƌĞĞŶĚĞƌ
a jornada sob a orientação do Senhorϰϴ.
Portanto, nesta passagem perturbadora, vemos muitas declarações
que, quando faladas por pessoas de outras religiões ou culturas, foram
totalmente condenadas. O Papa Urbano II chama aqui Muçulmanos de
ŝŶĮĠŝƐĞďĄƌďĂƌŽƐ͕ĞĞůĞĐŽŵĂŶĚĂŽƉŽǀŽƌŝƐƚĆŽĚĂƵƌŽƉĂƉĂƌĂĞƐǀĂǌŝĂƌ
ƐƵĂƐƚĞƌƌĂƐĞĞǆƚĞƌŵŝŶĄͲůŽƐŶŽŶŽŵĞĚĞƌŝƐƚŽ͕ĂůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĐŽŵŽƵŵ
ŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐƚŽ͘KůŝǀƌŽĐŽŶƟŶƵĂĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽĂĐĞŶĂŶŽĮŶĂů
da batalha de Jerusalém quando as cruzadas alcançaram a vitória.
E, se você deseja saber o que foi feito sobre o inimigo que
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐůĄ͕ƐĂŝďĂƋƵĞŶŽƉſƌƟĐŽĚĞ^ĂůŽŵĆŽĞƐĞƵƚĞŵƉůŽ
ĂĄƌĞĂĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƚĞŵƉůŽĚŽDŽŶƚĞ͕ŶŽƐƐŽƐŚŽŵĞŶƐ
ĐĂǀĂůŐĂǀĂŵŶŽƐĂŶŐƵĞĚŽƐƐĂƌƌĂĐĞŶŽƐƚĞƌŵŽĚĞƉƌĞĐŝĂƟǀŽƉĂƌĂ
ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂƚĠŽƐũŽĞůŚŽƐĚŽƐĐĂǀĂůŽƐ͘
YƵĂŶĚŽ:ĞƌƵƐĂůĠŵĨŽŝĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂĞŵϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϭϬϵϵ
pelas cruzadas que também eram conhecidos como Cristãos
ϰϴͲ<ƌĞǇ͕͘͘;ϭϵϮϭͿ͘ƉƌŝŵĞŝƌĂĐƌƵǌĂĚĂ͗ŽƐƌĞůĂƚŽƐĚĞƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐŽĐƵůĂƌĞƐĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
WƌŝŶĐĞƚŽŶ͕WƌŝŶĐĞƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
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ĂǀĂůĞŝƌŽƐ͕ŵĂŝƐĚĞϲϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕:ƵĚĞƵƐĞDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕
ĨŽƌĂŵĂďĂƟĚŽƐĂƐĂŶŐƵĞĨƌŝŽ͘EĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞƵŵĂƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂ͗
͘͘͘ŚĂǀŝĂĞŵĨƌĞŶƚĞĂŽƚĞŵƉůŽĚĞ^ĂůŽŵĆŽƵŵĂĐĂƌŶŝĮĐŝŶĂƋƵĞ
nosso povo estava mergulhando até os tornozelos no sangue
ĚĞŶŽƐƐŽƐŝŶŝŵŝŐŽƐ͕ĞĚĞƉŽŝƐĚŝƐƐŽ͞ĂůĞŐƌĞŵĞŶƚĞĞĐŚŽƌĂŶĚŽĚĞ
ĂůĞŐƌŝĂ͕͟ŶŽƐƐŽƉĞƐƐŽĂůŵĂƌĐŚŽƵĂƚĠŽƚƷŵƵůŽĚĞŶŽƐƐŽ^ĂůǀĂĚŽƌ͕
ƉĂƌĂŚŽŶƌĄͲůŽĞƉĂŐĂƌŶŽƐƐĂĚşǀŝĚĂĚĞŐƌĂƟĚĆŽ͘

ĞǀĞͲƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĂŝŶĚĂƋƵĞŶŝŶŐƵĠŵƐŽďƌĞǀŝǀĞƵĂĞƐƐĂĐĂƌŶŝĮĐŝŶĂĚŽ
lado dos Muçulmanos ou dos Judeus que estavam sob a proteção dos
Muçulmanos na época. Bebês, crianças, mulheres, e os idosos - todos
caíram sob as espadas dos Cristãos Cavaleiros que então foram dizer
͞ŽďƌŝŐĂĚŽ͟ĂŶƚĞŽƚƷŵƵůŽĚĞƌŝƐƚŽ͘KĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĚĞǀĞƐĞƌũƵůŐĂĚŽƉŽƌ
ƚĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐ͍ůĂƌŽƋƵĞŶĞŶŚƵŵĐƌŝƐƚĆŽ͕ŶĞŵŵĞƐŵŽƵŵŶĆŽͲĐƌŝƐƚĆŽ͕
concordaria com essa premissa! Portanto, só pode ser justo que o
/ƐůĂŵŶĆŽƐĞũĂũƵůŐĂĚŽƉĞůĂŵŝŶŽƌŝĂŵƵŝƚŽŵĞŶŽƌĚĞĞǆƚƌĞŵŝƐƚĂƐƋƵĞ
ŵĂƚĂŵƉĞƐƐŽĂƐŝŶŽĐĞŶƚĞƐĞŵŶŽŵĞĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͘
Outro ponto, que vale a pena lembrar, é como o assassinato e
ƉŝůŚĂŐĞŵĞŵŶŽŵĞĚŽĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽƚĞŵƐŝĚŽŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐĂƐŽƐ
ŝŶŝĐŝĂĚŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽĞĂƉŽŝĂĚŽƉĞůŽƐŐŽǀĞƌŶŽƐĞƉĞůĂŝŐƌĞũĂͲŽƋƵĞ
ƐĞƌŝĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘͟WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŽƐĂƚŽƐ
ƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚŽ/ƐůĂŵƐĆŽŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞ
indivíduos sem apoio de qualquer governo reconhecido ou estabelecido
e, mais importante, sem o apoio da liderança Muçulmana autorizada.

2TXHR3URIHWD0XKDPPDGᕟ'LVVHVREUH&RPEDWH"
Gostaria de resumir nesta seção mencionando apenas uma referência
ͲĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽ<ŚĂůŝĨĂŚDƵĕƵůŵĂŶŽ;ŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞͿ͕ďƵ
ĂŬƌ ;ƋƵĞ ůůĂŚ ĞƐƚĞũĂ ƐĂƟƐĨĞŝƚŽ ĐŽŵ ĞůĞͿ͕ ƋƵĞ͕ ĂŽ ĚĞƐƉĂĐŚĂƌ Ƶŵ
ĞǆĠƌĐŝƚŽƉĂƌĂŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐĚĂ>ĞǀĂŶƚ͕ĚĞƵŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵĂŶĚŽĂŽ
seu General. Este indubitavelmente se origina dos ensinamentos do
Profeta Muhammad ᕟ:
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“Não mate uma mulher, nem uma criança, nem uma pessoa
ŝĚŽƐĂĨƌĂĐĂ͖ŶĆŽĐŽƌƚĞƵŵĂĄƌǀŽƌĞĨƌƵơĨĞƌĂ͖ŶĆŽĚĞƐƚƌƵĂƵŵĂ
habitação (casa); não mate uma ovelha ou um camelo, a menos
ƋƵĞ;ǀŽĐġƉƌĞĐŝƐĂŵĂƚĄͲůŽͿƉŽƌĐŽŵŝĚĂ͖ŶĆŽĂƟƌĞĂďĞůŚĂƐŶĞŵ
se afogue a elas; não desvie os despojos da guerra; e não seja
covarde”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌ/ŵĂŵDĂůŝŬͿ
Nesta declaração, contendo dez comandos, deve-se ver que o
Muçulmano é obrigado na guerra não apenas a mostrar misericórdia
para seres humanos inocentes e não combatentes, mas mesmo para o
ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĞƉĂƌĂŽƐĂŶŝŵĂŝƐ͘^ĞƚŽĚŽƐŽƐĞǆĠƌĐŝƚŽƐƐĞŐƵŝƐƐĞŵŚŽũĞ
este conselho, então a ampla destruição que a guerra traz com ela hoje
ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶĆŽĞǆŝƐƟƌŝĂ͕ŶĆŽŝŵƉŽƌƚĂŽƐĐŽŵďĂƚĞŶƚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŝƐƐŽ͘

192

'HVPLVWLÀFDQGRR,VODP

6HUiTXHR,VODP&RQGHQD
R7HUURULVPRQDV6XDV(VFULWXUDV"
No Alcorão Sagrado e na Sunnah, os Muçulmanos são lembrados
ƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞĂƐĞƌĞŵƉĞƐƐŽĂƐĚĞũƵƐƟĕĂĞĂŐŝƌĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ
verdade, não com suas emoções. Um Muçulmano nunca deve agir por
ǀŝŶŐĂŶĕĂŽƵſĚŝŽ͕ƉŽŝƐĞŵƚĂŝƐĐĂƐŽƐ͕ĞůĞƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞƌĂŶƚĞůůĂŚ
ƉŽƌƐĞƵĐƌŝŵĞ͘ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽƚĞŵŽƌĚĞŶĂĚŽŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: ;MĮĠŝƐ͕ƐĞĚĞƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞƐŶĂĐĂƵƐĂ
ĚĞůůĂŚĞƉƌĞƐƚĂŝƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽ͕ĂďĞŵĚĂũƵƐƟĕĂ͖ƋƵĞŽſĚŝŽ
aos demais não vos impulsione a serdes injustos para com eles.
Sede justos, porque isso está mais próximo da piedade, e temei
a Allah, porque Ele está bem inteirado de tudo quanto fazeis).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϴ
O Grande Estudioso Muçulmano da Espanha, Al-Qurtubi (que Allah
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿ͕ĚŝǌĞŵĞǆƉůŝĐĂĕĆŽƐŽďƌĞĞƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽ͗
KĨĂƚŽĚĞĂůŐƵĠŵŶĆŽĂĐƌĞĚŝƚĂƌŶŽ/ƐůĂŵŶĆŽŶŽƐŝŵƉĞĚĞĚĞ
ƐĞƌŵŽƐũƵƐƚŽƐ͕ĞƋƵĞŶŽƐƐŽƚƌĂƚŽĐŽŵĞůĞƐ;ĞŵĞƐƚĂĚŽĚĞŐƵĞƌƌĂͿ
deve ser restrito apenas lutando ou capturando-os, se assim o
ŵĞƌĞĐĞŵ͘EĆŽĠƉĞƌŵŝƐƐşǀĞůŵƵƟůĂƌƐĞƵƐĐŽƌƉŽƐ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞ
matem nossas mulheres e crianças para nos causar pesar, não
ĐĂďĞĂŶſƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŵƵƟůĄͲůŽƐƉĂƌĂĐĂƵƐĂƌͲůŚĞƐƉĞƐĂƌ
e tristeza.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĂƉĞŶĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚĞũƵƐƟĕĂ
e honra, mas eles também são ordenados a guardar rigorosamente
seus juramentos e tratados com outras pessoas, fato comprovado ao
longo da história do Islam. Quando o Profeta ᕟ entrou em um tratado
ĐŽŵŽƐƉĂŐĆŽƐĚĞDĂŬŬĂŚ͕ƵŵĂĚĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐĂĮƌŵĂǀĂƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ƉĞƐƐŽĂƋƵĞĂďƌĂĕĂƌŽ/ƐůĂŵĚĞDĂŬŬĂŚĞĚĞƉŽŝƐŵŝŐƌĂƌƉĂƌĂDĂĚŝŶĂŚ
buscando refúgio entre os Muçulmanos deve ser devolvido. A seguinte
ƉĂƐƐĂŐĞŵƌĞƟƌĂĚĂĚŽEĠĐƚĂƌ^ĞůĂĚŽŝůƵƐƚƌĂĐŽŵŽĨŽŝĚŝİĐŝůĞƐƐĂĚĞĐŝƐĆŽ͕
ĞĂŝŶĚĂ͕ƋƵĆŽĮƌŵĞĨŽŝĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟĚĞĂĐĂƚĄͲůĂ͕ƵŵĂǀĞǌ
que ele havia dado sua palavra em nome de Allah Todo-Poderoso.
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&ŽŝĚƵƌĂŶƚĞĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽĞŵƋƵĞŽƚƌĂƚĂĚŽĞƐƚĂǀĂƐĞŶĚŽĞƐĐƌŝƚŽ
ƋƵĞďƵ:ĂŶĚĂů;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĮůŚŽĚĞ
Suhail aceitou o Islam não muito antes, apareceu em cena. Ele foi
ďƌƵƚĂůŵĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞŶƚĂĚŽĞĞƐƚĂǀĂĐĂŵďĂůĞĂŶĚŽĐŽŵŵŝƐĠƌŝĂ
e fadiga. O Profeta ᕟĞƐĞƵƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĨŽƌĂŵůĞǀĂĚŽƐă
ƉĞŶĂĞƚĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌƐƵĂůŝďĞƌƚĂĕĆŽ͕ŵĂƐ^ƵŚĂŝůĨŽŝ
ŝŶŇĞǆşǀĞůĞĚŝƐƐĞ͗͞WĂƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌƋƵĞǀŽĐġĠĮĞůĂŽƐĞƵĐŽŶƚƌĂƚŽ͕
ĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĂĐĂďŽƵĚĞĐŚĞŐĂƌ͘͘͘͘͟&ŽŝƌĞĂůŵĞŶƚĞƵŵĂŶƐŝŽƐŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ͘WŽƌƵŵůĂĚŽ͕ďƵ:ĂŶĚĂů;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿůĂŵĞŶƚĂǀĂŶŽĂůƚŽĚĞƐƵĂǀŽǌ͗͞ĞǀŽǀŽůƚĂƌĂŽƐƉĂŐĆŽƐ͍͟
WĂƌĂƋƵĞŵĞƚĞŶƚĞŵĚĂŵŝŶŚĂƌĞůŝŐŝĆŽ͕ſDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͍DĂƐ͕
ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŽĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽĮĞůƚĂŵďĠŵĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐ͘KĐŽƌĂĕĆŽĚŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟƐĞĞŶĐŚĞƵĚĞƐŝŵƉĂƟĂ͕ƉŽŝƐĞůĞƋƵĞƌŝĂŚŽŶƌĂƌ
sua palavra a todo custo. Ele consolou Abu Jandal (que Allah
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĞĚŝƐƐĞ͗͞^ĞũĂƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ƌĞŶƵŶĐŝĞĂƐŝ
ŵĞƐŵŽăǀŽŶƚĂĚĞĚĞůůĂŚ͘͟ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽǀĂŝƉƌŽǀĞƌ
para você e seus Companheiros desamparados alívio e um meio
de fuga. Nós concluímos um tratado de paz com eles e nós
assumimos o compromisso em nome de Allah... e em silenciosa
ƌĞƐŐŝŶĂĕĆŽďƵ:ĂŶĚĂů;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĨŽŝ
levado embora com suas correntesϰϵ.
ďƵ:ĂŶĚĂů/ďŶ^ƵĨǇĂŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŵĂŝƐƚĂƌĚĞ
se libertou e escapou, mas não poderia ir para a cidade Madinah para
estar com o Profeta ᕟ devido ao tratado que havia sido concluído e
ĞůĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵƉŽƌǀĄƌŝŽƐĂŶŽƐăďĞŝƌĂͲŵĂƌĂƚĠƋƵĞĂůŐƵŶƐĚŽƐƚĞƌŵŽƐ
do tratado foram mais tarde revogados pelos pagãos.
Além disso, deve-se lembrar que o Profeta ᕟ também deu instruções
aos Muçulmanos sobre como lidar com pessoas com quem eles têm
um acordo ou com quem entraram em um tratado. Atestando esse
ĨĂƚŽ͕ĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂƵƚĞŶƟĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ deu
o seguinte aviso:

ϰϵ Ͳ DƵďĈƌĂŬĨƻƌţ͕ ^͘Z͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ dŚĞ ^ĞĂůĞĚ EĞĐƚĂƌ͗ ;ƌͲZĂŚĞĞƋƵůͲDĂŬŚƚƵŵͿ͖ ŝŽŐƌĂƉŚǇ ŽĨ ƚŚĞ
EŽďůĞWƌŽƉŚĞƚ͘ZŝǇĂĚŚ͗ĂƌƵƐƐĂůĂŵ͘
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“Quem mata um Mu’ahid50͕ŶƵŶĐĂƐĞŶƟƌĄŽĐŚĞŝƌŽĚĂĨƌĂŐƌąŶĐŝĂ
do Paraíso, embora sua fragrância possa ser apreciada a uma
distância de quarenta anos”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ

O Profeta Muhammad ᕟ também é registrado por ter dito
frequentemente em seus sermões:
“Quem não dá segurança não tem fé, e quem não respeita
seus tratados não tem religião”. (Relatado por Imam Ahmad e
ǀĄƌŝŽƐŽƵƚƌŽƐĚĂŶĂƌƌĂĕĆŽĚĞŶĂƐƐŝŶDĄůŝŬͲƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂ
ƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͲͿ
Muçulmanos que vivem no Ocidente, independentemente em qual
país eles vivem ou de que país eles vêm, sejam cidadãos ou residentes,
ůĞŐĂůŽƵŝůĞŐĂů͖ƚŽĚŽƐĨŽƌĂŵĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐĂĞŶƚƌĂƌŶŽƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĂşƐ
com um pacto mútuo de segurança. Assim como os policiais nesses
países têm um vínculo legal e responsabilidade moral para com todos
os Muçulmanos residentes em seus países, os Muçulmanos também
têm uma responsabilidade legal, religiosa e moral para as vidas e
propriedades dos moradores daqueles países, mesmo que esses países
estejam em guerra com os Muçulmanos em outras partes do mundo.
Torna-se um requisito religioso para os Muçulmanos em tais lugares
serem cidadãos cumpridores da lei em todos os assuntos que não
contradigam sua religião. Portanto, os Muçulmanos são religiosamente
proibidos de roubar, enganar e perturbar a paz - para não mencionar
ĂƉƌŽŝďŝĕĆŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĚĞƐƚƌƵŝĕĆŽĂƌďŝƚƌĄƌŝĂĚĞǀŝĚĂƐĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ
inocentes que ocorrem com a maioria dos atos terroristas.
K ƷůƟŵŽ ƉŽŶƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĞƐĐůĂƌĞĐŝĚŽ Ġ ƋƵĞ ŽƐ
Muçulmanos não são permitidos declarar guerra aos outros
individualmente, como algumas pessoas erraram hoje. No Islam, ordem
ĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĆŽĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ĂĮŵĚĞĞǀŝƚĂƌŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĂ
anarquia que vemos hoje em dia. Como foi mencionado anteriormente,
ŽDƵŶĚŽ/ƐůąŵŝĐŽŚŽũĞŶĆŽƚĞŵůŝĚĞƌĂŶĕĂ;<ŚĂůŝĨĂĚŽͿĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽ
ƉŽĚĞĚĞĐůĂƌĂƌŐƵĞƌƌĂăŽƵƚƌĂŶĂĕĆŽ͘ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
foram dados o direito de se defender e defender suas casas quando
ϱϬ Ͳ DƵ͛ĂŚŝĚ͗ Ƶŵ ŶĆŽͲŵƵĕƵůŵĂŶŽ ĐŽŵ ŐĂƌĂŶƟĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚŽƐ ŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ ŽƵ ĂƋƵĞůĂƐ
ƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƋƵĞŵŽƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐĮƌŵĂƌĂŵƵŵƚƌĂƚĂĚŽ͘
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forem atacados, mas o ato de atravessar para outro país soberano
ĐŽŵƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂŐĂŶŐƵĞĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ĂĮŵĚĞĂƚĂĐĂƌĠƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ilegal na Lei Islâmica.
ƐƐŝŵ͕ĂƐĂĕƁĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŵŽƟǀĂĚĂƐĚĞǀĄƌŝŽƐĞǆƚƌĞŵŝƐƚĂƐŚŽũĞ
ĞŵƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽƐĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĞƌĞƉĞƟĚĂƐǀĄƌŝĂƐǀĞǌĞƐƐĞŵďĂƐĞ
/ƐůąŵŝĐĂ͘ůůĂŚƌĞĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄƉĞƌĚŽĂŶĚŽ͕ŵĂƐĚŝǌĞŵŽƐŵƵŝƚŽĞŵ
ǀŽǌĂůƚĂĞĐůĂƌĂƋƵĞĂǀŝŽůĂĕĆŽĚŽƐƚƌĂƚĂĚŽƐĞŐĂƌĂŶƟĂĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
assumida pela entrada em outros países e então, matar covardemente
inocentes e pessoas civis, é algo completamente proibido no Islam e
leva a punição severa de Allah no além.
ĞĨĂƚŽ͕ĞŵƚĞŵƉŽƐƚĆŽƚƵƌďƵůĞŶƚŽƐ͕ŽWƌŽĨĞƚĂᕟ fortemente recomenda
aos crentes que eles recuem e esperem pacientemente até que os
problemas se tornem brandos, em vez de agir durante tempos de
ĐŽŶĨƵƐĆŽĞƉƌŽǀĂĕĆŽ͘ŶĆŽŚĄĚƷǀŝĚĂĚĞƋƵĞĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŚŽũĞĞŵ
ĚŝĂƐĆŽĐŽŶĨƵƐĂƐĞĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĨƌƵƐƚƌĂŶƚĞƐ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽĂŝŶĚĂŵĂŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞĐƵĂƌĞŶĆŽĮĐĂƌĂƌƌĂƐƚĂĚŽƉĂƌĂĂůŐŽƋƵĞƉŽĚĞĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ
aterrar alguém no fogo infernal.

6HUiTXHR,VODPpXPD5HOLJLmRGH7ROHUkQFLD"
ƐƚĂ ƷůƟŵĂ ƐĞĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĐĂƉşƚƵůŽ ĚŝƐĐƵƚĞ Ƶŵ ĚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĂŝƐ
incompreendidos da religião Islâmica. Muitos livros e oradores atacam
ƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞĂƌĞůŝŐŝĆŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽŝŶƚŽůĞƌĂŶƚĞ͕ŝŶĐĂƉĂǌĚĞĐŽĞǆŝƐƟƌ
ĐŽŵŽƵƚƌĂƐŝĚĞŝĂƐŽƵŵĂŶĞŝƌĂƐ͘DĂŝƐƵŵĂǀĞǌ͕ƌĞƚŽƌŶĂƌĞŵŽƐăŚŝƐƚſƌŝĂ
para ver se esse é realmente o caso.
DĂƐƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ƐĞƌŝĂďĞŶĠĮĐŽƌĞǀŝƐĂƌĂůŐƵŶƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ
^ĂŐƌĂĚŽƐŽďƌĞĞƐƐĞĂƐƐƵŶƚŽƉĂƌĂǀĞƌƐĞŚĄĂůŐƵŵĂĞǀŝĚġŶĐŝĂďůşďŝĐĂ
ƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌĂƚŽůĞƌąŶĐŝĂĞĂĐŽĞǆŝƐƚġŶĐŝĂŶŽ/ƐůĂŵ͘
Allah Todo-Poderoso diz: ;WŽƌĠŵ͕ƐĞƚĞƵ^ĞŶŚŽƌƟǀĞƐƐĞƋƵĞƌŝĚŽ͕
aqueles que estão na terra teriam acreditado unanimemente.
Poderias (ó Mohammad) compelir os humanos a que fossem
ĮĠŝƐͿ͍ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϬ͗ϵϵ
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Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Dize-lhes (mais): Obedecei a
Allah e obedecei ao Mensageiro. Porém, se vos recusardes,
sabei que ele (o Mensageiro) é só responsável pelo que lhe
está encomendado, assim como vós sereis responsáveis pelo
que vos está encomendado. Mas se obedecerdes, encaminharvos-eis, porque não incumbe ao Mensageiro mais do que a
proclamação da lúcida Mensagem). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϱϰ

No Islam, toda a humanidade é apenas uma grande família,
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗(Ó humanos, em verdade, Nós vos criamos
de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para
reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado,
dentre vós, ante Allah, é o mais temente. Sabei que Allah é
^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽĞĞƐƚĄďĞŵŝŶƚĞŝƌĂĚŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϵ͗ϭϯ
A religião Islâmica insiste em que todas as pessoas, não apenas
Muçulmanos, devem gozar de liberdade religiosa e de culto em
segurança e harmonia. O Islam fornece proteção a todos os lugares
ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ ĂĚŽƌĂĕĆŽ ;:ƵĚĂŝĐĂ͕ ƌŝƐƚĆ DƵĕƵůŵĂŶĂͿ Ğ ŽƌĚĞŶĂ ĂŽƐ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐƋƵĞĚĞĨĞŶĚĂŵŽĚŝƌĞŝƚŽăůŝďĞƌĚĂĚĞĚĞĐƵůƚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘
Allah o Altíssimo diz: (São aqueles que foram expulsos
injustamente dos seus lares, só porque disseram: Nosso Senhor
ĠůůĂŚ͊ƐĞůůĂŚŶĆŽƟǀĞƐƐĞƌĞĨƌĞĂĚŽŽƐŝŶƐƟŶƚŽƐŵĂůŝŐŶŽƐĚĞ
uns em relação aos outros, teriam sido destruídos mosteiros,
igrejas, sinagogas e mesquitas, onde o nome de Allah é
frequentemente celebrado. Sabei que Allah secundará quem
O secundar, em Sua causa, porque é Forte, Poderosíssimo).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϮϮ͗ϰϬ
ĞĨĂƚŽ͕:ƵĚĞƵƐĞƌŝƐƚĆŽƐ͕ƌĞĐĞďĞŵƐƚĂƚƵƐĞĚŝƐƟŶĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂůŶŽ
Islam, eles são respeitosamente abordados no Alcorão Sagrado como
͞WŽǀŽĚŽ>ŝǀƌŽ51͘͟:ƵĚĞƵƐ͕ƌŝƐƚĆŽƐĞŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĆŽǀŝƐƚŽƐĐŽŵŽ
ƉĞƐƐŽĂƐŝŶƟŵĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĐƵũĂƐĨĠƐƐĆŽƚŽĚĂƐďĂƐĞĂĚĂƐĞŵ
ϱϭ Ͳ ƵƌĂŶƚĞ Ă ĠƉŽĐĂ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ DƵŚĂŵŵĂĚ͕ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĂƐ ƌĞůŝŐŝƁĞƐ ďĂƐĞĂǀĂͲƐĞ ĂƉĞŶĂƐ Ğŵ
ƚƌĂĚŝĕƁĞƐŽƌĂŝƐ͘KůĐŽƌĆŽĞŶĐŽƌĂũŽƵŽƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐĂƐĞƌĞŵƉĞƐƐŽĂƐĚĞůĞŝƚƵƌĂ͘sŝƐƚŽƋƵĞũƵĚĞƵƐ
Ğ ĐƌŝƐƚĆŽƐ ƚĂŵďĠŵ ƟŶŚĂŵ Ă ƚƌĂĚŝĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƌĞůŝŐŝŽƐŽ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ Ă dŽƌĄ Ğ Ž ǀĂŶŐĞůŚŽ͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞůĞƐĞƌĂŵĐŚĂŵĂĚŽƐĚĞΗWŽǀŽĚŽůŝǀƌŽΗ͘
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ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĚŝǀŝŶĂŵĞŶƚĞƌĞǀĞůĂĚĂƐĞƋƵĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĐŽŵƵŵƵŵĂ
ƚƌĂĚŝĕĆŽƉƌŽĨĠƟĐĂ͘
Allah Todo-Poderoso diz: (Constatarás que os piores inimigos
ĚŽƐ ĮĠŝƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͕ ƐĆŽ ŽƐ :ƵĚĞƵƐ Ğ ŽƐ ŝĚſůĂƚƌĂƐ͘
Constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto
ĚŽƐĮĠŝƐƐĆŽŽƐƋƵĞĚŝǌĞŵ͗^ŽŵŽƐƌŝƐƚĆŽƐ͊WŽƌƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵ
sacerdotes e não ensoberbecem de coisa alguma). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϱ͗ϴϮ
AŐŽƌĂ͕ǀŽůƚĂŶĚŽăŚŝƐƚſƌŝĂ͕ǀĞũĂŵŽƐĂƉĞŶĂƐĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐĚĞĐŽŵŽŽƐ
Muçulmanos trabalhavam com outras religiões e povos quando o poder
estava em suas mãos. O primeiro aspecto que deve ser mencionado
é como o Profeta ᕟ lidou com os Cristãos que foram conquistados
durante sua vida. As seguintes palavras de seu tratado com o povo
ƌŝƐƚĆŽĚĞEĂũƌĂŶ;ƉĂƌƚĞĚĞĂƚƵĂů/ġŵĞŶͿ͕ŶĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĨŽƌŵĂŵĂďĂƐĞ
do entendimento islâmico das relações com outras religiões.
Najran e seus seguidores têm a proteção de Allah e a proteção de
Muhammad, o Profeta e Mensageiro de Allah ᕟ, para si mesmos,
sua comunidade, sua terra e seus bens, tanto os ausentes quanto
ŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĞƉŽƌƐƵĂƐŝŐƌĞũĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ;ŶĞŶŚƵŵďŝƐƉŽƐĞƌĄ
ƌĞƟƌĂĚŽĚĞƐĞƵĞƉŝƐĐŽƉĂĚŽ͕ĞŶĞŶŚƵŵŵŽŶŐĞĚĞƐĞƵŵŽƐƚĞŝƌŽ͕Ğ
ŶĞŶŚƵŵĚŝƌĞƚŽƌĚĞŝŐƌĞũĂĚĞƐƵĂƚƵƚĞůĂͿĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐŽƵ
ƉĞƋƵĞŶŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĆŽƐŽďƐƵĂƐŵĆŽƐŶĆŽŚĄƵƐƵƌĂŶĞŵǀŝŶŐĂŶĕĂ
de sangue por parte de Tempos Pré-Islâmicos.52
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƵŵƉĂĐƚŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĨŽŝĨĞŝƚŽƉĞůŽƐĞŐƵŶĚŽ<ŚĂůŝĨĂŚĚŽ
/ƐůĂŵ͕hŵĂƌŝŶůͲ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĐŽŵ
ŽƉŽǀŽĚĞ:ĞƌƵƐĂůĠŵĚĞƉŽŝƐĚĞƐƵĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽƉĂĐşĮĐĂ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽƉƌſƉƌŝŽ
ĂƐƐĂƐƐŝŶŽĚĞhŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ƋƵĞŵĂƚŽƵĞůĞ
enquanto liderava a oração alguns anos depois, era um Mago53 (adorador
ĚĞĨŽŐŽͿŶĆŽDƵĕƵůŵĂŶŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͚hŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ

ϱϮͲzĂƋƵď͕͘z͘;ϭϵϲϵͿ͘<ŝƚĂďĂů<ŚĂƌĂũ;ĞĚŝƚĞĚdƌĂŶƐůĂƟŽŶͿ͘>ĞŝĚĞŶ͗͘:͘ƌŝůů͘
ϱϯ Ͳ DĂŐŽ ŽƵ ŵĂŐŝ Ġ Ƶŵ ƚĞƌŵŽ ƵƐĂĚŽ ĚĞƐĚĞ Ž ƐĠĐƵůŽ /s Ă͘͘ ƉĂƌĂ ĚĞŶŽƚĂƌ Ƶŵ ƐĞŐƵŝĚŽƌ ĚĞ
ŽƌŽĂƐƚƌŽ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ƵŵƐĞŐƵŝĚŽƌĚŽƋƵĞĂŝǀŝůŝǌĂĕĆŽŚĞůĞŶŝƐƚĂĂƐƐŽĐŝĂǀĂĐŽŵŽŽƌŽĂƐƚƌŽ͘
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ĐŽŵĞůĞͿĂŝŶĚĂŽƌĚĞŶŽƵĂƐĞƵƐƵĐĞƐƐŽƌƐĞƌŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽƉĂƌĂĐŽŵŽƐ
ŶĆŽDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŶĆŽǀŝŽůĂƌƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͘ƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽƐŵĂŝƐ
ĂƵƚġŶƟĐŽƐůŝǀƌŽƐ/ƐůąŵŝĐŽƐĚĞŶĂƌƌĂĕƁĞƐĞŚŝƐƚſƌŝĂƋƵĞĞůĞĚŝƐƐĞ͗
ĐŽŶƐĞůŚŽŽ<ŚĂůŝĨĂŚƋƵĞŵĞƐĞŐƵŝƌĄĂƐĞƌŐĞŶƟůƉĂƌĂĐŽŵŽƐŶĆŽ
muçulmanos e cumprir nossos convênios com eles, lutar por sua
proteção e não sobrecarregar-lhes.ϱϰ
KƵƚƌŽ ĞǆĞŵƉůŽ ĚĞ ƚŽůĞƌąŶĐŝĂ ƌĞůŝŐŝŽƐĂ ĚĞƐĚĞ Ă ĠƉŽĐĂ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟ é sua instrução aos Muçulmanos para tratar bem a
População Cristã Copta do Egito também. O que é interessante sobre
esse caso, porém, é que o Islam ainda não havia se espalhado pelo
Egito, e assim, os dois Hadiths a seguir têm um elemento de tolerância
e profecia sobre eles. O Profeta Muhammad ᕟ disse:
“Juro por Allah, vocês conquistarão os coptas de Egito, tratem bem,
pois eles serão vossos apoiadores na causa de Allah”. (Relatado
ƉŽƌƚͲdĂďĂƌĂŶŝ͕ĂƵƚĞŶƟĐĂĚŽƉŽƌůͲůďĂĂŶŝͿ
“Quando o Egito for conquistado, trate os coptas com dignidade,
porque eles têm uma relação consanguínea conosco”. (Relatado
ƉŽƌůͲ,ĂŬŝŵŶŽůŝǀƌŽDƵƐƚĂĚƌĂŬĂƚĞŶĚĞŶĚŽĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞ
ƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵ͖ĂƵƚĞŶƟĐĂĚŽƉŽƌůͲŚĂŚĂďŝĞůͲůďĂĂŶŝͿ
sĄƌŝĂƐĐĞŶƚĞŶĂƐĚĞĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐ͕ĞƐƐĞĞƐƉşƌŝƚŽĚĞƚŽůĞƌąŶĐŝĂĐŽŶƟŶƵŽƵĂ
ĞǆŝƐƟƌŶĂƐƚĞƌƌĂƐ/ƐůąŵŝĐĂƐ͘ƵƌĂŶƚĞĂƐŝŶǀĂƐƁĞƐƚĄƌƚĂƌĂƐĚĂDŽŶŐſůŝĂŶĂƐ
terras Muçulmanas, o famoso estudioso Muçulmano e o guerreiro Ibn
dĂŝŵŝǇǇĂŚ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿĨŽŝĐŽŵŽĞŵŝƐƐĄƌŝŽĚĞ
YƵܞůƵŐŚͲ^ŚĂŚ͕ƵŵĚŽƐĐŽŵĂŶĚĂŶƚĞƐƚĄƌƚĂƌŽƐ͕ƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂƌĂůŝďĞƌƚĂĕĆŽ
de todos os prisioneiros de guerra. Ele recebeu inicialmente a liberação
ĂƉĞŶĂƐĚŽƐƉƌŝƐŝŽŶĞŝƌŽƐĚĞŐƵĞƌƌĂDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ŵĂƐƉĞƌƐŝƐƟƵĞŵƐĞƵ
pedido para que todos os prisioneiros de guerra fossem liberados
- referindo-se aos não Muçulmanos que viviam sob a proteção dos
Muçulmanos – até que foi concedido mais tarde. É importante anotar
ĂƋƵŝƋƵĞĞƐƐĞŐƌĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽĂƌƌŝƐĐŽƵƐƵĂƉƌſƉƌŝĂǀŝĚĂĞŽĚĞƐƟŶŽĚĞ
ϱϰ Ͳ ,ĂŵŝĚƵůůĂŚ͕ D͘ ;ϭϵϰϱͿ͘ ŽŶĚƵƚĂ ĚĞ ƐƚĂĚŽ DƵĕƵůŵĂŶĂ͘ KďƟĚŽ ĚĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƌĐŚŝǀĞ͘ŽƌŐͬ
ĚĞƚĂŝůƐͬDƵƐůŝŵŽŶĚƵĐƚKĨ^ƚĂƚĞƌ͘DƵŚĂŵŵĂĚ,ĂŵŝĚƵůůĂŚͬƉĂŐĞͬŶϭϭ͘
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ƚŽĚŽƐŽƐƉƌŝƐŝŽŶĞŝƌŽƐĚĞŐƵĞƌƌĂDƵĕƵůŵĂŶŽƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌ55 a libertação
de não Muçulmanos porque ele sabia que isso era seu dever diante de
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ͘
Além disso, T. W. Arnold registra que após o período Islâmico na conquista
ĚĞŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ;ĂƚƵĂů/ƐƚĂŵďƵůͿĞŵϭϰϱϯ͕ŽƐƵůƚĆŽDƵŚĂŵŵĂĚ//
proclamou-se o protetor da Igreja Grega. A perseguição aos Cristãos
ĞƌĂƉƌŽŝďŝĚĂĞƵŵĚĞĐƌĞƚŽĨŽŝĞŵŝƟĚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĂŽƉĂƚƌŝĂƌĐĂƌĞĐĠŵͲ
eleito, Gennadios, e seus bispos e sucessores depois dele, todos os
privilégios anteriormente desfrutados sob a regra anterior. O patriarca
também teve o poder de chamar a atenção do governo e do sultão
;ůşĚĞƌͿĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂƚŽƐĚĞŝŶũƵƐƟĕĂƉƌĂƟĐĂĚŽƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĚŽƐ
governadores Muçulmanos.
KĂƵƚŽƌŝƐƚĆŽW͘ĂǇůĞĨĂǌĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽďƐĞƌǀĂĕĆŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂ/ŐƌĞũĂ
'ƌĞŐĂĞŵƐĞƵŝĐŝŽŶĄƌŝŽ͕͞ŽĂƌƟŐŽDĂŚŽŵĞĚ͗͟
Os Cristãos não receberam ordens para fazer nada além de pregar
e instruir, mas, apesar disso, desde os tempos imemoriais eles
ƚġŵĞǆƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůŽĨŽŐŽĞĞƐƉĂĚĂƚŽĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŶĆŽ
são de sua religião. Podemos ter certeza de que se os Cristãos
ocidentais, em vez dos sarracenos e dos turcos [nomes dados pelos
ĞƵƌŽƉĞƵƐĂŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ƟǀĞƐƐĞŵĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽŽĚŽŵşŶŝŽĚĂ
ƐŝĂ͕ŶĆŽŚĂǀĞƌŝĂŚŽũĞŵĂŝƐƵŵǀĞƐơŐŝŽĚĂ/ŐƌĞũĂ'ƌĞŐĂ͕ĞƋƵĞĞůĞƐ
ŶƵŶĐĂƚĞƌŝĂŵƚŽůĞƌĂĚŽŽ/ƐůĂŵĐŽŵŽŽƐ͞ŝŶĮĠŝƐ͟ƚġŵƚŽůĞƌĂĚŽ
ŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽůĄ͘EſƐ;ĐƌŝƐƚĆŽƐͿƚĞŵŽƐĂĞǆĐĞůĞŶƚĞǀĂŶƚĂŐĞŵĚĞ
sermos muito mais versados do que os outros na arte de matar,
ďŽŵďĂƌĚĞĂƌĞĞǆƚĞƌŵŝŶĂƌĂZĂĕĂ,ƵŵĂŶĂ͘
Não esquecendo a tolerância e a boa vontade demonstradas pelos
Judeus, muitos historiadores não Muçulmanos, depois de revisar a
ŚŝƐƚſƌŝĂĚŽƉŽǀŽ:ƵĚĂŝĐŽ͕ƚĂŵďĠŵĮǌĞƌĂŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ
ƉŽƐŝƟǀŽƐƐŽďƌĞĂƚŽůĞƌąŶĐŝĂ/ƐůąŵŝĐĂĂŽƐ:ƵĚĞƵƐƋƵĞǀŝǀŝĂŵƐŽďŽ
ϱϱ Ͳ ĞŶŝƐĞ ŝŐůĞ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ dŚĞ DŽŶŐŽů /ŶǀĂƐŝŽŶƐ ŽĨ ŝůĈĚ ůͲ^ŚĈŵ ďǇ 'ŚĈǌĈŶ <ŚĈŶ ĂŶĚ /ďŶ
dĂǇŵţǇĂŚ͛ƐdŚƌĞĞ͞ŶƟͲDŽŶŐŽů͟&ĂƚǁĂƐ͘DĂŵůƻŬ^ƚƵĚŝĞƐZĞǀŝĞǁ͘ϭϭ͘Ϯ͗ϴϵͲϭϮϬ͖ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŵĂŵůƵŬ͘ƵĐŚŝĐĂŐŽ͘ĞĚƵͬD^Zͺy/ϮͺϮϬϬϳͲŝŐůĞ͘ƉĚĨ͘
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ƐĞƵĚŽŵşŶŝŽ͘ŽŵWĞƌĞƚǌ͕ƵŵĞƐƚƵĚŝŽƐŽĚŽKƌŝĞŶƚĞDĠĚŝŽĞWƌŽĨĞƐƐŽƌ
ŵĠƌŝƚŽŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚĂĚƵĂůĚĞEŽǀĂzŽƌŬĞŵŝŶŐŚĂŵƚŽŶ͕ĞƐĐƌĞǀĞ
ƋƵĞ͗͞ĂƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐŶŽƐĠĐƵůŽs//ĨŽƌĂŵďĞŵͲǀŝŶĚĂƐƉĞůŽƐ
:ƵĚĞƵƐƉŽƌƋƵĞůŚĞƐĞƌĂŵŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐƚŽůĞƌąŶĐŝĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘͟ŽŵŽƉƌŽǀĂ
dessa tolerância, ele disse que os Judeus eram nomeados para altos
cargos. O livro Living World History ĚĞtĂůůďĂŶŬĞ^ĐŚƌŝĞƌĚŝǌƋƵĞŽƐ
ƉŽǀŽƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽƐ͞ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĞƌĂŵƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŵĐůĞŵġŶĐŝĂ͟ƉĞůŽƐ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐ͘sĄƌŝŽƐůŝǀƌŽƐĐŝƚĂŵŽŐƌĂŶĚĞŵĠĚŝĐŽ:ƵĚĞƵĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽ
DĂŝŵƀŶŝĚĞƐĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽĚĞĐŽŵŽŽƐ:ƵĚĞƵƐŇŽƌĞƐĐĞƌĂŵƐŽďŐŽǀĞƌŶŽƐ
Islâmicos.
KƵƚƌŽĞƐƚƵĚŝŽƐŽŶĆŽDƵĕƵůŵĂŶŽ͕ŽŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌDĂƌŬZ͕͘ĚĞWƌŝŶĐĞƚŽŶ
Cohen, observou em um dos seus discursos que, apesar da atual
ŝŶƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞƉŽůşƟĐĂŶŽKƌŝĞŶƚĞDĠĚŝŽ͕ƋƵĞĚĞŵŽŶŝǌŽƵ:ƵĚĞƵƐĞŶƚƌĞ
ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞůĞǀŽƵĂƵŵǀĞĞŵĞŶƚĞƐŝŽŶŝƐŵŽĂŶƟͲŝƐůąŵŝĐŽ͕ŶĆŽŚĄ
ŚŽƐƟůŝĚĂĚĞŝŶĞƌĞŶƚĞĞŶƚƌĞĂƐĚƵĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͘
ŶƟƐƐĞŵŝƟƐŵŽ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽĂƉĞƌƐĞŐƵŝĕĆŽŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĚĞ
:ƵĚĞƵƐ͕ŶĆŽĠŶĂƟǀŽĚŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽ/ƐůĂŵ͘͘͘ǆĞŵƉůŽƐĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ
para mostrar como os Judeus sob o domínio Islâmico foram
protegidos, enquanto aqueles sob a cristandade medieval eram
marginalizados na melhor das hipóteses e, mais frequentemente,
ĞǆĐůƵşĚŽƐ͘:ƵĚĞƵƐƐĞƐĂşƌĂŵŵĞůŚŽƌƐŽďŽƌĞƐĐĞŶƚĞĚŽŶĂƌƵǌ͘56
ƚĠŚŽũĞ͕ƋƵĞŵǀŝĂũĂƉĂƌĂŽĞǆƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂƉĂşƐĞƐƉŽǀŽĂĚŽƐƉŽƌƵŵĂ
ŵĂŝŽƌŝĂDƵĕƵůŵĂŶĂǀĞƌĄŝŐƌĞũĂƐĞ^ŝŶĂŐŽŐĂƐƋƵĞĚĂƚĂŵŵƵŝƚŽĂŶƚĞƐĚŽ
domínio Muçulmano, e até antes da vinda do Profeta Muhammad ᕟ.
ŽŵŽĨŽƌĂŵůŽĐĂŝƐĚĞĐƵůƚŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĂƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĚŽ/ƐůĂŵ͍
Até mais importante, como o povo Cristão e Judeu desses territórios
ĐŽŶƟŶƵĂŵǀŝǀĞŶĚŽůĄƐĞŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŽƌĚĞŶĂƌĂŵŵĂƚĂƌƚŽĚŽƐŽƐ
ƋƵĞŶĆŽƐĞŐƵĞŵƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽŽƵƌĞůŝŐŝĆŽ͕ĐŽŵŽĂůŐƵŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚŝǌĞŵ͍
ŽŵƉĂƌĞŝƐƐŽĐŽŵĂ/ŶƋƵŝƐŝĕĆŽƐƉĂŶŚŽůĂĞƌƵǌĂĚĂƐĞǀŽĐġǀĞƌĄƋƵĞ
ĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƚŽůĞƌąŶĐŝĂ͕ůŝďĞƌĚĂĚĞƌĞůŝŐŝŽƐĂĞĐŽĞǆŝƐƚġŶĐŝĂƉĂĐşĮĐĂƐĆŽ
ƚŽĚŽƐŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞĂƉƌĄƟĐĂĂƉĞŶĂƐĚŽ/ƐůĂŵŶŽƐƷůƟŵŽƐϭϰϬϬĂŶŽƐ͘
ϱϲͲ'ĂďĞ͕:͘;ϮϬϬϰͿ͘:ĞǁƐĨĂƌĞĚďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƚŚĞƌĞƐĐĞŶƚƚŚĂŶƚŚĞƌŽƐƐ͘
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8PD1RWD(VSHFLDOVREUHGH6HWHPEUR
WŽƵĐĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚƵǀŝĚĂƌĆŽƋƵĞŽŵƵŶĚŽŵƵĚŽƵƉĂƌĂƉŝŽƌŶĂĨĂơĚŝĐĂ
ŵĂŶŚĆĚĞϭϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϭ͘dĂŵďĠŵŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌƐƵƌƉƌĞƐĂ
que os Muçulmanos não se sintam diferentes sobre essa declaração do
ƋƵĞŽƐŶĆŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͘ƐƚĞďƌĞǀĞƌĞƐƵŵŽŵĞĚĄĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ
única de passar mensagens para você, também como uma plataforma
ƉĂƌĂĚŝƐĐƵƟƌĂůŐƵŶƐĂƐƐƵŶƚŽƐŵƵŝƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĞƐƚĞ
assunto grave.
ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŵƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵ
muito com os nãos Muçulmanos um grande choque por esses atos
ĚĞƐƉƌĞǌşǀĞŝƐĞĚĞƉƌĂǀĂĚŽƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŶŽƐƉĂşƐĞƐ/ƐůąŵŝĐŽƐ
ĞŶŽKĐŝĚĞŶƚĞĞƐƚĆŽƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞĂŶŐƵƐƟĂĚŽƐĐŽŵƐƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ
essencialmente sendo sequestrada por terroristas. Para apoiar isso,
ƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞϮϬϭϯĚŽWĞǁZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌ;ĞŶƚƌŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂ
WĞǁͿƉĞƌŐƵŶƚŽƵĂŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĞŵƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽƐĞĂƚĂƋƵĞƐĂĐŝǀŝƐ
ĞƌĂŵũƵƐƟĮĐĂĚŽƐ͘ŵƚŽĚŽŽŵƵŶĚŽ͕ϳϮйĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĚŝƐƐĞƌĂŵ
ƋƵĞĂǀŝŽůġŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂĐŝǀŝƐ͞ŶƵŶĐĂƐĞũƵƐƟĮĐĂ͟Ğ͕ŶŽƐh͕ϴϭйĚŽƐ
Muçulmanos eram contra essa violênciaϱϳ. Além disso, uma pesquisa de
ϮϬϭϬĚĂŽŐďǇ͕ƌĞůĂƚŽƵƋƵĞϲϵйĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐĂƉŽŝĂƌĂŵ
mais leis para combater o terrorismo. Muitos Muçulmanos estenderam
ĂŵĆŽƉĂƌĂĂũƵĚĂƌăƐǀşƟŵĂƐĚĂƚƌĂŐĠĚŝĂĚŽĚŝĂϭϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĞĚŽƐ
atentados a bomba em Londres com doações de caridade, vigílias
ŶŽƚƵƌŶĂƐĞĂƚĠĚŽĂĕĆŽĚĞƐĂŶŐƵĞŶŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĂƌƵǌsĞƌŵĞůŚĂϱϴ.
Os Muçulmanos em todo o mundo querem que os nãos Muçulmanos
saibam que eles também estão lutando com o mesmo mal do terrorismo
ϱϳ Ͳ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŵŽŶŝƚŽƌ͘ĐŽŵͬh^ͬ^ŽĐŝĞƚǇͬϮϬϭϯͬϬϱϬϭͬ,ŽǁͲh^ͲDƵƐůŝŵƐͲĂƌĞͲĚŝīĞƌĞŶƚͲWĞǁͲ
poll-sheds-light-on-global-contrasts.
ϱϴ Ͳ ŽŐďǇ͕ :͘ ;ϮϬϭϬ͕ ƵŐ ϮϲͿ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ DƵƐůŝŵƐ ,ĂǀĞ DĂŝŶƐƚƌĞĂŵ sĂůƵĞƐ͘ &ŽŶƚĞ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĨŽƌďĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϬͬϬϴͬϮϲͬŵƵƐůŝŵƐͲƉŽůůƐŵŽƐƋƵĞͲŽƉŝŶŝŽŶƐͲĐŽůƵŵŶŝƐƚƐͲũŽŚŶͲǌŽŐďǇ͘
ŚƚŵůηϱϴϭĐϭϬĞϲϲϰϴĨϯzĞŽŵĂŶƐ͕D͘;ϮϬϭϱ͕KĐƚϭϭͿ͘
ƌůŝŶŐƚŽŶDƵƐůŝŵŽŵŵƵŶŝƚǇŽŶĂƚĞƐůŽŽĚĨŽƌϵͬϭϭsŝĐƟŵƐ͘&ŽŶƚĞ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶďĐĚĨǁ͘ĐŽŵͬ
ŶĞǁƐͬůŽĐĂůͬƌůŝŶŐƚŽŶͲDƵƐůŝŵͲŽŵŵƵŶŝƚǇŽŶĂƚĞƐͲůŽŽĚͲ&ŽƌͲϵϭϭͲsŝĐƟŵƐͲϯϯϭϵϰϱϬϰϭ͘Śƚŵů͘
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ĞŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƚĞƌƌĂƐĞĞŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐǀŝĚĂƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ƵŵĞƐƚƵĚŽ
ĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂWĞǁZĞƐĞĂƌĐŚĚĞϮϬϬϱĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞϭϳ͘ϬϬϬ
ƉĞƐƐŽĂƐĞŵϭϳƉĂşƐĞƐŵŽƐƚƌŽƵƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶũƵŶƚŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌ
este problema que afeta todas as pessoas, independentemente de
ƐƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘ǆƚƌĞŵŝƐƚĂƐƋƵĞƵƐĂŵĨĂůƐĂŵĞŶƚĞĞƐƐĂŶŽďƌĞƌĞůŝŐŝĆŽ
para apoiar seus atos perversos e criminosos são infelizmente minoria
ǀŽĐĂůĞŵƵŝƚŽďĞŵĐŽďĞƌƚĂ;ĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚĂŵşĚŝĂͿ͘ůĞƐĐĂƵƐĂƌĂŵ
ĂŵŽƌƚĞĞĞƐƉĂůŚĂƌĂŵĂĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͕ŵĞƐŵŽĞŵǀĄƌŝŽƐůƵŐĂƌĞƐĐŽŵŽ
ƌĄďŝĂ ^ĂƵĚŝƚĂ͕ /ƌĂƋƵĞ͕ WĂƋƵŝƐƚĆŽ͕ /ŶĚŽŶĠƐŝĂ DĂƌƌŽĐŽƐ Ğ ŐŝƚŽ Ͳ
suspeitos sinceros e devotos do Islam parecem suspeitos mesmo em
seus próprios países.
É importante lembrar que mais de quatro milhões de Muçulmanos
vivem nos EUA, com outros quase três milhões vivendo no Reino Unido,
onde é a segunda maior religião. A esmagadora maioria destas pessoas
ƐĆŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƉĂĐşĮĐŽƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĄǀĞŝƐĞ ĚĞĐĞŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂĂ
sociedade em todos os campos e fazem o possível para que as cidades
e países sejam melhores lugares para se viver. O autor deste livro é
ƵŵŵĠĚŝĐŽƋƵĞĚĞĚŝĐŽƵŵĂŝƐĚĞĚŽǌĞĂŶŽƐĚĞƐƵĂǀŝĚĂăƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
e ao treinamento de pós-graduação em medicina para ajudar a dar
esperança e cura aos pacientes enfermos, a maioria dos quais não
são Muçulmanos.
Todos esses Muçulmanos querem que você saiba que eles estão
profundamente arrependidos por todos os horrores e tristezas que
todas as pessoas na América, no Reino Unido, Paris, ou em qualquer
ŽƵƚƌŽůƵŐĂƌĚŽŵƵŶĚŽ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĂŵŶŽƐĂƚŽƐƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƐĚĂƋƵĞůĞƐ
ƋƵĞ ĂĮƌŵĂŵ ƐĞƌ DƵĕƵůŵĂŶŽƐ ƉƌĂƟĐĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞůŝŐŝĆŽ͘ ƐƚĞ Ġ
ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞƵŵŵŽŵĞŶƚŽĚŝİĐŝůƉĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚŽŵƵŶĚŽ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͕ĞŝŶƐƵůƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĕƁĞƐ
sobre os Muçulmanos, que muitas vezes são promovidas em certas
ĞƐƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽơĐŝĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĨĂǌĞŵŵĂŝƐƉĂƌĂĐƌŝĂƌſĚŝŽŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĚŽ
que contribuir para a cura. Mais de uma década após, os Muçulmanos
ainda são bastante afetados. Espera-se, portanto, que essa breve
mensagem preencha a lacuna que pode ter sido criada entre nós e ser
ƵŵƉŽŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌĞƚƌĂďĂůŚĂƌŵŽƐũƵŶƚŽƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌ
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estes problemas que afetam todas as pessoas, independentemente
da religião.
KƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐEĆŽ&ĂůĂŵŽ^ƵĮĐŝĞŶƚĞŽŶƚƌĂŽdĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͍
ƐƐĂĠƵŵĂĨĂůĄĐŝĂĞƐƚƌĂŶŚĂƋƵĞƉĂƌĞĐĞƚĞƌƐŝĚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƌĞƉĞƟĚĂĞŵĐĞƌƚĂƐƌĞĚĞƐĚĞŶŽơĐŝĂƐŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ͘ƉĞƌŐƵŶƚĂƋƵĞ
ĚĞǀĞͲƐĞĨĂǌĞƌĠ͕ŽƋƵĞĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĨĂůĂƌŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͍/ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕
parece não haver um padrão claro, embora Muçulmanos ao redor
ĚŽŵƵŶĚŽĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶĆŽƐĞĐĂůĂƌĂŵĂŽĞǆƉƌĞƐƐĂƌƐƵĂŝŶĚŝŐŶĂĕĆŽĞ
ĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽĚĞǀĄƌŝŽƐĂƚĂƋƵĞƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂŵŶŽŵƵŶĚŽĂ
ƉĂƌƟƌĚĞϭϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽ͘
ĞƉŽŝƐĚŽƐĂƚĂƋƵĞƐĚĞϭϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽ͕ĂƋƵŝĞƐƚĄƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞ
os Muçulmanos disseram:
Para o registro, os ataques desumanos de 11 de setembro
ĨŽƌĂŵĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐŵĂŝƐĨŽƌƚĞƐƉŽƌƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞ
todos os líderes Muçulmanos, Organizações e Países Islâmicos.
KWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ^ƵƉƌĞŵŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂƌĄďŝĂ^ĂƵĚŝƚĂ
ƌĞƐƵŵŝƵƋƵĞ͗͞K/ƐůĂŵƌĞũĞŝƚĂƚĂŝƐĂƚŽƐ͕ƉŽŝƐƉƌŽşďĞĂŵŽƌƚĞĚĞ
civis mesmo em tempos de guerra, especialmente se eles não
ĮǌĞƌĞŵƉĂƌƚĞĚĂůƵƚĂ͘hŵĂƌĞůŝŐŝĆŽƋƵĞǀġĂƐƉĞƐƐŽĂƐĚŽŵƵŶĚŽ
de tal maneira não pode de forma alguma perdoar tais atos
ĐƌŝŵŝŶŽƐŽƐ͕ĞǆŝŐĞŵƋƵĞƐĞƵƐĂƵƚŽƌĞƐĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŽƐĂƉŽŝĂŵ
sejam responsabilizados. Como uma comunidade humana,
temos que estar vigilantes e cuidadosos para se antecipar esses
males59͘͟
ƉſƐŽƐĂƚĞŶƚĂĚŽƐĚĞϳĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϱĞŵ>ŽŶĚƌĞƐ͕ĂƋƵŝĞƐƚĄƵŵĂ
amostra do que os Muçulmanos disseram:
Um proeminente grupo de defesa e direitos civis Islâmicos hoje
condenou os ataques a bomba desta manhã em Londres como
͞ĐƌŝŵĞƐďĄƌďĂƌŽƐ͘͟ŵƐƵĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ͕ŽŽŶƐĞůŚŽĚĞZĞůĂĕƁĞƐ
ŵĞƌŝĐĂŶŽͲ/ƐůąŵŝĐĂƐ;/ZͿ͕ĐŽŵƐĞĚĞĞŵtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ĚŝƐƐĞ͗
ϱϵͲŽĚŐĞ͕͘,͘;ϮϬϭϳ͕DĂƌϭϳͿ͘DƵƐůŝŵŽŶĚĞŵŶĂƟŽŶƐŽĨϵͬϭϭ͘&ŽŶƚĞ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚŽƵŐŚƚĐŽ͘
ĐŽŵͬŵƵƐůŝŵͲĐŽŶĚĞŵŶĂƟŽŶƐͲŽĨͲϵϭϭͲϮϬϬϯϳϰϭ
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͞EſƐŶŽƐƵŶŝŵŽƐĂŽƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͕ĞƚŽĚĂƐ
as pessoas de consciência em todo o mundo, na condenação
ĚĞƐƐĞƐ ĐƌŝŵĞƐ ďĄƌďĂƌŽƐ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ũƵƐƟĮĐĂĚŽƐ
ou desculpados. Os Muçulmanos americanos oferecem suas
sinceras condolências aos entes queridos daqueles que foram
ŵŽƌƚŽƐŽƵĨĞƌŝĚŽƐŶŽƐĂƚĂƋƵĞƐĚĞŚŽũĞĞĂƉĞůĂŵƉĂƌĂĂƌĄƉŝĚĂ
apreensão e punição dos perpetradoresϲϬ.
O Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha e outros grupos
/ƐůąŵŝĐŽƐƌŝƚąŶŝĐŽƐĞŵŝƟƌĂŵĐŽŶĚĞŶĂĕƁĞƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĂŽƐ
ĂƚĂƋƵĞƐĞĞǆŽƌƚĂƌĂŵŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂĂũƵĚĂƌŶŽĞƐĨŽƌĕŽĚĞ
recuperação61.

ƉſƐŽƐĂƚĂƋƵĞƐĚĞWĂƌŝƐĞŵϮϬϭϱ͕ĂƋƵŝĞƐƚĄƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞŽƐ
Muçulmanos disseram:
EŽƐĄďĂĚŽ͕ƵŵĂĐŽĂůŝǌĆŽĚĞŽŝƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ'ƌƵƉŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ
ĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ ůŽĐĂŝƐ Ğ ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌĂŵ ƵŵĂ ĐŽůĞƟǀĂ ĚĞ
ŝŵƉƌĞŶƐĂĞŵtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͕ƉĂƌĂĐŽŶĚĞŶĂƌĂĐĂƌŶŝĮĐŝŶĂ͘͘͘
͞dĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐŶĆŽƐĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽ/ƐůĂŵĚĞĨŽƌŵĂĂůŐƵŵĂ͟
Saba Ahmed, presidente e fundador da republicana Coalizão
DƵĕƵůŵĂŶĂ͕ĚŝƐƐĞăD^E͘͞K/^/^ĚĞǀĞǀŽůƚĂƌĂŽƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐ
ďĄƐŝĐŽƐĚŽ/ƐůĂŵ͘͟ůĞƐĞƐƚĆŽƵƐĂŶĚŽŵĂůŽƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐĚŽ
Islam para realizar atrocidades horríveis. Isso é completamente
ĂŶƟͲŝƐůąŵŝĐŽ͕ĞĞůĞƐƐĞƋƵĞƐƚƌĂƌĂŵŶŽƐƐĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
Muçulmana condena veementemente ataques62.
Além disso, se revisarmos pesquisas recentes que avaliaram como os
Muçulmanos se sentem em relação a grupos terroristas como ISIS,
ĂĐŚĂƌĞŵŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƌĞƟƌĂĚŽƐĚĞƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞϮϬϭϱ͗
KĞŶƚƌŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂWĞǁĐŽůĞƚŽƵĞŵϭϭƉĂşƐĞƐĐŽŵƉŽƉƵůĂĕƁĞƐ
DƵĕƵůŵĂŶĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ ƉĞƐƐŽĂƐ ĚĂ EŝŐĠƌŝĂ ă :ŽƌĚąŶŝĂ Ğ
ϲϬͲŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŝƌ͘ĐŽŵͬĐĂŝƌͺĐŽŶĚĞŵŶƐͺďĂƌďĂƌŝĐͺůŽŶĚŽŶͺƚĞƌƌŽƌͺĂƩĂĐŬƐ͘
ϲϭͲŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁƐ͘ďďĐ͘ĐŽ͘ƵŬͬϮͬŚŝͬƵŬͺŶĞǁƐͬϰϲϲϬϰϭϭ͘Ɛƚŵ͘
ϲϮͲƚŬŝŶƐŽŶ͕<͘;ϮϬϭϱ͕EŽǀϭϰͿ͘DƵƐůŝŵŐƌŽƵƉƐƐƚƌŽŶŐůǇĐŽŶĚĞŵŶƚĞƌƌŽƌĂƩĂĐŬƐŝŶWĂƌŝƐ͘&ŽŶƚĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐŶďĐ͘ĐŽŵͬŵƐŶďĐͬŵƵƐůŝŵŐƌŽƵƉƐͲƐƚƌŽŶŐůǇͲĐŽŶĚĞŵŶͲƚĞƌƌŽƌͲĂƩĂĐŬƐͲƉĂƌŝƐ͘
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/ŶĚŽŶĠƐŝĂĞǆƉƌĞƐƐĂƌĂŵĚĞĨŽƌŵĂĞƐŵĂŐĂĚŽƌĂŽƉŝŶŝƁĞƐŶĞŐĂƟǀĂƐ
sobre o ISIS63.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĐŽŶĚĞŶĂƌĂŵĂƚŽƐĚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵ
atos de reconstrução, a maioria dos Muçulmanos ocidentais hoje se
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵĞŵƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽďĂƐƚĂŶƚĞƉƌĞĐĄƌŝĂ͘/ƐƐŽĨŽŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽ
ĚĞŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐƉƌŽĨƵŶĚĂĞŵƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞϮϬϭϴĚŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ
WŽůşƟĐĂ^ŽĐŝĂůĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕;/^WhͿĐŽŵϮϰϴϭĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ͕ŵĞƌŝĐĂŶ
DƵƐůŝŵWŽůůϮϬϭϴ͗WƌŝĚĞĂŶĚWƌĞũƵĚŝĐĞ͕ƋƵĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
dƌġƐƋƵĂƌƚŽƐ;ϳϲйͿĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĚŽƐhƌĞũĞŝƚĂŵĞƐŵĂŐĂĚŽƌĂŵĞŶƚĞ
ĂǀŝŽůġŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂĐŝǀŝƐ͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵĂϱϵйĚŽƉƷďůŝĐŽĞŵŐĞƌĂů͘
YƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂůǀĞũĂƌĞŵĂƚĂƌĐŝǀŝƐ͕ĂƉĞŶĂƐϭϮйĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ
ĚŝǌĞŵƋƵĞĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐ͞ƉŽĚĞŵ͟ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͞ŽƵăƐǀĞǌĞƐ͟ƐĞƌĞŵ
ũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ;ƉĂƌĂŽƉƷďůŝĐŽĞŵŐĞƌĂů͕ĞƐƐĞƐŶƷŵĞƌŽƐĞƐƚĆŽĞŵϭϰйͿ͘
Ao mesmo tempo, os muçulmanos relatam de forma desproporcional
ĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕ĐŽŵϲϭйĚŽƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƐĚŝǌĞŶĚŽƋƵĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂŵ ŝƐůĂŵŽĨŽďŝĂ͘ ϲϮй ĚŽƐ ŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĂŵ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŽƵĂƚĠĐĞƌƚŽƉŽŶƚŽĐŽŵĂĂĮƌŵĂĕĆŽ͞ĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ĂƐƐŽĐŝĂ ĞƐƚĞƌĞſƟƉŽƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ă ŵŝŶŚĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘͟ Ɛ
ŵƵůŚĞƌĞƐŵƵĕƵůŵĂŶĂƐĞƌĂŵƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐ͗ϳϱƉŽƌĐĞŶƚŽ
ĚŝƐƐĞƌĂŵƚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚŽƌĞůŝŐŝŽƐŽ͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ
ĐŽŵϰϬƉŽƌĐĞŶƚŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŵŐĞƌĂůϲϰ.

ϲϯ Ͳ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞǁƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ŽƌŐͬĨĂĐƚͲƚĂŶŬͬϮϬϭϱͬϭϭͬϭϳͬŝŶͲŶĂƟŽŶƐͲǁŝƚŚͲƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚͲŵƵƐůŝŵͲ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐͲŵƵĐŚͲĚŝƐĚĂŝŶͲĨŽƌͲŝƐŝƐͬ͘
ϲϰͲƌƵŶĚĞŶ͕͘͘;ϮĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϴͿ͘KƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐƌĞũĞŝƚĂŵĂǀŝŽůġŶĐŝĂŵĂŝƐĚŽƋƵĞŽƵƚƌŽƐ
Americanos, mas são cada vez mais alvos de discriminação.
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0XOKHUHVQR,VODP
3DVVDGR2FXOWRH*ORULRVR3UHVHQWH,QFHUWR
Ĳ K/ƐůĂŵŚŽŶƌĂĂŵƵůŚĞƌĐŽŵŽĮůŚĂ͕ŝƌŵĆ͕ĞƐƉŽƐĂĞŵĆĞ͘
Ĳ K/ƐůĂŵĚĞƵăƐŵƵůŚĞƌĞƐŵƵŝƚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐĞŚƵŵĂŶŽƐ
(igualdade espiritual diante de Allah, direitos de propriedade,
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞŚĞƌĚĂƌ͕ŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĐŽŶƐĞŶƟƌĞŵĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ǀĄƌŝŽƐƐĠĐƵůŽƐĂŶƚĞƐĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ƚĂŶƚŽƐĞĐƵůĂƌĞƐ
quanto religioso.
Ĳ K/ƐůĂŵŶĆŽĚĄůŝĐĞŶĕĂĂŽƐŚŽŵĞŶƐƉĂƌĂĞƐƉĂŶĐĂƌƐƵĂƐĞƐƉŽƐĂƐ͕
ĂůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĐŽŶĚĞŶĂĞƐƚĂƉƌĄƟĐĂ͘
Ĳ K/ƐůĂŵŶĆŽĂƉĞŶĂƐŝŶĐĞŶƟǀĂ͕ŵĂƐĞǆŝŐĞƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
devem ser educadas, especialmente em questões religiosas.
Ĳ O Islam concede a todas as mulheres o direito de frequentar
serviços na mesquita se elas escolherem ir e proíbe
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞĂŽƐŚŽŵĞŶƐĚĞůŚĞƐŶĞŐĂƌĞƐƐĞĚŝƌĞŝƚŽ͘
Ĳ A história islâmica, desde o início, documenta orgulhosamente
as vidas de numerosas acadêmicas que ajudaram a espalhar
Islam e preservar a pureza de seus ensinamentos.

,QWURGXomR
Poucos assuntos foram mais controversos e intrigantes do que o papel e
a posição das mulheres no Islam. A mera menção de mulheres e o Islam
juntos frequentemente evocam imagens de haréns de mulheres veladas
e submissas no deserto, cujo propósito na vida é o prazer do marido.
Em tempos mais recentes, essas palavras tornaram-se sombriamente
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ ă ŽƉƌĞƐƐĆŽ͕ ǀŝŽůġŶĐŝĂ ĚŽŵĠƐƟĐĂ Ğ ĨŽƌŵĂƐ ďĄƌďĂƌĂƐ ĚĞ
submissão. As distorcidas imagens de mulheres Muçulmanas saturam
ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂŵşĚŝĂ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĐƌşƟĐŽƐĐŽŶĚĞŶĂŵĂƌĞůŝŐŝĆŽ/ƐůąŵŝĐĂ
ƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƚŽĚĂƐĂƐĐŽŝƐĂƐĂŶƟͲŵƵůŚĞƌ͘ŵďŽƌĂĞǆŝƐƚĂŵĂŝŶĚĂŚŽũĞ͕
muitas partes do mundo em que as mulheres raramente gozam de
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verdadeiras igualdades com os homens, as mulheres Muçulmanas são
ƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞĂƉŽŶƚĂĚĂƐĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽƐĚĂƐƵƉƌĞƐƐĆŽĞĚĞŐƌĂĚĂĕĆŽ
supostamente provocadas pelo ensino de sua fé.
ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƌĞĂůŝĚĂĚĞƉŽƌƚƌĄƐĚĞŵƵŝƚŽƐĚĞƐƐĞƐĞĚĞŽƵƚƌŽƐĞƋƵşǀŽĐŽƐ
sobre a posição de mulheres no Islam vem, na maioria das vezes, de
ƉƌĄƟĐĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐŶŽƐƉĂşƐĞƐĚŽŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂŽŝŶǀĠƐĚĞ
quaisquer ensinamentos Islâmicos verdadeiros. No entanto, no começo,
ĨŽŝŶŽƐĚĞƐĞƌƚŽƐĚĂƌĄďŝĂĚŽƐĠĐƵůŽs//ƋƵĞĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂĚŝŐŶŝĚĂĚĞ
ĞŚŽŶƌĂĚĂŵƵůŚĞƌǀŝĞƌĂŵĐŽƌƌĞŶĚŽăǀŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂƌĞǀĞůĂĕĆŽĚĞ
passagens do Alcorão Sagrado, como:
Allah Todo-Poderoso diz:;KƐĮĠŝƐĞĂƐĮĠŝƐƐĆŽƉƌŽƚĞƚŽƌĞƐƵŶƐĚŽƐ
ŽƵƚƌŽƐ͖ƌĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽďĞŵ͕ƉƌŽşďĞŵŽŝůşĐŝƚŽ͕ƉƌĂƟĐĂŵĂKƌĂĕĆŽ͕
pagam o Zakat, e obedecem a Allah e ao Seu Mensageiro. Allah
^ĞĐŽŵƉĂĚĞĐĞƌĄĚĞůĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞůůĂŚĠWŽĚĞƌŽƐŽ͕WƌƵĚĞŶơƐƐŝŵŽ͘
ůůĂŚƉƌŽŵĞƚĞƵĂŽƐĮĠŝƐĞăƐĮĠŝƐũĂƌĚŝŶƐ͕ĂďĂŝǆŽĚŽƐƋƵĂŝƐ
correm os rios, onde morarão eternamente, bem como abrigos
encantadores, nos jardins do Éden; e a complacência de Allah é
ĂŝŶĚĂŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŝƐƐŽ͘dĂůĠŽŵĂŐŶşĮĐŽďĞŶĞİĐŝŽͿ͘ {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϵ͗ϳϭͲϳϮ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (As divorciadas aguardarão três
ciclos (menstruações) e, se creem em Allah e no Dia do Juízo
Final, não deverão ocultar o que Allah criou em suas entranhas.
ƐĞƵƐĞƐƉŽƐŽƐƚġŵŵĂŝƐĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞĂĚŵŝƟͲůĂƐ͕ƐĞĚĞƐĞũĂƌĞŵ
a reconciliação, porque elas têm direitos equivalentes aos
seus deveres, embora os homens tenham um grau sobre elas,
ƉŽƌƋƵĂŶƚŽůůĂŚĠWŽĚĞƌŽƐŽ͕WƌƵĚĞŶơƐƐŝŵŽͿ͘{Alcorão Sagrado,
Ϯ͗ϮϮϴ
dĂŵďĠŵĂƉĂƌƟƌĚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ, descobrimos
a nova luz que iluminaria o status das mulheres e levaria aos homens a
ƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƚŽĚĂĂƐƵĂĂƟƚƵĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŵƵůŚĞƌĞƐ͘KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟ ensinou seus seguidores, dizendo:
͞KƐĐƌĞŶƚĞƐĐŽŵĂĐƌĞŶĕĂŵĂŝƐƉĞƌĨĞŝƚĂƚĂŵďĠŵƐĆŽŽƐŵĞůŚŽƌĞƐ
deles em maneiras e caráter. E o melhor de vós é aqueles que são
melhores em relação às suas esposas”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
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EĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͕ŽĞǆĂƚŽƉĂƉĞůĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽ/ƐůĂŵƐĞƌĄĞƐĐůĂƌĞĐŝĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ĚŽƐ ƚĞǆƚŽƐ /ƐůąŵŝĐŽƐ͕ ĐŽŵ
breves digressões de tempos em tempos para ilustrar onde a cultura
ůĂŵĞŶƚĂǀĞůŵĞŶƚĞƐƵďƐƟƚƵŝƵĂƉƌĄƟĐĂƌĞůŝŐŝŽƐĂŶĂǀŝĚĂĚŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͘
ŶƚĞƐĚĞŝŶŝĐŝĂƌĞƐƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞƐƐĂůƚĂƌĂůŐƵŶƐ
pontos essenciais. Em primeiro lugar, ao tentar entender o papel de
mulher no Islam, muitas pessoas incorretamente tentam comparar
ŽƐ ĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐ /ƐůąŵŝĐŽƐ ăƐ ŶŽƌŵĂƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ƐĞĐƵůĂƌĞƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ͕
acreditando que essas normas são, na verdade, ensinamentos JudaicoCristã. Na realidade, a sociedade moderna abandonou quase toda a
ƚƌĂĚŝĕĆŽ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆ͕ŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ŚĄŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽ
Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚĞ ĂƟƚƵĚĞƐ ŵĂŝƐ ƐĞĐƵůĂƌĞƐ͕ ŽƵ ŶĆŽ ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ
lado, a maioria dos ensinamentos Islâmicos neste assunto ainda são
ƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞƐĞŐƵŝĚŽƐƉŽƌǀĄƌŝĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂŝŶĚĂŚŽũĞ͘WŽƌƵŵĂ
ƋƵĞƐƚĆŽĚĞũƵƐƟĕĂ͕ĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽŝƌĄĐŽŵĞĕĂƌĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞĐƵůĂƌƋƵĞĞǆŝƐƟĂŶĂƌĄďŝĂĂŶƚĞƐĚŽ/ƐůĂŵĐŽŵŽĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
ƐĞĐƵůĂƌŚŽũĞ͕Ğ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĂǀĂŶĕĂƌƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌĂƌĂƐĂƟƚƵĚĞƐ:ƵĚĞƵͲ
ƌŝƐƚĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŵĂƐĚŽ/ƐůĂŵ͘

0XOKHUHVQD$UiELD3Up,VOkPLFD
A visão inferior das mulheres que caracterizou grande parte do mundo
ŶŽƐĠĐƵůŽs//ƚĂŵďĠŵĞƐƚĂǀĂƉƌŽƐƉĞƌĂŶĚŽŶĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉĂŐĆƐĚĂ
ƌĄďŝĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽĂĚǀĞŶƚŽĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ. O ambiente social
da época era desenfreado com rivalidade tribal, guerras mesquinhas,
ƉŝůŚĂŐĞŵĞĐĂŽƐŐĞƌĂůůŝĚĞƌĂĚĂƉĞůŽƐŵĞŵďƌŽƐŵĂƐĐƵůŝŶŽƐĚĂƐǀĄƌŝĂƐ
ƚƌŝďŽƐ͘ŵƚĂůĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŽƐƚĂƚƵƐĚĞŵƵůŚĞƌĞƌĂŝŶƋƵĞƐƟŽŶĂǀĞůŵĞŶƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘/ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƌĄďŝĂĂŶƚĞƐ
ĚĂĐŚĞŐĂĚĂĚŽ/ƐůĆŶŽƐĠĐƵůŽϳƐĆŽƚĞƌƌŝǀĞůŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂĚŽƐĂŝŶĚĂ͕
apesar do consenso limitado sobre uma série de questões relacionadas
aos detalhes deste período, muitos pontos ainda podem ser inferidos
ĚŽůĐŽƌĆŽĞ,ĂĚŝƚŚĐŽŵŽĞůĞƐĞƌĂŵůŝƚĞƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶƋƵĞƐƟŽŶĄǀĞŝƐ
sobre essas questões em sua época.

'U$OL6KHKDWD
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hŵĂƌĞŵŝŶŝƐĐġŶĐŝĂĚĂƚƌĂĚŝĕĆŽŚŝŶĚƵ͕ŵƵůŚĞƌĞƐŶĂƌĄďŝĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂ
eram desprezadas desde o nascimento, como demonstrados pelos
ĄƌĂďĞƐŶĂĞƌĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂƉƌĂƟĐĂŶĚŽŽŝŶĨĂŶƟĐşĚŝŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͘ƌĂ
ĐŽŵƵŵĂĐƌĞŶĕĂĚĞƋƵĞĐƌŝĂŶĕĂƐĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĞƌĂŵŵĂŝƐŚŽŶƌŽƐĂƐ
e úteis para a família. Eles logo cresceriam e seriam capazes de ajudar
ŶĂƉƌŽƚĞĕĆŽĐŽŶƚƌĂŽƐŝŶŝŵŝŐŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƐŵƵŝƚŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐƚƌŝďĂŝƐ͕
e os homens também poderiam trabalhar nas caravanas e fazendas
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͘ƌ͘&ĂƌǇĂů^ƵůĂŝŵĂŶŝĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂ͗
͞ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƐŐƵĞƌƌĂƐƚƌŝďĂŝƐŶĂƋƵĞůĂĠƉŽĐĂĞƌĂŵ
ƋƵĂƐĞĐŽŶơŶƵĂƐŶĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͙KƐĄƌĂďĞƐĂŶƟŐŽƐǀĂůŽƌŝǌĂǀĂŵ
ĂĐĂƉƚƵƌĂĚĞƌĞĨĠŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐĂĐŝŵĂĚŽŐĂĚŽĞĚŽĞƐƉſůŝŽ͕ũĄ
ƋƵĞŽŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞƌĂŵŵƵŝƚŽŵĂŝƐůƵĐƌĂƟǀŽƐƉĂƌĂĞůĞƐ͘ůĞƐ
ƉŽĚĞƌŝĂŵƉĞĚŝƌƵŵĂůƚŽƌĞƐŐĂƚĞƉŽƌƌĞĨĠŶƐŽƵƚƌŽĐĄͲůŽƐƉŽƌ
ƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐƌĞĨĠŶƐ͘KƵƚƌĂǀĂŶƚĂŐĞŵĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐĂƟǀĂƐĞƌĂ
ĚĞƐĞĐĂƐĂƌĐŽŵĞůĞƐƐĞŵĚŽƚĞĞƚĞƌŵĂŝƐĮůŚŽƐ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ
assim seus números e, portanto, sua força, o que elevaria seu
status entre outras tribos. Igualmente, ao levar as mulheres
ĞŵĐĂƟǀĞŝƌŽ͕ŵĂŝŽƌŚƵŵŝůŚĂĕĆŽĞƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƉĞůŽŝŶŝŵŝŐŽ͕
ĚĞŵŽĚŽƋƵĞ͕ăƐǀĞǌĞƐ͕ŽŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƵŵŚŽŵĞŵĞƌĂ
ůĞǀĂƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚŽŝŶŝŵŝŐŽĞŵĐĂƟǀĞŝƌŽ͕ĂĮŵĚĞŝŶŇŝŐŝƌĂ
vergonha e a humilhação a toda tribo inimiga.... Algumas até
ƉƌĞĨĞƌŝƌĂŵĂŵŽƌƚĞĂƐĞƌůĞǀĂĚĂĞŵĐĂƟǀĞŝƌŽ65͘͟
WŽƌŝƐƐŽ͕ƚĞŵĞŶĚŽĂƉŽďƌĞǌĂĞĂǀĞƌŐŽŶŚĂĚŝĂŶƚĞĚĞƐĞƵƉŽǀŽ͕ǀĄƌŝŽƐ
ƉĂŝƐĞŶƚĞƌƌĂǀĂŵƐƵĂƐĮůŚĂƐǀŝǀĂƐŶĂƐĚĞƐŽůĂĚĂƐĂƌĞŝĂƐĚŽĚĞƐĞƌƚŽ͘
ůůĂŚĐŽŶĚĞŶŽƵĞƐƐĂƉƌĄƟĐĂƌĞƉƵŐŶĂŶƚĞŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞƉĂƐƐĂŐĞŵĚŽ
Alcorão Sagrado:
Allah Todo-Poderoso diz: (Quando a algum deles é anunciado o
ŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂĮůŚĂ͕ŽƐĞƵƐĞŵďůĂŶƚĞƐĞĞŶƚƌŝƐƚĞĐĞĞĮĐĂ
ĂŶŐƵƐƟĂĚŽ͘KĐƵůƚĂͲƐĞĚŽƐĞƵƉŽǀŽ͕ƉĞůĂŵĄŶŽơĐŝĂƋƵĞůŚĞ
foi anunciada: deixá-la-á viver, envergonhado, ou a enterrará
viva? Que péssimo é o que julgam)!ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϲ͗ϱϴͲϱϵ
ϲϱͲ^ƵůĂŝŵĂŶŝ͕&͘͘;ϭϵϴϲͿ͘dŚĞŚĂŶŐŝŶŐWŽƐŝƟŽŶŽĨtŽŵĞŶŝŶƌĂďŝĂƵŶĚĞƌ/ƐůĂŵĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĂƌůǇ^ĞǀĞŶƚŚĞŶƚƵƌǇ͘
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Além disso, as mulheres também não eram autorizadas a herdar,
ĐŽŵŽƵŵĂĮůŚĂŚĞƌĚĂŶĚŽĚŽƉĂŝĚĞůĂ͕ŽƵƵŵĂĞƐƉŽƐĂĚŽƐĞƵŵĂƌŝĚŽ͕
ŽƵŵĆĞĚŽĮůŚŽ͘ůĂƚĂŵďĠŵŶĆŽƉŽĚŝĂƉŽƐƐƵŝƌƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞŽƵƚĞƌ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƌŝƋƵĞǌĂ͕ĞǆĐĞƚŽŶĂƐƌĂƌĂƐŽĐĂƐŝƁĞƐĞŵƋƵĞƐĞ
ƚƌĂƚĂǀĂĚĞŵƵůŚĞƌĞƐĚĞĂůƚŽƐƚĂƚƵƐƐŽĐŝĂů;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕<ŚĂĚŝũĂͲƋƵĞ
ůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͲͿ͘
Também em muitos casos, uma mulher viúva era considerada como
parte da propriedade do marido a ser herdada por seus herdeiros do
ƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĞůĂƉŽĚŝĂƐĞĐĂƐĂƌĐŽŵŽĮůŚŽŵĂŝƐǀĞůŚŽ
ĚŽĨĂůĞĐŝĚŽ͕ŝƐƚŽĠ͕ĮůŚŽĚĞŽƵƚƌĂĞƐƉŽƐĂ͘KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
aboliu esse costume degradante:
Allah Todo-Poderoso diz: (Não vos caseis com as mulheres
que desposaram os vossos pais - salvo fato consumado
(anteriormente) - porque é uma obscenidade, uma abominação
e um péssimo exemplo).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϮϮ
^ĞĂǀŝƷǀĂŶĆŽƐĞĐĂƐĂƐƐĞĐŽŵŽĮůŚŽŵĂŝƐǀĞůŚŽĚŽĨĂůĞĐŝĚŽ͕ĞůĂ͕ĞŶƚĆŽ͕
ƐĞƌŝĂŚĞƌĚĂĚĂƉĞůŽĐƵŶŚĂĚŽ͕ƵŵĂƉƌĄƟĐĂĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ
levirato e sancionado no Bíblia. No entanto, essa herança forçada de
uma mulher foi proibida em o Alcorão Sagrado:
Allah Todo-Poderoso diz: ;MĮĠŝƐ͕ŶĆŽǀŽƐĠƉĞƌŵŝƟĚŽŚĞƌĚĂƌ
as mulheres, contra a vontade delas, nem as atormentar,
ĐŽŵŽƐĮŶƐĚĞǀŽƐĂƉŽĚĞƌĂƌĚĞƐĚĞƵŵĂƉĂƌƚĞĚĂƋƵŝůŽƋƵĞ
ĂƐ ƚĞŶŚĂŝƐ ĚŽƚĂĚŽ͕ Ă ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ĞůĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ĐŽŵĞƟĚŽ
comprovada obscenidade. E harmonizai-vos entre elas, pois
se as menosprezardes, podereis estar depreciando seres que
Allah dotou de muitas virtudes).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϭϵ
EĂƌĄďŝĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂ͕ƵŵĚŽƐŝƌŵĆŽƐũŽŐĂƌŝĂƐƵĂƐƌŽƵƉĂƐƐŽďƌĞĞůĂĞ͕
ĂƐƐŝŵ͕ĂƌĞŝŶǀŝŶĚŝĐĂƌŝĂĐŽŵŽƐƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ƉĂŐĂŶĚŽŽĚŽƚĞũĄƉĂŐŽ
ƉĞůŽĨĂůĞĐŝĚŽ͘ǀŝƷǀĂŶĆŽƟŶŚĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽƉĂƌĂĚĞŝǆĂƌĂĐĂƐĂĚŽŵĂƌŝĚŽ
em qualquer circunstância. Ela não poderia sair desse casamento a
ŵĞŶŽƐƋƵĞƉĂŐĂƐƐĞƵŵĂƋƵĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉĂƌĂƌĞƐŐĂƚĂƌĂƐŝŵĞƐŵĂ͘
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ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ŽƉŽĚĞƌĚĞƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌ͕ĞƐƚĂǀĂŶŽĮŶĂůĚĂƐĐŽŶƚĂƐ͕
nas mãos de marido, e se ele escolhesse o divórcio de sua esposa,
ĞůĂĞƌĂĨŽƌĕĂĚĂĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŵƐƵĂĐĂƐĂ͘YƵĂŶƚŽăĨĂĐŝůŝĚĂĚĞĚĞƐĞ
ĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞŵƵůŚĞƌĞƐĞƉŽƌŵƵŝƚĂƐƌĂǌƁĞƐƌĞƐƐĞŶƟĚĂƐƉŽƌƚƌĄƐĚŝƐƐŽ͕
ƌ͘^ƵůĂŝŵĂŶŝĐŽŶĐůƵŝ͗
͞ŶƚĆŽŽĚŝǀſƌĐŝŽĞƌĂƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĨĄĐŝů͕ƵŵĂŵƵůŚĞƌĞƌĂĐŽŵŽ
um fantoche nas mãos do marido. Ele poderia brincar com os
ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞůĂ͕ŚƵŵŝůŚĄͲůĂĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌͲƐĞĞĐĂƐĂƌŶŽǀĂŵĞŶƚĞ
com ela sempre que ele quisesse sem que ela pudesse se
defender. E mais do que isso, antes do Islam, um marido poderia
impedir que sua esposa divorciada se casasse novamente e
ƉŽĚĞƌŝĂĐŽŶĚƵǌŝƌƵŵĂďĂƌŐĂŶŚĂƉŽƌƐĞƵĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽ
pedido de um pretendente66͘͟
ƐƐĞĚĞƐƌĞƐƉĞŝƚŽăŵƵůŚĞƌĞƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞƚŽƌŶĂƌăƐƵĂĨĂŵşůŝĂ
de nascimento era resultado da família materna que não possuía
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ĞŵĐŽŶƚƌĂƐƚĞĐŽŵĂĨĂŵşůŝĂƉĂƚĞƌŶĂƋƵĞĚĞƟŶŚĂƚŽĚĂĂ
importância.
ƐĐƌŝĂŶĕĂƐĞƌĂŵŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĐŽŶĐĞďŝĚĂƐĨŽƌĂĚŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞǀŝĚŽă
ƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂŶĂƌĄďŝĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂ͘KĞŵƉƌĠƐƟŵŽĚĞ
ĞƐƉŽƐĂƐƚĂŵďĠŵĞƌĂĐŽŵƵŵƋƵĂŶĚŽŽƐŵĂƌŝĚŽƐƉĞƌŵŝƟĂŵƋƵĞƐƵĂƐ
ĞƐƉŽƐĂƐǀŝǀĞƐƐĞŵĞĮĐĂƐƐĞŵŐƌĄǀŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵĞŶƐƋƵĞƐĞĚŝƐƟŶŐƵŝĂŵ
ƉĞůĂĐŽƌĂŐĞŵŽƵŶŽďƌĞǌĂƉĂƌĂƉƌŽĚƵǌŝƌĮůŚŽƐŶŽďƌĞƐ͘YƵĂŶĚŽĞůĞƐƐĞ
casaram, entretanto, não havia limite para o número de esposas que
um homem poderia ter de uma vez. Alguns historiadores relataram que
ĞƌĂĐŽƐƚƵŵĞƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐĚĂƌŝĐĂƚƌŝďŽĐŽƌĂŝǆŝƚĂĚĞDĞĐĂƟǀĞƐƐĞŵ
ĚĞǌĞƐƉŽƐĂƐĐĂĚĂ͕ĞăƐǀĞǌĞƐĂƚĠŵĂŝƐ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽƟŶŚĂŵĞƐĐŽůŚĂŽƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞĐƵƐĂƌ
qualquer casamento, porque a decisão sobre a escolha de cônjuge
estava inteiramente nas mãos de seu tutor (pai ou parente mais
ǀĞůŚŽĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽͿ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞůĂĨŽƐƐĞĚĞƵŵĂĐůĂƐƐĞƐŽĐŝĂů
ϲϲͲ^ƵůĂŝŵĂŶŝ͕&͘͘;ϭϵϴϲͿ͘dŚĞŚĂŶŐŝŶŐWŽƐŝƟŽŶŽĨtŽŵĞŶŝŶƌĂďŝĂƵŶĚĞƌ/ƐůĂŵĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĂƌůǇ^ĞǀĞŶƚŚĞŶƚƵƌǇ͘
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ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂ͘͞KĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĞƐƚĂǀĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞŶĂƐ
ŵĆŽƐĚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐůĞŐĂůĚĂŵƵůŚĞƌĐƵũĂƉĂůĂǀƌĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ
ƐĞƵĐĂƐĂŵĞŶƚŽŶƵŶĐĂƉŽĚĞƌŝĂƐĞƌƋƵĞƐƟŽŶĂĚĂ͘͟
Além disso, muitas vezes as mulheres eram espancadas severamente por
ĚĞƐŽďĞĚŝġŶĐŝĂ͘EĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƚƌŝďŽƐ͕ĞůĂƐƟŶŚĂŵƉŽƵĐĂŽƵŶĞŶŚƵŵĂ
ŚŽŶƌĂĞĞƌĂŵǀŝƐƚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐƐĞǆƵĂŝƐƉĂƌĂŽƉƌĂǌĞƌ
ĚŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ĞůĂƐƌĞĐĞďĞƌĂŵĂůŝĐĞŶĕĂƉĂƌĂƐĞǀĞƐƟƌĞƐĐĂƐƐĂŵĞŶƚĞĂŽ
ar livre, mesmo enquanto realizavam atos de adoração ritual (como
ĐŝƌĐƵůĂƌŶƵĂƐĂŽƌĞĚŽƌĚĂĂƐĂ^ĂŐƌĂĚĂĞŵDĂŬŬĂŚϲϳͿ͕ƉĞůŽƉƌĂǌĞƌĞ
entretenimento dos homens em sua sociedade. Embora a absoluta
ŶƵĚĞǌĨŽƐƐĞƵŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐĐƌĂǀĂƐĞĞǀŝƚĂĚĂƉĞůĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐůŝǀƌĞƐĚĞĞƐĐƌĂǀŝĚĆŽŶĂƌĄďŝĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞăƐŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂŶƟŐĂƐ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĂ
ĞůŝƚĞĚĂĐůĂƐƐĞĂůƚĂŶĂƌĄďŝĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂĨŽƌĂŵĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂŵĂŶƚĞƌ
ĐĞƌƚĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĚŝƐƟŶĕĆŽŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞƚĂŶƚŽŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĚĞƵƐĂ
ĞƐĂĐĞƌĚŽƟƐĂĞƌĂŵďĞŵĂĐĞŝƚŽƐĞŵƐƵĂƐƚƌŝďŽƐĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕;ƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ĂĞƐƉŽƐĂĚĞDƵƐƐĂŝůŝŵĂ͕ŽDĞŶƟƌŽƐŽ͕ƋƵĞĂůĞŐŽƵƋƵĞĞƌĂ
ƉƌŽĨĞƟƐĂĞĨŽŝĂĐĞŝƚĂĐŽŵŽƚĂůƉŽƌƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐͿ͘KƵƚƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ĞƌĂŵďĞŵĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌƐƵĂƐďĞůĂƐǀŽǌĞƐŶŽƐĐĂŶƚŽƐĞĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐ
ĐŽŵĞĮĐĄĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞĂƐŐƵĞƌƌĂƐƉĂƌĂĂĐĞůĞƌĂƌĂĚĞƌƌŽƚĂĚŽƐĞǆĠƌĐŝƚŽƐ
ŝŶŝŵŝŐŽƐ͘ůĂƐƚĂŵďĠŵĞǆŝŐŝĂŵĂůƚŽƐƐĂůĄƌŝŽƐ;ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƉĂŐŽƐĂŽƐ
ƐĞƵƐ͞ĂŐĞŶƚĞƐ͟ŵĂƐĐƵůŝŶŽƐͿƉŽƌĐĂŶƚŽĞĚŽƚĞƐĂŝŶĚĂŵĂŝƐĂůƚŽƐƉĂƌĂ
o casamento.
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŵƌĞƐƵŵŽ͕ǀĄƌŝĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƉĂƌĞĐĞŵĞƐƚĂƌĞŵĐŽŵƵŵ
ĞŶƚƌĞŵƵŝƚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂŶƟŐĂƐŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƐƐƵĂƐĂƟƚƵĚĞƐ
Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ͘ DƵůŚĞƌĞƐ ĐŽŵƵŶƐ ŶĞƐƐĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕
geralmente eram impedidas de possuir propriedades, escolhendo
seus próprios cônjuges ou iniciar o divórcio. Elas eram geralmente
ǀŝƐƚĂƐĐŽŵŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞƷƟůĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵĞŶƚŽƐĞǆƵĂůƉĂƌĂ
ϲϳͲůŐƵŵĂƐĨŽŶƚĞƐƚĂŵďĠŵƌĞůĂƚĂŵƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐĂŶĚĂǀĂŵŶƵƐƉĞůĂĐĂƐĂƐĂŐƌĂĚĂ͕ŵĂƐŶĆŽŚĄ
ĐŽŶƐĞŶƐŽƐŽďƌĞĞƐƐĞƉŽŶƚŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĂŶƵĚĞǌĠĐŽŶĮƌŵĂĚĂĞŵ,ĂĚŝƚŚ
ƵŬŚĂƌŝ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŶĆŽŚĄƌĞƉƷďůŝĐĂƐŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽŽƵ,ĂĚŝƚŚŽƌĚĞŶĂŶĚŽƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐ
ĐŽďƌŝƐƐĞŵŵĂŝƐƐĞƵƐĐŽƌƉŽƐ͕ũĄƋƵĞĞŵŐĞƌĂůŚĂǀŝĂŽŚĄďŝƚŽĚĞƐŽďƌĞƉŽƌƐĞƵƐĐŽƌƉŽƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐƐĞĂĐŽƐƚƵŵĂǀĂŵĂǀĞƐƟƌͲƐĞĞƐĐĂƐƐĂŵĞŶƚĞ͘
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homens. No entanto, também estavam geralmente livres de quaisquer
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĨŽƌŵĂůĞĞƌĂŵĚĞĨĂƚŽĞŶĐŽƌĂũĂĚĂƐĂĐŽďƌŝƌ
ƉŽƵĐŽĚĞƐĞƵĐŽƌƉŽ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂŶƵĚĞǌĂďƐŽůƵƚĂ͘ƉĂƌƟƌĚĞƵŵ
ponto de vista religioso, algumas mulheres privilegiadas também eram
ƉĞƌŵŝƟĚĂƐĂŽĐƵƉĂƌĂůƚŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞŚŽŶƌĂŶĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐĚĞ
ƐƵĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŵŽƐĂĐĞƌĚŽƟƐĂƐ͕ƉƌŽĨĞƟƐĂƐĞĂƚĠĚĞƵƐĂƐ͘

0XOKHUHVQDV6RFLHGDGHV6HFXODUHV0RGHUQDV
EĂĞƌĂĂƚƵĂů͕ŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƌĞĂůŵĞŶƚĞĮǌĞƌĂŵŐƌĂŶĚĞƐŐĂŶŚŽƐ
ƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŵĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐŝǀŝůŝǌĂĕƁĞƐĂŶƟŐĂƐ͕ĞŵďŽƌĂ
ĂŝŶĚĂĞǆŝƐƚĂŵǀĄƌŝĂƐƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƐďĄƐŝĐĂƐ͘EŽKĐŝĚĞŶƚĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
conquistaram, justamente, os direitos de propriedade, de trabalhar
para si mesmas e manter seus próprios ganhos, sair livremente e sem
permissão, escolher seus cônjuges e o direito envolvido no processo
ƉŽůşƟĐŽ͘
ŵďŽƌĂĂŝŶĚĂĞǆŝƐƚĂŵĚĞƐĂĮŽƐŶŽŵƵŶĚŽŽĐŝĚĞŶƚĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽ
ƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝŐƵĂůƉŽƌŝŐƵĂů͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐŝŐƵĂŝƐ
de seleção, promoção e dignidade - mais proeminente no recente
movimento #MeToo. É em relação a este ponto, a dignidade geral da
ŵƵůŚĞƌ͕ƋƵĞĞƐƚĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĂŐŽƌĂƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌĄ͘
ŽŵŽƐĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŵĚĞƚĂůŚĞƐ͕ƵŵĂĚĂƐŵĂŝŽƌĞƐ
ĐƌşƟĐĂƐŚŽũĞĚŝƌŝŐŝĚĂƐăƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐĠĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĞƵ
ĐſĚŝŐŽĚĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂ͘EĂŵĞŶƚĞĚĞŵƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŚŽũĞ͕ůŝďĞƌĚĂĚĞ
- ou libertação de mulheres - de alguma forma, equivale a uma
redução na roupa; a pele que uma mulher mostra, ou pode mostrar,
ĠĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƵŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞƋƵĆŽ͞ůŝďĞƌƚĂ͟ĞůĂĠ͘
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ ŽƉƌŝŵŝĚĂƐ ĚĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĂŶƟŐĂƐ ĞƌĂŵ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞŶĐŽƌĂũĂĚĂƐ͕ƐĞŶĆŽĐŽĂŐŝĚĂƐ͕ĂĞǆŝďŝƌƐĞƵƐĐŽƌƉŽƐ
ĞŵƉƷďůŝĐŽĞĂƐĞǀĞƐƟƌĚĂŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐƉƌŽǀŽĐĂŶƚĞƉŽƐƐşǀĞů͘
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Este recurso não representou libertação ou obtenção de quaisquer
direitos para elas, mas representava apenas a atualização dos desejos
carnais dos homens ao seu redor que procuravam contemplar com
ůƵǆƷƌŝĂŽƐĐŽƌƉŽƐĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĚĂŵĞƐŵĂŵĂŶĞŝƌĂƋƵĞĞůĂƐĐŽŶƟŶƵĂŵ
Ă ĨĂǌĞƌ ŚŽũĞ͘  ĂƵƚŽƌĂ >ĂƵƌŝĞ ^ŚƌĂŐĞ ƌĞƷŶĞ ǀĄƌŝŽƐ ƌĞǀĞůĂĚŽƐ ĚĂƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƐŽďƌĞŽƐƚĂƚƵƐŐĞƌĂů͕ĐŽŶĚŝĕĆŽĞŽďũĞƟǀĂĕĆŽ
precoce das mulheres, observando:
͙ŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĂ'ĞƌĚĂ>ĞƌŶĞƌĂƌŐƵŵĞŶƚĂƋƵĞƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌ
ĐŽŵŽĂƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽĞǀŽůƵŝƵŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵŽƐĞŶƚĞŶĚĞƌ
͞^ƵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂƌĞŐƵůĂĕĆŽƐĞǆƵĂůĚĞƚŽĚĂƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽƐ
ĞƐƚĂĚŽƐĂƌĐĂŝĐŽƐĞƐƵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂĞƐĐƌĂǀŝǌĂĕĆŽĚĞĨġŵĞĂƐ͘͟
;>ĞƌŶĞƌϭϵϴϲ͕ϭϮϰͿ͘>ĞƌŶĞƌĞƐĐƌĞǀĞ͗
͞ ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ Ă ƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞƌŝǀĂƐƐĞ
diretamente da escravização de mulheres, de consolidação
e de formação de classes. As conquistas militares no
ƚĞƌĐĞŝƌŽŵŝůġŶŝŽĂ͕͘͘ůĞǀĂƌĂŵĂĞƐĐƌĂǀŝĚĆŽĞĂďƵƐŽƐĞǆƵĂů
ĚĞŵƵůŚĞƌĞƐĞŵĐĂƟǀĞŝƌŽ͘ŽŵŽĂĞƐĐƌĂǀŝĚĆŽƐĞƚŽƌŶŽƵ
ƵŵĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͕ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐĚĞĞƐĐƌĂǀŽƐ
ĂůƵŐĂǀĂŵƐƵĂƐĞƐĐƌĂǀĂƐĐŽŵŽƉƌŽƐƟƚƵƚĂƐ͕ĞĂůŐƵŶƐŵĞƐƚƌĞƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂŵďŽƌĚĠŝƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐƉŽƌĞƐĐƌĂǀŽƐ͘͟;>ĞƌŶĞƌ
ϭϵϴϲ͕ϭϯϯͿ͘
>ĞƌŶĞƌƐƵŐĞƌĞƋƵĞƉƌŽƐƟƚƵƚĂƐĞĐŽŶĐƵďŝŶĂƐĞƌĂŵƵƐĂĚĂƐƉĞůŽƐ
ŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞƐĐŽŵŽƐşŵďŽůŽƐĚĞƌŝƋƵĞǌĂĞƉŽĚĞƌ͕ĞĞƐƐĂƉƌĄƟĐĂ
ĨŽŝĞŶƚĆŽŝŵŝƚĂĚĂƉŽƌŽƵƚƌŽƐŚŽŵĞŶƐƌŝĐŽƐĞƐƚĂƚƵƐ;>ĞƌŶĞƌϭϵϴϲ͕
ϭϯϯͿ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƐŝŶĚŝŐĞŶƚĞƐŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĞƌĂŵĨŽƌĕĂĚŽƐĂ
ǀĞŶĚĞƌĮůŚŽƐ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽĂŽĨĞƌƚĂĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂƉĂƌĂĞƐƐĞ
Įŵ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕͞ăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽƐĞǆƵĂůĚĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐĚĂĐůĂƐƐĞĚŽƐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐƐĞƚŽƌŶŽƵŵĂŝƐĮƌŵĞŵĞŶƚĞ
ĞŶƌĂŝǌĂĚĂ͕ĂǀŝƌŐŝŶĚĂĚĞĚĞĮůŚĂƐƌĞƐƉĞŝƚĄǀĞŝƐƚŽƌŶŽƵͲƐĞƵŵĂƟǀŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂĂĨĂŵşůŝĂ͘͟
KƌĞůĂƚŽĚĞ>ĞƌŶĞƌĐŽŶĞĐƚĂĨŽƌŵĂƐŵŽĚĞƌŶĂƐĚĞƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽ
ĂƉƌĄƟĐĂƐƐŽĐŝĂŝƐŽƉƌĞƐƐŝǀĂƐ͗ĂĞƐĐƌĂǀŝǌĂĕĆŽĚĞŵƵůŚĞƌĞƐĞŽ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĞƐĐƌĂǀĂƐĐŽŵŽƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĞǆƵĂůĂ
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ser trocada dentro e fora do casamento. Por outro lado, atribuir
ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůăĞƐĐƌĂǀŝĚĆŽĞĨŽƌŵĂĕĆŽ
ĚĞĐůĂƐƐĞĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ͕'ĂǇůĞZƵďŝŶƚƌĂĕĂĂŽƌŝŐĞŶƐĚĂƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽ
aos sistemas de parentesco nos quais as mulheres são trocadas
como presentes entre as famílias para cimentar laços sociais ƟƚƵůŽƐ͘;ZƵďŝŶϭϵϳϱ͕ϭϳϱͿ͘ZƵďŝŶĞƐĐƌĞǀĞ͗
Se as mulheres são os presentes, então os homens são os
parceiros de troca. E são os parceiros, não os presentes,
a quem a troca recíproca confere seu poder quase
ŵşƐƟĐŽĚĞǀşŶĐƵůŽƐŽĐŝĂů͘ƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƚĂůƐŝƐƚĞŵĂƐĆŽ
tais que as mulheres não estão em posição de realizar
ŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĚĞ ƐƵĂ ƉƌſƉƌŝĂ ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘ ŶƋƵĂŶƚŽ ĂƐ
ƌĞůĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐƚƌŽĐĂŵŵƵůŚĞƌĞƐ͕
ƐĆŽŽƐŚŽŵĞŶƐŽƐďĞŶĞĮĐŝĄƌŝŽƐĚŽƉƌŽĚƵƚŽĚĞƐƐĂƐƚƌŽĐĂƐ
ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐŽĐŝĂů͘;ZƵďŝŶϭϵϳϱ͕ϭϳϰͿ͘
Em outras palavras, na própria criação da sociedade, as mulheres
foram supostamente subordinadas por meio de trocas rituais
ĂĮŵĚĞĐƌŝĂƌůĂĕŽƐĚĞƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽĞŶƚƌĞŽƐŚŽŵĞŶƐĐŽŵŽŽ
fundamento da ordem social... Rubin escreve...
͞ƚƌŽĐĂĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ͟ĠƵŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵƚŽƌĂĞƵŵ
conceito poderoso. É atraente porque coloca a opressão
ĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂŽŝŶǀĠƐĚĞďŝŽůŽŐŝĂ͙͘
;ZƵďŝŶϭϵϳϱ͗ϭϳϱͿ͘
Nas contas de Lerner e Rubin, a prostituição (mulheres
ĞŶǀŽůǀĞƌͲƐĞĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƐĞǆƵĂŝƐƉĂƌĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƐĞǆƚƌşŶƐĞĐĂƐͿ
ĞƚƌĄĮĐŽĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ;ĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞůĂĕƁĞƐ
ƐĞǆƵĂŝƐĚĞŽƵƚƌŽƐͿĂŶƚĞĐĞĚĞŵĂŵĞƌĐĂŶƟůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐŽŝƐĂƐ͕
e é um fenômeno transhistórico e transcultural que assume
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞƐƐĂ͞ŵĞƌĐĂŶƟůŝǌĂĕĆŽ͟ĐŽŶƟŶƵĂĂƚĠŚŽũĞŽŶĚĞĂŽďũĞƟĮĐĂĕĆŽ
ƐĞǆƵĂů ĚĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ ƐƵƉŽƐƚĂŵĞŶƚĞ ĂƐƐƵŵŝƵ ĨŽƌŵĂƐ ŵĂŝƐ ƐƵƟƐ
Ğ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐ͕ ĐŽŵŽ͗ ŵƵůŚĞƌĞƐ ĐŽŵ ƉŽƵĐĂ ƌŽƵƉĂ Ğŵ
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publicidade e mídia (em muitos casos, nada tendo a ver com o produto
ĞŵƐŝͲĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĚĞŚĂŵďƷƌŐƵĞƌ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞƐ͕ĂƵƚŽŵſǀĞŝƐĞƚĐ͘Ϳ͕
ƉŽƌŶŽŐƌĂĮĂ͕ďĂƌĞƐĚĞƐƚƌŝƉͲƚĞĂƐĞ͕ĐĞƌƚŽƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐĚĂƌĞĚĞĞǆŝŐŝŶĚŽ
ƋƵĞĂƐŐĂƌĕŽŶĞƚĞƐƵƐĞŵƌŽƵƉĂƐĐƵƌƚĂƐĞ͞ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ͟ƌĞǀĞůĂĚŽƌĞƐ͕Ğ͕
ŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂŐƌĂŶĚĞġŶĨĂƐĞŶĂĐŝƌƵƌŐŝĂĞƐƚĠƟĐĂͲĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞƐĞŝŽƐĞŵĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘
Em resumo, com muita frequência para as mulheres de hoje, sua
ĨĞůŝĐŝĚĂĚĞŶĂǀŝĚĂĚĞƉĞŶĚĞĚĞƐƵĂƵƟůŝĚĂĚĞƉĂƌĂŽƐŚŽŵĞŶƐ͖ƋƵĞƐĞƵ
ǀĂůŽƌĐŽŵŽƉĞƐƐŽĂĚĞƉĞŶĚĞŵĂŝƐĚĞƚĂŵĂŶŚŽĚŽƐƵƟĆƋƵĞŽƚĂŵĂŶŚŽ
ĚŽŝŶƚĞůĞĐƚŽŽƵĚŽĐĂƌĄƚĞƌ͘

$3RVLomR+LVWyULFDGDV0XOKHUHVQD7UDGLomR5HOLJLRVD
dĞŶĚŽĞǆĂŵŝŶĂĚŽďƌĞǀĞŵĞŶƚĞĂƐĂƟƚƵĚĞƐĚĂƐĐŝǀŝůŝǌĂĕƁĞƐĂŶƟŐĂƐĞ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞĐƵůĂƌŵŽĚĞƌŶĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƉĂƐƐĂƌĞŵŽƐĂ
nossa atenção separadamente para uma revisão mais detalhada das
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐĚĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐĚŽ:ƵĚĂşƐŵŽĞƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͘
sŝƐƚŽƋƵĞĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĚĞƐƐĂƐĚƵĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐŵŽůĚĂŵĂƐǀŝĚĂƐĚĞŵƵŝƚĂƐ
ƉĞƐƐŽĂƐŚŽũĞŶŽŵƵŶĚŽ͕ĞĚĞǀŝĚŽƚĂŵďĠŵăƐƵĂƐŵƵŝƚĂƐĐƌĞŶĕĂƐ
ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂƐĐŽŵŽ/ƐůĂŵ͕ĞůĞƐĞǆŝŐĞŵƵŵĂƌĞǀŝƐĆŽŵĂŝƐƉƌŽĨƵŶĚĂ
para melhor compreender e apreciar a posição Islâmica em relação
ăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͘
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵďƌĂƌƋƵĞĂƟƚƵĚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐĞƵƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐŵƵĚĂƌĂŵĚƌĂŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆƐĂŽ
ůŽŶŐŽĚŽƐƷůƟŵŽƐƐĠĐƵůŽƐĚĞǀŝĚŽăƐĞĐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĂƌĞǀŝƐĆŽĞǆĂŵŝŶĂƌĄĂƉĞŶĂƐĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĞĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐ
ĐŝƚĂĚĂƐƉĞůĂƐĮŐƵƌĂƐĂƵƚŽƌŝƚĄƌŝĂƐĞŵĐĂĚĂƵŵĂĚĞƐƐĂƐĚƵĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͕
ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂŝŶĚĂƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿƉŽƌ
ƵŵŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽĚĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͘
WŽƌĮŵ͕ĐŽŶĐůƵƐƁĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐĞƌĆŽĨĞŝƚĂƐƋƵĂŶƚŽăƌĞůĂĕĆŽĚĂƐ
ĂƟƚƵĚĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐĂŽůŽŶŐŽĚĞŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ
:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵĂƉƌĄƟĐĂďşďůŝĐĂƌĞĂůĚŽƐƉƌŽĨĞƚĂƐ͘
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$9LVmR3UHGRPLQDQWHPHQWH1HJDWLYD
GDV0XOKHUHVQDV(VFULWXUDV-XGDLFR&ULVWmV
Para ter um entendimento adequado das escrituras Judaico-Cristãs
sobre a percepção das mulheres, é preciso primeiro olhar para a
ƉƌĞŵŝƐƐĂƋƵĞĠƵƐĂĚĂƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌĂƐƋƵĂůŝĚĂĚĞƐĞƉĂƉĠŝƐĚĞŵƵůŚĞƌ͘
Essa premissa é a história bíblica da criação de Adão e Eva, e o pecado
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽĐŽŵĂŝŶŐĞƐƚĆŽĚĂŵĂĕĆƉƌŽŝďŝĚĂ͘ƉĂƌƟƌĚĞůĞ͕ĚĞĐŽƌƌĞĂ
ǀŝƐĆŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞŶĞŐĂƟǀĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŵŐĞƌĂůĞŽĐŽŶĐĞŝƚŽ
ƚĞŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞƉĞĐĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂů͘
ŵ'ġŶĞƐŝƐϮ͗ϰĂϯ͗Ϯϰ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞĚĆŽĞǀĂĠĚĞƚĂůŚĂĚĂũƵŶƚŽĐŽŵ
ŽƉĞĐĂĚŽĚĞůĞƐ͘ĞƵƐŚĂǀŝĂŝŶƐƚƌƵşĚŽĚĆŽĞǀĂĂŶĆŽĐŽŵĞƌĚĂĄƌǀŽƌĞ
ƉƌŽŝďŝĚĂŶŽ:ĂƌĚŝŵĚŽĚĞŶ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĨŽŝ^ĂƚĂŶĄƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƵŵĂ
ƐĞƌƉĞŶƚĞ͕ƋƵĞĞŶƚĆŽĐŽŶǀĞŶĐĞƵǀĂĂĐŽŵĞƌĚĂĄƌǀŽƌĞĞ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕
ela convenceu Adão a comer junto com ela. Quando perguntado por
ĞƵƐƐŽďƌĞŽƋƵĞĞůĞŚĂǀŝĂĨĞŝƚŽ͕ĚĆŽƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗
ŝƐƐĞŽŚŽŵĞŵ͗͞&ŽŝĂŵƵůŚĞƌƋƵĞŵĞĚĞƐƚĞƉŽƌĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌĂ
ƋƵĞŵĞĚĞƵĚŽĨƌƵƚŽĚĂĄƌǀŽƌĞ͕ĞĞƵĐŽŵŝ͘͟Es/͕'ġŶĞƐŝƐϯ͗ϭϮ͘
ŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĞƵƐĚŝƐƐĞĂǀĂ͗
͞ ŵƵůŚĞƌ͕ ĞůĞ ĚĞĐůĂƌŽƵ͗ DƵůƟƉůŝĐĂƌĞŝ ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĞ Ž ƐĞƵ
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽŶĂŐƌĂǀŝĚĞǌ͖ĐŽŵƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽǀŽĐġĚĂƌĄăůƵǌĮůŚŽƐ͘
^ĞƵĚĞƐĞũŽƐĞƌĄƉĂƌĂŽƐĞƵŵĂƌŝĚŽ͕ĞĞůĞĂĚŽŵŝŶĂƌĄ͘͟Es/͕
'ġŶĞƐŝƐϯ͗ϭϲϲϴ.
ϲϴͲŽůŽŶŐŽĚĞƐƚĞůŝǀƌŽ͕ĨŽƌĂŵĨĞŝƚĂƐƚŽĚĂƐĂƐƚĞŶƚĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂ
ũƵƐƚĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽĐŽŶƚĞǆƚŽĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽƉŽƌƚƌĄƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞŶƐƐĞŵƉƌĞƋƵĞĨŽƐƐĞ
ƉŽƐƐşǀĞů͘ K ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞƐƐĂ ƉĂƐƐĂŐĞŵ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ Ğŵ 'ġŶĞƐŝƐ Ġ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ ƉĞůŽ ƐĞŐƵŝŶƚĞ
ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĚŽďĞŵƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽƌĐƌŝƐƚĆŽĂƵƚŽƌŝƚĄƌŝŽĚĞDĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇ;ϭϳϭϰͿ͘Ğ
'ĞŶĞƐŝƐϯ͗ϭϲͲϭϳ͕ĞůĞĞƐĐƌĞǀĞ͗͞ŵƵůŚĞƌ͕ƉŽƌƐĞƵƉĞĐĂĚŽ͕ĞƐƚĄĐŽŶĚĞŶĂĚĂĂƵŵĞƐƚĂĚŽĚĞƚƌŝƐƚĞǌĂ
ĞƐƵũĞŝĕĆŽ͖ƉƵŶŝĕƁĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐĚĂƋƵĞůĞƉĞĐĂĚŽ͕ĞŵƋƵĞĞůĂƉƌŽĐƵƌŽƵƐĂƟƐĨĂǌĞƌŽĚĞƐĞũŽĚĞ
ƐĞƵƐŽůŚŽƐ͕ĚĂĐĂƌŶĞĞĚĞƐĞƵŽƌŐƵůŚŽ͘WĞĐĂĚŽƚƌŽƵǆĞƚƌŝƐƚĞǌĂĂŽŵƵŶĚŽ͖ŝƐƐŽĨĞǌĚŽŵƵŶĚŽƵŵ
ǀĂůĞĚĞůĄŐƌŝŵĂƐ͘EĆŽĂĚŵŝƌĂƋƵĞŶŽƐƐĂƐƚƌŝƐƚĞǌĂƐƐĞũĂŵŵƵůƟƉůŝĐĂĚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶŽƐƐŽƐƉĞĐĂĚŽƐ
ƐĆŽĂƐƐŝŵ͘ůĞŐŽǀĞƌŶĂƌĄĂƟ͕ĠĂŽƌĚĞŵĚĞĞƵƐ͕ĞƐƉŽƐĂƐ͕ƐĞũĂƐƵũĞŝƚĂĂƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐŵĂƌŝĚŽƐ͘^Ğ
ŚŽŵĞŵŶĆŽƟǀĞƐƐĞƉĞĐĂĚŽ͕ĞůĞƐĞŵƉƌĞƚĞƌŝĂŐŽǀĞƌŶĂĚŽĐŽŵƐĂďĞĚŽƌŝĂĞĂŵŽƌ͖ƐĞĂŵƵůŚĞƌŶĆŽ
pecasse, ela sempre teria obedecido com humildade e mansidão. Adam colocou a culpa em sua
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WĂƌĂĚĆŽ͕ĞƵƐƚĂŵďĠŵĚŝƐƐĞ͗
͞ĂŽŚŽŵĞŵĚĞĐůĂƌŽƵ͗͞sŝƐƚŽƋƵĞǀŽĐġĚĞƵŽƵǀŝĚŽƐăƐƵĂŵƵůŚĞƌ
ĞĐŽŵĞƵĚŽĨƌƵƚŽĚĂĄƌǀŽƌĞĚĂƋƵĂůĞƵůŚĞŽƌĚĞŶĂƌĂƋƵĞŶĆŽ
comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você
ƐĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĄĚĞůĂƚŽĚŽƐŽƐĚŝĂƐĚĂƐƵĂǀŝĚĂ͘͟Es/͕'ġŶĞƐŝƐϯ͗ϭϳ͘
Assim, na Bíblia, o retrato de Eva como uma sedutora permanece
ĐŽŵŽƵŵůĞŐĂĚŽĚƵƌĂĚŽƵƌŽƋƵĞŵŽůĚĂŵƵŝƚĂƐĚĂƐĂƟƚƵĚĞƐ:ƵĚĂŝĐŽͲ
ƌŝƐƚĆƐƉĂƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞƐƐĞƉŽŶƚŽ͘ƐƚĞůĂŵĞŶƚĄǀĞůůĞŐĂĚŽ
é a crença de que Eva, como mãe de todas as mulheres, passou
ĂĚŝĂŶƚĞĂĐƵůƉĂ͕ŶĂƚƵƌĞǌĂĞŶŐĂŶŽƐĂĞƉƵŶŝĕĆŽăƐĮůŚĂƐͲĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ĚĞƚŽĚĂĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘ĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞƐƐĂĐƌĞŶĕĂĠĂƉĂƌĞŶƚĞŶŽŶƟŐŽ
dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ŽŶĚĞĂĮƌŵĂ͗
͞ĞƐĐŽďƌŝƋƵĞŵƵŝƚŽŵĂŝƐĂŵĂƌŐĂĚŽƋƵĞĂŵŽƌƚĞĠĂŵƵůŚĞƌ
que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos
ƐĆŽĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘KŚŽŵĞŵƋƵĞĂŐƌĂĚĂĂĞƵƐĞƐĐĂƉĂƌĄĚĞůĂ͕ŵĂƐ
ĂŽƉĞĐĂĚŽƌĞůĂĂƉĂŶŚĂƌĄ͘͞sĞũĂ͕͟ĚŝǌŽDĞƐƚƌĞ͕͞ĨŽŝŝƐƚŽƋƵĞ
descobri: Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a
sua razão de ser, sim, durante essa minha busca que ainda não
terminou, entre mil homens, descobri apenas um que julgo
ĚŝŐŶŽ͕ŵĂƐĞŶƚƌĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĂĐŚĞŝƵŵĂƐĞƋƵĞƌ͘͟Es/͕
ĐůĞƐŝĂƐƚĞƐϳ͗ϮϲͲϮϴ69.
esposa; mas embora fosse culpa dela convencê-lo a comer o fruto proibido, era culpa dele ouviůĂ͘ƐƐŝŵ͕ŽƐƉĞĚŝĚŽƐĨƌşǀŽůŽƐĚŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ŶŽĚŝĂĚŽ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞĞƵƐ͕ƐĞƌĆŽĐŽŶƚƌĂĞůĞƐ͙͘͘͟
;,ĞŶƌǇ͕D͘;ϭϵϵϳͿ͘ŽŵĞŶƚĄƌŝŽĐŽŶĐŝƐŽĚĞDĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇĞŵƚŽĚĂĂşďůŝĂ͘EĂƐŚǀŝůůĞ͗d͘EĞůƐŽŶͿ͘
ϲϵ Ͳ ŽŵĞŶƚĄƌŝŽ͗ ^ĂůŽŵĆŽ͕ Ğŵ ƐƵĂ ďƵƐĐĂ ƉĞůĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ Ğ ƌĂǌĆŽ ĚĂƐ ĐŽŝƐĂƐ͕ ŚĂǀŝĂ ƐŝĚŽ
miseravelmente iludido. Mas ele aqui fala com tristeza divina. Ele sozinho quem constantemente
ǀŝƐĂ ĂŐƌĂĚĂƌ Ă ĞƵƐ͕ ƉŽĚĞ ĞƐƉĞƌĂƌ ĞƐĐĂƉĂƌ͖ Ž ƉĞĐĂĚŽƌ ĚĞƐĐƵŝĚĂĚŽ ƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞ ŶĆŽ ĐĂŝƌĄ
mais. Agora ele descobriu mais do que nunca o mal do grande pecado pelo qual havia sido
culpado, o amor de muitas mulheres estranhas, 1 Reis 11: 1. Uma mulher completamente ereta
ĞƉŝĞĚŽƐĂ͕ĞůĞŶĆŽƟŶŚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ͘ŽŵŽĠƋƵĞƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌŝĂĂůŐƵĠŵĞŶƚƌĞŽƐ
ƋƵĞŚĂǀŝĂŵĐŽůĞĐŝŽŶĂĚŽ͍ƐĞƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĚĞůĞƐĞƐƟǀĞƐƐĞďĞŵĚŝƐƉŽƐƚŽ͕ƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽƚĞŶĚĞƌŝĂ
ĂƚŽƌŶĄͲůŽƐƚŽĚŽƐƋƵĂƐĞŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌƐŽŶĂŐĞŵ͘ůĞĂƋƵŝĂĚǀĞƌƚĞŽƵƚƌŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂŽƐƉĞĐĂĚŽƐƉĂƌĂ
ƋƵĞ ŚŽƵǀĞƐƐĞ ƐŝĚŽ ƚƌĂşĚŽ͘ DƵŝƚŽƐ ŚŽŵĞŶƐ ƉŝĞĚŽƐŽƐ ƉŽĚĞŵ ĐŽŵ ŐƌĂƟĚĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ƋƵĞ ĞůĞ
encontrou uma mulher prudente e virtuosa na esposa de seu seio; mas aqueles homens que
ƐĞŐƵŝƌĂŵŽĐĂŵŝŶŚŽĚĞ^ĂůŽŵĆŽ͕ŶĆŽƉŽĚĞŵĞƐƉĞƌĂƌƋƵĞĞŶĐŽŶƚƌĂƐƐĞƵŵĂ͘;ŽŵĞŶƚĄƌŝŽĐŽŶĐŝƐŽ
ĚĞDĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇ͕ϭϳϬϲͿ͘
KƋƵĞĠĞǀŝĚĞŶƚĞĂƉĂƌƟƌĚĞƐƐĞĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĠƋƵĞŽĂƵƚŽƌ͕ŶĂƚĞŶƚĂƟǀĂĚĞƐĞĚĞĨĞŶĚĞƌĐŽŶƚƌĂ
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Em outra parte da literatura hebraica encontrada na Bíblia Católica lemos:
͞&ŽŝƉĞůĂŵƵůŚĞƌƋƵĞĐŽŵĞĕŽƵŽƉĞĐĂĚŽ͕ĞĠƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂƋƵĞ
ƚŽĚŽƐŵŽƌƌĞŵŽƐ͘͟ĐůĞƐŝĄƐƟĐŽ͕Ϯϱ͗ϯϯ͘
KƵƚƌĂ ƉĂƐƐĂŐĞŵ ĚŽ ŶƟŐŽ dĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ ĞƐƋƵĞĐŝĚĂ͕
ĚĞĮŶĞŽǀĂůŽƌĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŶƚƌĞϱϬйĞϲϲйĚŽǀĂůŽƌĚŽƐŚŽŵĞŶƐ
dependendo da idade deles:
͞ŝƐƐĞƚĂŵďĠŵŽ^E,KZĂDŽŝƐĠƐ͗ŝŐĂŽƐĞŐƵŝŶƚĞĂŽƐŝƐƌĂĞůŝƚĂƐ͗
^ĞĂůŐƵĠŵĮǌĞƌƵŵǀŽƚŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚĞĚŝĐĂŶĚŽƉĞƐƐŽĂƐĂŽ^ĞŶŚŽƌ͕
faça-o conforme o devido valor; Atribua aos homens entre vinte
e sessenta anos o valor de seiscentos gramas de prata, com base
ŶŽƉĞƐŽƉĂĚƌĆŽĚŽƐĂŶƚƵĄƌŝŽ͖͕ƐĞĨŽƌŵƵůŚĞƌ͕ĂƚƌŝďƵĂͲůŚĞŽǀĂůŽƌ
de trezentos e sessenta gramas. Se for alguém que tenha entre
cinco e vinte anos, atribua aos homens o valor de duzentos e
ƋƵĂƌĞŶƚĂŐƌĂŵĂƐĞăƐŵƵůŚĞƌĞƐŽǀĂůŽƌĚĞĐĞŶƚŽĞǀŝŶƚĞŐƌĂŵĂƐ͘
Se for alguém que tenha entre um mês e cinco anos de idade,
ĂƚƌŝďƵĂĂŽƐŵĞŶŝŶŽƐŽǀĂůŽƌĚĞƐĞƐƐĞŶƚĂŐƌĂŵĂƐĚĞƉƌĂƚĂĞăƐ
meninas o valor de trinta e seis gramas de prata. Se for alguém
que tenha de sessenta anos para cima, atribua aos homens o
ǀĂůŽƌĚĞĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂŐƌĂŵĂƐĞăƐŵƵůŚĞƌĞƐŽǀĂůŽƌĚĞĐĞŶƚŽ
e vinte gramasϳϬ͘͟Es/͕>ĞǀşƟĐŽϮϳ͗ϭͲϳ͘
No Novo Testamento, a tendência de representar a mulher como
ŝŶĨĞƌŝŽƌĐŽŶƟŶƵĂŶŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞWĂƵůŽ͘
͞ŵƵůŚĞƌĚĞǀĞĂƉƌĞŶĚĞƌĞŵƐŝůġŶĐŝŽ͕ĐŽŵƚŽĚĂĂƐƵũĞŝĕĆŽ͘
Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade
sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi
ŽǀĞƌƐŽĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĚĞƉƌĞĐŝĂƟǀŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĂĐƵƐĂ^ĂůŽŵĆŽ͕Ž^ĄďŝŽͬ^ĞŶƐĂƚŽ͕ĚĞ
ŵƵůŚĞƌĞŶŐŽ͘ƐƐĞƌĞƚƌĂƚŽ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƌƵŵŝŶƐƵůƚŽĂŽŐƌĂŶĚĞƐĄďŝŽZĞŝĞWƌŽĨĞƚĂĚĞĞƵƐ͕ŶĆŽ
ĠĂƉŽŝĂĚŽƉŽƌƋƵĞ͕ƐĞĨŽƐƐĞǀĞƌĚĂĚĞƋƵĞ^ĂůŽŵĆŽ ĞƐƚĂǀĂƐĞŐƵŝŶĚŽ ŶŽ͞ĐĂŵŝŶŚŽ͟ĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌ
ŵĄƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĞůĞ ƉŽĚĞƌŝĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ͞Ƶŵ ŚŽŵĞŵ ƌĞƚŽ͟ ŶĞƐƐĞ ĐĂŵŝŶŚŽ͍ ŶƚĞŶĚŝĚĂ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƐĂƉĂƐƐĂŐĞŵƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂŝŶĨĞůŝǌǀŝƐĆŽŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞŐĂƟǀĂ
ĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŵŐĞƌĂů͕ĂůĠŵĚĞĂĮƌŵĂƌƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐƚĂŵďĠŵĨŽƌĂŵĞŶŐĂŶĂĚŽƐƉĞůŽƉĞĐĂĚŽ͘
ϳϬ Ͳ ŽŵĞŶƚĄƌŝŽ͗ K ǌĞůŽ ƉĞůŽ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ĞƵƐ ĚŝƐƉƀƐ ŽƐ ŝƐƌĂĞůŝƚĂƐ͕ Ğŵ ĂůŐƵŵĂƐ ŽĐĂƐŝƁĞƐ͕ Ă
ĚĞĚŝĐĂƌĂƐŝŵĞƐŵŽƐŽƵĂƐĞƵƐĮůŚŽƐĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚŽ^ĞŶŚŽƌ͕ĞŵƐƵĂĐĂƐĂƉĂƌĂĂǀŝĚĂ͘ůŐƵŵĂƐ
pessoas que assim se dedicam podem ser empregadas como assistentes; em geral, eles deveriam
ƐĞƌƌĞƐŐĂƚĂĚŽƐƉŽƌƵŵǀĂůŽƌ͘;ŽŵĞŶƚĄƌŝŽĐŽŶĐŝƐŽĚĞDĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇ͕ϭϳϬϲͿ͘

220

'HVPLVWLÀFDQGRR,VODP
formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim
a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressoraϳϭ͘͟
E/s͕ϭdŝŵſƚĞŽϮ͗ϭϭͲϭϰ͘

Também do Novo Testamento,
͞DƵůŚĞƌĞƐ͕ƐƵũĞŝƚĞŵͲƐĞĂƐĞƵƐŵĂƌŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽĂŽ^ĞŶŚŽƌ͕ƉŽŝƐŽ
marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da
igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como
ĂŝŐƌĞũĂĞƐƚĄƐƵũĞŝƚĂĂƌŝƐƚŽ͕ƚĂŵďĠŵĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐƚĞũĂŵĞŵ
ƚƵĚŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƐĞƵƐŵĂƌŝĚŽƐ͘͟Es/͕ĨĠƐŝŽƐϱ͗ϮϮͲϮϰ͘
͞DƵůŚĞƌĞƐ͕ƐƵũĞŝƚĞŵͲƐĞĂƐĞƵƐŵĂƌŝĚŽƐ͕ĐŽŵŽĐŽŶǀĠŵĂƋƵĞŵ
ĞƐƚĄŶŽ^ĞŶŚŽƌ͘DĂƌŝĚŽƐ͕ĂŵĞŵƐƵĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŶĆŽĂƐƚƌĂƚĞŵ
com amarguraϳϮ͘͟Es/͕ŽůŽƐƐĞŶƐĞƐϯ͗ϭϴͲϭϵ͘
͞^ĞŵĞůŚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞŶƐŝŶĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŵĂŝƐǀĞůŚĂƐĂƐĞƌĞŵ
reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras
nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar
o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a
ĂŵĂƌĞŵƐĞƵƐŵĂƌŝĚŽƐĞƐĞƵƐĮůŚŽƐ͕ĂƐĞƌĞŵƉƌƵĚĞŶƚĞƐĞƉƵƌĂƐ͕
a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a
ƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐŵĂƌŝĚŽƐ͕ĂĮŵĚĞƋƵĞĂƉĂůĂǀƌĂĚĞĞƵƐŶĆŽƐĞũĂ
ĚŝĨĂŵĂĚĂ͘͟Es/͕dŝƚŽϮ͗ϯͲϱ͘
EŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƐŽƉŝŶŝƁĞƐĞĞƐĐƌŝƚŽƐĚŽƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆŽƐƚĞſůŽŐŽƐ
ĞůşĚĞƌĞƐĚŽĐůĞƌŽ͕ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƐǀĞƌƐŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐĂĐŝŵĂ͕ƚŽƌŶĂͲƐĞ
ϳϭͲŽŵĞŶƚĄƌŝŽ͗^ĞŐƵŶĚŽ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐŶĂ/ŐƌĞũĂ͖
ƉŽŝƐĞŶƐŝŶĂƌĠƵŵŽİĐŝŽĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͘DĂƐďŽĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƉŽĚĞŵĞĚĞǀĞŵĞŶƐŝŶĂƌĂŽƐĮůŚŽƐĞŵ
casa os princípios da religião verdadeira. Além disso, as mulheres não devem se achar dispensadas
ĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌŽƋƵĞĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƐĂůǀĂĕĆŽ͕ĞŵďŽƌĂŶĆŽĚĞǀĂŵƵƐƵƌƉĂƌĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͘ŽŵŽ
ĂŵƵůŚĞƌĨŽŝăƷůƟŵĂŶĂĐƌŝĂĕĆŽ͕ƋƵĞĠƵŵĂĚĂƐƌĂǌƁĞƐĚĞƐƵĂƐƵũĞŝĕĆŽ͕ĞŶƚĆŽĞůĂĨŽŝăƉƌŝŵĞŝƌĂ
ƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐĆŽ͘DĂƐŚĄƵŵĂƉĂůĂǀƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽ͖ƋƵĞĂƋƵĞůĂƐƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂŵĞŵƐŽďƌŝĞĚĂĚĞ͕ƐĞƌĆŽ
ƐĂůǀĂƐĞŵƚĞƌĮůŚŽƐ͕ŽƵĐŽŵĮůŚŽƐƉĞůŽDĞƐƐŝĂƐ͕ƋƵĞŵŶĂƐĐĞƵĚĞƵŵĂŵƵůŚĞƌ͘ĂƚƌŝƐƚĞǌĂĞƐƉĞĐŝĂů
ƉĞůĂƋƵĂůŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽĠƐƵũĞŝƚŽ͕ĚĞǀĞĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐĞǆĞƌĕĂŵƐƵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵ
ŵƵŝƚĂŐĞŶƟůĞǌĂ͕ƚĞƌŶƵƌĂĞĐĂƌŝŶŚŽ͘;ŽŵĞŶƚĄƌŝŽĐŽŶĐŝƐŽĚĞDĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇ͕ϭϳϬϲͿ͘
ϳϮͲŽŵĞŶƚĄƌŝŽ͗ƐĞƉşƐƚŽůĂƐŵĂŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐĂŽĞǆŝďŝƌĂŐůſƌŝĂĚĂŐƌĂĕĂĚŝǀŝŶĂ͕ĞŵĂŐŶŝĮĐĂƌŽ
^ĞŶŚŽƌ:ĞƐƵƐ͕ƐĆŽĂƐŵĂŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐĞŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌŽƐĚĞǀĞƌĞƐĚĂǀŝĚĂĐƌŝƐƚĆ͘EƵŶĐĂĚĞǀĞŵŽƐ
separar os privilégios e deveres do Evangelho. Submissão é o dever das esposas. Mas é submissão,
ŶĆŽĂƵŵĂƐĞǀĞƌĂƐĞŶŚŽƌĂŽƵƟƌĂŶŽƐĞǀĞƌŽ͕ŵĂƐĂŽƉƌſƉƌŝŽŵĂƌŝĚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶŽŝǀŽĚĞĐĂƌŝŶŚŽƐŽ
ĚĞǀĞƌ͘ŽƐŵĂƌŝĚŽƐĚĞǀĞŵĂŵĂƌƐƵĂƐĞƐƉŽƐĂƐĐŽŵĐĂƌŝŶŚŽĞƚĞƌŶƵƌĂ͘;ŽŵĞŶƚĄƌŝŽĐŽŶĐŝƐŽĚĞ
DĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇ͕ϭϳϬϲͿ͘
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ĐůĂƌĂƉƌŝŵĞŝƌŽŶŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ:ƵĚĂŝĐŽƐ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵZĂďŝŶŽƐ:ƵĚĞƵƐ͕
ŚĄŶŽǀĞŵĂůĚŝĕƁĞƐĞŵŽƌƚĞƐŝŶŇŝŐŝĚĂƐĂŵƵůŚĞƌĞƐĚĞǀŝĚŽăƋƵĞĚĂ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ĞǆŝƐƚĞŵƉĞůŽŵĞŶŽƐƚƌġƐůŝƐƚĂŐĞŶƐĚĞŵĂůĚŝĕƁĞƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐăƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽƚĞǆƚŽĚĂĞǆĞŐĞƐĞͲĐĂƉşƚƵůŽƐĚŽƌĂďŝŶŽůŝĞǌĞƌ͕
ƐĞŶĚŽĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚĞƐƐĂƐůŝƐƚĂƐ͘EĞƐƚĞĞůĞĂĮƌŵĂ͗
Ás mulheres Ele deu nove maldições e morte: o fardo do sangue
da menstruação e do sangue da virgindade; o ônus da gravidez; o
ĨĂƌĚŽĚŽƉĂƌƚŽ͖ŽĨĂƌĚŽĚĞĐƌŝĂƌŽƐĮůŚŽƐ͖ƐƵĂĐĂďĞĕĂĞƐƚĄĐŽďĞƌƚĂ
como um luto; ela fura a orelha como um escravo permanente
ou escrava que serve seu mestre; ela não é para ser acreditada
como testemunha; e depois de tudo - morte.
No Talmudeϳϯ, Midrash Rabbah declara:
KƐ ^ĄďŝŽƐ ĚŝǌĞŵ ƋƵĞ ƋƵĂƚƌŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƐĞ ĂƉůŝĐĂŵ ăƐ
mulheres: elas são gananciosas, bisbilhoteiras, preguiçosas
Ğ ĐŝƵŵĞŶƚĂƐ͘͘͘ ZĂďŝŶŽ zĞŚŽƐŚƵĂ Ăƌ EĂŚŵĂŶŝ ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂ͗
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƟǀĂƐĞĨĂůĂĚŽƌĂƐ͘KƌĂďŝŶŽ>ĞǀŝĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂ͗ůĂĚƌĂƐĞ
ǀĂŐĂďƵŶĚĂƐ͘;ĞƌĞŝƐŚŝƚZĂďďĂŚϰϱ͗ϱ͕dŚĞŽĚŽƌůďĞĐŬĞĚ͕͘WƉ͘
ϰϱϮͲϰϱϯͿ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĞŵǀĄƌŝŽƐůƵŐĂƌĞƐĚŽdĂůŵƵĚĞ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ŶĆŽĐŽŶĮĄǀĞŝƐĐ ŽŵŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͕ƉŽƌƋƵĞƐĆŽĚĞĮďƌĂŵŽƌĂůĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͕
ƐĞŶĚŽŝŶĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚŽŶƚĂƐ͕͞ŶĂƐŚŝŵĚĂĂƚĂŶŬĂůĂŚ͕͟;ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
^ŚĂďϯϯďĞ<ŝĚϴϬďͿ͘
dĂŵďĠŵ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐ:ƵĚĞƵƐŽƌƚŽĚŽǆŽƐƌĞĐŝƚĞŵĞŵ
ƐƵĂŽƌĂĕĆŽĚŝĄƌŝĂĚĂŵĂŶŚĆ͗
ĞŶĚŝƚŽ ƐĞũĂ ĞƵƐ͕ ZĞŝ ĚŽ ƵŶŝǀĞƌƐŽ͕ ƉŽƌ ŶĆŽ ŵĞ ƚĞƌĞƐ ĨĞŝƚŽ
mulher... (Shelo asani ishahϳϰͿ͘

ϳϯͲŽůĞĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂĚĞƚƌĂĚŝĕƁĞƐŽƌĂŝƐũƵĚĂŝĐĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽĂdŽƌĄ͘dĞŵĚŽŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͗Ă
DŝƐŚŶĄ;ϮϬϬĚͿ͕ĂĨŽƌŵĂĞƐĐƌŝƚĂƌĞĂůĚĂ>ĞŝĚĂşďůŝĂKƌĂůĚŽ:ƵĚĂşƐŵŽ͖ĞĂ'ĞŵĂƌĂ;ϱϬϬĚͿ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽ ƐŽďƌĞ Ă DŝƐŚŶĂŚ͘ KƐ ƚĞƌŵŽƐ dĂůŵƵĚ Ğ 'ĞŵĂƌĂ ƐĆŽ ăƐ ǀĞǌĞƐ
ƵƐĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĄǀĞů͘
ϳϰͲ/ƚƐŚĂŬŽǀ͕/͘;ϮϬϭϱͿ͘ġŶĕĆŽƐŵĂƟŶĂŝƐĐŽŵ<ĞƌŝĂƚ^ŚĞŵࠧŝƌŬŚŽƚ,ĂƐŚĂŚĂƌ/ŵ<ĞƌŝĂƚ^ŚĞŵĂ͘
&ůƵƐŚŝŶŐ͕Ez͗ĞŶ/ƐƌĂĞů/ŶĐͬ͘^ĐŚůĞƐŝŶŐĞƌ͕:͘;ϭϴϵϭͿ͘ŝŶĐŽůŝǀƌŽƐĚĞDŽŝƐĠƐ͘ىĂŵŝƐŚĂŚ۹ƵŵƐŚĞ
dŽƌĄ॒͗ŝŵŚĂͲŚĂĨܞĂƌŽƚܧĞͲƐĞĚĞƌŚĂͲƚĞĮůŽƚůĞͲ^ŚĂďƚŽƚŚĂͲƐŚĂŶĂŚ͘ŽƐƚŽŶ͕D͗,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
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sŽůƚĂŶĚŽŶŽƐƐĂĂƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐĂŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐWĂĚƌĞƐĚĂ/ŐƌĞũĂ͕
ĠĐůĂƌŽƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂƌĂŵĂǀĞƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŵŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ŵďŽƌĂƐĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐƉŝŶƚĞŵƵŵĐĞŶĄƌŝŽŵĞŶŽƐĚŽƋƵĞĂĚŵŝƌĄǀĞůĚĞ
uma grande da história Cristã no que se refere a mulheres - desde a
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂ/ŐƌĞũĂĂƚĠƉĞůŽŵĞŶŽƐ^ĠĐƵůŽys//͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
revisar essa história, pois os Cristãos ao longo do tempo acreditam que
seus santos e estudiosos são inspirados pelo Espírito Santo e, portanto,
ĚĞĨĞŶĚĞŵƋƵĞƐƵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐƐĆŽ͞ĂƉĂůĂǀƌĂĚĞĞƵƐ͘͟ƐƉĞƌĂͲƐĞ
ƋƵĞƵŵĂĐƵŝĚĂĚŽƐĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐƐĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĨĂƌĄĐŽŵƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
reconsiderem suas noções preconcebidas sobre o que realmente é a
͞ƉĂůĂǀƌĂĚĞĞƵƐ͟ĞƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞŽůŚĞŵĐŽŵŵĂŝƐƐŝŶĐĞƌŝĚĂĚĞĞĐŽŵ
menos preconceitos nas crenças Muçulmanas.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que grande parte da teologia
Cristã foi desenvolvida sob a sombra do Império Romano do século III,
onde os romanos e helenistas viam a sociedade mergulhada em formas
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘EĞƐƐĞĐĞŶĄƌŝŽ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
eram geralmente consideradas inferiores aos homens por natureza.
ƐƐĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽƉĂƌĞĐĞƚĞƌŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐ
dos primeiros Padres da Igreja que também consideravam as mulheres
inferiores.
Tanto a natureza como a lei colocam a mulher em uma condição
subordinada para o homem. (Santo Irineuϳϱ͕ĨƌĂŐŵĞŶƚŽŶǑϯϮ͘Ϳ
É a ordem natural entre as pessoas que as mulheres sirvam seus
ŵĂƌŝĚŽƐ͕ƐĞƵƐĮůŚŽƐĞƐĞƵƐƉĂŝƐ͕ƉŽƌƋƵĞĂũƵƐƟĕĂĚŝƐƐŽƌĞƐŝĚĞŶŽ
;ƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĞƋƵĞͿŽŵĞŶŽƌƐĞƌǀĞŽŵĞůŚŽƌ͘͘͘͘͘ƐƚĂĠĂũƵƐƟĕĂ
natural que os mais fracos cérebros servem os mais fortes.
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĠĞǀŝĚĞŶƚĞũƵƐƟĕĂŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĞƐĐƌĂǀŽƐĞƐĞƵƐ
mestres, que aqueles se destacam na razão, se destacam no poder.
;^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽϳϲWĞƌŐƵŶƚĂƐƐŽďƌĞŽ,ĞƉƚĂƚĞƵĐŚ͕ůŝǀƌŽ/͕Αϭϱϯ͘Ϳ
ϳϱͲŝƐƉŽĚĞ>ƵŐĚƵŶƵŵŶĂ'ĄůŝĂĚƵƌĂŶƚĞŽƐĠĐƵůŽ//Ě͕ƋƵĞĂŐŽƌĂĠ>ǇŽŶ͕&ƌĂŶĕĂ͘^ĞƵƐĞƐĐƌŝƚŽƐ
ĨŽƌĂŵ ŝŶŇƵĞŶƚĞƐ ŶŽ  ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ dĞŽůŽŐŝĂ ƌŝƐƚĆ͕ ĞůĞ Ġ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ĐŽŵŽ
Ƶŵ ƐĂŶƚŽ ƚĂŶƚŽ ƉĞůĂ /ŐƌĞũĂ KƌƚŽĚŽǆĂ KƌŝĞŶƚĂů ĐŽŵŽ ƚĂŵďĠŵ ƉĞůĂ /ŐƌĞũĂ ĂƚſůŝĐĂ͖ ĐŽŵ ĂŵďŽƐ
considerando-o um Pai da Igreja. Ele também foi discípulo de Policarpo de Esmirna, considerado
por muitos como um discípulo de João Evangelista.
ϳϲͲƵƌĞůŝƵƐƵŐƵƐƟŶƵƐ͕ŐŽƐƟŶŚŽĚĞ,ŝƉŽŶĂ͕ŵĂŝƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽ;ϯϱϰͲϰϯϬ
ĂͿ Ġ ƵŵĂ ĚĂƐ ĮŐƵƌĂƐ ŵĂŝƐ ĐĠůĞďƌĞƐ Ğ ĐĞŶƚƌĂŝƐ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ ŽĐŝĚĞŶƚĂů͘
EŽĂƚŽůŝĐŝƐŵŽZŽŵĂŶŽĞŶĂŽŵƵŶŚĆŽŶŐůŝĐĂŶĂ͕ĞůĞĠƵŵƐĂŶƚŽĞĂůƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƟŶƚŽŽƵƚŽƌ
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Qual é a diferença, seja na esposa ou na mãe, ainda é Eva a sedutora
ƋƵĞĚĞǀĞŵŽƐƚŽŵĂƌĐƵŝĚĂĚŽĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŵƵůŚĞƌ͘;^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽͿ͘
As mulheres devem cobrir a cabeça porque não são as imagens
ĚĞĞƵƐ͘͘͘ŽŵŽĂůŐƵĠŵƉŽĚĞƐƵƐƚĞŶƚĂƌƋƵĞĂŵƵůŚĞƌĠĂ
ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂĚĞĞƵƐƋƵĂŶĚŽĞůĂĞƐƚĄĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞƐƵũĞŝƚĂ
ăĚŽŵşŶŝŽĚŽŚŽŵĞŵĞŶĆŽƚĞŵŶĞŶŚƵŵƟƉŽĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͍
Pois ela pode nem ensinar, nem ser testemunha em um tribunal,
ŶĞŵĞǆĞƌĐĞƌĐŝĚĂĚĂŶŝĂ͕ŶĞŵƐĞƌũƵşǌĂͲĞŶƚĆŽĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶĆŽ
ĞǆĞƌĐĞƌĄĚŽŵşŶŝŽ͘;ŵďƌŽƐŝĂƐƚĞƌ͕ŵϭŽƌşŶƟŽƐϭϰ͕ϯϰ͘Ϳ
O apóstolo quer que as mulheres, manifestamente inferiores,
ƐĞũĂŵŝƌƌĞƉƌĞĞŶƐşǀĞŝƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞĂ/ŐƌĞũĂĚĞĞƵƐƐĞũĂƉƵƌĂ͘
(Ambrosiasterϳϳ͕ĞŵϭdŝŵſƚĞŽϯ͕ϭϭͿ͘
As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas
ƐſďƌŝĂƐĞĐŽŶĮĄǀĞŝƐĞŵƚƵĚŽ͘Es/͘ϭdŝŵſƚĞŽϯ͗ϭϭ͘
EĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƐĆŽƵŵĂƌĂĕĂĨƌĂĐĂ͕ŶĆŽĐŽŶĮĄǀĞůĞĚĞ
inteligência medíocre. Mais uma vez, vemos que o diabo sabe
como fazer as mulheres vomitarem ensinamentos ridículos,
ĐŽŵŽĞůĞĂĐĂďŽƵĚĞĨĂǌĞƌŶŽĐĂƐŽĚĞYƵŝŶƟůůĂDĄǆŝŵĂĞWƌŝƐĐŝůĂ͘
(Epifânioϳϴ͕WĂŶĂƌŝŽŶϳϵ͕ΑϭͿ͘
YƵĂƐĞϭϬϬϬĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐ͕ŽĞƐƚƵĚŝŽƐŽĐĂƚſůŝĐŽĚŽƐĠĐƵůŽy///ĞŽƵƚŽƌĚĂ
/ŐƌĞũĂ͕^ĆŽdŽŵĄƐĚĞƋƵŝŶŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌŵƵŝƚŽƐĐĂƚſůŝĐŽƐĐŽŵŽŽ
maior teólogo da Igreja, ainda observava mulheres de maneira estreita:

ĚĂ/ŐƌĞũĂ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƵƉĂƚƌŽĐşŶŝŽăŽƌĚĞŵƌĞůŝŐŝŽƐĂĂŐŽƐƟŶŝĂŶĂ͘DƵŝƚŽƐƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞƐĂƚƌŝďƵĞŵŽ
fundamento de seus ensinamentos da Reforma a respeito da salvação e graça aos ensinamentos
ĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽ͘
ϳϳ Ͳ K ŶŽŵĞ ĚĂĚŽ ĂŽ ĂƵƚŽƌ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽ ƐŽďƌĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉşƐƚŽůĂƐ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĐŽŵ
ĞǆĐĞĕĆŽĚŝƐƐŽĂŽƐŚĞďƌĞƵƐ͘'ĞƌĂůŵĞŶƚĞĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐŽďƌĂƐĚĞ^ƚ͘ŵďƌŽƐĞ;W͘>͕͘ys//͕
ϰϱͲϱϬϴͿ͘ ŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƉşƐƚŽůĂ Ğ ƐƵĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ͕ Ġ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ Ƶŵ ƉĞƋƵĞŶŽ ƉƌſůŽŐŽ͕ ƋƵĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƉƌŽƉſƐŝƚŽĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͘EŽƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ͕ŽƚĞǆƚŽĠĚĂĚŽƉŽƌƐĞĕƁĞƐ͖ĞƉĂƌĂĐĂĚĂƉŽƌĕĆŽ
ĠĨŽƌŶĞĐŝĚĂƵŵĂĞǆƉůŝĐĂĕĆŽŶĂƚƵƌĂůĞůſŐŝĐĂ͘ŵƐƵŵĂ͕ŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĠƵŵĞǆĐĞůĞŶƚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ůŐƵŶƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ ŵŽĚĞƌŶŽƐ ĂĐƌĞĚŝƚĂŵ ƋƵĞ Ž ŵĞůŚŽƌ ĨŽŝ ĞƐĐƌŝƚŽ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ ys/͘ ^ĞƵ
ĞŶƐŝŶŽĠŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞŽƌƚŽĚŽǆŽ͕ĐŽŵ͕ƚĂůǀĞǌ͕ĂƷŶŝĐĂĞǆĐĞĕĆŽĚĂĐƌĞŶĕĂĚŽĂƵƚŽƌŶŽŵŝůġŶŝŽ͘;
ŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĂĂƚſůŝĐĂ͕sŽůƵŵĞ/͘WƵďůŝĐĂĚŽĞŵϭϵϬϳͿ͘
ϳϴ Ͳ WĂŝ ĚĂ /ŐƌĞũĂ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ /s͕ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ƐƵĂ ĞǆƚĞŶƐĂ ďƵƐĐĂ ĚĞ ŚĞƌĞƐŝĂƐ ŽŶĚĞ ƋƵĞƌ ƋƵĞ
ƉŽƐƐĂŵƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐŶĂĚŝİĐŝůƌĂĚĂ/ŐƌĞũĂƌŝƐƚĆŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƉſƐŽŽŶĐşůŝŽĚĞEŝĐĠŝĂ͘
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'HVPLVWLÀFDQGRR,VODP
YƵĂŶƚŽăŶĂƚƵƌĞǌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĂŵƵůŚĞƌĠĚĞĨĞŝƚƵŽƐĂĞĞƌƌĂĚĂ͕
ƉŽŝƐĂĨŽƌĕĂĂƟǀĂŶĂƐĞŵĞŶƚĞŵĂƐĐƵůŝŶĂƚĞŶĚĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƵŵĂ
ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƉĞƌĨĞŝƚĂŶŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͖ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
ĚĂŵƵůŚĞƌƉƌŽǀĠŵĚĞƵŵĚĞĨĞŝƚŽŶĂĨŽƌĕĂĂƟǀĂŽƵĚĞĂůŐƵŵĂ
ŝŶĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ŽƵŵĞƐŵŽĚĞĂůŐƵŵĂŝŶŇƵġŶĐŝĂĞǆƚĞƌŶĂ͘

ƐƚĂĐŝƚĂĕĆŽǀĞŵĚĂĨĂŵŽƐĂ^ƵŵŵĂĚĞ^ĆŽdŽŵĄƐĚĞƋƵŝŶŽdĞŽůſŐŝĐĂ
;WĂƌƚĞ/͕WĞƌŐƵŶƚĂϵϮͿ͕ŵĂƐƌĞĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĠƵŵƚƌĞĐŚŽĚĞ
͞^ŽďƌĞĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĂŶŝŵĂŝƐ͕͟ĚŽŐƌĞŐŽĮůſƐŽĨŽƌŝƐƚſƚĞůĞƐ;ϯϴϰĂ
ͲϯϮϮĂͿ͘ƋƵŝ^ĆŽdŚŽŵĂƐĞƐƚĄĨĂǌĞŶĚŽƵŵĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĐŝĞŶơĮĐĂ
ƐŽďƌĞĂĨŽƌŵĂĕĆŽİƐŝĐĂĚĂƐĨġŵĞĂƐĞĞůĞĐŝƚĂƌŝƐƚſƚĞůĞƐƉŽƌƋƵĞĞƌĂĂ
ŵĞůŚŽƌĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŝĞŶơĮĐĂĚĂĠƉŽĐĂ͘
Imediatamente após a passagem em questão, São Thomas prossegue
ĚŝƐĐƵƟŶĚŽĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŵƵůŚĞƌĞƐƐŽďƵŵąŶŐƵůŽƚĞŽůſŐŝĐŽ͘^ƵĂĐŽŶĐůƵƐĆŽ
teológica, porém, é diferente de Aristóteles citado anteriormente:
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăŶĂƚƵƌĞǌĂŚƵŵĂŶĂĞŵ
ŐĞƌĂů͕ŵƵůŚĞƌŶĆŽĠƵŵŵĂůͲĞŶƚĞŶĚŝĚŽ͕ŵĂƐĞƐƚĄŝŶĐůƵşĚĂŶĂ
natureza de intenção direcionada ao trabalho de geração. Agora
ĂŝŶƚĞŶĕĆŽŐĞƌĂůĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƉĞŶĚĞĚĞĞƵƐ͕ƋƵĞĠŽƵƚŽƌ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂŽƉƌŽĚƵǌŝƌĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĞƵƐ
formou não apenas o homem, mas também a mulher.
KƋƵĞ^ĆŽdŽŵĄƐĂĮƌŵĂĂƋƵŝĠ͕ĐŽŵĞĨĞŝƚŽ͕ƐƵĂƌĞũĞŝĕĆŽƚĞŽůſŐŝĐĂĚĂ
ideia biológica de Aristóteles. Para maior clareza, a teoria de Aristóteles
ĨŽŝƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂǀĂͲƐĞ
que o homem representava perfeição. Se uma mulher nasce, no
entanto, isso representaria um defeito no processo em algum lugar
- assim, as mulheres nada mais eram do que machos defeituosos e
ŝŶĨĠƌƚĞŝƐ͕ĚĂşĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĞůĞƐĐŽŵŽ͞ĚĞĨĞŝƚƵŽƐĂĞĞƐƋƵĞĐŝĚĂ͘͟ƐƚĂ
ǀŝƐĆŽ'ƌĞĐŽͲZŽŵĂŶĂĚĂƉƌŽĐƌŝĂĕĆŽ͕ƵŵĂǀŝƐĆŽďŝŽůſŐŝĐĂĐŝĞŶơĮĐĂ͕ĨŽŝ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶĂƵƌŽƉĂĂƚĠŽƐĠĐƵůŽys///͘
São Thomas foi um dos primeiros autores Cristãos a refutar esse
ĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐƚĞŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶĆŽďŝŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂĮƌŵĂŶĚŽ
ƋƵĞŽƉůĂŶŽĚĞĞƵƐŝŶĐůƵşĂŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐ͘ƐƐŝŵ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
eram, portanto, machos não defeituosos, mas uma parte precisa da
criação. No entanto, embora suas palavras representassem um passo
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para as mulheres, seu papel ainda era relegado a pouco mais do que
͞ŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽ͟;ƉƌŽĚƵǌŝƌĮůŚŽƐͿ͘ŶƋƵĂŶƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ƵŵĂǀŝƐĆŽƵŵƉŽƵĐŽŵĂŝƐƉŽƐŝƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĂƋƵĞůĂ
época, isso ainda implica uma visão estreita de seu papel na Europa
ĚŽƐĠĐƵůŽy///ĞĂ/ŐƌĞũĂ͘
ǆĞŵƉůŝĮĐĂŶĚŽĞƐƐĂǀŝƐĆŽĞƐƚƌĞŝƚĂĞĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐĞƵƐ
papéis na sociedade, declarações de outros teólogos da Igreja de a Idade
DĠĚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĂŵĂĞŶĚŽƐƐĂƌĂŝŶĨĞƌŝŽƌŝĚĂĚĞĚĞŵƵůŚĞƌ͘
Mulheres não podem assumir nenhuma responsabilidade
ƉƷďůŝĐĂ͘͘͘DƵůŚĞƌĞƐŶĆŽƉŽĚĞŵŽĐƵƉĂƌŶĞŶŚƵŵĐĂƌŐŽƉƷďůŝĐŽ͙Ă
natureza produziu mulheres para com esse propósito que elas dão
ăůƵǌĮůŚŽƐ͘͘͘KŚŽŵĞŵĠĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞƵƐ͕ŽƷƚĞƌŽĠŽƐŽůŽĞŵ
ƋƵĞĂƐĞŵĞŶƚĞĐƌĞƐĐĞ͙;:ŽŚĂŶŶĞƐdĞƵƚŽŶŝĐƵƐϳϵ͕ƉĂƌĞůŚŽ͕ƉĂƐƐŝŵͿ
É apropriado que a mulher não possua o poder da chave porque
ĞůĂŶĆŽĠĨĞŝƚĂăŝŵĂŐĞŵĚĞĞƵƐ͕ŵĂƐƐſŽŚŽŵĞŵƋƵĞĠĂŐůſƌŝĂ
ĞŝŵĂŐĞŵĚĞĞƵƐ͘ƉŽƌŝƐƐŽƋƵĞƵŵĂŵƵůŚĞƌĚĞǀĞĞƐƚĂƌƐƵũĞŝƚĂ
ĂŽŚŽŵĞŵĞƐĞƌƐƵĂĞƐĐƌĂǀĂ͕ĞŶĆŽŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘;ŶƚŽŶŝƵƐĚĞ
ButrioϴϬ͕ŽŵŵĞŶƚĂƌŝĂ͕//͕ĨŽů͘ϴϵƌͿ͘
ŽůĞƌĞƐƚĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞƉƌŽĐůĂŵĂŵƋƵĞ
ĞƌĂŵĂƉĞŶĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝĂƐĚĞĂůŐƵŶƐůşĚĞƌĞƐŵƵŝƚŽŶŽďƌĞƐĞ
ŐƌĂŶĚĞƐĚĂ/ŐƌĞũĂ͘EĆŽŽďƐƚĂŶƚĞŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌĨĞŝƚŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽ
da inspiração do Espírito Santo, as seguintes declarações feitas do
ĞĐƌĞƚƵŵ'ƌĂŶŝĂƟ;K>ŝǀƌŽĚĂ>ĞŝĚĞ'ƌĂƟĂŶ͕ƚĂŵďĠŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ
ŽŶĐŽƌĚĂŶƟĂĚŝƐĐŽƌĚĂŶƟƵŵĐĂŶŽŶƵŵͿ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĞŵϭϭϰϬ
CE, declara claramente que tais teorias sobre a inferioridade de mulheres
ĞƌĂŵ͕ĚĞĨĂƚŽ͕ĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐĚĂ/ŐƌĞũĂ;ĐąŶŽŶĞͿĚƵƌĂŶƚĞĂ/ĚĂĚĞDĠĚŝĂ
e muito alémϴϭ.
ϳϵͲdĂŵďĠŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ:ŽĆŽdĞƵƚĆŽ;ϭϭϴϬͲϭϮϱϮͿ͕ĞŶƚƌĞŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐĚĞ^ĆŽ
ŽŵŝŶŐŽƐĞŽƋƵĂƌƚŽŵĞƐƚƌĞŐĞƌĂůĚĂŽƌĚĞŵĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘ůĞŽĐƵƉĂƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶŽ
início da história da ordem dominicana. Ele era da Província na Hungria e mais tarde bispo na
ƌŽĄĐŝĂ͘ůĞǀŝĂũŽƵĐŽŵŽĞŶǀŝĂĚŽĚŽWĂƉĂ'ƌĞŐſƌŝŽ/yĂŽƉƌşŶĐŝƉĞďƷůŐĂƌŽƐĞŶ//͘ůĞƚĂŵďĠŵĨŽŝ
creditado como padronizador da liturgia dominicana.
ϴϬ Ͳ :ƵƌŝƐƚĂ ŝƚĂůŝĂŶŽ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ y/s Ğ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽ Ğŵ ŽůŽŶŚĂ͘ Ğ ƵƚƌŝŽ ĞƐĐƌĞǀĞƵ
ŶƵŵĞƌŽƐŽƐĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĂŽƐĞĐƌĞƚĂŝƐĚĞ'ƌĞŐſƌŝŽ/yĞĂŽ>ŝďĞƌ^ĞǆƚƵƐ͕ƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞŵƵŵĂǀŝƐĆŽ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞĐąŶŽŶĞĞŝƌĞŝƚŽŝǀŝůĚĂĠƉŽĐĂ͘
ϴϭͲ:ŽŚĂŶŶĞƐ'ƌĂƟĂŶ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĞůŽƐĐĂƚſůŝĐŽƐĐŽŵŽŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽĨƵŶĚĂĚŽƌĚĂĐŝġŶĐŝĂĚŽ
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ůĞĚĞǀĞƐĂďĞƌƋƵĞŵďƌſƐŝŽŶĆŽŽĐŚĂŵĂĚĞ͞ŚŽŵĞŵ͟ƉŽƌ
causa de seu gênero masculino, mas pela força da alma; e ele
ĚĞǀĞƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĞ͞ŵƵůŚĞƌ͟ŶĆŽĠĐŚĂŵĂĚĂĂƐƐŝŵƉŽƌĐĂƵƐĂĚŽ
gênero de seu corpo, mas por causa da fraqueza de sua menteϴϮ.
As mulheres estão em submissão servil, por isso devem estar
sujeitas aos homens em tudo. (Decretum͕ĐĂƉşƚƵůŽϭϭͿ͘
ŵďƌſƐŝŽĚŝǌ͗͞DƵůŚĞƌĞƐĚĞǀĞŵĐŽďƌŝƌĂĐĂďĞĕĂƉŽƌƋƵĞĞůĂƐŶĆŽ
ƐĆŽĂŝŵĂŐĞŵĚĞĞƵƐ͘ůĂƐĚĞǀĞŵĨĂǌĞƌŝƐƐŽĐŽŵŽƵŵƐŝŶĂůĚĞ
ƐƵĂƐƵũĞŝĕĆŽăĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĞƉŽƌƋƵĞŽƉĞĐĂĚŽĞŶƚƌŽƵŶŽŵƵŶĚŽ
através delas. Suas cabeças devem estar cobertas na igreja para
ŚŽŶƌĂƌŽďŝƐƉŽ͘ĂŵĞƐŵĂŵĂŶĞŝƌĂ͕ĞůĂƐŶĆŽƚġŵĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƉĂƌĂ
ĨĂůĂƌƉŽƌƋƵĞŽďŝƐƉŽĠĂƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐƚŽ͘ůĂƐĚĞǀĞŵ
agir assim perante o bispo como perante a Cristo, o juiz, visto
que o bispo é o representante do Senhor. Por causa do pecado
ŽƌŝŐŝŶĂůĞůĂƐĚĞǀĞŵŵŽƐƚƌĂƌͲƐĞƐƵďŵŝƐƐĂƐ͘͟
Mesmo que uma mulher seja instruída e santa, ela ainda não
ĚĞǀĞƉƌĞƐƵŵŝƌďĂƟǌĂƌŽƵŝŶƐƚƌƵŝƌŚŽŵĞŶƐĞŵƵŵĂĐŽŶŐƌĞŐĂĕĆŽͬ
ŝŐƌĞũĂ͘ŽŶĨŽƌŵĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽŶŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĂƌƚĂŐŽ͕͞^ŽďƌĞ
ďĂƟǌĂĚŽƉŽƌŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƋƵĞƌĞŵŽƐƋƵĞǀŽĐġƐĂŝďĂƋƵĞĂƋƵĞůĞƐ
ƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŵďĂƟǌĂƌƐĞĐŽůŽĐĂŵĞŵŐƌĂŶĚĞƉĞƌŝŐŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕
não aconselhamos, pois é perigoso, sim, até mesmo proibido e
ímpio. Ou seja, se o homem é o chefe de mulher e ele é promovido
ĂŽƐĂĐĞƌĚſĐŝŽ͕ŵŝůŝƚĂͲƐĞĐŽŶƚƌĂĂũƵƐƟĕĂĚŝǀŝŶĂƉĂƌĂƉĞƌƚƵƌďĂƌ
o arranjo do Criador, degradando o homem da preeminência
ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĂƌĂĞůĞƉĂƌĂŽůƵŐĂƌŵĂŝƐďĂŝǆŽ͘WŽŝƐĂŵƵůŚĞƌĠŽ
ĐŽƌƉŽĚŽŚŽŵĞŵ͕ǀĞŝŽĚĞƐƵĂĐŽƐƚĞůĂĞĨŽŝƐƵďŵĞƟĚĂĂĞůĞ͕ƉĞůĂ
ƋƵĂůƚĂŵďĠŵĨŽŝĞƐĐŽůŚŝĚĂƉĂƌĂƚĞƌĮůŚŽƐ͘K^ĞŶŚŽƌĚŝǌ͚͗ůĞ

ĚŝƌĞŝƚŽ ĐĂŶƀŶŝĐŽ͕ ĐŽŵƉŝůŽƵ ĂƐ ůĞŝƐ ĚĂ /ŐƌĞũĂ ;ĐąŶŽŶĞƐͿ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĨŽŶƚĞƐ Ğ ĐŚĂŵŽƵ Ă ĐŽůĞĕĆŽ
ŽŶĐŽƌĚŝĂŝƐĐŽƌĚĂŶƟƵŵĂŶŽŶƵŵ;ĂƐŝŶĐƌŽŶŝǌĂĕĆŽĚĞĐąŶŽŶĞƐĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚĞƐͿ͘ĐŽůĞĕĆŽĮĐŽƵ
ĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽĞĐƌĞƚƵŵ'ƌĂƟĂŶŝĞĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĞůŽƐĐĂƚſůŝĐŽƐŽƉƌŝŵĞŝƌŽƚƌĂƚĂĚŽĐŝĞŶơĮĐŽ
ƐŽďƌĞĚŝƌĞŝƚŽĐĂŶƀŶŝĐŽ;ŶĐŝĐůŽƉĠĚŝĂĂƚſůŝĐĂͿ͘&ŽŝŽƉƌŝŶĐŝƉĂůůŝǀƌŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĐĂŶƀŶŝĐŽƉŽƌŵĂŝƐĚĞ
um século, até que foi absorvido pelo Corpus Iuris Canonici como a primeira parte desta coleção
ĚĞƐĞŝƐƚĞǆƚŽƐůĞŐĂŝƐ͘KŽƌƉƵƐ/ƵƌŝƐĂŶŽŶŝĐŝĞƌĂĞŶƚĆŽĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽŶƚĞĚŽŝƌĞŝƚŽĂŶƀŶŝĐŽŶĂ
/ŐƌĞũĂĂƚſůŝĐĂZŽŵĂŶĂĂƚĠŽĚŽŵŝŶŐŽĚĞWĞŶƚĞĐŽƐƚĞƐ͕ϮϳĚĞŵĂŝŽĚĞϭϵϭϳ͕ƋƵĂŶĚŽŽſĚŝŐŽĚĞ
ŝƌĞŝƚŽĂŶƀŶŝĐŽĨŽŝƌĞǀŝƐĂĚŽĞĞŵŝƟĚŽƉĞůŽĞŶƚĆŽWĂƉĂĞŶƚŽys͘
ϴϮ Ͳ &ƌŝĞĚďĞƌŐ͕ ͘͘ ;ĞĚͿ͘ ;ϭϴϳϵ ͲϭϴϴϭͿ͕ ĞĐƌĞƚƵŵ 'ƌĂƟĂŶŝ ĂƵƐĂ ϯϮ͕ ƉĞƌŐƵŶƚĂ ϳ͕ ĐĂƉşƚƵůŽ ϭϴ͘
ŽƌƉƵƐ:ƵƌŝƐĂŶŽŶŝĐŝ͖ƌĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽ'ƌĂǌϭϵϱϱ͖ǀŽů͘ϭ͘Žů͘ϭϭϰϱ͘
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ŐŽǀĞƌŶĂƌĄƐŽďƌĞĞůĂ͛͘KŚŽŵĞŵƚĞŵĚŽŵşŶŝŽƐŽďƌĞĂŵƵůŚĞƌ͕ũĄ
ƋƵĞĞůĞƚĂŵďĠŵĠĂĐĂďĞĕĂĚĞůĂ͘DĂƐƐĞũĄƉƌŽŝďŝŵŽƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ĚĞƉƌĞŐĂƌ͕ĐŽŵŽĂůŐƵĠŵŝƌŝĂƋƵĞƌĞƌƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞĞůĂƐĞŶƚƌĂƐƐĞŵ
ŶŽƐĂĐĞƌĚſĐŝŽ͍EĆŽƐĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂů͘WĂƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐĠ
um erro de impiedade pagã, mas não do caminho de Cristo. Mas
ƐĞăƐŵƵůŚĞƌĞƐĨŽƌƉĞƌŵŝƟĚŽďĂƟǌĂƌ͕ĞŶƚĆŽƌŝƐƚŽĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
ƚĞƌŝĂƐŝĚŽďĂƟǌĂĚŽƉŽƌƐƵĂŵĆĞĞŶĆŽƉŽƌ:ŽĆŽĂƟƐƚĂĞĞůĞƚĞƌŝĂ
ĞŶǀŝĂĚŽŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŶŽƐĐŽƉĂƌĂďĂƟǌĂƌƚĂŵďĠŵ͕ƋƵĂŶĚŽĞůĞŶŽƐ
ĞŶǀŝŽƵƉĂƌĂďĂƟǌĂƌ͘ϴϯ ϴϰ
No entanto, o leitor não deve pensar que esses ensinamentos eram
limitados somente para a Igreja Católica. Na realidade, essa era uma
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĞĂƟƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂƉŽƌŶƵŵĞƌŽƐŽƐƌĂŵŽƐĞƐĞŝƚĂƐ
ĚĞƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĚŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞ͘ĞĨĂƚŽ͕ŶŽ
ƐĠĐƵůŽys/͕ĂŚŝƐƚſƌŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĂĕƁĞƐ͕ĚŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŽ͕DĂƌƟŶŚŽ>ƵƚĞƌŽ͕ƉĂŝĚĂZĞĨŽƌŵĂWƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞͲŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĂŝŐƌĞũĂƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐŽƵƵŵĂƌƵƉƚƵƌĂĚĂ/ŐƌĞũĂĂƚſůŝĐĂ͘
ŵďŽƌĂƐƵĂƐƚĞŽƌŝĂƐƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƐƐĞŵŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ƐƵĂƌĞŶŽǀĂĕĆŽ͕
ŝŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ŶĆŽƉĂƌĞĐĞƵƉƌŽŵŽǀĞƌŶĞŶŚƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂŶĂƐĂƟƚƵĚĞƐ
predominantes para as mulheres.
^Ğ ;ŵƵůŚĞƌĞƐͿ ƐĞ ĐĂŶƐĂŵ ŽƵ ĂƚĠ ŵŽƌƌĞŵ͕ ŝƐƐŽ ŶĆŽ ŝŵƉŽƌƚĂ͘
ĞŝǆĞͲĂƐŵŽƌƌĞƌŶŽƉĂƌƚŽ͕ĠƉŽƌŝƐƐŽƋƵĞĞůĂƐĞƐƚĆŽůĄ͘;KďƌĂƐĚĞ
DĂƌƟŶ>ƵƚŚĞƌ͕ϮϬ͕ϴϰͿ͘
ƉĂůĂǀƌĂĞŽďƌĂƐĚĞĞƵƐƐĆŽďĂƐƚĂŶƚĞĐůĂƌĂƐ͕ƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ĨŽƌĂŵĨĞŝƚĂƐƉĂƌĂƐĞƌĞŵĞƐƉŽƐĂƐŽƵƉƌŽƐƟƚƵƚĂƐ͘;KďƌĂƐĚĞDĂƌƟŶ
>ƵƚŚĞƌ͕ϭϮ͘ϵϰͿ
ĞƵƐĐƌŝŽƵĚĆŽĐŽŵŽŵĞƐƚƌĞĞƐĞŶŚŽƌĚĞĐƌŝĂƚƵƌĂƐǀŝǀĂƐ͕ŵĂƐǀĂ
ĞƐƚƌĂŐŽƵƚƵĚŽƋƵĂŶĚŽĞůĂŽĐŽŶǀĞŶĐĞƵĂĚĞĮŶŝƌĂƐŝŵĞƐŵŽŵĂŝƐ
ƋƵĞĂǀŽŶƚĂĚĞĚĞĞƵƐ͘^ĆŽǀŽĐġƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĐŽŵƐĞƵƐƚƌƵƋƵĞƐ
ĞĂƌƟŵĂŶŚĂƐƋƵĞůĞǀĂŵŽƐŚŽŵĞŶƐĂŽĞƌƌŽ͘;ĞƐĐƌĂǀŝĚĆŽĚĂ
ǀŽŶƚĂĚĞ͕ϭϱϮϳͿ
ϴϯ Ͳ &ƌŝĞĚďĞƌŐ͕ ͘͘ ;ĞĚͿ͘ ;ϭϴϳϵ ͲϭϴϴϭͿ͕ ĞĐƌĞƚƵŵ 'ƌĂƟĂŶŝ ĂƵƐĂ ϯϯ͕ ƉĞƌŐƵŶƚĂ ϱ͕ ĐĂƉşƚƵůŽ ϭϵ͘
Corpus Juris Canonici; reimpressão Graz 1955; vol. 1. Col. 1255 -1256.
ϴϰͲ&ƌŝĞĚďĞƌŐ͕͘͘;ĞĚͿ͘;ϭϴϳϵͲϭϴϴϭͿ͘ĞĐƌĞƚƵŵ'ƌĂƟĂŶŝŝƐƟŶĕĆŽϯϮ͕ĐĂƉşƚƵůŽϭϵ͘ŽƌƉƵƐ:ƵƌŝƐ
Canonici; reimpressão Graz 1955; vol. 1. Col. 122.
A passagem aqui citada e atribuída ao Conselho de Cartago é na verdade de Statuta Ecclesia
ŶƟƋƵĂ͕ĐŽŵƉŝůĂĚĂƉŽƌƵŵƉĂĚƌĞĚĞDĂƌƐĞůŚĂĐŚĂŵĂĚŽĚĞ'ĞŶŶĂĚŝƵƐ͘
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Levando tudo isso um passo adiante, torna-se evidente que a Eva Bíblica
ĂƐƐƵŵĞƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƚĞŽůſŐŝĐŽŵƵŝƚŽŵĂŝŽƌ͘^ĞƵƉĞĐĂĚŽĚĞƵŽƌŝŐĞŵĂŽ
ƚĞŵĂĐĞŶƚƌĂůƉŽƌƚƌĄƐĚŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͘^ĞƵƷŶŝĐŽĂƚŽĚĞĚĞƐŽďĞĚŝġŶĐŝĂ
ůĞǀŽƵăƌĂǌĆŽĐĞŶƚƌĂůƉŽƌƚƌĄƐĚĂŵŝƐƐĆŽĚĞ:ĞƐƵƐƌŝƐƚŽĞĞǀĞŶƚƵĂů
ƐĂĐƌŝİĐŝŽŶĂƚĞŽůŽŐŝĂƌŝƐƚĆ͘ĞǀŝĚŽĂŽƐĞƵƉĞĐĂĚŽ͕ĞůĂĨĞǌĐŽŵƋƵĞĚĆŽ
ĐĂşƐƐĞĞŵĚĞƐŐƌĂĕĂ͕ĞǆƉƵůƐĂŶĚŽĂŵďŽƐĚŽĠƵƉĂƌĂĂdĞƌƌĂ͘
Como punição, a própria Terra se tornou um lugar maldito de habitar.
Todos os descendentes nasceram em pecado, devido ao fato de que seu
ĂƌƌĞƉĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĆŽĨŽŝĂĐĞŝƚŽƉŽƌĞƵƐ͘ĂƐƐŝŵ͕ƉĂƌĂƉƵƌŝĮĐĂƌƚŽĚĂĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĚĞƐƐĞ͞ƉĞĐĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂů͕͟ĂĐƌĞĚŝƚĂǀĂͲƐĞƋƵĞ:ĞƐƵƐŚĂǀŝĂƐŝĚŽ
ƐĂĐƌŝĮĐĂĚŽŶĂĐƌƵǌ͘ŵĞƐƐġŶĐŝĂ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂͲƐĞƋƵĞǀĂĨŽŝĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
pela queda de toda a humanidade.
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĂǀĂŶĕĂƌ ƉĂƌĂ Ă ƉƌſǆŝŵĂ ƐĞĕĆŽ͕ Ƶŵ ƉŽŶƚŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚŽĂƉſƐĂƌĞǀŝƐĆŽĚĞƚĂŶƚĂƐŽƉŝŶŝƁĞƐůĂŵĞŶƚĄǀĞŝƐ
ĞĚĞƉƌĞĐŝĂƟǀĂƐƐŽďƌĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͖ĞůĂƐƐĆŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ
de homens e não apoiadas nas ações de muitos Profetas de Allah (que
ƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵĞůĞƐͿ͘DƵŝƚĂƐĚĞƐƐĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĨĞŝƚĂƐƉŽƌŚŽŵĞŶƐ
ĚĞǀŽƚŽƐƋƵĞ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐĂƐŽƐ͕ƉĂƌĞĐĞŵƚĞƌƐŝĚŽƌĞŇĞƟĚŽƐĂƐǀŝƐƁĞƐ
predominantes de suas próprias sociedades e culturas. No entanto, ao
ĐŽŵƉĂƌĂƌƐƵĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĐŽŵĂƉƌĄƟĐĂĚĞ:ĞƐƵƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƐ
diferenças logo se tornam aparentes.
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĞŵďŽƌĂŽĐąŶŽŶĞĚĂ/ŐƌĞũĂƉƌŽŝďŝƐƐĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞ
ĞŶƐŝŶĂƌ͕ŽƉƌſƉƌŝŽ:ĞƐƵƐƚĞǀĞǀĄƌŝĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŵŽƐĞŐƵŝĚŽƌĂƐ͘ůĠŵ
ĚŝƐƐŽ͕ĂƉĞŶĂƐƐƵĂƐƐĞŐƵŝĚŽƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐƵĂŵĆĞ͕ŵĂŝƐĂ͞ĚŝƐĐşƉƵůĂ
ĂŵĂĚĂ͟ŶŽǀĂŶŐĞůŚŽĚĞ:ŽĆŽ͕ĐƵũĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞŶĆŽĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ͕ĮĐĂ
ĐŽŵĞůĞĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂĐƌƵĐŝĮĐĂĕĆŽ;DĂƚĞƵƐϮϳĞ:ŽĆŽϭϵͿ͘
&ŽŝƚĂŵďĠŵƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞDĂƌŝĂDĂĚĂůĞŶĂ͕ĂƋƵĞŵ
Jesus apareceu primeiro depois do que acreditava ser sua ressurreição
;DĂƌĐŽƐϭϲ͕DĂƚĞƵƐϮϴ͕Ğ:ŽĆŽϮϬͿ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞŵďŽƌĂƉĂƌĞĕĂŚĂǀĞƌ
alguma base aqui para argumento, a verdade permanece envolta na
ǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƚĞǆƚŽƐĚĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĞŽƉŝŶŝƁĞƐŵĂŶƟĚĂƐƉŽƌŵĞŵďƌŽƐ
ĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞĂŵďĂƐĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ:ƵĚĂŝĐĂƐĞƌŝƐƚĆƐ͘
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'LUHWRGDV)RQWHV
Antes da revelação do Alcorão Sagrado, os verdadeiros ensinamentos
religiosos estavam sendo distorcidos pelas teorias e interpretações
ĚŽƐŚŽŵĞŶƐ͘,ĂǀŝĂƵŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞǆƚƌĞŵĂĚĞŽƵƚƌĂŵĞŶƐĂŐĞŵ
divina que guiasse a humanidade de volta ao caminho reto e longe de
ƐƵĂƐƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐĚŽĞŶƟĂƐĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕Ž
ŽďũĞƟǀŽĚĞƐƚĂƐĞĕĆŽŶĆŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽ/ƐůĂŵĐŽŵŽƌŝǀĂůĚĞ:ƵĚĂşƐŵŽŽƵ
ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͘WĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕Ž/ƐůĂŵĚĞǀĞƐĞƌǀŝƐƚŽĐŽŵŽĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽ
das mensagens divinas que o precederam.
ĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽĚĂƌĞǀĞůĂĕĆŽ͕Ž/ƐůĂŵƌĞƐƚĂƵƌŽƵŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĂŵƵůŚĞƌĞ
ŐĂƌĂŶƟƵƐƵĂƉůĞŶĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĐŽŵŽŚŽŵĞŵ͘EŽ/ƐůĂŵ͕ŚŽŵĞŶƐ
e mulheres são descritos como parceiros na vida, cada um tendo papéis
ĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ŵĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ĂĚĞƋƵĂĚŽăƐƐƵĂƐ
habilidades e forças únicas.
Quando os ensinamentos do Profeta Muhammad ᕟ alcançaram as
ŵƵůŚĞƌĞƐĚĂƌĄďŝĂ͕ĞůĂƐƐĂďŝĂŵƋƵĞŶĞƐƐĞƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐŚĂǀĞƌŝĂ
ůŝďĞƌƚĂĕĆŽƉĂƌĂĞůĞƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĞƐƐŽĂĂĂĐĞŝƚĂƌŽ/ƐůĂŵĨŽŝ
ƵŵĂŵƵůŚĞƌʹ<ŚĂĚŝũĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͕ĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
esposa do Profeta ᕟ.
KƵƚƌĂŵƵůŚĞƌŶŽƚĄǀĞů&ĄƟŵĂŚŝŶƚůͲ<ŚĂƩĂď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĂͿ͕ƋƵĞƐĞƚŽƌŶŽƵDƵĕƵůŵĂŶĂĂŶƚĞƐĚŽƐĞƵŝƌŵĆŽ͕hŵĂƌ;ƋƵĞůůĂŚ
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ͕ĞĚĞƉŽŝƐƐĞƚŽƌŶŽƵŝŶŇƵĞŶƚĞĞŵƐƵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽ
posterior. Ao se tornarem servas de Allah, elas se tornariam livres da
adoração de objetos criados. No Islam, as mulheres foram libertadas
dos grilhões da opressão que antes eram colocadas sobre elas. O Profeta
Muhammad ᕟ defendeu e reforçou os direitos das mulheres ao longo
ĚĞƐƵĂŵŝƐƐĆŽ͕ĂƚĠŽĮŶĂů͕ŽŶĚĞĚĞĐůĂƌŽƵĞŵƐĞƵƐĞƌŵĆŽĚĞĚĞƐƉĞĚŝĚĂ
;ƐĞƵƷůƟŵŽƐĞƌŵĆŽĞŵƋƵĞĞŶĨĂƟǌŽƵŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐĚŽ/ƐůĂŵͿ͗
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Ó povo, é verdade que vocês têm certos direitos em relação
as vossas suas mulheres, mas elas também têm direitos sobre
vós. Lembre-se de que vocês as tomaram como esposas,
ĂƉĞŶĂƐƐŽďĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞůůĂŚĞĐŽŵĂ^ƵĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽ͘^ĞĞůĂƐ
permanecerem por seu direito, então a elas pertence o direito
ĚĞƐĞƌĞŵĂůŝŵĞŶƚĂĚĂƐĞǀĞƐƟĚĂƐĐŽŵĂŵŽƌ͘dƌĂƚĞďĞŵǀŽƐƐĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐĞƐĞũĂŵŐĞŶƟƐĞĂŵŽƌŽƐŽƐƉĂƌĂĐŽŵĞůĂƐ͕ƉŽŝƐĞůĂƐ
ƐĆŽǀŽƐƐĂƐƉĂƌĐĞŝƌĂƐĞĂũƵĚĂŶƚĞƐĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐ͘ĠƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽ
que elas não façam amizade com quem vocês não aprovarem,
como bem para nunca ser impiedosos. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝ͕
DƵƐůŝŵĞůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ

Após séculos sendo cidadãs de segunda classe em todas as esferas
ĚĂ ǀŝĚĂ͕ ĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ ĨŽƌĂŵ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ůŝďĞƌƚĂĚĂƐ͘ K /ƐůĂŵ ǀĞŝŽ͕
estabelecendo seus direitos e igualdade com os homens, como
ƉĂƌĐĞŝƌŽƐĞĂũƵĚĂŶƚĞƐ͘ƐƚĂďĞůĞĐĞƵƉĂƌĂĐĂĚĂŵƵůŚĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ
e sagrados, elevando-a ao status nobre que ela merece. Como essas
ŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞůŽŶŐŽĂůĐĂŶĐĞĞƉŝŽŶĞŝƌĂƐƐƵƌŐŝƌĂŵ͍
No Islam, a libertação de mulher não provinha das mulheres, ou até
ŚŽŵĞŶƐƉĂƌĂĞƐƐĞĂƐƐƵŶƚŽ͘&ŽŝƌĞǀĞůĂĚŽƉŽƌůůĂŚăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͘
Quando o Profeta Muhammad ᕟƌĞĐĞďŝĂĂƐƌĞǀĞůĂĕƁĞƐƚƌĂŶƐŵŝƟĂ
ăƐƉĞƐƐŽĂƐĞĞůĂƐƚƌĂďĂůŚĂǀĂŵƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĄͲůĂƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͘
Assim, as revelações sobre os direitos das mulheres e os mandamentos
para tratar as mulheres com bondade não foram tomadas de ânimo
leve. Os homens muçulmanos, em sua maioria, ajustaram seus pontos
ĚĞǀŝƐƚĂĞĂƟƚƵĚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĨĞŶĚŝĚŽƐĂŽŽƵǀŝƌĂƐƌĞǀĞůĂĕƁĞƐĚĞ
ůůĂŚƌĞĐŝƚĂĚĂƐƉĂƌĂĞůĞƐ͘/ƐƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂǀĂƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽƟŶŚĂŵ
que lutar por seus direitos. Não houve rebeliões, não houve comícios
ĞŶĆŽĨŽƌĂŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉƌŽƚĞƐƚŽƐ͘ƋƵĞůĞƐŵĞƐŵŽƐŚŽŵĞŶƐƋƵĞ
ĐƌĞƐĐĞƌĂŵŶĂƌĄďŝĂWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂĞŶƚĞƌƌĂǀĂŵƐƵĂƐĮůŚĂƐǀŝǀĂƐĞƐĞ
entregavam na promiscuidade das mulheres tornam-se misericordiosos,
porque temiam a Allah, arrependidos de seus pecados passados. Eles
escutaram e emularam ao Profeta Muhammad ᕟ quando ele disse:
͞KŵĞůŚŽƌĞŶƚƌĞǀſƐŶĂĨĠĠĂƋƵĞůĞƋƵĞĠŽŵĞůŚŽƌƉĂƌĂĂƐƵĂ
esposa, e eu sou o melhor para com minhas esposas”. (Relatado
ƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
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ŶƚƌĞŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ͕ĞƐƚĄĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĞĚĆŽ
e Eva. Para desenvolver uma primeira impressão da visão do Islam
ƐŽďƌĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƐĞƌĄďĞŶĠĮĐŽƉĂƌĂŽůĞŝƚŽƌŽůŚĂƌƉĂƌĂĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ŵƵůŚĞƌĐƌŝĂĚĂĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ǀĞƌŽƋƵĞŽ/ƐůĆ͕ĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽ͕ƟŶŚĂĂ
dizer sobre ela.

7XGRVREUHD(YD$3HUVSHFWLYD,VOkPLFD
Quando o Alcorão Sagrado foi revelado, todas as noções anteriores
sobre a natureza maligna das mulheres foram abolidas. Isso pode ser
visto pela primeira vez na história de Adão e Eva. A história de Adão e
ǀĂĠŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĞŵǀĄƌŝĂƐƉĂƌƚĞƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘hŵĂĚĞƐƐĂƐ
ƉĂƐƐĂŐĞŶƐĂĮƌŵĂ;ġŶĨĂƐĞŵŝŶŚĂͿ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (E tu, ó Adão, habita com tua
esposa o Paraíso! Desfrutai do que vos aprouver; porém,
não vos aproximeis desta árvore, porque estareis entre os
transgressores. Então, Satanás lhe cochichou, para revelar-lhes
o que, até então, lhes havia sido ocultado das suas vergonhas,
dizendo-lhes: Vosso Senhor vos proibiu esta árvore para que
ŶĆŽǀŽƐĐŽŶǀĞƌƚġƐƐĞŝƐĞŵĚŽŝƐĂŶũŽƐŽƵŶĆŽĞƐƟǀĠƐƐĞŝƐĞŶƚƌĞ
ŽƐŝŵŽƌƚĂŝƐ͘ĞůĞůŚĞƐũƵƌŽƵ͗^ŽƵƉĂƌĂǀſƐƵŵĮĞůĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͘
E, com enganos, seduziu-os. Mas quando colheram o fruto
da árvore, manifestaram-lhes as vergonhas e começaram a
cobrir-se com folhas, das plantas do Paraíso. Então, seu Senhor
os admoestou: Não vos havia vedado esta árvore e não vos
havia dito que Satanás era vosso inimigo declarado)? {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϳ͗ϭϵͲϮϯ
Comparando os dois relatos da história da Criação, diferenças
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐĞƚŽƌŶĂŵĂƉĂƌĞŶƚĞƐ͘ŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĂşďůŝĂ͕ŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado atribui culpa a Adão e Eva por sua desobediência. Na descrição
do Alcorão Sagrado da história da criação, Eva não é totalmente culpada
pelo pecado, e nem as dores da menstruação e da gravidez são dadas
ĂĞůĂĐŽŵŽƉƵŶŝĕĆŽ͘ŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŶŽ/ƐůĂŵ͕ĂƋƵĞĚĂĚŽŚŽŵĞŵĞƐƚĂǀĂ
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ĚĞƐƟŶĂĚĂĞďĞŵĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚŽƐĐĠƵƐ͕ƉŽŝƐĂ
humanidade foi criada para ser testada.

,JXDOGDGH(VSLULWXDOHQWUH+RPHQVH0XOKHUHV
K/ƐůĂŵĂĮƌŵĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐƚġŵƵŵĂ
origem comum. Esse fato é mencionado em todo o Alcorão Sagrado,
como as duas passagens ilustram a seguir:
Allah Todo-Poderoso diz: (Ó humanos, temei a vosso Senhor, que
vos criou de um só ser, do qual criou a sua companheira e, de
ambos, fez descender inumeráveis homens e mulheres. Temei
a Allah, em nome do Qual exigis os vossos direitos mútuos
e reverenciai os laços de parentesco, porque Allah é vosso
Observador).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϭ
Allah Todo-Poderoso ainda: (Ó humanos, em verdade, Nós vos
criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos,
para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado,
dentre vós, ante Allah, é o mais temente. Sabei que Allah é
^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽĞĞƐƚĄďĞŵŝŶƚĞŝƌĂĚŽͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϵ͗ϭϯ

2SRUWXQLGDGHGH5HFRPSHQVD,JXDOQD3UiWLFDGH%RDV$o}HV
Quando se olha para o que o Alcorão Sagrado tem a dizer sobre o
status espiritual das mulheres, logo se torna evidente que a concepção
/ƐůąŵŝĐĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĠĚƌĂƐƟĐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂĚĞƋƵĂƐĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ŽƵƚƌĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Quanto aos Muçulmanos e às
DƵĕƵůŵĂŶĂƐ͕ĂŽƐĮĠŝƐĞăƐĮĠŝƐ͕ĂŽƐĐŽŶƐĂŐƌĂĚŽƐĞăƐĐŽŶƐĂŐƌĂĚĂƐ͕
aos verazes e às verazes, aos perseverantes e às perseverantes,
ĂŽƐŚƵŵŝůĚĞƐĞăƐŚƵŵŝůĚĞƐ͕ĂŽƐĐĂƌŝƚĂƟǀŽƐĞăƐĐĂƌŝƚĂƟǀĂƐ͕ĂŽƐ
jejuadores e às jejuadoras, aos recatados e às recatadas, aos que
se recordam muito de Allah e às que se recordam d’Ele, saibam
ƋƵĞůůĂŚůŚĞƐƚĞŵĚĞƐƟŶĂĚŽĂŝŶĚƵůŐġŶĐŝĂĞƵŵĂŵĂŐŶşĮĐĂ
recompensa).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϯ͗ϯϱ
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Allah Todo-Poderoso diz: (Seu Senhor nos atendeu, dizendo:
Jamais desmerecerei a obra de qualquer um de vós, seja homem
ou mulher, porque procedeis uns dos outros. Quanto àqueles
que foram expulsos dos seus lares e migraram, e sofreram pela
Minha causa, combateram e foram mortos, absorvê-los-ei dos
seus pecados e os introduzirei em jardins, abaixo dos quais
corres os rios, como recompensa de Allah. Sabei que Allah
possui a melhor das recompensas). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯ͗ϭϵϯ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Quem cometer uma iniquidade,
ƐĞƌĄƉĂŐŽŶĂŵĞƐŵĂŵŽĞĚĂ͖ƉŽƌŽƵƚƌĂ͕ĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉƌĂƟĐĂƌĞŵŽ
ďĞŵ͕ƐĞŶĚŽĮĠŝƐ͕ŚŽŵĞŶƐŽƵŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĞŶƚƌĂƌĆŽŶŽWĂƌĂşƐŽ͕ŽŶĚĞ
serão agraciados imensuravelmente). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϬ͗ϰϬ
Portanto, é claro que no Islam o valor espiritual das mulheres não é
diferente dos homens. Masculino e feminino são criação de Allah. Eles
ƚĂŵďĠŵĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵŽŵĞƐŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽŶĂǀŝĚĂʹĂĚŽƌĂƌĂůĞĞ
ǀŝǀĞƌƵŵĂǀŝĚĂĚĞƌĞƟĚĆŽ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ĂŵďŽƐƐĞƌĆŽũƵůŐĂĚŽƐĞŵ
conformidade. Olhando para o Alcorão Sagrado e os ensinamentos do
Profeta Muhammad ᕟ͕ŶŝŶŐƵĠŵĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄŵĞŶĕĆŽăŵƵůŚĞƌƐĞŶĚŽĂ
͞ƉŽƌƚĂĚŽĚŝĂďŽ͕͟ŽƵƋƵĞĞůĂĠƵŵĂ͞ĞŶŐĂŶĂĚŽƌĂ͟ƉŽƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͘
Além disso, de acordo com o Alcorão Sagrado e a Sunnah, o papel da
ŵƵůŚĞƌŶĞƐƐĂǀŝĚĂŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞĂŽƉĂƌƚŽ͘WĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƚġŵŝŶƷŵĞƌŽƐĐĂŵŝŶŚŽƐĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞĂďĞƌƚĂƐĂĞůĂƐƋƵĞ
Ă>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂ͕ĚĞĨĂƚŽ͕ĂƐŝŶĐĞŶƟǀĂĂďƵƐĐĂƌ;ďƵƐĐĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕
cuidados médicos das mulheres como médicas, parteiras e enfermeiras,
ĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟůĞĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ĂĐŽŶƐĞůŚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĐŝƚĂƌ
ĂůŐƵŶƐͿ͘hŵĞǆĞŵƉůŽĚĞƐƐĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚŽƉĂƉĞůĚĂŵƵůŚĞƌĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂ
do Profeta Muhammad ᕟ pode ser vista na personalidade ousada de
ZƵĨĂŝĚĂŚůͲƐůĂŵŝĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͘ZƵĨĂŝĚĂŚ;ƋƵĞ
ůůĂŚĞƐƚĞũĂŵƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿĞƌĂƵŵĂŽŵƉĂŶŚĞŝƌĂƉƌŽĞŵŝŶĞŶƚĞ
que gerenciava os cuidados médicos dos feridos na cidade do Profeta
Muhammad ᕟ Madinah. Ela é mencionada na literatura Hadith em que
o Profeta ᕟĚŝƌŝŐŝƵĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞŽƐĨĞƌŝĚŽƐĨŽƐƐĞŵůĞǀĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĂƚĞŶĚĂŵĠĚŝĐĂĚĞZƵĨĂŝĚĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂŵƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͕ƋƵĞ
ele autorizou a instalação dentro da própria Mesquita [Adaab Mufrad,
^ŝůƐŝůĂŚ^ĂŚŝŚĂŚ͘KƵƚƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĂƋƵĞůĂĠƉŽĐĂƚĂŵďĠŵůƵƚĂƌĂŵĞŵ
ďĂƚĂůŚĂƐƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘
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ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐ/ƐůąŵŝĐŽƐŶƵŶĐĂŶĞŐĂƌĂŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ
ĚĞŵƵůŚĞƌĞƐũƵƐƚĂƐ͕ƌĞƚĂƐ͘WĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵĞĞůŽŐŝŽƵǀĄƌŝĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞƐƵĂĠƉŽĐĂĞĂŶƚĞƐĚĞƐĞƵ
ƚĞŵƉŽ͘ĞĨĂƚŽ͕Ƶŵ,ĂĚŝƚŚĂƵƚġŶƟĐŽĞůŽŐŝĂ<ŚĂĚŝũĂŚ;ƐƵĂĞƐƉŽƐĂͿ͕&ĄƟŵĂ
;ƐƵĂĮůŚĂͿ͕ƐŝǇĂŚ;ĂĞƐƉŽƐĂĐƌĞŶƚĞĚĞ&ĂƌĂſŶŽƚĞŵƉŽĚĞDŽŝƐĠƐͿĞĂ
sŝƌŐĞŵDĂƌŝĂ͕ĐŽŵŽƐĞŶĚŽƋƵĂƚƌŽŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞĂůĐĂŶĕĂƌĂŵĂĞǆĐĞůġŶĐŝĂ
em sua fé. Além disso, no Alcorão Sagrado, Allah instruiu todos os
ĐƌĞŶƚĞƐ͕ŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌŽĞǆĞŵƉůŽĚĂƋƵĞůĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ŝĚĞĂŝƐĐŽŵŽĂĞƐƉŽƐĂĚŽĨĂƌĂſ͕ƐŝǇĂŚĞĚĂsŝƌŐĞŵDĂƌŝĂ͗
Allah Todo-Poderoso diz: ;ůůĂŚĚĄ͕ĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽĂŽƐĮĠŝƐ͕Ž
da mulher do Faraó, a qual disse: Ó Senhor meu, constrói-me,
junto a Ti, uma morada no Paraíso, e livra-me do Faraó e das
ƐƵĂƐĂĕƁĞƐ͕ĞƐĂůǀĂͲŵĞĚŽƐŝŶşƋƵŽƐ͊ĐŽŵDĂƌŝĂ͕ĮůŚĂĚĞ/ŵƌĂŶ͕
que conservou o seu pudor, e a qual alentamos com o Nosso
Espírito, por ter acreditado nas palavras do seu Senhor e nos
Seus Livros, e por se ter contado entre os consagrados). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲϲ͗ϭϭͲϭϮ
Além disso, os atos espirituais de adoração das mulheres têm o mesmo
ŵĠƌŝƚŽ͕ĞƉŽĚĞĂƚĠƐĞƌƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌăƐĂĕƁĞƐĚŽƐŚŽŵĞŶƐ
justos. O Alcorão Sagrado proclama claramente:
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗ (Ó humanos, em verdade, Nós vos criamos
de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para
reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado, dentre
ǀſƐ͕ĂŶƚĞůůĂ͕ĠŽŵĂŝƐƚĞŵĞŶƚĞ͘^ĂďĞŝƋƵĞůůĂŚĠ^ĂƉŝĞŶơƐƐŝŵŽ
e está bem inteirado). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϵ͗ϭϯ
Esta passagem mostra que não é uma raça, gênero, riqueza, intelecto
ou linhagem que os torna superiores a outros. Mas sim, é a sua piedade
ĞũƵƐƟĕĂƋƵĞŽƐĞůĞǀĂĞŵƐƚĂƚƵƐ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞ
Allah ᕟ declarou que:
Uma mulher é casada por quatro razões: sua riqueza, sua nobreza,
sua beleza e sua piedade. Escolha a piedosa e você será bemsucedido.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
ĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĨŽƐƐĞŵƷƚĞŝƐĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂƉƌŽĚƵǌŝƌĮůŚŽƐ͕
então ele teria aconselhado a escolher aquela com beleza! Porém, o
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Profeta ᕟŝŶĐƵƟƵĞƐƐĞƌĞƐƉĞŝƚŽĞĂĚŵŝƌĂĕĆŽƉŽƌŵƵůŚĞƌĞƐƉŝĞĚŽƐĂƐŶĂƐ
mentes e corações dos homens, até o ponto em que Ele os encorajou a se
ĐĂƐĂƌƉŽƌƉŝĞĚĂĚĞ͘ƐƚĞƉŽŶƚŽĠĞŶĨĂƟǌĂĚŽĂŝŶĚĂŵĂŝƐĞŵŽƵƚƌŽ,ĂĚŝƚŚ
em que o Profeta Muhammad ᕟ declara que uma mulher piedosa é
a melhor de todas as bênçãos dadas por Allah o Generosíssimo neste
mundo:
O Profeta ᕟ disse:͞KŵƵŶĚŽŝŶƚĞŝƌŽĠƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽ͕ĞĂŵĞůŚŽƌ
coisa que um homem pode ser dado neste mundo é uma esposa
justa (piedosa)”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
EĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƐĆŽƟĚĂƐĞŵƚĆŽĂůƚĂĞƐƟŵĂŶŽ/ƐůĂŵƋƵĞŽ
mérito de um homem e sua fé são julgados de acordo com o quão bem
ele trata sua esposa. O Profeta ᕟ disse:
͞KŵĞůŚŽƌĚĞŶƚƌĞǀſƐĠĂƋƵĞůĞƋƵĞĠŽŵĞůŚŽƌĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƵĂ
esposa”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
Tendo agora entendido que o aspecto espiritual da vida de uma mulher
ĠŝŐƵĂůăĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶĂƐ͕ǀĂŵŽƐƌĞǀŝƐĂƌŽǀĂůŽƌ/ƐůąŵŝĐŽ
da vida de uma mulher.

2'LUHLWRj9LGDHj'LJQLGDGH1HVVD9LGD
ĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽ͕ĂǀŝĚĂĞŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƵŵĂŵƵůŚĞƌŶŽ/ƐůĂŵĞƌĂŵ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽŝŐƵĂůĞŵǀĂůŽƌĂŽĚŽƐŚŽŵĞŶƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽƐĐŽƌĂĕƁĞƐ
ĐƌŝŵŝŶŽƐŽƐĚĞĞŶƚĞƌƌĂƌĐƌŝĂŶĕĂƐĚŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽǀŝǀŽƐŶĂƌĄďŝĂŶƵŶĐĂ
teriam parado se não fosse a forte condenação e proibição absoluta
ĚĞƐƚĂƉƌĄƟĐĂŚĞĚŝŽŶĚĂŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: ;EĆŽŵĂƚĞŝƐǀŽƐƐŽƐĮůŚŽƐƉŽƌƚĞŵŽƌă
necessidade, pois Nós os sustentaremos, bem como a vós. Sabei
que o seu assassinato é um grave delito).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϳ͗ϯϭ
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĂŝŶĚĂĚŝǌ͗ (Oculta-se do seu povo, pela má
ŶŽơĐŝĂƋƵĞůŚĞĨŽŝĂŶƵŶĐŝĂĚĂ͗ĚĞŝǆĄͲůĂͲĄǀŝǀĞƌ͕ĞŶǀĞƌŐŽŶŚĂĚŽ͕
ou a enterrará viva? Quem péssimo é o que julgam)! {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϲ͗ϱϵ
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No Alcorão Sagrado, o nascimento de um menino ou uma menina é
ǀŝƐƚŽĐŽŵŽƵŵƉƌĞƐĞŶƚĞĞƵŵĂďĞŶĕĆŽĚĞůůĂŚ͘ĞĨĂƚŽ͕ŽůĐŽƌĆŽ
Sagrado até menciona o presente do nascimento feminino primeiro:
Allah Todo-Poderoso diz: (A Allah pertence o reino dos céus e
da terra. Ele cria a que Lhe apraz; concede varoas a quem quer
e concede varões a quem Lhe apraz).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϮ͗ϰϵ
Além disso, o Profeta ᕟ impressionou bastante seus seguidores sobre
ĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞƚƌĂƚĂƌƐƵĂƐĮůŚĂƐĐŽŵŽŝŐƵĂŝƐĂŽƐƐĞƵƐĮůŚŽƐ͕ŶĆŽ
favorecendo um sobre o outro. Em troca deste amor, bondade e igual
atenção, o pai seria recompensado por Allah com o paraíso.
O Profeta Muhammad ᕟ disse: “Aquele que está envolvido em
ĐƌŝĂƌĮůŚĂƐĞƚƌĂƚĂĞůĂƐĐŽŵďŽŶĚĂĚĞ͕ƐĞƌǀŝƌͲůŚĞͲĆŽĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ
para contra o fogo infernal”. ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵ
O Profeta Muhammad ᕟ disse: “Quem mantém duas meninas
ĂƚĠĂƟŶŐŝƌĞŵĂŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞ͕ĞůĞĞĞƵĞƐƚĂƌĞŵŽƐũƵŶƚŽƐŶŽŝĂ
do Julgamento no Paraíso; e ele juntou seus dedos (indicador
e maior)”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
O Profeta ᕟ disse: ͞YƵĞŵ ƚĞŵ ƚƌġƐ ĮůŚĂƐ Ğ ĂƐ ƐƵƐƚĞŶƚĂŵ͕
ǀĞƐƟŶĚŽͲĂƐ Ğ ŵŽƐƚƌĂƌ ŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ Ă ĞůĂƐ ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
entrará Paraíso”. Um homem então perguntou: “Que tal duas
ĮůŚĂƐ͕ſDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͍͟ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͞DĞƐŵĂĐŽŝƐĂ
ĐŽŵĚƵĂƐĮůŚĂƐ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŶŽĚĂďDƵĨƌĂĚͿ
^ĞŐƵŶĚŽŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿĚŝƐƐĞ͗ “Uma
ŵƵůŚĞƌƉŽďƌĞǀĞŝŽĐĂƌƌĞŐĂŶĚŽĚƵĂƐĚĞƐƵĂƐĮůŚĂƐĞĞƵĚĞŝͲůŚĞƐ
três tâmaras. Ela deu a cada uma das meninas uma tâmara e
levou outra tâmara à boca para comê-la, mas antes de ela comer,
ƐƵĂƐĮůŚĂƐƉĞĚŝƌĂŵ͘ŶƚĆŽĞůĂĚŝǀŝĚŝƵĞŶƚƌĞĞůĂƐĂƚąŵĂƌĂƋƵĞ
ela iria comer”. Fiquei perplexa com o que ela fez e mencionei
sua ação ao Mensageiro de Allah ᕟ. Ele disse: “Allah fez essa
mulher entrar no Paraíso obrigatoriamente por causa da sua
ação”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
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hŵĚŽƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐŝŶĨĞůŝǌĞƐĚĂĞƌĂŵŽĚĞƌŶĂĠĂĂƟƚƵĚĞ
condescendente e humilhante demonstrada por aquelas mulheres que
ƐĞĚĞĚŝĐĂŵŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞĮůŚŽƐĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐĂƐĂ͘DƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐ
uma mulher sai para um evento social onde outros se gabam de suas
carreiras, enquanto tudo o que ela pode dizer, muitas vezes com grande
ĚĞƐŽŶƌĂ͕ĠƋƵĞĞůĂĠ͞ĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚŽŶĂĚĞĐĂƐĂ͘͟
ĞƐĚĞƋƵĂŶĚŽĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĂƉƌſǆŝŵĂŐĞƌĂĕĆŽĞĂĚĞĚŝĐĂĕĆŽăƐƵĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽƐĞƚŽƌŶĂƌĂŵƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞǀĞƌŐŽŶŚĂĞĐŽŶƐƚƌĂŶŐŝŵĞŶƚŽ͍
É essa realidade muito triste, que fez com que muitas das crianças de
hoje fossem criadas por estranhos, como creches sobrecarregadas,
ďĂďĄƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽƐƉĂŝƐƉĞƌƐĞŐƵĞŵƐƵĂƐĂŵďŝĕƁĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐŽƵ
ĂĐĂĚġŵŝĐĂƐ͘^ĞƌĄ͕ĞŶƚĆŽ͕ŽĞƐƚĂĚŽĚĞĚĞĐĂĚġŶĐŝĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ
ŽƵŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂŐƌĂǀŝĚĞǌŶĂĂĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂ;ŝŶĚŝĐĂƟǀŽĚĂƉƌŽĞŵŝŶġŶĐŝĂ
ŵƵŝƚŽŵĂŝŽƌĚĂƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞƐĞǆƵĂůĞŶƚƌĞŽƐŶŽƐƐŽƐũŽǀĞŶƐͿĂůŐƵŵĂ
ƐƵƌƉƌĞƐĂ͍EĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂŵŽƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĐƌşƟĐŽĚĂŵĆĞŶĂ
sociedade material de hoje.
Uma das causas dessa negligência hoje é a falta de honra e importância
ĂƚƌŝďƵşĚĂăŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͘ŵďŽƌĂĞŶƚƌĞŽƐĞǌDĂŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƉŽƵĐŽ
ŵĂŝƐƐĞƉŽĚĞǀĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂŵĆĞŶĂŵĂŝŽƌŝĂ
ĚĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŶŽ/ƐůĂŵ͕ĂĚŝŐŶŝĚĂĚĞ͕ƌĞƐƉĞŝƚŽĞĞƐƟŵĂ
ůŝŐĂĚŽƐăŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞƐĆŽŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞŝŶŝŐƵĂůĄǀĞŝƐ͘KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
ǀġĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞƚƌĂƚĂƌŽƐƉĂŝƐĐŽŵĂŵŽƌĞďŽŶĚĂĚĞ
perdendo apenas para a adoração a Allah Todo-Poderoso:
Allah Todo-Poderoso diz: (O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele; que sejais indulgentes com vossos pais,
mesmo que a velhice alcance um deles ou ambos, em vossa
companhia; não os reproveis, nem os rejeiteis; outrossim, dirigilhes palavras honrosas. E estende sobre eles a asa da humildade,
e dize: Ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, como eles
ƟǀĞƌĂŵŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞŵŝŵ͕ĐƌŝĂŶĚŽͲŵĞĚĞƐĚĞƉĞƋƵĞŶŝŶŽͿ͊
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϳ͗ϮϯͲϮϰ
ƐƐĂĚŝƐƟŶĕĆŽĞĚŝŐŶŝĚĂĚĞƚĂŵďĠŵĞƌĂŵĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ
pelo Mensageiro de Allah ᕟ quando falava com seus Companheiros
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e seguidores. Em um Hadith, o Profeta ᕟĨŽŝƋƵĞƐƟŽŶĂĚŽƐŽďƌĞĂƐ
ĂĕƁĞƐŵĂŝƐĂŐƌĂĚĄǀĞŝƐĂůůĂŚƋƵĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂĚĞǀĞƐĞĞƐĨŽƌĕĂƌƉĂƌĂ
fazer. Ele disse que a melhor ação era fazer suas orações na hora certa,
indicando a importância de levar a adoração a sério. A mesma pessoa
então perguntou qual ação que vem a seguir na importância. O Profeta
Muhammad ᕟ respondeu:
“Honrar seus pais”. (ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
Em outro Hadith, o Profeta ᕟ é a favor de honrar e servir a mãe em vez
da importância de apoiar outros muçulmanos na guerra.
Um homem veio ao Profeta ᕟ e disse: “Ó Mensageiro de Allah!
Pretendo fazer uma expedição voluntária, mas tenho que vir
pedir seu conselho”. O Profeta ᕟ perguntou-lhe: “Sua mãe está
ǀŝǀĂ͍ůĞĚŝƐƐĞƐŝŵ͘͟O Profeta ᕟ então respondeu: ͞ŶƚĆŽĮƋƵĞ
com ela, pois o Paraíso está debaixo dos pés dela”. (Relatado por
ůͲEĂƐĂĂŝĞ/ďŶDĂũĂŚͿ
ŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽƐƚĞǆƚŽƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆŽƐ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĐŽůŽĐĂ
ġŶĨĂƐĞĞƐƉĞĐŝĂůŶŽŐƌĂŶĚĞƉĂƉĞůĚĂŵĆĞĞŵĚĂƌăůƵǌĂƐĞƵƐĮůŚŽƐĞ
amamentando-as:
Allah Todo-Poderoso diz: (E recomendamos ao homem
benevolência para com os seus pais. Sua mãe o suporta, entre
dores e dores, e sua desmama é aos dois anos. (E lhe dizemos):
Agradece a Mim e aos teus pais, porque retorno será a Mim).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϭ͗ϭϰ
A posição muito especial que as mulheres ocupam no Islam foi lindamente
declarada pelo Profeta Muhammad ᕟ quando um homem veio até ele
ĞƉĞƌŐƵŶƚŽƵ͗͞MDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ͊YƵĞŵƚĞŵŵĂŝƐĚŝƌĞŝƚŽĚĞƐĞƌ
ƚƌĂƚĂĚŽĐŽŵŵĞƵŵĞůŚŽƌƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͍͟
O Profeta ᕟ disse: “Sua mãe”. O homem perguntou: “Quem é o
ƉƌſǆŝŵŽ͍͟O Profeta ᕟƌĞƉĞƟƵ͗“Sua mãe”. O homem perguntou
novamente: ͞YƵĞŵ Ġ Ž ƉƌſǆŝŵŽ͍͟ O Profeta ᕟ novamente
respondeu: “Sua mãe”. O homem então perguntou pela quarta
vez, ͞YƵĞŵĠŽƉƌſǆŝŵŽ͍͟ Sobre isso, o Profeta ᕟ disse: “Então
seu pai”͘;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
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Além disso, o Profeta Muhammad ᕟ até encurtaria a oração obrigatória
ƋƵĂŶĚŽ ĞůĞ ŽƌŽƵ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ ƉĞůŽ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ăƐ ŵĆĞƐ ŶĂ
ĐŽŶŐƌĞŐĂĕĆŽƋƵĞƟŶŚĂŵĮůŚŽƐƉĂƌĂĐƵŝĚĂƌ͕ĚŝǌĞŶĚŽ͗
O Profeta Muhammad ᕟ disse: “Quando paro para oração,
ƉƌĞƚĞŶĚŽ ƉƌŽůŽŶŐĄͲůĂ͕ ŵĂƐ ĐŽŶƟŶƵŽ ŽƵǀŝŶĚŽ ŐƌŝƚŽƐ ĚĞ ƵŵĂ
criança, eu encurto, pois não gosto de causar ansiedade à mãe
da criança”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
Consequentemente, desonrar os pais é um dos maiores pecados no
/ƐůĂŵ͘EĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞƐƐĞƉĞĐĂĚŽ͕ĂŵĆĞĨŽŝĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƉĂƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ
ainda mais sua importância e posição. O Profeta ᕟ ensinou:
͞ůůĂŚƉƌŽŝďŝƵ͗
ϭ͘WĞƌĚĞƌƌĞƐƉĞŝƚŽăƐŵĆĞƐ͖
Ϯ͘ŶƚĞƌƌĂƌĮůŚĂƐǀŝǀĂƐ;ŝŶĨĂŶƟĐşĚŝŽĨĞŵŝŶŝŶŽͿ͖
ϯ͘EĆŽĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ;ǀŝŽůĂƌĚŝƌĞŝƚŽƐĂůŚĞŝŽƐͿ͖
ϰ͘ /ŵƉůŽƌĂƌ ĂŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ;ƋƵĂŶĚŽ ƉŽĚĞ ĞǀŝƚĂƌͿ͘͟ ;ZĞůĂƚĂĚŽ ƉŽƌ
ůͲƵŬŚĂƌŝͿ
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ŽůŽŶŐŽĚĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽ͕ĞŵĂŝƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞŶĂƉĞƐƋƵŝƐĂĂƐĞŐƵŝƌ
ĚĞƐƚĂƐĞĕĆŽ͕ĞǆƚĞŶƐĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĞĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĚĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ
ƐĞƌĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝƐĐƵƟĚŽƐ͘ƐƚĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽZĂďŝŶŽĚŝƐƐĞŝƐƐŽ͕ĞƐƚĞ
Santo Cristão ou Padre da Igreja disse isso. Na verdade, pode ser um
pouco opressor. No entanto, tão respeitados quanto esses estudiosos
ƉƌŽĞŵŝŶĞŶƚĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌ͕ǀĄƌŝĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞƐĞŐƵĞŵŽ:ƵĚĂşƐŵŽĞŽ
ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽŚŽũĞƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞƉĞŶƐĂŵƋƵĞǀĄƌŝĂƐĚĞƐƐĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ
não se aplicam a eles.
^ĞŵĚƷǀŝĚĂ͕Ž:ƵĚĂşƐŵŽĞ͕ĞŵŵĂŝŽƌŵĞĚŝĚĂ͕ŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ĞǀŽůƵşƌĂŵ
ĂƚĠ ĐĞƌƚŽ ƉŽŶƚŽ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚŽŝƐ ŵŝů ĂŶŽƐ͘ ŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞƐƐĂ
evolução, algumas das opiniões e decisões que anteriormente faziam
ƉĂƌƚĞĚĞĂŵďĂƐĂƐƚƌĂĚŝĕƁĞƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐŚĄŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌĂŵ͘
ŶƚĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞĚŝƐĐƵƟƌŝĚĞŝĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĞĂŶƟŐĂƐ͍dŽĚĂĞƐƐĂŚŝƐƚſƌŝĂ
nos leva a uma conclusão importante.
No Islam, as mulheres receberam seus direitos e suas dignidades
inerentes diretamente através da revelação; diretamente pela palavra de
ůůĂŚ͘KƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŶƵŶĐĂƟǀĞƌĂŵƋƵĞƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂƌĐŽŵŵƵĚĂŶĕĂƐ
ou reinterpretação de suas escrituras para apagar visões desatualizadas
ŽƵĐŽƌƌŝŐŝƌŝŶũƵƐƟĕĂƐĐůĂƌĂƐ͘KƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆŽƐ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽ
lado, apesar de seu profundo conhecimento e devoção religiosa, na
ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐŝŶƐĞƌŝƌĂŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞŽƉŝŶŝƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
nas escrituras.
ƐƐĂƉƌĄƟĐĂůĞǀŽƵĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆƐĂůƵƚĂƌƉŽƌƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĚĂĚŽƐƉŽƌĞƵƐ;ůůĂŚͿͲƐĞũĂƉŽƌƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĂƐƐĐƌŝƚƵƌĂƐ^ĂŐƌĂĚĂƐŽƵ
ĚĞƐĐĂƌƚĄͲůĂƐŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞĂĨĂǀŽƌĚĞůĞŝƐƐĞĐƵůĂƌĞƐ͘ƐƐŝŵ͕ĂŚŝƐƚŽƌŝĐŝĚĂĚĞ
dessas questões é de vital importância para demonstrar as posições
ŽƌŝŐŝŶĂŝƐ ƋƵĞ ĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ũƵĚĂŝĐŽͲĐƌŝƐƚĆƐ ĂƐƐƵŵŝƌĂŵ Ğŵ ǀĄƌŝĂƐ
ĚĞƐƐĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƋƵĞĞůĞƐƐĞŶƟƌĂŵƋƵĞĞƌĂŵ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘
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EŽ :ƵĚĂşƐŵŽ͕ ŚĄ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐ ĂƉŽŶƚĂŶĚŽ ƉĂƌĂ Ă
deplorabilidade das mulheres que estudam as escrituras religiosas e
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽĞŶƐŝŶŽĚĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘EŽ<ŝĚĚƵƐŚŝŶϮϵď͕ŽdĂůŵƵĚ
declara:
ŽŵŽƐĂďĞŵŽƐƋƵĞĞůĂĂŵĆĞŶĆŽƚĞŵŽĚĞǀĞƌĚĞĞŶƐŝŶĂƌƐĞƵƐ
ĮůŚŽƐ͍WŽƌƋƵĞĞƐƚĄĞƐĐƌŝƚŽ͕ĞǀŽĐġĚĞǀĞĞŶƐŝŶĂƌ͕ƋƵĞƚĂŵďĠŵ
ůġĞǀŽĐġĞƐƚƵĚĂƌĄ͗ĚĂşƋƵĞŵĠŵĂŶĚĂĚŽĞƐƚƵĚĂƌ͕ĠŵĂŶĚĂĚŽ
ensinar; quem não é mandado estudar, não é mandado ensinar.
ĐŽŵŽƐĂďĞŵŽƐƋƵĞĞůĂŶĆŽĠŽďƌŝŐĂĚĂĂĞŶƐŝŶĂƌĞůĂŵĞƐŵĂ͍
WŽƌƋƵĞĞƐƚĄĞƐĐƌŝƚŽ͕ĞǀŽĐġĞŶƐŝŶĂƌĄͲĞǀŽĐġĚĞǀĞĂƉƌĞŶĚĞƌ͗
aquele a quem os outros são ordenados ensinar é ordenado a
ensinar a si mesmo; e quem outros não são ordenados a ensinar,
não são ordenados a ensinar a si mesmo. Como então sabemos
ƋƵĞŽƵƚƌŽƐŶĆŽĞƐƚĆŽŽƌĚĞŶĂĚŽƐĂĞŶƐŝŶĄͲůĂ͍WŽƌƋƵĞĞƐƚĄĞƐĐƌŝƚŽ͗
͞ǀŽĐġĞŶƐŝŶĄͲůŽƐͲĞŝĂƐĞƵƐĮůŚŽƐ͟ͲŵĂƐŶĆŽƐƵĂƐĮůŚĂƐ͘
Assim, os Rabinos concluíram que a isenção de uma mulher do
ŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌdŽƌĄƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚĞƚƌġƐŵĂŶĞŝƌĂƐ͗
ϭ͘hŵĂŵƵůŚĞƌŶĆŽĠŽďƌŝŐĂĚĂĂĞŶƐŝŶĂƌdŽƌĄĂƐĞƵƐĮůŚŽƐ͖
Ϯ͘hŵĂŵƵůŚĞƌŶĆŽĠŽďƌŝŐĂĚĂĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂƉƌſƉƌŝĂdŽƌĄ͖
ϯ͘hŵƉĂŝŶĆŽĠŽďƌŝŐĂĚŽĂĞŶƐŝŶĂƌdŽƌĄĂƐƵĂƐĮůŚĂƐ͘
Sobre esse assunto, o rabino Eliezerϴϱ do século I dC declara:
YƵĞŵĞŶƐŝŶĞdŽƌĄĂƐƵĂĮůŚĂĞŶƐŝŶĂƐƵĂŽďƐĐĞŶŝĚĂĚĞ;ăƐǀĞǌĞƐ
ƚƌĂĚƵǌŝĚŽͲĠĐŽŵŽƐĞĞůĞƟǀĞƐƐĞĞŶƐŝŶĂĚŽƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞͿ͘
dĂůŵƵĚĞĂďŝůƀŶŝĐŽ͗DŝƐŚŶĂŚ^ŽƚĂŚ͗ϯ͕ϰ͘

ϴϱͲKƌĂďŝŶŽůŝĞǌĞƌďĞŶ,ŽƌŬŽŶƵƐ͕ƵŵĞƐƚƵĚŝŽƐŽũƵĚĞƵĚĂƐĞŐƵŶĚĂŐĞƌĂĕĆŽ;ϭǑƐĠĐƵůŽͿ͕ƋƵĞ
ƚƌĂĕŽƵƐƵĂůŝŶŚĂŐĞŵƉŽƌĚĞǌŐĞƌĂĕƁĞƐĂƚĠĂşďůŝĂĚŽWƌŽĨĞƚĂƐĚƌĂƐ͘sŝƐƚŽƉŽƌŵƵŝƚŽƐũƵĚĞƵƐĐŽŵŽ
um dos grandes mestres do período da Mishnah, ele era conhecido no Talmude simplesmente
como Rabi Eliezer embora haja referências a ele como o grande rabino Eliezer.
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Além disso, de acordo com rabinos Judeus, as mulheres eram
ŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĐĂƉĂǌĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƚĂƌĞĨĂ
ĚĞƐĂĮĂĚŽƌĂĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŶŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐĚŽ
ZĂďŝŶŽDĂŝŵŽŶŝĚĞƐ͕ĚŽƐĠĐƵůŽy//͕ĐƵũĂƐŽďƌĂƐĞǀŝƐƁĞƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ƵŵĂƉĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌĚŽƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽĞĞƐƚƵĚŽĚŽƐ:ƵĚĞƵƐŽƌƚŽĚŽǆŽƐĂƚĠ
hoje, lemos:
hŵĂŵƵůŚĞƌƋƵĞĞƐƚƵĚĂdŽƌĄĠƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂ͕ŵĂƐŶĆŽƉĂƌĂŽ
ŵĞƐŵŽŐƌĂƵƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵ͕ƉŽŝƐĞůĂŶĆŽĠŽƌĚĞŶĂĚĂĞƋƵĞŵĮǌĞƌ
aquilo que não lhe é ordenado, não recebe a mesma recompensa
de quem é comandado, mas apenas uma recompensa menor. No
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ŵĞƐŵŽĞŵďŽƌĂƋƵĞĞůĂƐĞũĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂ͕ŽƐ^ĄďŝŽƐ
ŽƌĚĞŶĂƌĂŵƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵŶĆŽĚĞǀĞĞŶƐŝŶĂƌdŽƌĄĂƐƵĂĮůŚĂ͘
/ƐƐŽŽĐŽƌƌĞƉŽƌƋƵĞĂŵĞŶƚĞĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĞƐƚĄ
ĚŝƐƉŽƐƚĂĂĞƐƚƵĚĂƌĞĞůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĆŽĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĂdŽƌĄĞŵ
ƉĂůĂǀƌĂƐƐĞŵƐĞŶƟĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽůŝŵŝƚĂĚĂ͘
EŽƐƐŽƐƐĄďŝŽƐĚŝƐƐĞƌĂŵƋƵĞƋƵĞŵĞŶƐŝŶĂdŽƌĄƐƵĂĮůŚĂĠƉĂƌĂ
ƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽƐĞĞůĞƟǀĞƐƐĞůŚĞĞŶƐŝŶĂĚŽƚƌŝǀŝĂůĞĐŽŝƐĂƐ
ƐĞŵŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͘ƋƵĞĞůĞƐĞƐƚĂǀĂŵƐĞƌĞĨĞƌŝŶĚŽ͍KdŽƌĄKƌĂů͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂdŽƌĄƐĐƌŝƚĂŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĞŶƐŝŶĂĚĂĂŶƚĞƐĚŽĨĂƚŽ͕
ŵĂƐƐĞĞůĞĂĞŶƐŝŶŽƵ͕ŶĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽƐĞĞůĞƟǀĞƐƐĞ
ůŚĞĞŶƐŝŶĂĚŽƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞ;ƟŇƵƚͿ͘,ŝůĐŚŽƚdĂůŵƵĚdŽƌĄϭ͗ϭϯ͘
Além disso, no mesmo ponto, o código da Lei Judaica conhecida como
DŝƐŚŶĂŚĂĮƌŵĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ͗
YƵĞĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĂdŽƌĄƐĞũĂŵƋƵĞŝŵĂĚĂƐĐŝŶĐŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐůŝǀƌŽƐĚŽ
ŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶƚĞƐƋƵĞƐĞũĂŵĞŶƚƌĞŐƵĞƐăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͘dĂůŵƵĚĞ
ĂďŝůƀŶŝĐŽ^ŽƚĂŚ͕ϭϬĂ͘
WĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽƐǀĂŶŐĞůŚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂŵƋƵĞ:ĞƐƵƐŶĆŽĂƉĞŶĂƐĞŶƐŝŶŽƵ
ŵƵůŚĞƌĞƐ͕ŵĂƐĞůĞĐŚĞŐŽƵĂĞůŽŐŝĂƌƵŵĂŵƵůŚĞƌĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ;ŝƌŵĆ
ĚĞDĂƌƚĂ͕DĂƌŝĂ͕Ğŵ>ƵĐĂƐϭϬ͗ϯϴͲϰϮͿƉŽƌƐĞƵĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽƐŽďƌĞĂ
preocupação de sua irmã em entreter os convidados. No entanto,
ŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĞŵŐĞƌĂů͕ĐŽŶƟŶƵŽƵĂƚƌĂĚŝĕĆŽ:ƵĚĂŝĐĂĚĞůŝŵŝƚĂƌŽ
ensinamento das mulheres, como pode ser demonstrado claramente
ŶĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĚĞWĂƵůŽŶŽEŽǀŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͘ĞǀĞƐĞƌůĞŵďƌĂĚŽĚĞ
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ƋƵĞŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽƐĞďĂƐĞŝĂŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕
que é a fonte de muitos mandamentos legais Judaicos e, portanto,
legalmente deve haver pouca diferença entre as duas religiões, como
isso foi comprovado historicamente. O que então os escritos de São
WĂƵůŽƌĞǀĞůĂŵƐŽďƌĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͍ǆŝƐƚĞŵĚƵĂƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƋƵĞĐƌşƟĐŽƐĂƉŽŶƚĂŵŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͘
WŽŝƐĞƵƐŶĆŽĠĞƵƐĚĞĚĞƐŽƌĚĞŵ͕ŵĂƐĚĞƉĂǌ͘ŽŵŽĞŵƚŽĚĂƐ
as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio
ŶĂƐŝŐƌĞũĂƐ͕ƉŽŝƐŶĆŽůŚĞƐĠƉĞƌŵŝƟĚŽĨĂůĂƌ͖ĂŶƚĞƐƉĞƌŵĂŶĞĕĂŵĞŵ
submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa,
que perguntem a seus maridos em casa; pois é vergonhoso uma
ŵƵůŚĞƌĨĂůĂƌŶĂŝŐƌĞũĂ͘Es/͕ϭŽƌşŶƟŽƐϭϰ͗ϯϯͲϯϱ͘
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos
ƐĂŶƚĂƐ͕ƐĞŵŝƌĂĞƐĞŵĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞƌŽƋƵĞĂƐ
mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição,
não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem
roupas caras. Mas com boas obras, como convém a mulheres que
ƉƌŽĨĞƐƐĂŵĂĚŽƌĂƌĂĞƵƐ͘ŵƵůŚĞƌĚĞǀĞĂƉƌĞŶĚĞƌĞŵƐŝůġŶĐŝŽ͕
com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que
tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio.
Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi
enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se
ƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐŽƌĂ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĂŵƵůŚĞƌƐĞƌĄƐĂůǀĂĚĂŶĚŽăůƵǌĮůŚŽƐ
ͶƐĞĞůĂƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŵŶĂĨĠ͕ŶŽĂŵŽƌĞŶĂƐĂŶƟĚĂĚĞ͕ĐŽŵ
bom sensoϴϲ͘Es/͕ϭdŝŵſƚĞŽϮ͗ϴͲϭϱ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŶŽ/ƐůĂŵ͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽŶĆŽĠĂƉĞŶĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕
ŵĂƐĠƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĞƚŽĚŽDƵĕƵůŵĂŶŽĚĞǀĞĞǆĞĐƵƚĂƌ͖
ŚŽŵĞŵŽƵŵƵůŚĞƌ͘ĞĨĂƚŽ͕Ž/ƐůĂŵĠĂƌĞůŝŐŝĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘KƐ
cinco primeiros versículos do Alcorão Sagrado a serem revelados ao
ϴϲͲŽŵĞŶƚĄƌŝŽ͗YƵĂŶĚŽŽĂƉſƐƚŽůŽĞǆŽƌƚĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐƌŝƐƚĆƐĂƉƌŽĐƵƌĂƌĞŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞ
assuntos religiosos com seus maridos em casa, mostra que famílias que crêem devem se reunir
para promover o conhecimento espiritual. O Espírito de Cristo nunca pode se contradizer; e se
suas revoluções são contra as do apóstolo, então, não provêm do mesmo Espírito. A maneira de
manter a paz, a verdade e a ordem na igreja é buscar aquilo que é bom para isso, suportar aquilo
que não é prejudicial ao seu bem-estar e manter um bom comportamento, ordem e decência.
;ŽŶĐŝƐŽĚĞDĂƩŚĞǁ,ĞŶƌǇŽŵĞŶƚĄƌŝŽ͕ϭϳϬϲͿ͘
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Profeta Muhammad ᕟ estabelecem a importância da leitura, a chave
para o conhecimento e compreensão.
Allah Todo-Poderoso diz: (Lê, em nome do teu Senhor Que criou;
Criou o homem de algo que se agarra. Lê, que o teu Senhor é
Generosíssimo. Que ensinou através do calamo (caneta). Ensinou
ao homem o que este não sabia). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϵϲ͖ϭͲϱ
É essencial entender nesses versículos que Allah o Generosíssimo não
ĨĞǌĚŝƐƟŶĕĆŽĞŶƚƌĞŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐ͖ĂǀŝƌƚƵĚĞĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĨŽŝĚŝƐĐƵƟĚĂĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĞƚŽĚŽƐƋƵĞĚĞƐĞũĂǀĂŵƉƌŽĐƵƌĄͲůŽ͕ĞŶĆŽ
restrito apenas aos homens. Além disso, esta obrigação de procurar
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĆŽĞƌĂĂƉĞŶĂƐƵŵŝŶĐĞŶƟǀŽƉĂƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐďƵƐĐĂƌĞŵ͕
mas era obrigatório para elas; jovens e velhas, ricas e pobres.
O Profeta Muhammad ᕟ disse: “A busca de conhecimento é
obrigatório para todos os Muçulmanos e Muçulmanas”. (Relatado
ƉŽƌ/ďŶDĂũĂŚͿ
O Profeta Muhammad ᕟƚĂŵďĠŵƉƌŽĐƵƌŽƵŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
fossem educadas no Islam a tal ponto que ele até ordenou aos homens
ƋƵĞǀŝĂũĂƌĂŵĚĞůŽŶŐĞƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞůĞ͕ĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌ
ŽƋƵĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂŵăƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞƐƵĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͗
^ĞŐƵŶĚŽDĂůŝŬŝŶůͲ,ƵǁĂǇƌŝƚŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗“Viemos ao Profeta ᕟ, quando éramos jovem da
ŵĞƐŵĂŝĚĂĚĞĞĮĐĂŵŽƐǀŝŶƚĞŶŽŝƚĞƐĐŽŵĞůĞƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌŵŽƐ
ĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟĨŽŝŵƵŝƚŽŐĞŶƟůĞŐĞŶĞƌŽƐŽ
conosco. Quando ele percebeu / notou que estávamos com
saudades das nossas famílias, nos perguntou sobre aqueles que
havíamos deixado para trás e nós o informamos. Ele disse: “Voltem
ƉĂƌĂǀŽƐƐĂƐĨĂŵşůŝĂƐĞĮƋƵĞĐŽŵĞůĞƐĞĞŶƐŝŶĞͲŽƐĞŝŶƐƚƌƵĂͲŽƐ͘͘͘Ϳ͘
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌďƵĂƵĚ͘Ϳ
Além disso, o Islam não coloca absolutamente nenhum limite sobre
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĨĂƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƟƵăƐ
mulheres alcançar os mais altos cargos de educação em toda a história
ĚŽ/ƐůĂŵ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚŽ/ƐůĂŵĨŽƌĂŵĂƟǀĂƐŶĂ
busca e aplicação do conhecimento.
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O Profeta Muhammad ᕟ ĂƚĠ ƌĞƐĞƌǀŽƵ Ƶŵ ŚŽƌĄƌŝŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ
o ensino de mulheres, mediante a solicitação. O Islam também
reconheceu o ensino feminino em uma época em que as mulheres
ŶĆŽƟǀĞƌĂŵŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŵƵŝƚŽŵĞŶŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƉŽĚĞƌŝĂŵƐĞƌ͕ĞĚĞĨĂƚŽĞƌĂŵ͕ăƐǀĞǌĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂŽƐŚŽŵĞŶƐŶŽĚŽŵşŶŝŽĚĂƐŝġŶĐŝĂƐ/ƐůąŵŝĐĂƐ͘EĆŽĠĞǆĂŐĞƌŽĚŝǌĞƌ
ƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐƟǀĞƌĂŵĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽĞŶƐŝŶŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
de Pensamento Jurídico Islâmico desde o tempo do Profeta ᕟ.
ŽŵŽĞǆƉůŝĐĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĂƌĞǀĞůĂĕĆŽŶŽ/ƐůĂŵĠĐŽŵƉŽƐƚĂ
ĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞĚŽ,ĂĚŝƚŚ͘ƐƐŝŵ͕Ž,ĂĚŝƚŚĨŽŝƵŵĚŽƐƚĞǆƚŽƐ
mais bem guardados e apreciados ao longo de toda a história
ŝƐůąŵŝĐĂ͘KƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĚĞ,ĂĚŝƚŚƉŽƐƐƵŝĂŵƵŵƉƌĞƐơŐŝŽĞƐƉĞĐŝĂů
ĚĞƐĚĞŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĚŝĂƐĚĂ,ŝƐƚſƌŝĂ/ƐůąŵŝĐĂĚĞǀŝĚŽ͕ĞŵƉĂƌƚĞ͕ăƐƐƵĂƐ
ŵĞŵſƌŝĂƐŝŶĐƌŝǀĞůŵĞŶƚĞĞǆƉĂŶƐŝǀĂƐĞƉƌĞĐŝƐĂƐ͕ĞƉĞůŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞƐĞƵƐ
conhecimentos e pesquisas protegeram a ciência do Hadith de ser
ŝŶĮůƚƌĂĚĂƉŽƌĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐĞĨĂďƌŝĐĂĕƁĞƐ͘ƐƐŝŵ͕ƉŽĚĞƐĞƌƵŵĂƐƵƌƉƌĞƐĂ
como muitos desses nobres e altamente honrados estudiosos eram
de fato mulheres Muçulmanas.
ĞƐĚĞ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ŚŝƐƚſƌŝĂ /ƐůąŵŝĐĂ͕ ŵƵůŚĞƌĞƐ DƵĕƵůŵĂŶĂƐ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌĂŵƵŵƉĂƉĞůƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽ,ĂĚŝƚŚĞ
essa tarefa foi igualmente venerada por seus sucessores ao longo dos
ƐĠĐƵůŽƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐĚĂŚŝƐƚſƌŝĂ/ƐůąŵŝĐĂǀŝǀĞƌĂŵ
numerosas acadêmicas ilustres de Hadith, tratadas por seus irmãos
ĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞǀĞƌġŶĐŝĂĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĐŽŵŽ
não apenas seus nobres professores, mas também seus colegas e
estudantes em outros casos.
ƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ, um grande número de
ŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĞƌĂĂƉĞŶĂƐĂƌĂǌĆŽƉŽƌƚƌĄƐĚĂƌĞǀĞůĂĕĆŽĚĞĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ
importantes e de longo alcance do Profeta ᕟ para o resto de
DƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĨŽƌĂŵĂƐƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌĂŵĞƐƐĂƐǀĞŶĞƌĂĚĂƐ
declarações do Profeta ᕟ a suas irmãs Muçulmanas e irmãos na fé. Após
a morte do Profeta ᕟ͕ŵƵŝƚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌĂƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ
as respeitadas esposas do Profeta ᕟ, eram encaradas como guardiões
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centrais desse conhecimento e procuradas por instruções de outros
Companheiros, a quem prontamente dispensaram as preciosas pérolas
de sabedoria e entendimento que elas haviam reunido na companhia
do Profeta Muhammad ᕟ.
KƐŶŽŵĞƐĚĞŝƐŚĂ͕,ĂĨƐĂ͕hŵŵ^ĂůĂŵĂŚ͕DĂǇŵƵŶĂĞhŵŵ,ĂďŝďĂ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂƐͿƐĆŽďĞŵĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
estudantes de Hadith como sendo as primeiras e mais transmissoras
ĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞĚŽ,ĂĚŝƚŚ͘ŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͕Ğŵ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĠƵŵĂĚĂƐĮŐƵƌĂƐŵĂŝƐĐĞŶƚƌĂŝƐĞŵƚŽĚĂĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞ,ĂĚŝƚŚ͕
ŶĆŽĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽƵŵĂĚĂƐŶĂƌƌĂĚŽƌĂƐŵĂŝƐƉƌŽůşĮĐĂƐĚŽ,ĂĚŝƚŚ͕ŵĂƐ
também como uma das analistas mais conhecedoras e respeitadas das
ƐĄďŝĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞŽƉƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ.
ŝƐŚĂ͕Ă͞DĆĞĚŽƐƌĞŶƚĞƐϴϳ͟;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͕ĐŽŵŽ
foi nomeada no Alcorão Sagrado, não era apenas um modelo para
esposas e mães, mas era também uma comentarista de destaque do
Alcorão Sagrado, uma autoridade em Hadith e também bem versada
ŶĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂ͕,ŝƐƚſƌŝĂĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĄƌĂďĞ͘ĞĨĂƚŽ͕ƉĂƌĂ
ƋƵĞŵƋƵĞƐƟŽŶĂĂƉĂƉĞůĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶŽ/ƐůĂŵ͕ďĂƐƚĂŽůŚĂƌƉĂƌĂƚƌĄƐ
como ela era regularmente consultada em inúmeras e diversas questões
religiosas, tanto durante a vida do Profeta ᕟ, e ainda mais depois de
sua morte.
Entre os Companheiros mais famosos e mais tarde grandes estudiosos
ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽ/ƐůĂŵ͕ďƵDƵƐƐĂůͲƐŚ͛Ăƌŝ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉŽƌƚĞƌĚŝƚŽ͗
“Se nós, Companheiros do Mensageiro de Allah ᕟ͕ƟǀĠƐƐĞŵŽƐ
ƋƵĂůƋƵĞƌĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞŵƵŵĂƐƐƵŶƚŽƋƵĞƉĞƌŐƵŶƚĂŵŽƐĂŝƐŚĂ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿƐŽďƌĞŝƐƐŽ͘͟ (Relatado no livro
ůͲDƵǁĂƩĂĚŽ/ŵĂŵDĂůŝŬͿ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŐƌĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽĚŽƐƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕hƌǁĂ
ŝŶƵďĂŝƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚŝǌ͗

ϴϳ Ͳ dŽĚĂƐ ĂƐ ĞƐƉŽƐĂƐ ĚŽ WƌŽĨĞƚĂ DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ ĞƌĂŵ ĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ͞DĆĞ ĚŽƐ ƌĞŶƚĞƐ͟
ĚĞǀŝĚŽăƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽĞŚŽŶƌĂ͘
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EĆŽĞŶĐŽŶƚƌĞŝŶŝŶŐƵĠŵŵĂŝƐƉƌŽĮĐŝĞŶƚĞƋƵĞŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚ
ĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿŶŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕
ŽƐŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞ,ĂůĂů;ůĞŐĂůͿĞ,ĂƌĂŵ;ƉƌŽŝďŝĚŽͿ͕/ůŵƵůͲ
ŶƐĂď;ůŝŶŚĂŐĞŵͿĞƉŽĞƐŝĂĄƌĂďĞ͘ƉŽƌŝƐƐŽƋƵĞĂƚĠŵĞƐŵŽ
os Companheiros mais velhos do Profeta ᕟ costumavam
ĐŽŶƐƵůƚĂƌŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌ
ŝŶƚƌŝŶĐĂĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘;/ďŶƵůYĂǇǇŝŵĞ/ďŶ^ĂĂĚ͕:ĂůĂͲƵůͲĬĂŵ͕
ǀŽů͘Ϯ͕Ɖ͘ϮϲͿ͘
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŐƌĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽĚŽƐĠĐƵůŽs////ďŶ,ĂũĂƌ;ƋƵĞůůĂŚ
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿĚŝƐƐĞƐŽďƌĞŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞͿ͗
͘͘͘͞ĚŝǌͲƐĞƋƵĞƵŶƐƋƵĂƌƚŽƐĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĚĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂƐĆŽ
ŶĂƌƌĂĚŽƐƉŽƌĞůĂ͘͟
sĞƌĚĂĚĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽĐĂŵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŽĚĞ,ĂĚŝƚŚ͕ŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂ
ƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĞƐƚĄĞŵĂůƚĂ͘ůĂŶĂƌƌŽƵϮ͘ϮϭϬ,ĂĚŝƚŚĂƵƚġŶƟĐŽƐ
ŵĂŝƐĚŽƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽDƵĕƵůŵĂŶŽĞǆĐĞƚŽŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ
ŵĂƐĐƵůŝŶŽƐĐŽŵŽ͗ďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ͕ďĚƵůůĂŚŝŶhŵĂƌĞŶĂƐŝŶDĂůŝŬ
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŵĂŝƐĚĞϯϬϬƉĞƐƐŽĂƐ
narraram Hadiths dela.
ƐƐŝŵ͕ĞůĂĨĞǌƵŵĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽŝŶĞƐƟŵĄǀĞůĞƉƌŽĨƵŶĚĂ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐ
ƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĂƚƌĂĚŝĕĆŽ͕ŽƵ^ƵŶŶĂŚ͕ĚŽƷůƟŵŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ,
mas a todo o Conhecimento Islâmico em geral. Ela é sem dúvida uma
ĚĂƐƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐŵĂŝƐŝůƵƐƚƌĞƐ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐŶĂŚŝƐƚſƌŝĂĞŶĂĮŐƵƌĂ
feminina Islâmica, mas também na história mundial.
ŵďŽƌĂ ŝƐŚĂ ;ƋƵĞ ůůĂŚ ĞƐƚĞũĂ ƐĂƟƐĨĞŝƚŽ ĐŽŵ ĞůĂͿ ĨŽƐƐĞ Ă ŵĂŝƐ
destacada das acadêmicas desde a geração dos Companheiros do
Profeta ᕟ͕ĞůĂŶĆŽĞƌĂĚĞĨŽƌŵĂĂůŐƵŵĂĂƷŶŝĐĂĞƌƵĚŝƚĂĐŽŵĚŝƐƟŶĕĆŽ
e aprendizado avançado.
KĐĠůĞďƌĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽĞĂƵƚŽƌĚŽƐĠĐƵůŽs////ďŶůͲYĂǇǇŝŵůͲ:ĂƵǌŝĂŚ
;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĂͿĨŽƌŶĞĐĞƵŵƌĞůĂƚŽĚĞƚĂůŚĂĚŽĚĞ
ϮϮŽŵƉĂŶŚĞŝƌĂƐƋƵĞĞƌĂŵĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌĞŵŝƟƌǀĞƌĞĚŝĐƚŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ
;ĨĂƚĂǁĂͿŶŽƐĂŶŽƐŝŵĞĚŝĂƚŽƐĂƉſƐĂŵŽƌƚĞĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ.
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No período posterior aos Companheiros também, as mulheres
ocuparam posições vitais como eruditas de todas as Ciências Islâmicas,
,ĂĚŝƚŚƐĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘KĮŶĂůĚŽƐĠĐƵůŽs//͕ŵĞŶŽƐĚĞϱϬĂŶŽƐĂƉſƐ
a morte do profeta Muhammad ᕟ testemunhou o surgimento de
ǀĄƌŝĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐĂƐĚĞ,ĂĚŝƚŚ͕
tais como: Hafsah Bint Sireen (que memorizou mais de meio milhão
ĚĞ,ĂĚŝƚŚͿ͕hŵŵůͲĂƌĚĂůͲ^ĂŐŚĞĞƌĂŚ͕DƵĂĂĚŚĂŚůͲ॒ĚĂǁŝǇǇĂŚĞ
Bint Abd Al-Rahman Bin Saad - um dos mais destacados estudantes
ĚĞŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͕ĞƐƉŽƐĂĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ.
Além de serem estudiosos bem conhecidos de Hadith, Amrah e Hafsa
também eram juristas. Hafsa também se destacou no Alcorão Sagrado,
e contou com o conhecido comentarista do Alcorão, Qatadah como
um de seus alunos.
EĂƐĚĠĐĂĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͕ƐƵƌŐŝƌĂŵƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽďŝĚĂDĂĚĂŶŝǇǇĂŚ͕
ďĚĂŝŶƚŝƐŚƌ͕hŵŵhŵĂƌůͲdŚĂƋĂĮǇǇĂ͕ĂŝŶĂď͕ŶĞƚĂĚĞďĚƵůůĂŚ
ŝŶďďĂƐ͕EĂĮƐĂŝŶƚůͲ,ĂƐƐĂŶŝŶŝĂĚ͕<ŚĂĚŝũĂhŵŵDƵŚĂŵŵĂĚ͕
ďĚĂŝŶƚďĚƵůͲZĂŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĂƐͿĞ
ǀĄƌŝĂƐŽƵƚƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐƌĞŶŽŵĂĚĂƐƉŽƌƐƵĂƐŶŽƚĄǀĞŝƐ
palestras públicas sobre Hadith. Estas mulheres religiosas e acadêmicas
vieram das mais diversas origens, demonstrando que nem a classe
ŶĞŵŽŐġŶĞƌŽĞƌĂŵŽďƐƚĄĐƵůŽƐăĂƐĐĞŶƐĆŽŶĂƐĮůĞŝƌĂƐĚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ
islâmicos.
Essa colaboração entre homens e mulheres na coleta e preservação
ĚĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞ,ĂĚŝƚŚĐŽŶƟŶƵŽƵŶŽƐĠĐƵůŽ/y͕ƋƵĂŶĚŽĂƐŐƌĂŶĚĞƐ
ĐŽůĞĕƁĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĚĞ,ĂĚŝƚŚĨŽƌĂŵĐŽŵƉŝůĂĚĂƐ͘hŵĂĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƚĂůŚĂĚĂ ĚĞƐƐĂƐ ĐŽŵƉŝůĂĕƁĞƐ ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ ĐŽŶĮƌŵĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽŵƉŝůĂĚŽƌĞƐĚĞ,ĂĚŝƚŚŽďƟǀĞƌĂŵƵŵĂƉĂƌĐĞůĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
ĚĞƐƵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ,ĂĚŝƚŚĐŽŵŵƵůŚĞƌĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐĂƐ͘ĞĨĂƚŽ͕ƚŽĚĂƐ
as principais coleções de Hadith em uso atualmente listam os nomes
ĚĞǀĄƌŝĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŵŽĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐͬŶĂƌƌĂĚŽƌĂƐƋƵĞŶĂƌƌĂƌĂŵ
ĞĞǆƉůŝĐĂƌĂŵŽ,ĂĚŝƚŚƉĂƌĂŽƐĂƵƚŽƌĞƐĚĞƐƐĂƐĐŽůĞĕƁĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͘
mesmo depois desses trabalhos serem compilados, muitas outras
mulheres mais tarde dominariam e passariam o conhecimento que
ĞůĂƐƟŶŚĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽĞŶƐŝŶĂŶĚŽĞƐƐĞƐůŝǀƌŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĂůĞƐƚƌĂƐ
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públicas para grandes classes de estudantes masculinos e femininos,
ƉĂƌĂƋƵĞĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĞŵŝƟƐƐĞŵƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐ͞/ũĂǌĂƐ͕͟ŽƵĐĞƌƟĮĐĂĕƁĞƐ
ĚĞƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂ͘
hŵĂĚĞƐƐĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĞƐƚƵĚŝŽƐĂƐĚĞ,ĂĚŝƚŚĨŽŝ<ĂƌŝŵĂDĂƌǁĂǌŝǇǇĂŚ
;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĂͿƋƵĞǀŝǀĞƵŶŽƐĠĐƵůŽy/ĚĞĨŽŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŵĂŝƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂŶŽ>ŝǀƌŽ^ĂŚŝŚůͲƵŬŚĂƌŝ
;Ă ĐŽŵƉŝůĂĕĆŽ ĚĞ ,ĂĚŝƚŚƐ ĂƵƚġŶƟĐŽƐ ĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ Ğŵ ,ĂĚŝƚŚ
DƵŚĂŵŵĂĚůͲƵŬŚĂƌŝ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿͿĚĞ
ƐƵĂĠƉŽĐĂ͘ĞĨĂƚŽ͕ĞŶƚƌĞƐĞƵƐŵƵŝƚŽƐĂůƵŶŽƐĞƐƚĂǀĂŵŽƐŝůƵƐƚƌĞƐĞ
ĐĠůĞďƌĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐůͲ<ŚĂƟďůͲĂŐŚĚĂĚŝĞůͲ,ƵŵĂǇĚŝϴϴ (que Allah
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞƐͿ͘
Kƌ͘DƵŚĂŵŵĂĚƵďĂǇƌ^ŝĚĚŝƋŝĞƐĐƌĞǀĞŽƐĞŐƵŝŶƚĞƐŽďƌĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
ŵĂŝƐ ƚĂƌĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐĂƐ ŝƐůąŵŝĐĂƐ ĚĞ ŚĂĚŝƚŚ Ğŵ ƐĞƵ ůŝǀƌŽ ĞǆĐĞůĞŶƚĞ
e inovador, Literatura de Hadith: sua origem, desenvolvimento,
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐĞĐƌşƟĐĂƐ:
ŵƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽ͕ůͲƵƌĂƌůͲ<ĂƌŝŵĂ͕/ďŶ,ĂũĂƌĨŽƌŶĞĐĞǀĄƌŝĂƐ
ĚĞƐĐƌŝĕƁĞƐ ďŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐ ĐƵƌƚĂƐ ĚĞ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ϭϳϬ ĞƐƚƵĚŝŽƐĂƐ
ƉƌŽĞŵŝŶĞŶƚĞƐĚŽƐĠĐƵůŽs///͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĞƌĂŵĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŵ
Hadith, e muitas das quais o próprio autor havia estudado.
Algumas dessas mulheres foram reconhecidas como as melhores
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŵ,ĂĚŝƚŚĚĞƐƵĂĠƉŽĐĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƌĞŶŽŵĂĚĂ
ĞƐƚƵĚŝŽƐĂĚĞ,ĂĚŝƚŚ:ƵǁĂŝƌŝǇĂŝŶƚŚŵĂĚĞƐƚƵĚŽƵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞ
trabalhos sobre Hadith, sob estudiosos homens e mulheres, que
ensinavam nas grandes Universidades desse período. Ela então
ƉƌŽŐƌĞĚŝƵƉĂƌĂŵŝŶŝƐƚƌĂƌǀĄƌŝĂƐƉĂůĞƐƚƌĂƐĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞĞŵǀĄƌŝŽƐ
ƌĂŵŽƐĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐŝƐůąŵŝĐŽƐ͘͞ůŐƵŶƐĚŽƐŵĞƵƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͟
ϴϴͲDƵŝƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ͞ĨĞŵŝŶŝƐƚĂƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ͟ĚŽƐĚŝĂƐĚĞŚŽũĞ͕ĨĂůƐĂŵĞŶƚĞĞŝŶũƵƐƟĮĐĂĚĂŵĞŶƚĞ
ĂůĞŐĂŵƋƵĞĂƐƉƌĄƟĐĂƐůĞŐĂŝƐĞƐŽĐŝĂŝƐŝƐůąŵŝĐĂƐŝŶŝĐŝĂŝƐĨŽƌĂŵƵŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŝƌĞƚŽĚĂĚŽŵŝŶĂĕĆŽ
ĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƐƚĞǆƚŽƐĚĂƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
Ğ ,ĂĚŝƚŚͿ͘ EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ŵĞƐŵŽ ƵŵĂ ƌĞǀŝƐĆŽ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ĚĂ ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ ĞƌƵĚŝĕĆŽ ŝƐůąŵŝĐĂ ƌĞǀĞůĂ
ƋƵĞŵĞƐŵŽŽůŝǀƌŽŵĂŝƐƌĞǀĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚĞ,ĂĚŝƚŚ͕^ĂŚŝŚůͲƵŬŚĂƌŝ͕ĨŽŝĞŵǀĄƌŝŽƐĐĂƐŽƐĞŶƐŝŶĂĚŽƐ
ĂŽƐŚŽŵĞŶƐƉĞůĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͘DĂŝƐƚĂƌĚĞŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐƋƵĞĮǌĞƌĂŵĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐƐŽďƌĞ^ĂŚŝŚůͲ
ƵŬŚĂƌŝ͕ĐŽŵŽŽĨĂŵŽƐŽĞƐƚƵĚŝŽƐŽƉĂůĞƐƟŶŽ/ďŶ,ĂũĂƌƚĂŵďĠŵĐŽŶƚŽƵĐŽŵǀĄƌŝĂƐĂĐĂĚġŵŝĐĂƐ
como suas professoras. Essas professoras forneceram ao Ibn Hajar a profunda compreensão
ůŝƚĞƌĂůĚĞŵŝůŚĂƌĞƐĚĞ,ĂĚŝƚŚ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽͲůŚĞĞƐĐƌĞǀĞƌŽƐĞƵĨĂŵŽƐŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐŽďƌĞ^ĂŚŝŚůͲ
ƵŬŚĂƌŝ;&ĂƚŚůͲĂƌŝͿ͘
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ƌĞůĂƚĂŵ/ďŶ,ĂũĂƌ͕ĞŵƵŝƚŽƐĚĞŵĞƵƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐĂƐƐŝƐƟƌĂŵ
a seus discursos. Aisha Bin Abd Al-Hadi, que por um tempo
substancial foi uma das professoras de Ibn Hajar, foi considerada
uma das melhores especialistas em Hadith de seu tempo, e muitos
estudantes empreenderam longas viagens para se sentar a seus
pés e estudar as ciências do Islam.
KĨĂŵŽƐŽŚŝƐƚŽƌŝĂĚŽƌĚĞĂŵĂƐĐŽ͕/ďŶůͲƐƐĂŬŝƌ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂ
ŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿ͕ƌĞůĂƚĂƋƵĞĞƐƚƵĚŽƵĐŽŵŵĂŝƐĚĞϭ͘ϮϬϬ
ŚŽŵĞŶƐĞϴϬŵƵůŚĞƌĞƐĂĐĂĚġŵŝĐĂƐ͕ŽďƟǀĞĂĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ;ŝũĂĂǌĂͿ
ĚĞĂŝŶĂďŝŶƚďĚƵůͲZĂŚŵĂŶ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
ƉŽƌ ĞůĂͿ ƉĂƌĂ Ă ĐŽůĞĕĆŽ DƵǁĂƩĂ ĚĞ /ŵĂŵ DĂůŝŬ ;ƋƵĞ ůůĂŚ
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿ͘:ĂůĂůůͲŝŶůͲ^ƵǇƵƟ;ƋƵĞƚĞŶŚĂ
ŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿĞƐƚƵĚŽƵŽZŝƐƐĂůĂĚĞ/ŵĂŵ^ŚĂĮŝ;ƋƵĞůůĂŚ
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĂͿĐŽŵ,ĂũĂƌŝŶƚDƵŚĂŵŵĂĚ;ƋƵĞůůĂŚ
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĂͿ͘ĮĨůͲŝŶ:ƵŶĂŝĚ͕ƵŵƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŝƐƚĂ
ĚŽƐĠĐƵůŽ/y,͕ůĞƵĂŽůĞĕĆŽ^ƵŶĂŶĚĞůͲĂƌŝŵŝĐŽŵ&ĂƟŵĂ
ŝŶƚŚŵĂĚŝŶYĂƐƐŝŵ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞƐͿ͕
e assim por dianteϴϵ.

KƵƚƌĂƐŶŽƚĄǀĞŝƐĞƐƚƵĚŝŽƐĂƐĨŽƌĂĚŽƌĞŝŶŽĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞŵ,ĂĚŝƚŚ
ƉƌŝŵĄƌŝĂŝŶĐůƵĞŵ͗ĂǇŶĂďďŝŶƚDĂŬŬŝŝďŶǭůŝŝďŶ<ĂŵŝůĂůͲ,ĂƌƌĂŶŝǇǇĂŚ
ƋƵĞ ĨŽŝ ƵŵĂ ƉƌŽĞŵŝŶĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐĂ ĚŽ ƐĠĐƵůŽ ϭϰ ĚĞ ĂŵĂƐĐŽ Ğ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂĚĞ/ďŶdĂǇŵŝǇǇĂŚĞĚŽĨĂŵŽƐŽĞƐƚƵĚŝŽƐŽ,ĂĚŝƚŚůͲDŝǌǌŝ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌƚŽĚŽƐĞůĞƐͿ͘ĂŝŶĂďŝŶƚ
Sulaiman Bin Ibrahim Al-Ass`ardi, que estava entre os professores dos
ĚŽŝƐŐƌĂŶĚĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĚŽƐŵĞĂĚŽƐĚŽƐĠĐƵůŽy/s͕ůͲ^ƵďŬŝĞůͲŚĂŚĂďŝ
;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌƚŽĚŽƐĞůĞƐͿ͘ĂŝŶĂďƚĂŵďĠŵĞƐƚƵĚŽƵ
^ĂŚŝŚůͲƵŬŚĂƌŝĐŽŵŽŐƌĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽ/ďŶůͲĂďŝĚŝ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕
&ĂƟŵĂŝŶƚďďĂƐƐ,ĂŵďĂůŝǇǇĂŚ͕ĞƌĂƵŵĂƉƌŽĞŵŝŶĞŶƚĞĂĚǀŽŐĂĚĂĚĞ
ŵĞĂĚŽƐĚŽƐĠĐƵůŽy/sĞƐƚƵĚŝŽƐĂĚĂĨĂĐƵůĚĂĚĞĚĞŝƌĞŝƚŽ/ƐůąŵŝĐŽĚĞ
,ĂŵďĂůŝĞƚĂŵďĠŵDƵŌŝ͕ƉƌŝŵĞŝƌŽĞŵĂŵĂƐĐŽĞĚĞƉŽŝƐŶŽĂŝƌŽ͘
Outras mulheres mais tarde estudiosas de grande eminência incluem
,ĂŶŝĨĂŚŝŶƚďĚƵůͲZĂŚŵĂŶŝŶůͲYŝŵŶŝ͕DĂůŝŬĂŚƉŽƌ^ŚĂƌĨƵĚͲŝŶ
ϴϵͲ^ŝĚĚŝƋŝ͕D͘͘;ϭϵϲϭͿ͘,ĂĚŝƚŚ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͗/ƚƐKƌŝŐŝŶ͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕^ƉĞĐŝĂů&ĞĂƚƵƌĞƐΘƌŝƟĐŝƐŵ͘
ĂŵďƌŝĚŐĞ͗/ƐůĂŵŝĐdĞǆƚƐ^ŽĐŝĞƚǇ͘
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ŝŶďĚƵůůĂŚDĂƋĚŝƐŝĞhŵŵhŵĂƌŝŶƚdĂƋŝƵĚͲŝŶZĂĨĞůͲ^ĂůĂŵŝϵϬ
;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌƚŽĚŽƐĞůĞƐͿĚŽ^ĠĐƵůŽys͕ƋƵĞĨŽƌĂŵ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ:ĂůĂůĚͲŝŶƐƵƵǇƵƟĞŝŶ,ĂũĂƌ
;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌƚŽĚŽƐĞůĞƐͿ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Portanto, pode-se concluir que as mulheres Muçulmanas, desde a
época do Profeta Muhammad ᕟĂƚĠƉĞůŽŵĞŶŽƐŶŽƐĠĐƵůŽys͕ĨŽƌĂŵ
ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐƉŽƌƐĞƵƐĐŽůĞŐĂƐĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ŶĆŽĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽ
iguais no reino de adorar diante de Allah, mas na verdade elas, em
ǀĄƌŝŽƐĐĂƐŽƐ͕ĂƚƵĂǀĂŵĐŽŵŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĚŽ
ƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĞĞŵƉĂƌĐĞŝƌĂƐĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂƐŶŽĞŶƐŝŶŽĚĞĐŽůĞĕƁĞƐ
ŵĂŐŶşĮĐĂƐĐŽŵŽ^ĂŚŝŚůͲƵŬŚĂƌŝ͘
ŵŶşƟĚŽĐŽŶƚƌĂƐƚĞĐŽŵĂƐŽƵƚƌĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐƋƵĞĐŽĞǆŝƐƟƌĂŵĐŽŵŽ/ƐůĂŵ
ƋƵĞůŝŵŝƚŽƵŽƵĂƚĠƉƌŽŝďŝƵƐƵĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞĞƐƚƵĚĂƌĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐ͕Ž/ƐůĂŵǀŝǀĞƵƐĞƵƌĞƐƉĞŝƚŽĞƌĞǀĞƌġŶĐŝĂăƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ŶĆŽ
ĂƉĞŶĂƐŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽͲĂƐĂĞƐƚƵĚĂƌĂƐƌĞǀĞůĂĕƁĞƐĚŝǀŝŶĂƐ͕ŵĂƐĐŽŶĮĂŶĚŽͲ
lhes o mais importante e pesado empreendimento de preservar e
ĞǆƉůŝĐĂƌŽƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĚĞƐƐĂƐƌĞǀĞůĂĕƁĞƐĂŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĞ
conhecimento e aos leigos. Os fundamentos do Islam, especialmente na
ƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽŶĂƌƌĂƟǀĂĚĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ, não
teriam sido completos se fosse pelas contribuições impressionantes
das mulheres Muçulmanas através da história.
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A evidência bíblica indica que a poligamia, embora não seja
ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŵ͕ŶĆŽĞƌĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĐŽŵƵŵĞŶƚƌĞŽƐ
ĂŶƟŐŽƐ,ĞďƌĞƵƐ͕ĞƐĞŵĚƷǀŝĚĂŶĆŽĨŽŝƉƌŽŝďŝĚŽŽƵĚĞƐĞŶĐŽƌĂũĂĚŽ͘
şďůŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĂƌĞŶƚĂƉŽůşŐĂŵŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ϵϬͲ&ŽƌĂŵƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐƐĄďŝŽƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ:ĂůĂůŝŶƐƐƵǇƵƟĞ/ďŶ,ĂũĂƌ͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
ϵϭ Ͳ WŽůŝŐĂŵŝĂ Ġ Ă ƉƌĄƟĐĂ ĐŽŶũƵŐĂů ĚĞ Ƶŵ ŚŽŵĞŵ ĐĂƐĂƌ ĐŽŵ ŵĂŝƐ ĚĞ ƵŵĂ ŵƵůŚĞƌ ĂŽ ŵĞƐŵŽ
ƚĞŵƉŽ͘ ŝĨĞƌĞ ĚĂ ƉŽůŝŐĂŵŝĂ͕ ŽŶĚĞ Ƶŵ ŚŽŵĞŵ ŽƵ ƵŵĂ ŵƵůŚĞƌ ƉŽĚĞŵ ƚĞƌ ǀĄƌŝŽƐ ĐƀŶũƵŐĞƐ͘ 
poligamia é, portanto, restrita aos homens.
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ŽƐWƌŽĨĞƚĂƐďƌĂĆŽ͕DŽŝƐĠƐ͕:ĂĐſ͕ƐĂƷĞĂǀŝ;ƋƵĞĂƉĂǌĞƐƚĞũĂĐŽŵ
ĞůĞƐͿ͘dŽƌĄ;ŽƐĐŝŶĐŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐůŝǀƌŽƐĚŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽͿĚŝƐĐƵƚĞ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞĂƉŽůŝŐĂŵŝĂĞŵŽƵƚƌŽƐĐĂƐŽƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŶĂƉƌĄƟĐĂ
do casamento levirato, em que um homem era obrigado a se casar e
sustentar a viúva de seu falecido irmão:
^ĞĚŽŝƐŝƌŵĆŽƐŵŽƌĂƌĞŵũƵŶƚŽƐ͕ĞƵŵĚĞůĞƐŵŽƌƌĞƌƐĞŵĚĞŝǆĂƌ
ĮůŚŽƐ͕ĂƐƵĂǀŝƷǀĂŶĆŽƐĞĐĂƐĂƌĄĐŽŵĂůŐƵĠŵĚĞĨŽƌĂĚĂĨĂŵşůŝĂ͘
KŝƌŵĆŽĚŽŵĂƌŝĚŽƐĞĐĂƐĂƌĄĐŽŵĞůĂĞĐƵŵƉƌŝƌĄĐŽŵĞůĂŽ
ĚĞǀĞƌĚĞĐƵŶŚĂĚŽ͘KƉƌŝŵĞŝƌŽĮůŚŽƋƵĞĞůĂƟǀĞƌůĞǀĂƌĄŽŶŽŵĞ
do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de
/ƐƌĂĞů͘E/s͕ĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽϮϱ͗ϱ͕ϲ
Hoje, o Judaísmo proibiu a poligamia como resultado de uma proibição
ƌĂďşŶŝĐĂĚĞĐůĂƌĂĚĂŶŽƐĠĐƵůŽy/͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĂůŐƵŵĂƐƐĞŝƚĂƐ:ƵĚĂŝĐĂƐ
Ͳ ^ĞĨĂƌĚŝƚĂ Ğ DŝǌƌĂŚŝĐ Ͳ ĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂƌĂŵ Ă ƉŽůŝŐĂŵŝĂ ĂƉĞŶĂƐ ŵĂŝƐ
recentemente, como resultado da imigração para os países onde era
proibido. O Estado de Israel proibiu os casamentos polígonos, mas
ĨĂŵşůŝĂƐƉŽůşŐĂŵĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƋƵĞĞŵŝŐƌĂƌĂŵĚŽƐƉĂşƐĞƐŽŶĚĞĞƐƐĂ
ƉƌĄƟĐĂĠůĞŐĂůĞƐƚĆŽŝƐĞŶƚŽƐĚĞƐƚĂ>Ğŝ͘
Os Cristãos, por outro lado, historicamente proibiram poligamia. Santo
ŐŽƐƟŶŚŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĚŝƐĐƵƟƵĂƉŽůŝŐĂŵŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂŶŽŶƟŐŽ
dĞƐƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽďĞŵĚŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝǌĞŶĚŽƋƵĞĞŵďŽƌĂ͞ĨŽƐƐĞ
ůşĐŝƚŽĞŶƚƌĞŽƐƉĂŝƐĂŶƟŐŽƐ͖ƐĞŝƐƐŽƐĞũĂůşĐŝƚŽĂŐŽƌĂƚĂŵďĠŵ͕ĞƵŶĆŽ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌŝĂĂƉƌĞƐƐĂĚĂŵĞŶƚĞ͘͟^ƚ͘ŐŽƐƟŶŚŽŶĆŽũƵůŐŽƵŽƐƉĂƚƌŝĂƌĐĂƐ
ďşďůŝĐŽƐ͕ŵĂƐĞůĞƚĂŵďĠŵŶĆŽƉĞƌŵŝƟƵĂƉŽůŝŐĂŵŝĂĐŽŵďĂƐĞĞŵƐĞƵ
ĞǆĞŵƉůŽƌĞĨĞƌŝŶĚŽͲƐĞăƉƌĄƟĐĂĐŽŵƵŵĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵŽĚĞƌŶĂĞŵƐĞƵ
ƚĞŵƉŽ͘ůĞĞƐĐƌĞǀĞƵ͗͞ŐŽƌĂ͕ĚĞĨĂƚŽ͕ĞŵŶŽƐƐŽƚĞŵƉŽ͕ĞĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽĐŽƐƚƵŵĞƌŽŵĂŶŽ͕ŶĆŽĠŵĂŝƐƉĞƌŵŝƟĚŽƚŽŵĂƌŽƵƚƌĂĞƐƉŽƐĂ͕
ĚĞŵŽĚŽĂƚĞƌŵĂŝƐĚĞƵŵĂǀŝǀĂ͘͟
Ao mesmo tempo, os reformadores Cristãos que vieram mais tarde
procurando remodelar a doutrina Cristã, baseada unicamente na
şďůŝĂ͕ăƐǀĞǌĞƐ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐĞŝƚĂƌĂŵĂƉŽůŝŐĂŵŝĂ
ĐŽŵŽWƌĄƟĐĂşďůŝĐĂ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĞŵƵŵĂĐĂƌƚĂĂŽŚĂŶĐĞůĞƌƐĂǆĆŽ
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'ƌĞŐŽƌƌƺĐŬ͕ŽƉĂĚƌĞƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞDĂƌƟŶŚŽ>ƵƚĞƌŽĂĮƌŵŽƵƋƵĞŶĆŽ
ƉŽĚŝĂ͞ƉƌŽŝďŝƌƵŵĂƉĞƐƐŽĂĚĞĐĂƐĂƌĐŽŵǀĄƌŝĂƐĞƐƉŽƐĂƐ͕ƉŽŝƐŝƐƐŽŶĆŽ
ĐŽŶƚƌĂĚŝǌĂƐƐĐƌŝƚƵƌĂƐ͘͟
Na maioria das sociedades ocidentais de hoje, muitos comentam
ƋƵĞĞŵďŽƌĂĂƉŽůŝŐĂŵŝĂƉŽƐƐĂƐĞƌƉƌŽŝďŝĚĂ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂůĚĞƵŵ
homem ter mais de uma parceira viva é melhor. A única diferença é
ƋƵĞĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚĞƐƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƚĞƌĄĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƵŵĂ
esposa, enquanto as outras, sejam amantes ou namoradas, podem ser
͞ĚĞƐƉĞũĂĚĂƐ͟ĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽƐĞŵŶĞŶŚƵŵĚŝƌĞŝƚŽŽƵƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ
com o futuro deles.
EŽ/ƐůĂŵ͕ĂƉŽůŝŐĂŵŝĂĠƉĞƌŵŝƟĚĂ͕ŵĂƐŶĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͘ůůĂŚdŽĚŽͲ
Poderoso diz no Alcorão Sagrado:
(Se temerdes ser injustos no trato com os órfãos, podereis
desposar duas, três ou quatro das que vos aprouver, entre as
ŵƵůŚĞƌĞƐ͘DĂƐ͕ƐĞƚĞŵĞƌĚĞƐŶĆŽƉŽĚĞƌƐĞƌĞƋƵŝƚĂƟǀŽƐƉĂƌĂĐŽŵ
elas, casai, então, com uma só, ou conformai-vos com o que
tender à mão. Isso é o mais adequado, para evitar que cometais
ŝŶũƵƐƟĕĂƐͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϯ
Assim, um homem pode se casar com até quatro esposas ao mesmo
tempo, desde que ele cumpra duas condições. O primeiro é que ele
ĚĞǀĞƐĞƌĞƋƵŝƚĂƟǀŽĞũƵƐƚŽĞŶƚƌĞĂƐĞƐƉŽƐĂƐ͕
Allah Todo-Poderoso diz: (...Mas, se temerdes não poder
ƐĞƌĞƋƵŝƚĂƟǀŽƐƉĂƌĂĐŽŵĞůĂƐ͕ĐĂƐĂŝ͕ĞŶƚĆŽ͕ĐŽŵƵŵĂƐſ͕ŽƵ
conformai-vos com o que tender à mão).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϯ
Portanto, se um homem tem medo de não ser capaz de tratar suas
ĞƐƉŽƐĂƐĐŽŵũƵƐƟĕĂĐĂƐŽƐĞĐĂƐĞĐŽŵŵĂŝƐĚĞƵŵĂ͕ĞŶƚĆŽĠƉƌŽŝďŝĚŽ
ĂĞůĞƐĞĐĂƐĂƌĐŽŵŵĂŝƐĚĞƵŵĂ͘KƋƵĞƐĞĞŶƚĞŶĚĞƉŽƌũƵƐƟĕĂĂƋƵŝĠ
que ele deve tratar suas esposas igualmente em termos de despesas
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗ƌŽƵƉĂƐ͕ĐŽŵŝĚĂĞƚĞŵƉŽŐĂƐƚŽĐŽŵĐĂĚĂƵŵĂĚĞůĂƐ͘
YƵĂŶƚŽĂƐĞƌĞƋƵŝƚĂƟǀŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞĂŵŽƌ͕ĞůĞŶĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
por isso, porque não tem controle sobre seu coração. Isto é o que é
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽǀĞƌƐşĐƵůŽĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĂďĂŝǆŽ͕
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Allah Todo-Poderoso diz:;EĆŽƉŽĚĞƌĞŝƐ͕ũĂŵĂŝƐ͕ƐĞƌĞƋƵŝƚĂƟǀŽƐ
com vossas esposas, ainda que nisso vos empenheis. Por essa
razão, não declineis demasiadamente uma delas, deixando-a
ĐŽŵŽƐĞĞƐƟǀĞƐƐĞĂďĂŶĚŽŶĂĚĂ͖ƉŽƌĠŵ͕ƐĞǀŽƐƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƌĚĞƐĞ
temerdes, sabei que Allah é Indulgente, Misericordiosíssimo).
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϭϮϵ

KƐĞŐƵŶĚŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽĞƐƐĞŶĐŝĂůĠŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞ
casar em primeiro lugar. Isso é evidenciado no seguinte verso:
Allah Todo-Poderoso diz: (Aqueles que não possuem recursos para
casar-se, que se mantenham castos, até que Allah os enriqueça
com a Sua graça. Quanto àqueles, dentre vossos escravos e
escravas, que vos peçam a liberdade por escrito, concedei-lhes,
ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŝƐĚŝŐŶŽƐĚĞůĂ͕ĞŐƌĂƟĮĐĂŝͲŽƐĐŽŵƵŵĂ
parte dos bens com que Allah vos agraciou. Não inciteis as vossas
ĞƐĐƌĂǀĂƐăƉƌŽƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌͲǀŽƐŽŐŽǌŽƚƌĂŶƐŝƚſƌŝŽ
da vida terrena, sendo que elas querem viver castamente.
Mas se alguém as compelir, Allah as perdoará por terem sido
compelidas, porque é Indulgente, Misericordiosíssimo). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϯϯ
Assim, um homem deve ser capaz de sustentar e prover todas as esposas
ĞŶĆŽƉŽĚĞĞǆŝŐŝƌƋƵĞĞůĂƐŵŽƌĞŵŶĂŵĞƐŵĂĐĂƐĂ͕ĐŽŵŽăƐǀĞǌĞƐĠĨĞŝƚŽ
por algumas pessoas ignorantes e descuidadas hoje em dia. Ele também
ĚĞǀĞƚĞƌŽǀŝŐŽƌİƐŝĐŽƉĂƌĂƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƐĂƟƐĨĂǌĞƌĐĂĚĂĞƐƉŽƐĂĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉŽŝƐŝƐƐŽǀŝŽůĂƌŝĂĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĞƋƵŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĞůĞĚĂƌ
ŝŶƟŵŝĚĂĚĞĂƵŵĂĞƐƉŽƐĂĞŶĞŐĄͲůĂăƐŽƵƚƌĂƐ͕ĞŵďŽƌĂĞůĂƐĂƐƐŝŵĚĞƐĞũĞŵ͘
ƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞĨĂůĂŶĚŽ͕ŽƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐƉŽůşŐĂŵŽƐĐŽŶƐƟƚƵĞŵƵŵĂ
minoria de todos os casamentos entre os Muçulmanos de hoje, embora
é um assunto comum de fascinação e perguntas não muçulmanas. O
ƀŶƵƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉŽƌƐŝƐſůŝŵŝƚĂĂƉƌĄƟĐĂƉĂƌĂŵƵŝƚŽƐĞ͕ĐŽŵŽDĂƌŬ
dǁĂŝŶĚŝƐƐĞƵŵĂǀĞǌƋƵĂŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĂĐŝƚĂƌƵŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽďşďůŝĐŽ
ĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƋƵĞƉƌŽşďĞĂƉŽůŝŐĂŵŝĂ͕ĞůĞƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŵ͗͞EŝŶŐƵĠŵ
ƉŽĚĞƐĞƌǀŝƌĂĚŽŝƐƐĞŶŚŽƌĞƐ͘͟
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$9LROrQFLD'RPpVWLFD&RQWUDD0XOKHU
EĞƐƚĂƐĞĕĆŽ͕ƵŵĚĞƐǀŝŽŵŽŵĞŶƚąŶĞŽƐĞƌĄĨĞŝƚŽĂƉĂƌƟƌĚŽĨŽƌŵĂƚŽ
ƵƐƵĂůĚĞƐƚĂƐĞĕĆŽ͕ĂĮŵĚĞĚŝƐĐƵƟƌƉƌŝŵĞŝƌŽĂƋƵĞƐƚĆŽƐŽďƌĞĂƉŽƐŝĕĆŽ
/ƐůąŵŝĐĂ͕ĂŶƚĞƐĚĞƚĞǆƚŽƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆŽƐ͘ƋƵĞƐƚĆŽĚĞďĂƚĞƌŶĂƐ
mulheres no Islam é uma fonte infeliz de muitos equívocos e muitas
vezes, de imprecisões completamente maliciosas e enganosas nas
ĐƌşƟĐĂƐŽĐŝĚĞŶƚĂŝƐĂŽ/ƐůĂŵ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀĞͲƐĞƐĂďĞƌƋƵĞĂƉŽƐŝĕĆŽ
/ƐůąŵŝĐĂƐŽďƌĞĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂĠĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝĚĂ͘ƐƚĂ
proibição vem diretamente das palavras do Profeta Muhammad ᕟ
ƋƵĞĞŵǀĄƌŝĂƐŽĐĂƐŝƁĞƐŝŶƐƚƌƵşĂƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĂŶĆŽďĂƚĞƌĞŵƐƵĂƐ
esposas.
^ĞŐƵŶĚŽDƵ͛ĂǁŝǇĂŚůͲYƵƐŚĂŝƌŝ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗“Fui ao Mensageiro de Allah ᕟĞƉĞƌŐƵŶƚĞŝͲůŚĞ͗KƋƵĞ
ǀŽĐġŶŽƐŽƌĚĞŶĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞŶŽƐƐĂƐĞƐƉŽƐĂƐ͍ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗
Alimentem-nas com o que vocês comem, e vestem-nas com o que
vocês se vestem, não bata nelas e não as ofendem”. (Relatado
ƉŽƌďƵĂƵĚͿ
ŶƚĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞŚĄƚĂŶƚĂĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐŽďƌĞĞƐƐĞĂƐƐƵŶƚŽƋƵĂŶĚŽƉĂƌĞĐĞ
que o Profeta ᕟĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝƵƐĞƵƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĚĞĞƐƉĂŶĐĂƌͬďĂƚĞƌ
ĞŵƐƵĂƐĞƐƉŽƐĂƐ͍ĨŽŶƚĞĚĞƐƐĂĐƌşƟĐĂƉŽĚĞƐĞƌƌĂƐƚƌĞĂĚĂĚĞǀŽůƚĂĂƵŵĂ
passagem no Alcorão Sagrado que discute o passo a passo na gestão e
resolução da discórdia conjugal entre o marido e esposa:
Allah Todo-Poderoso diz: (Os homens são os protetores das
mulheres, porque Allah dotou uns com mais (força) do que as
outras, e pelo o seu sustento do seu pecúlio. As boas esposas são
as devotas, que guardam, na ausência (do marido), o segredo
que Allah ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas, de
quem suspeitais deslealdade, admoestai-as (na primeira vez),
ĂďĂŶĚŽŶĂŝŽƐƐĞƵƐůĞŝƚŽƐ;ŶĂƐĞŐƵŶĚĂǀĞǌͿĞĐĂƐƟŐĂŝͲĂƐ;ŶĂ
terceira vez); porém, se vos obedecerem, não procureis meios
contra elas. Sabei que Allah é Excelso, Magnânimo). {Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϯϰ
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Portanto, a parte controversa dessa passagem é aquela que menciona
͞ĐĂƐƟŐĂŝͲĂƐ͘͟DĂƐ͕ĐŽŵŽƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĂĮƌŵĂĕĆŽŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕
ƐĞƵ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ƐĞƌĄ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ ƉĞůĂƐ ĚƵĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ƉĂƐƐĂŐĞŶƐ ĚĂ
Alcorão Sagrado, bem como o comportamento e as palavras do Profeta
Muhammad ᕟ.
ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ĂƉĂůĂǀƌĂŶŽǀĞƌƐşĐƵůŽƚƌĂŶƐŵŝƚĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽŶŽ
ƐĞŶƟĚŽİƐŝĐŽ͕ĐŽŵŽĨŽŝŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐůŝǀƌŽƐĚŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐ
ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͘ƋƵĞůĞƐƋƵĞƉƌŽĐƵƌĂŵƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŽ
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ĂůƚĞƌĂŶĚŽŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞƐƚĂƉĂůĂǀƌĂƚĞŵƉŽƵĐĂďĂƐĞ
ƉĂƌĂƐĞĂƉŽŝĂƌ͘DĂƐ͕ĂƉĂůĂǀƌĂ͞ĐĂƐƟŐĂŝͲĂƐ͟ĚĞƋƵĞƐĞĨĂůĂĂƋƵŝĚĞǀĞƐĞƌ
ĞŶƚĞŶĚŝĚĂŶŽƐĞŶƟĚŽĐŽƌƌĞƚŽ͘
ƟŶŐŝƌƵŵĂƉĞƐƐŽĂƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚŽĚĞĚƵĂƐŵĂŶĞŝƌĂƐ͗;ϭͿĞĨŽƌŵĂǀŝŽůĞŶƚĂ͕
ĂďƵƐŝǀĂĞĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞĐĂƵƐĂƌĚŽƌĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐİƐŝĐŽƐ͕ŽƵ;ϮͿ
simbolicamente com a intenção de alertar a outra pessoa para alguma
ĐŽŝƐĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƉŽĚĞƐĞƌŝŶĨĞƌŝĚŽĚĂĨƌĂƐĞ
ĐŽŵƵŵĞŶƚĞƵƐĂĚĂĞŵŝŶŐůġƐ͕͞ƵŵĂƚĂƉĂŶŽƉƵůƐŽ͕͟ƋƵĞƐĞĞŶƚĞŶĚĞĐŽŵŽ
ƵŵĂǀŝƐŽŐĞŶƟůŽƵƉƵŶŝĕĆŽůĞǀĞ͘ƐƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƚĂŵďĠŵŽĐŽƌƌĞĞŵ
ŵƵŝƚŽƐƉĂşƐĞƐĚŽKƌŝĞŶƚĞDĠĚŝŽ͕ŽŶĚĞƵŵƚĂƉĂƐƵĂǀĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞƚƌĄƐĚŽ
pescoço representa desagrado com ações ou palavras dessa pessoa. Nem
͞ƵŵƚĂƉĂŶŽƉƵůƐŽ͕͟ŶĞŵŽ͞ƚĂƉĂŶĂŶƵĐĂ͟ŶŽKƌŝĞŶƚĞDĠĚŝŽ͕ĐĂƵƐĂŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌůĞƐĆŽŽƵĚŽƌ͕ŵĂƐĞůĞƐƚġŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƐŝŵďſůŝĐŽƐŶŽƚĄǀĞŝƐ͘
Então esse versículo deve ser entendido como apenas simbólico͍^ŝŵ͘
ŽŵŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂĐŝŵĂ͕ĠƵŵƉƌŝŶĐşƉŝŽĚŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĐŽƌąŶŝĐŽƋƵĞƵŵ
verso do Alcorão Sagrado não pode ser entendido independentemente
de outras partes do Alcorão Sagrado. Assim, para entender melhor o
versículo em questão, devemos ver o que mais o Nobre Alcorão diz
sobre como lidar com esposas:
Allah Todo-Poderoso diz: (Quando vos divorciardes das mulheres,
ĂŽƚĞƌĞŵĞůĂƐĐƵŵƉƌŝĚŽŽƐĞƵƉĞƌşŽĚŽƉƌĞĮǆĂĚŽ͕ƚŽŵĂŝͲĂƐĚĞ
ǀŽůƚĂĞƋƵŝƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŽƵůŝďĞƌƚĂͲĂƐĞƋƵŝƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘EĆŽĂƐ
tomeis de volta com o intuito de injuriá-las injustamente, porque
ƋƵĞŵƚĂůĮǌĞƌĐŽŶĚĞŶĂƌͲƐĞͲĄ͘EĆŽǌŽŵďĞŝƐĚŽƐƐŝŶĂŝƐĚĞůůĂŚ
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e recordai-vos das Suas mercês para convosco e de quanto vos
revelou no Livro, com sabedoria, mediante o qual vos exorta.
Temei a Allah e sabei que Allah é Onisciente). {Alcorão Sagrado,
Ϯ͗Ϯϯϭ
ůůĂŚ Ž ůơƐƐŝŵŽ Ěŝǌ͗ (Se uma mulher notar indiferença ou
menosprezo por parte de seu marido, não há mal em se
reconciliarem amigavelmente, porque a concórdia é o melhor,
apesar de o ser humano, por natureza, ser propenso à avareza.
^ĞƉƌĂƟĐĂƌĚĞƐŽďĞŵĞƚĞŵĞƌĚĞƐĂůůĂŚ͕ƐĂďĞŝƋƵĞůůĂŚĞƐƚĄ
bem inteirado de tudo quanto fazeis).ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϭϮϴ
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĂŝŶĚĂĚŝǌ͗(Entre os Seus sinais está o de havervos criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com
elas convivais; e colocou amor e piedade entre vós. Por certo
que nisto há sinais para os sensatos). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϬ͗Ϯϭ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚᕟ:
͞KŵĞůŚŽƌĚĞǀŽĐġƐŶĂĨĠĠĂƋƵĞůĞƋƵĞĠŵĞůŚŽƌĞŵƌĞůĂĕĆŽă
sua esposa, e eu sou o melhor de vocês em relação às minhas
esposas”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌdŝƌŵŝƚŚŝĞ/ďŶDĂũĂŚͿ
ƐƚĞ,ĂĚŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĚŽƐǀĄƌŝŽƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂŵĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƋƵĞ
o Profeta Muhammad ᕟ ordenou que seus Companheiros tratassem
bem suas esposas, de acordo com injunções do Alcorão Sagrado de
ǀŝǀĞƌĐŽŵĂŵŽƌĞŐĞŶƟůĞǌĂ͕ĞƉĂƌĂŶĆŽďĂƚĞƌŶĞůĂƐ͘ŽŵŽƵŵŚŽŵĞŵ
ƉŽĚĞƐĞƌƵŵďŽŵŵĂƌŝĚŽĞƚƌĂƚĂƌďĞŵƐƵĂĞƐƉŽƐĂ͕ĞĂŝŶĚĂďĂƚĞƌŶĞůĂ͍
ĞĨĂƚŽ͕ĞƐƐĂŵĞƐŵĂŝĚĞŝĂĨŽŝƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂĞŵŽƵƚƌŽ,ĂĚŝƚŚĚŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟ em que ele disse:
͞ůŐƵĠŵƉŽĚĞƌŝĂďĂƚĞƌĞŵƐƵĂĞƐƉŽƐĂĐŽŵŽƐĞĞƐƟǀĞƐƐĞďĂƚĞŶĚŽ
Ƶŵ ĞƐĐƌĂǀŽ Ğ͕ ĚĞƉŽŝƐ ƐĞ ĞŶǀŽůǀĞ ĐŽŵ ĞůĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ŶŽŝƚĞ͍͟
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŐƌĂŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐŽĚŽƐĠĐƵůŽ/ĚĞDĂŬŬĂŚ͕ƚĂĂŝŶďŝZĂďĂŚ
;ƋƵĞůůĂŚƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿĚŝƐƐĞ͗͞ƵƉĞƌŐƵŶƚĞŝ;ŽĨĂŵŽƐŽ
ŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝƐƚĂĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽͿ/ďŶďďĂƐ
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;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͗YƵĂůĠŽŐŽůƉĞƋƵĞŶĆŽĠĚĞƵŵĂ
ŵĂŶĞŝƌĂĚƵƌĂ;ŐŚĂǇƌŵƵďĂƌƌŝŚͿ͍͞ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͟ŽŵŽƐŝǁĂŬ;ĨŽƌŵĂ
ƉƌŝŵŝƟǀĂĚĞĞƐĐŽǀĂĚĞĚĞŶƚĞƐ͕ƐŽďƌĞŽƚĂŵĂŶŚŽĞůĂƌŐƵƌĂĚĞƵŵůĄƉŝƐͿ
ĞĐŽŝƐĂƐĂƐƐŝŵ͛͘͟;dĂĨƐŝƌdĂďĂƌŝͿ͘
Outro comentarista conhecido do Alcorão Sagrado, Al-Razi, (que Allah
ƚĞŶŚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂƉŽƌĞůĞͿŵĞŶĐŝŽŶĂĞŵƐĞƵĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƋƵĞƚĂŝƐƐƵƌƌĂƐ͕
ĞŵƌĞŐƌĂ͕ĚĞǀĞŵ͗;ĂͿĚĞǀĞƐĞƌůĞǀĞ͕Ğ;ďͿŽƌŽƐƚŽĚĞǀĞƐĞƌĞǀŝƚĂĚŽ͘ůĞ
ĂĐƌĞƐĐĞŶƚŽƵƋƵĞŽƐũƵƌŝƐƚĂƐĚŝƐƐĞƌĂŵƋƵĞ͞ƵŵĐŚŝĐŽƚĞŽƵƵŵĂǀĂƌĂ͟
eram absolutamente proibidos e não poderia ser usado para golpear
ƵŵĂŵƵůŚĞƌ͕ŵĂƐƋƵĞĂůŐŽĐŽŵŽƵŵůĞŶĕŽŽƵƵŵĚĞĚŽƐĞƌŝĂƉĞƌŵŝƟĚŽ͕
ŶŽǀĂŵĞŶƚĞƐŽďŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĞƋƵĞůĞƐĆŽĞĚŽƌŶĆŽƐĆŽŽďũĞƟǀŽƐĞƐĆŽ͕
de fato, estritamente proibidos.
ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĂƐƉĂƐƐĂŐĞŶƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚŽWƌŽĨĞƚĂ
DƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ Ğ ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĆŽƵŶąŶŝŵĞƐĞŵĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĂƌĞŐƌĂďĄƐŝĐĂ;ĂƐƐůͿĞŵ
relação ao bater é uma proibição estrita, seguida de permissão restrita
;ƌƵŬŚƐĂͿĐŽŵŽƵŵŐĞƐƚŽƐŝŵďſůŝĐŽ͕ĞǆƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƉĞůŽWƌŽĨĞƚĂ
Muhammad ᕟŶŽ,ĂĚŝƚŚĂďĂŝǆŽ͗
O Profeta ᕟ disse: “Não bata nas servas de Allah”! Então Umar
;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĨŽŝĂƚĠĂŽWƌŽĨĞƚĂᕟ e disse:
“As mulheres estão se rebelando contra seus maridos”! Então
o Profeta Muhammad ᕟ deu permissão restrita para puní-las
levemente (como gesto simbólico e sem prejudicar). Com o
que as mulheres começaram a aparecer para ver a família do
Mensageiro de Allah ᕟ͕ĂĮŵĚĞƌĞĐůĂŵĂƌĚĞƐĞƵƐŵĂƌŝĚŽƐ;ƋƵĞ
ƟŶŚĂŵĂďƵƐĂĚŽĚĞƐƚĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĞĨŽƌĂŵůŽŶŐĞĚĞŵĂŝƐͿ͘sĞŶĚŽ
isso, o Profeta ᕟ disse com grande desagrado: “Muitas mulheres
têm entrado para ver a família de Muhammad, reclamando de
seus maridos, e estes certamente não são os melhores entre vós”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌďƵĂƵƵĚ͕ůͲEĂƐƐĂŝĞ/ďŶDĂũĂŚͿ
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƐĞƚĂůŐĞƐƚŽƐŝŵďſůŝĐŽĚĞŝǆĂƌĐŽŶƚƵƐƁĞƐ͕ŽŵĂƌŝĚŽĚĞǀĞ
ser penalizado no tribunal Islâmico de acordo com a Lei Islâmica (não
ƵŵƚĂƉĂŶŽƉƵůƐŽͿ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ũƵƌŝƐƚĂƐŝƐůąŵŝĐŽƐĞƐƚĆŽƵŶŝĚŽƐĞŵƐƵĂ
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ǀŝƐĆŽĚĞƋƵĞĞƐƉĂŶĐĂƌĂĞƐƉŽƐĂĠƵŵĂƌĂǌĆŽǀĄůŝĚĂƉĂƌĂƵŵĂĞƐƉŽƐĂ
se divorciar do marido, mesmo que ele queira mantê-la. A citação a
ƐĞŐƵŝƌĠƵŵĞǆĞŵƉůŽĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞũƵŝǌŵƵĕƵůŵĂŶŽĚŽƐĚŝĂƐĚĞŚŽũĞĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂƵŵĂŵƵůŚĞƌĐƵũŽŵĂƌŝĚŽ͕ĞŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕͞ǀĞƌďĂůĞ
ĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂďƵƐŝǀŽ͘͘͘ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂďƵƐŝǀŽĞŵƵŵƉĞƋƵĞŶŽŐƌĂƵ͙
ĞŵƉƵƌƌŽƵͲŵĞůĞǀĞŵĞŶƚĞĞďĂƚĞƵͲŵĞůĞǀĞŵĞŶƚĞ͗͟
ŽŵďĂƐĞŶŽƋƵĞĨŽŝŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽƐĞƵĐĂƐŽ͕ĠƉĞƌŵŝƟĚŽ
ƉĞĚŝƌŽĚŝǀſƌĐŝŽ;ŬŚƵůǭƵͿ͕ƉŽƌƋƵĞŵŽƌĂƌĐŽŵĞƐƐĞŚŽŵĞŵŽƵ
ĂůŐƵĠŵĐŽŵŽĞůĞĠĂůŐŽŝŶƐƵƉŽƌƚĄǀĞů͘dĂůǀĞǌůůĂŚƚĞĐŽŵƉĞŶƐĞ
com alguém melhor que esse homem. Se você não conseguir
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƵƚƌŽŵĂƌŝĚŽĞĚĞƉŽŝƐĮĐĂƌƐĞŵŵĂƌŝĚŽŶĂĐĂƐĂĚŽƐ
ƐĞƵƐƉĂŝƐ͕ŽŶĚĞƐĞƌĄĐƵŝĚĂĚĂĞƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂ͕ƐĞƌĄŵĞůŚŽƌĚŽƋƵĞ
ĮĐĂƌĐŽŵĞƐƐĞŚŽŵĞŵ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽƚĞŵĂƚĞŶƚĂĕĆŽ͘͘͘
ƐƐŝŵ͕ĞŵďŽƌĂĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂƐĞũĂƵŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
Muçulmana, também é uma realidade em todas as sociedades não
Muçulmanas hoje em dia, assim como no passado, não é menos
tolerada ou esquecida do que outros crimes no Islam. As mulheres
DƵĕƵůŵĂŶĂƐƚġŵĚŝƌĞŝƚŽăƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ăƉĂǌĞ͕Ă>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂĐŽŶƟŶƵĂ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂĐŽŵĂĂďŽůŝĕĆŽĚĞƐƐĂƉƌĄƟĐĂŵĄĞĚŝƐƚŽƌĐŝĚĂ͘
WŽƌĮŵ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĞŽŐĞƐƚŽƐŝŵďſůŝĐŽƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽǀĞƌƐŽ
ĠƌĞĂůŵĞŶƚĞŽƷůƟŵŽĚŽƐƚƌġƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĂĕĆŽƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌƚŽŵĂĚĂƐ
nessa ordem cronológica ao lidar com problemas no casamento.
Para concluir, o equívoco comum de que o Islam tolera ou recomenda
ŽĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽĚĂĞƐƉŽƐĂ͕ŶĆŽƚĞŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĞĞƐƚĄůŽŶŐĞĚĂ
verdade.
EĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ŝƐƐŽĠƉĞƌŵŝƟĚŽĂƉĞŶĂƐĞŵƵŵƐĞŶƟĚŽƐŝŵďſůŝĐŽ͘ĂƵƐĂƌ
ůĞƐĆŽ͕ĚĂŶŽŽƵĚŽƌăŵƵůŚĞƌĠĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝĚŽĞƉƵŶşǀĞůƉŽƌ
lei. O maior guia sobre o assunto é o Profeta Muhammad ᕟ, como
nosso modelo, nunca levantou a mão para bater em suas esposas
e ele ordenou que seus seguidores não batessem nas esposas.
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂŶŽ/ƐůĂŵĠŵŽƟǀŽƉĂƌĂĂ
mulher pedir o divórcio. O que quer que aconteça nas Comunidades
DƵĕƵůŵĂŶĂƐĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂĠƉĞĐĂŵŝŶŽƐŽĞƚĞŵďĂƐĞĐƵůƚƵƌĂů͕
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ŽŶĚĞĂƌĞůŝŐŝĆŽĠƵƐĂĚĂĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽƵŵĂĚĞƐĐƵůƉĂĨƌĂĐĂĞŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͘
É importante que os Muçulmanos sejam educados sobre esse crime,
ĂĮŵĚĞĞǀŝƚĂƌŽƉĞĐĂĚŽĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂĞůĞĞƉĂƌĂƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
Muçulmanas possam viver na tranquilidade e na segurança que Allah
deseja que elas desfrutem.
ĂďŽƌĚĂŐĞŵ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆĚĞƐƐĂƋƵĞƐƚĆŽ͕ĠĚŝƐƟŶƚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
a do Islam. A historia religiosa Judaico-Cristãos revela uma tolerância,
ĂƚĠŵĞƐŵŽĐŽŵĞŶĐŽƌĂũĂŵĞŶƚŽĚĞĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽƐİƐŝĐŽƐƉĂƌĂŵĂŶƚĞƌ
ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĂůŝŶŚĂ͕ĂƐůĞŝƐŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽĨŽƌĂŵĂďŽůŝĚĂƐĂƉĞŶĂƐĚĞ
ƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐſĚŝŐŽƐůĞŐĂŝƐŶŽƐƷůƟŵŽƐƐĠĐƵůŽƐ͘
Começando com escritos religiosos Judeus, o renomado rabino
DĂŝŵƀŶŝĚĞƐĚŽƐĠĐƵůŽy//͕ĞŵƐƵĂDŝƐŚŶĂŚdŽƌĄ͕ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĞƐƉĂŶĐĂƌ
ƵŵĂĞƐƉŽƐĂĚĞƐŽďĞĚŝĞŶƚĞĐŽŵŽƵŵĂĨŽƌŵĂĂĚĞƋƵĂĚĂĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĄͲůĂ͗
͞hŵĂĞƐƉŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĐƵƐĂĂƌĞĂůŝǌĂƌƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ
ƋƵĞƐĞũĂŽďƌŝŐĂĚĂĂĨĂǌġͲůŽ͕ĞůĂĚĞǀĞƐĞƌŽďƌŝŐĂĚĂĂƌĞĂůŝǌĄͲůŽ͕
ŵĞƐŵŽĂĕŽŝƚĂŶĚŽͲĂĐŽŵƵŵĂǀĂƌĂ;ăƐǀĞǌĞƐĐŽŵĐŚŝĐŽƚĞ92Ϳ͘͟
/ƐŚƵƚϮϭ͗ϭϬ͘
DĂŝƐƚĂƌĚĞ͕ŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐ:ƵĚĂŝĐŽƐĚŽƐĠĐƵůŽys/ƉĂƌĞĐĞŵƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌƋƵĞ
estavam errados, mas eles simultaneamente evitam aliviar a mulher
de um casamento abusivo. Essas opiniões evasivas fazem parte da lei
ƌĞůŝŐŝŽƐĂ:ƵĚĂŝĐĂ;,ĂůĂŬŚĂͿĞƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵŶŽůƵŐĂƌĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚŽ
ŵĂƌŝĚŽŶŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽĂďƵƐŽĚŽŵĠƐƟĐŽŶĆŽ
ĠŵŽƟǀŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽƉĂƌĂŽĚŝǀſƌĐŝŽŶŽ:ƵĚĂşƐŵŽ͘ŵďŽƌĂƋƵĞŶŽƐ
ƚĞŵƉŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐǀĞǌĞƐ͕ƋƵĂƐĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞŵĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƌĂďşŶŝĐĂƐƋƵĞ
ũƵƐƟĮƋƵĞŵŽĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽĚĞĞƐƉŽƐĂƉĂƌĂĮŶƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŽƵĚĞǀŝĚŽă
ŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂĚŽƐĚĞǀĞƌĞƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͕ŚĄŵƵŝƚŽƐƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽƉĞƌŵŝƚĞŵ
ƋƵĞƵŵĚŝǀſƌĐŝŽĨŽƌĕĂĚŽůŝďĞƌƚĞĂǀşƟŵĂĚĞĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽ93.
EŽ ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ Ž ĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƉŽƐĂ ĨŽŝ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌŵŝƟĚŽƉĞůĂůĞŝĐąŶŽŶŝĐĂ;WŽĚĞƌϯϱͿ͕ĞƚĂŵďĠŵŵĂŶƟĚŽŶĂůĞŝĐŝǀŝů͕ƋƵĞ
ĂƵƚŽƌŝǌĂǀĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞ͞ĐĂƐƟŐŽƌĂǌŽĄǀĞů͘͟EŽĂƌƟŐŽĚĞĞŝƌŶĞ^ƚĞĚŵĂŶ
ϵϮͲWĞƐŬŽǁŝƚǌ͕D͘>ĞǀŝƩ͕>͘;ϭϵϵϲͿ͘:ƵĚĂŝƐŵ^ŝŶĐĞ'ĞŶĚĞƌ͘ďŝŶŐĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞŽŵƉĂŶǇ͘
ϵϯͲ'ƌĂĞƚǌ͕E͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘ŽŵĞƐƟĐsŝŽůĞŶĐĞŝŶ:ĞǁŝƐŚ>Ăǁ͘,Žǁ:ƵĚĂŝƐŵǀŝĞǁƐǁŝĨĞďĞĂƟŶŐ͘

'U$OL6KHKDWD

261

ĚĞϭϵϭϳƌĞƐƵŵŝŶĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƵŵŵĂƌŝĚŽĚĞďĂƚĞƌĞŵƐƵĂĞƐƉŽƐĂ͕
ele relata o seguinte sobre os Estados Unidos:
KĚŝƌĞŝƚŽĚŽŵĂƌŝĚŽĚĞĐĂƐƟŐĂƌƐƵĂĞƐƉŽƐĂƚĞŵƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ
ŶŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĚĂŵĠƌŝĐĂ͘ŚĂŶĐĞůĞƌ<ĞŶƚĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵ
ĂƌĞŐƌĂĚĞƋƵĞŽŵĂƌŝĚŽƉŽĚĞĐŽůŽĐĂƌ͞ŐĞŶƟůƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐăƐƵĂ
ůŝďĞƌĚĂĚĞ͕ƐĞƐƵĂĐŽŶĚƵƚĂĨŽƌƚĂůƉĂƌĂƌĞƋƵĞƌġͲůĂ͘͟͞WĞůĂĂŶƟŐĂ
ĚŽƵƚƌŝŶĂĚĞƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵƟŶŚĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞƐƉĂŶĐĂƌƐƵĂĞƐƉŽƐĂ
ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƋƵŝƐĞƐƐĞ͕͟ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽ͞ƵƐĞƵŵŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌŵĂŝŽƌ
ƋƵĞŽƉŽůĞŐĂƌ͟ŽƵ͞ŶĆŽĐĂƵƐĞƐĠƌŝĂůĞƐĆŽĐŽƌƉŽƌĂůŽƵŝŶŇŝŐŝƌůĞƐĆŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕͟ƚƌġƐƌĂǌƁĞƐĨŽƌĂŵĚĂĚĂƐ͗;ϭͿ͞ĚĞǀĞƌĚĞŵĂƌŝĚŽ
ĨĂǌĞƌƐƵĂĞƐƉŽƐĂĐŽŵƉŽƌƚĂƌͲƐĞďĞŵ͟ ĞĞƐƉĂŶĐĂͲůĂƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ƉĂƌĂĞƐƐĞĮŵ͘;ϮͿ͞dƌĂĕĂƌƵŵǀĠƵƐŽďƌĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŚŽŵĞŵ
ĞŵƵůŚĞƌ͕͟ƐĞŶĚŽĂŝĚĞŝĂĚĞƋƵĞƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƉƵŶŝĕĆŽƐĂĚŝĂƉĂƌĂ
͞ĨĂǌġͲůĂƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌ͕͟ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉƌŝǀĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĨĂƌŝĂŵĞŶŽƐ
ďĂƌƵůŚŽĞĞƐĐąŶĚĂůŽĚŽƋƵĞĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞĚĞƵŵũƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘;ϯͿ
YƵĞŚĂǀŝĂƵŵĂůŽŶŐĂĮůĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĚĂŶĚŽĂŽŵĂƌŝĚŽƉƌŝǀŝůĠŐŝŽ
ĞŝŵƵŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂŝŶŇŝŐŝƌĐĂƐƟŐŽϵϰ.
KƵƚƌŽ ĂƌƟŐŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐĆŽ ƚĂŵďĠŵ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵ Ă ƉĞƌƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ
ĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽůĞŐĂůŝǌĂĚŽĚĞĞƐƉŽƐĂƐŽƵ͞ĐŽƌƌĞĕĆŽ͕͟ĂĮƌŵĂŶĚŽ͗
ƚĠŶŽĮŶĂůĚŽƐĠĐƵůŽy/y͕ĂůĞŝĐŽŵƵŵĚŽƐƉĂşƐĞƐĂŶŐůŽͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ
estruturava o casamento para dar ao marido uma superioridade
sobre sua esposa na maioria dos aspectos da relação. Por lei,
um marido adquiria direitos sobre a pessoa da esposa, o valor
do trabalho remunerado e não remunerado, e a maioria das
propriedades que ela trazia para o casamento.
Uma esposa era obrigada a obedecer e servir marido, e o marido
ƟŶŚĂŽĚĞǀĞƌƌĞĐşƉƌŽĐŽĚĞƐƵƐƚĞŶƚĂƌƐƵĂĞƐƉŽƐĂĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĄͲůĂ
ĚĞŶƚƌŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂůĞŐĂů͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĚŽƵƚƌŝŶĂĚĂƵŶŝĆŽ
ĐŽŶũƵŐĂů͕ĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞůĞŐĂůĚĂĞƐƉŽƐĂĞƌĂ͞ĨƵŶĚŝĚĂ͟ĂŽŵĂƌŝĚŽ͕
ƉĂƌĂƋƵĞĞůĂŶĆŽƉƵĚĞƐƐĞĞŶƚƌĂƌĐŽŵƵŵĂĂĕĆŽƐĞŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
dele, seja para fazer cumprir contratos ou buscar danos nos delitos.
ϵϰͲ^ƚĞĚŵĂŶ͕͘;ƵŐ͕ϭϵϭϳͿ͘ZŝŐŚƚŽĨ,ƵƐďĂŶĚƚŽŚĂƐƟƐĞtŝĨĞ͘dŚĞsŝƌŐŝŶŝĂ>ĂǁZĞŐŝƐƚĞƌEĞǁ
^ĞƌŝĞƐ͘sŽů͘ϯ͕EŽ͘ϰ͕ƉƉ͘ϮϰϭͲϮϰϴ͘
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KŵĂƌŝĚŽ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĞƌĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞƐƉŽƐĂ͕ƐŽďĐĞƌƚĂƐ
circunstâncias, por seus contratos, delitos e até alguns crimes.
Como dono da casa, um marido poderia comandar a obediência
ĚĂƐƵĂĞƐƉŽƐĂĞƐƵũĞŝƚĄͲůĂĂƉƵŶŝĕĆŽĐŽƌƉŽƌĂůŽƵ͞ĐĂƐƟŐŽ͟ƐĞĞůĂ
ĚĞƐĂĮĂƐƐĞƐƵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͘ŵƐĞƵƚƌĂƚĂĚŽŶŽĚŝƌĞŝƚŽĐŽŵƵŵ
ŝŶŐůġƐ͕ůĂĐŬƐƚŽŶĞĞǆƉůŝĐŽƵƋƵĞƵŵŽŵĂƌŝĚŽƉŽĚĞƌŝĂ͞ĚĂƌăĞƐƉŽƐĂ
uma correção moderada95͘͟

ZĞĨĞƌŝŶĚŽͲƐĞĂŽƐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐĚĞůĂĐŬƐƚŽŶĞƐŽďƌĞĂƐ>ĞŝƐĚĂ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ96, lemos:
MAS, embora nossa lei em geral considere marido e mulher como
ƵŵĂƉĞƐƐŽĂ͕ĂŝŶĚĂŚĄĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞĞůĂĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
separadamente; como inferior a ele, e agindo por sua compulsão...
KŵĂƌŝĚŽƚĂŵďĠŵ;ƉĞůĂůĞŝĂŶƟŐĂͿƉŽĚĞĐŽƌƌŝŐŝƌƐƵĂĞƐƉŽƐĂ
moderadamente. Pois, como deve responder por ela pelo mau
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂůĞŝĂĐŚŽƵƌĂǌŽĄǀĞůĐŽŶĮĂƌĂĞůĞĞƐƐĞƉŽĚĞƌĚĞ
ƌĞƐƚƌŝŶŐŝͲůĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂƐƟŐŽĚŽŵĠƐƟĐŽ͕ŶĂŵĞƐŵĂŵŽĚĞƌĂĕĆŽ
ƋƵĞƵŵŚŽŵĞŵƉŽĚĞĐŽƌƌŝŐŝƌƐĞƵƐƐĞƌǀŽƐŽƵĮůŚŽƐ͖ƉĂƌĂƋƵĞŵ
ĠƉĂƚƌĆŽŽƵƉĂŝƚĂŵďĠŵĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ĞŵĂůŐƵŶƐĐĂƐŽƐ͕ƉŽƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͘ DĂƐ ĞƐƐĞ ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĐŽƌƌĞĕĆŽ ĞƐƚĂǀĂ ĐŽŶĮŶĂĚŽ Ă
ƌĂǌŽĄǀĞŝƐůŝŵŝƚĞƐ͖ĞŽŵĂƌŝĚŽĨŽŝƉƌŽŝďŝĚŽĚĞƵƐĂƌƋƵĂůƋƵĞƌǀŝŽůġŶĐŝĂ
ĐŽŶƚƌĂƐƵĂĞƐƉŽƐĂ͕ĞǆĐĞƚŽůĞŐĂůĞƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞĂŽ
ŵĂƌŝĚŽƉĂƌĂŽŐŽǀĞƌŶŽĞĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞƐƵĂĞƐƉŽƐĂ͘ůĞŝĐŝǀŝůĚĂǀĂ
ao marido a mesma, ou uma maior, autoridade sobre sua esposa;
ƉĞƌŵŝƟŶĚŽͲůŚĞ͕ƉĂƌĂĂůŐƵŶƐĚĞůŝƚŽƐ͕ďĂƚĞƌƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞĞŵƐƵĂ
ĞƐƉŽƐĂĐŽŵĐŚŝĐŽƚĞƐĞǀĂƌĂƐ͕ƉĂƌĂŽƵƚƌŽƐ͕ĂƉĞŶĂƐĐŽŵƉƵŶŝĕĆŽ
ŵŽĚĞƌĂĚĂ͘DĂƐ͕ĐŽŶŽƐĐŽ͕ŶŽƌĞŝŶĂĚŽƉŽůŝƟĐŽĚĞŚĂƌůĞƐ//͕ĞƐƚĞ
ƉŽĚĞƌĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽĐŽŵĞĕŽƵĂƐĞƌƋƵĞƐƟŽŶĂĚŽ͗ĞƵŵĂĞƐƉŽƐĂ
ϵϱͲ^ŝĞŐĞů͕ZĞǀĂ͘;ϭϵϵϲͿ͘dŚĞZƵůĞŽĨ>ŽǀĞ͗tŝĨĞĞĂƟŶŐĂƐWƌĞƌŽŐĂƟǀĞĂŶĚWƌŝǀĂĐǇ͘&ĂĐƵůƚǇ
^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ^ĞƌŝĞƐ͘WĂƉĞƌϭϬϵϮ͘
ϵϲͲKƐŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐƐŽďƌĞĂƐ>ĞŝƐĚĂ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂƐĆŽƵŵŝŶŇƵĞŶƚĞƚƌĂƚĂĚŽĚŽƐĠĐƵůŽys///ƐŽďƌĞŽ
ĚŝƌĞŝƚŽĐŽŵƵŵĚĂ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂƉŽƌ^ŝƌtŝůůŝĂŵůĂĐŬƐƚŽŶĞ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞƉƵďůŝĐĂĚŽƉĞůĂůĂƌĞŶĚŽŶ
WƌĞƐƐ Ğŵ KǆĨŽƌĚ͕ ϭϳϲϱͲϭϳϲϵ͘ KƐ ŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ Ž ƚƌĂďĂůŚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŶŽ
desenvolvimento do direito inglês e desempenhou um papel no desenvolvimento do sistema
jurídico americano. Eles foram, de fato, o primeiro tratado metódico sobre o direito comum
adequado para leitores leigos desde pelo menos na Era Medieval.
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pode agora ter segurança de paz contra o marido; ou, em troca,
um marido contra sua esposa. No entanto, as pessoas dos níveis
ŵĂŝƐďĂŝǆŽƐ͕ƋƵĞƐĞŵƉƌĞŐŽƐƚĂƌĂŵĚĂĂŶƟŐĂůĞŝĐŽŵƵŵ͕ĂŝŶĚĂ
ƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂŵĞĞǆĞƌĐĞŵƐĞƵĂŶƟŐŽƉƌŝǀŝůĠŐŝŽ͗ĞŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐĂŝŶĚĂ
ƉĞƌŵŝƟƌĆŽƋƵĞŽŵĂƌŝĚŽƌĞƐƚƌŝŶũĂĂůŝďĞƌĚĂĚĞĚĂĞƐƉŽƐĂ͕ĞŵĐĂƐŽ
de mau comportamento graveϵϳ.
͘ŝĞƚĞƌŝĐŚƚĂŵďĠŵĐŽŵĞŶƚĂĐŽŵŽŽĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ
era grandemente tolerado pelo estabelecimento religioso Cristão no
ƐĠĐƵůŽys/ƵƌŽƉĂ͗
ŶƋƵĂŶƚŽKǌŵĞŶƚŽďƐĞƌǀĂƋƵĞ͞ĞƐƉĂŶĐĂƌĂĞƐƉŽƐĂ͙ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
ƐĂďŝĂ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞƌĂ ĐŽŶĮƐƐĆŽ ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕͟ ĞůĞ ƐƵŐĞƌĞ ƋƵĞ ŽƐ
WƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞƐƟŶŚĂŵƵŵĂǀŝƐĆŽŵĂŝƐƐĞǀĞƌĂĚĞƚĂŝƐĂďƵƐŽƐĚŽƋƵĞ
ŽƐĐĂƚſůŝĐŽƐ͘ƐƚĂǀŝƐĆŽĠĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂƉŽƌ:ŽŚŶtŝƩĞĞŵƐĞƵ
estudo, do Sacramento para Contrato. Ele credita aos decretos
ĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĚĞ'ĞŶĞďƌĂƵŵĂƐĞƌŝĞĚĞ͞ŝŶŽǀĂĕƁĞƐŽƵŶŽǀĂƐ
ġŶĨĂƐĞƐ͟ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͞ĂƉƌŽŝďŝĕĆŽƐĞǀĞƌĂĐŽŶƚƌĂŽĂďƵƐŽĚĂĞƐƉŽƐĂ͘͟
EĂƉƌĄƟĐĂ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŵĞƐŵŽĞŵ'ĞŶĞďƌĂ͕ĞƐƐĂƉƌŽŝďŝĕĆŽŶĆŽ
ŵƵĚŽƵĂƉƌĄƟĐĂůĞŐĂůŶŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐĂďƵƐŝǀŽƐ͖
ŶĂƐůĞŝƐĚŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͞ƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞĐĂŵĂĞŵĞƐĂŶĆŽĞƌĂƵŵĂ
ŽƉĕĆŽ͕ĞǆĐĞƚŽĚŽƐĐĂƐŽƐĚĞƉĞƌŝŐŽƉĂƌĂŽĐŽƌƉŽĞĂĂůŵĂĚĞƵŵ
ĐƀŶũƵŐĞŝŶŽĐĞŶƚĞ͘͟/ƐƐŽŶĆŽƚƌĄƐŵƵŝƚĂŵƵĚĂŶĕĂĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ăƉƌĄƟĐĂŵĞĚŝĞǀĂů͘EĞŵĐŽŶƚƌĂƐƚĂŵƵŝƚŽĐŽŵĂƐũƵƌŝƐĚŝĕƁĞƐ
católicas, como Joel Harrington observa em seu estudo mais
equilibrado dos estados católicos e protestantes na região do
WĂůĂƟŶĂĚŽĚĂZĞŶąŶŝĂ͘^ƵĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐƐƵŐĞƌĞŵƋƵĞ͕ŶĂƉƌĄƟĐĂ͕
ŽƐƌĞŵĠĚŝŽƐĐŽŶƚƌĂĂďƵƐŽĚŽŵĠƐƟĐŽĨŽƌĂŵƐŝŵŝůĂƌĞƐĞĂƉŽŝĂ
ĂĂůĞŐĂĕĆŽĚĞK͛ĂǇĚĞƋƵĞƵŵĐĞƌƚŽŶşǀĞůĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂĨŽŝ
considerado normal. Citando casos de diferentes jurisdições,
ele resume o problema de abuso da seguinte forma:
^ŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƵĐĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞƐŽƵ
ĐĂƚſůŝĐĂƐ͕ũĂŵĂŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŵŽĂďƵƐŽİƐŝĐŽĞŵƐŝͲĞǆĐĞƚŽ
em situações de risco de vida - como dignos de punição
ŐƌĂǀĞ͘͘͘ĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞƋƵĂƐĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵĂǀŝƐŽƐĞ
ϵϳ Ͳ ůĂĐŬƐƚŽŶĞ͕ tŝůůŝĂŵ͕ ϭϳϮϯͲϭϳϴϬ͘ ;ϭϵϲϮͿ͘ ŽŵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ ŽŶ ƚŚĞ >ĂǁƐ ŽĨ ŶŐůĂŶĚ͘ ŽƐƚŽŶ͗
Beacon Press.
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ĂŵĞĂĕĂƐĚĞĞǆĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĂĂůĐĂŶĕĂƌƐĞƵĮŵ͕ŽĮĐŝĂŝƐ
ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂŵ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ
de modificação significativa do comportamento
ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂĚŝǌĞƌŶŽŵşŶŝŵŽ;:ŽĞů&͘
Harrington, ZĞŽƌĚĞŶĂŶĚŽĂƐĂŵĞŶƚŽĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵ
ZĞĨŽƌŵĂůĞŵĂŶŚĂ͕Ɖ͘Ϯϲϲϵϴ).

ƐƐŝŵ͕ĂƟƚƵĚĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ:ƵĚĂŝĐŽͲƌŝƐƚĆƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĂůŐƵŵĂƐĐŽŶƟŶƵĂŶĚŽĂƚĠŚŽũĞ͕ĂĚŽƚĂƌĂŵƵŵĂĐŽƌƌĞĕĆŽ
İƐŝĐĂĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƵƐĂĚŽĐŽŶƚƌĂĞƐĐƌĂǀŽƐ͘ƐƐĞƐ
ĞƐƉĂŶĐĂŵĞŶƚŽƐĨŽƌĂŵƚĂŵďĠŵŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŝƌƌĞƐƚƌŝƚŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽă
ĐĂƵƐĂ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞŶŽũƵĚĂşƐŵŽ
medieval, espancar suas esposas, mesmo por não realizarem tarefas
ĚŽŵĠƐƟĐĂƐ͘YƵĂŶĚŽůĞǀĂĚŽƐĚŝĂŶƚĞĂŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐŽƵĂŽƐĐůĠƌŝŐŽƐ͕
esses atos eram freqüentemente tolerados em grande escala, e até
ũƵƐƟĮĐĂĚŽƐ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽĂŵƵůŚĞƌƐŽĨƌĞŶĚŽƐĞŵŶĞŵŵĞƐŵŽƌĞĐŽƌƌĞƌĂŽ
ĚŝǀſƌĐŝŽ͕ĐŽŵŽĠŽĐĂƐŽĚĞŵƵŝƚŽƐ:ƵĚĞƵƐŐƵŶĂŚŚŽũĞ͘&ĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕
ŵƵŝƚĂƐĚĞƐƐĂƐƉƌĄƟĐĂƐĨŽƌĂŵĂďŽůŝĚĂƐĞŵĞƐĐƌŝƚŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ĞŵďŽƌĂĞƐƚĂƟƐƟĐĂŵĞŶƚĞĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂĂŝŶĚĂƐĞũĂƵŵƉƌŽďůĞŵĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽŵƵŶĚŽŚŽũĞ͕ŝŶĐůƵşĚŽŶĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐũƵĚĂŝĐŽͲĐƌŝƐƚĆƐ͘

'LYyUFLR
Entende-se por divórcio o ato de dissolver completamente o vínculo
matrimonial entre marido e mulher, liberando-os de todas as obrigações
conjugais. Ao longo do tempo, esta importante questão tem sido fonte
ĚĞŵƵŝƚĂƐĚŝƐƉƵƚĂƐĞĚĞƐĂĐŽƌĚŽƐ͘ƉŽƐŝĕĆŽĚŽ:ƵĚĂşƐŵŽ͕ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ
Ğ/ƐůĂŵĠďĂƐƚĂŶƚĞǀĂƌŝĄǀĞůƐŽďƌĞŽĚŝǀſƌĐŝŽĞƌĞŇĞƚĞŵƵŝƚŽƐŽďƌĞĂ
posição da mulher.
No Judaísmo, o divórcio tem sido historicamente completamente
ĂĐĞŝƚĄǀĞů͕ Ğ ƉŽĚĞ ĚĞ ĨĂƚŽ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽƟǀŽ ĚĞ
ĚĞƐĐŽŶƚĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͘ƷŶŝĐĂŐƌĂŶĚĞĞƐƟƉƵůĂĕĆŽ͕ƉŽƌĠŵ͕ĠƋƵĞƐſŽ
marido pode iniciar um divórcio.
ϵϴ Ͳ ŝĞƚĞƌŝĐŚ͕ ͘,͘ ;KĐƚ͕ ϭϵϵϴͿ͘ ŚƵƌĐŚ͕ WƌŽƉĞƌƚǇ͕ ĂŶĚ tŝĨĞͲĞĂƟŶŐ ŝŶ ^ŝǆƚĞĞŶƚŚͲĞŶƚƵƌǇ
>ŝğŐĞ͗dŚĞĂƐĞŽĨĂƚŚĞƌŝŶĞtŽĞƚĚĞdƌŝǆŚĞ͘WĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞ^ŝǆƚĞĞŶƚŚĞŶƚƵƌǇ^ƚƵĚŝĞƐ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕dŽƌŽŶƚŽ͕KŶƚĂƌŝŽ͕ϭϵϵϴ͘
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A crença Judaica deriva da ideia de que um homem pode se divorciar
de sua esposa, se ela:
Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser
ŵĂŝƐƉŽƌĞŶĐŽŶƚƌĂƌŶĞůĂĂůŐŽƋƵĞĞůĞƌĞƉƌŽǀĂ͕ĚĂƌĄĐĞƌƟĚĆŽĚĞ
ĚŝǀſƌĐŝŽăŵƵůŚĞƌĞĂŵĂŶĚĂƌĄĞŵďŽƌĂ͘Es/͕ĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽ
Ϯϰ͗ϭ͘
EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽŚŽŵĞŵƉŽĚĞ͞ůŚĞĞƐĐƌĞǀĞƌƵŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĚŝǀſƌĐŝŽ͟
ĞŵĂŶĚĄͲůĂƉĂƌĂĨŽƌĂĚĂĐĂƐĂĚĞůĞ͘͞ƐƚĞǀĞƌƐşĐƵůŽĚĞĞƵƚĞƌŽŶƀŵŝŽ
ĐĂƵƐŽƵŵƵŝƚŽĚĞďĂƚĞĞŶƚƌĞŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐ:ƵĚĞƵƐĚĞǀŝĚŽăĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞ
ŽƉŝŶŝƁĞƐƐŽďƌĞŽƋƵĞĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͞ĚĞƐĂŐƌĂĚĂŵ͟ĞŝŶĚĞĐĞŶƚĞƐ͟ƐŝŐŶŝĮĐĂŵ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐĞƵ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ K dĂůŵƵĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƐƵĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ
diferentes:
ĞƚŚ^ŚĂŵŵĂŝĚŝǌ͗͞hŵŚŽŵĞŵŶĆŽĚĞǀĞƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞƐƵĂ
esposa a menos que a tenha considerado culpada de alguma
conduta imprópria, como diz, porque ele encontrou algo
impróprio nela99. Beth Hillel, no entanto, diz [que ele pode se
ĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞůĂŵĞƐŵŽƋƵĞĞůĂƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞƚĞŶŚĂĞƐƚƌĂŐĂĚŽ
ĂĐŽŵŝĚĂĚĞůĞ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞĞƐƚĄĞƐĐƌŝƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĞůĞĞŶĐŽŶƚƌŽƵ
ĂůŐŽŝŵƉƌſƉƌŝŽŶĞůĂ͘ZĂďŝŬŝďĂĚŝǌ͕ĞůĞƉŽĚĞƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞůĂ
mesmo se ele encontrar outra mulher mais bonita do que ela,
como diz, acontece, se ela não encontrar nenhum favor em
seus olhosϭϬϬ͘͟
Tanto a lei Judaica histórica quanto a moderna baseiam-se nesta
interpretação hilelita, na qual o homem pode se divorciar de sua
ĞƐƉŽƐĂĐŽŵďĂƐĞĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĂŶƟƉĂƟĂƋƵĞƉŽƐƐĂƚĞƌ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĚĞ
acordo com os ensinamentos do Talmud, é obrigatório para o marido
ƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞƐƵĂĞƐƉŽƐĂƐĞĞůĂĨŽƌĞƐƚĠƌŝů͕ĚĞĮŶŝĚŽĐŽŵŽŶĆŽƚĞƌ
ĮůŚŽƐƉŽƌĚĞǌĂŶŽƐ͘
DŝƐŚŶĂŚ;dĂůŵƵĚĞ͗zĞǀĂŵŽƚϲ͘ϲͿĚŝǌƋƵĞƋƵĂŶĚŽƵŵĐĂƐĂů
ŶĆŽƟǀĞƌĮůŚŽƐŚĄŵƵŝƚŽƐĂŶŽƐ͕ŽŵĂƌŝĚŽdeve ter outra esposa
ƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌŽŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƌĨƌƵơĨĞƌŽĞŵƵůƟƉůŝĐĂƌ͗͞^Ğ
ϵϵͲĞƵƚĞƌŽŶŽŵǇϮϰ͗ϭ͘
ϭϬϬͲĂďǇůŽŶŝĂŶdĂůŵƵĚDŝƐŚŶĂŚ͗&ŽůŝŽϵϬĂ͘
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ƵŵŚŽŵĞŵƚŽŵĂƌƵŵĂĞƐƉŽƐĂĞĞƐƚĄĐŽŵĞůĂŚĄĚĞǌĂŶŽƐ͕
ĞĞůĂŶĆŽĮǌĞƌĮůŚŽ͕ĞůĞŶĆŽƉŽĚĞƐĞĂďƐƚĞƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵ
ŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƌĨƌƵơĨĞƌŽĞŵƵůƟƉůŝĐĂƌϭϬϭ͘͟^ĞĞůĞƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌ
dela, ela pode se casar com outro homem, e esse homem pode
viver com ela por dez anos.

O direito de uma mulher ao divórcio é bem diferente na lei Judaica ŶĆŽĞǆŝƐƚĞ͘ŵŶĞŶŚƵŵĂĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂĞůĂƉŽĚĞƌĞĂůŵĞŶƚĞƉĞĚŝƌƵŵ
ĚŝǀſƌĐŝŽŽƵĨŽƌŶĞĐĞƌƵŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĚŝǀſƌĐŝŽ͘^ĞƵŵĂĞƐƉŽƐĂ:ƵĚŝĂ
deseja se divorciar do marido, ela pode recorrer a um tribunal Judeu.
ĞǀĞƚĞƌƵŵĂƌĂǌĆŽǀĄůŝĚĂƉĞůĂƋƵĂůĞůĂĚĞƐĞũĂĚŝǀſƌĐŝŽ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
ƐĞŽŵĂƌŝĚŽƚĞŵƵŵĚĞĨĞŝƚŽİƐŝĐŽŽƵĞůĞŶĆŽĞƐƚĄĐƵŵƉƌŝŶĚŽĐŽŵ
ƐƵĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĞůĂƉŽĚĞƐĞƌďĞŵͲƐƵĐĞĚŝĚĂĞŵƐƵĂƉĞƟĕĆŽ
no tribunal. O tribunal, porém, não pode realmente dissolvê-la do
casamento, apenas o marido pode realmente conceder um atestado de
divórcio. E se julgamento for a favor da esposa, então o tribunal pode
ĐŚŝĐŽƚĞĂƌ͕ŵƵůƚĂƌ͕ĂƉƌŝƐŝŽŶĂƌŽƵĞǆĐŽŵƵŶŐĂƌŽŵĂƌŝĚŽƉĂƌĂĐŽĂŐŝͲůŽĂ
ĚĂƌăĞƐƉŽƐĂƵŵĂƚĞƐƚĂĚŽĚĞĚŝǀſƌĐŝŽ͘ŵďŽƌĂĞƐƐĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉŽƐƐĂŵ
ser levadas para obrigar o marido, ele ainda pode se recusar a conceder
ŽĚŝǀſƌĐŝŽƉĂƌĂĂĞƐƉŽƐĂ͘ƐƚĞĚŝƌĞŝƚŽƉĞƌƚĞŶĐĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞůĞ͘
ƐƐĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ůĞŐĂů ƚĞŵ ǀĄƌŝĂƐ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽŶŐŽ ĂůĐĂŶĐĞ͘
ŵ ĂůŐƵŶƐ ĐĂƐŽƐ͕ ŽƐ ŵĂƌŝĚŽƐ ŽƉƚĂŵ ƉŽƌ ĚĞŝǆĂƌ ƐƵĂƐ ĞƐƉŽƐĂƐ͕
abandonando-as. Isso coloca a esposa no dilema de ser solteira e
͞ŶĆŽĚŝǀŽƌĐŝĂĚĂ͘͟ŵƵůŚĞƌĮĐĂŝŶĐĂƉĂǌĚĞƐĞĐĂƐĂƌŶŽǀĂŵĞŶƚĞŽƵǀŝǀĞƌ
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽƵƚƌŽŚŽŵĞŵ͕ƉŽŝƐĨĂǌġͲůŽƐŝŐŶŝĮĐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌͲƐĞ
em adultério. Além disso, se uma mulher escolher uma dessas opções
;ŶĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĐŽŵĞƚĞƌĂĚƵůƚĠƌŝŽͿĞĚĞƉŽŝƐŐĞƌĂƌĮůŚŽƐ͕ĞƐƐĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͕
ĐŚĂŵĂĚĂƐĚĞŵĂŵǌĞƌƐ͕ĞĂƐƉƌſǆŝŵĂƐĚĞǌŐĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌŝĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ŝůĞŐşƟŵĂƐ͘ŐƵŶĂŚ;ůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŵƵůŚĞƌĞŶĐĂĚĞĂĚĂͿĠŽŶŽŵĞĚĂĚŽ
ăƐŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞĞƐƚĆŽĞŵƚĂůƐŝƚƵĂĕĆŽ͘

ϭϬϭͲϭKƌĂďŝŶŽdĂŚůŝĨĂďĂƌďŝŵŝĐŝƚĂ^ĂŵƵĞů͗͞ŵĞƐŵŽƋƵĞĞůĞƚĞŶŚĂƐĞĐĂƐĂĚŽĞĞƐƚĞũĂĐŽŵ
ĞůĂŚĄĚĞǌĂŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƐƋƵĂŝƐĞůĂŶĆŽƚĞǀĞĮůŚŽƐ͕ĞůĞĠĨŽƌĕĂĚŽĂƐĞƌĂƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞůĂ͘͟
No tempo do Talmude, o divórcio dependia inteiramente dos desejos do homem; além disso, a
ƉŽůŝŐĂŵŝĂĞƌĂƉĞƌŵŝƟĚĂ͘ůĞŝƐſĐŽŵĞĕŽƵĂŵƵĚĂƌŶĞƐƐĂƐĚƵĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐŶŽƐĠĐƵůŽy//͕ĐŽŵĂƐůĞŝƐ
conhecidas como Proibição de Rabbenu Gershom. Para mais informações sobre esta proibição,
ĐŽŶƐƵůƚĞŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂdĂůŵƵĚŝƚ͕ǀŽů͘ϭϲ͕ƉƉ͘ϯϴϰͲϯϵϬ͘
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WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŽŵĂƌŝĚŽĨƵŐŝƟǀŽĂŝŶĚĂƉŽĚĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞƐĞĐĂƐĂƌ
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞŽƵŵŽƌĂƌĐŽŵƵŵĂŵƵůŚĞƌƐŽůƚĞŝƌĂ͘WŽƌƐĞƌůĞŐĂů͕ŽƐĮůŚŽƐĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƐĞƐĚŽŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐƐĞƌŝĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐůĞŐşƟŵŽƐ͘
EŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŽĚŝǀſƌĐŝŽĠĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝĚŽ
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂũƵĚĂŝĐĂ^ŚĂŵŵĂŝ͘ǆŝƐƚĞĂƉĞŶĂƐƵŵĂ
ĞǆĐĞĕĆŽĂĞƐƐĂƌĞŐƌĂͲƐĞƵŵĂĞƐƉŽƐĂĠŝŶĮĞůĂŽŵĂƌŝĚŽ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕Ž
marido pode se divorciar a esposa. O Novo Testamento registra Jesus
dizendo:
͞&ŽŝĚŝƚŽ͚͗ƋƵĞůĞƋƵĞƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞƐƵĂŵƵůŚĞƌĚĞǀĞƌĄĚĂƌͲůŚĞ
ĐĞƌƟĚĆŽĚĞĚŝǀſƌĐŝŽ͛͘DĂƐĞƵůŚĞƐĚŝŐŽƋƵĞƚŽĚŽĂƋƵĞůĞƋƵĞƐĞ
ĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞƐƵĂŵƵůŚĞƌ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌŝŵŽƌĂůŝĚĂĚĞƐĞǆƵĂů͕ĨĂǌƋƵĞ
ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada
ĞƐƚĂƌĄĐŽŵĞƚĞŶĚŽĂĚƵůƚĠƌŝŽ͘͟Es/͕DĂƚĞƵƐϱ͗ϯϭ͕ϯϮ͘
ƐƐŝŵ͕ŽŵĂƌŝĚŽƉŽĚĞĞŶƚĆŽĐŽŶĐĞĚĞƌăĞƐƉŽƐĂƵŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
ĚŝǀſƌĐŝŽƐĞĞůĂĐŽŵĞƚĞƌĂĂĚƵůƚĠƌŝŽĚƵƌĂŶƚĞŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘ĞŽƵƚƌĂ
forma, nem marido nem esposa podem se divorciar.
K/ƐůĂŵ͕ƉŽƌĠŵ͕ĮĐĂĞŵƵŵŵĞŝŽƚĞƌŵŽĞŶƚƌĞŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĞ:ƵĚĂşƐŵŽ
ĐŽŵƌĞƐƉĞŝƚŽăƐƐƵĂƐůĞŝƐƐŽďƌĞĚŝǀſƌĐŝŽ͘K/ƐůĂŵŶĆŽƉƌŽşďĞŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞ
o divórcio, mas o desencoraja por todos os meios, fornecendo remédios
de reconciliação para os casais aplicarem primeiro, na esperança de
preservar o casamento. Ensinamentos Islâmicos encorajam aos homens
que sejam pacientes e tratarem suas esposas com bondade, mesmo
ƋƵĞĞůĂƐƐĞũĂŵĂůŐƵŵĞůĞŵĞŶƚŽĚĞĂŶƟƉĂƟĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞůĂƐ͘K
Alcorão Sagrado declara:
Allah Todo-Poderoso diz: ;MĮĠŝƐ͕ŶĆŽǀŽƐĠƉĞƌŵŝƟĚŽŚĞƌĚĂƌ
as mulheres, contra a vontade delas, nem as atormentar,
ĐŽŵŽƐĮŶƐĚĞǀŽƐĂƉŽĚĞƌĂƌĚĞƐĚĞƵŵĂƉĂƌƚĞĚĂƋƵŝůŽƋƵĞ
ĂƐ ƚĞŶŚĂŝƐ ĚŽƚĂĚŽ͕ Ă ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ ĞůĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ĐŽŵĞƟĚŽ
comprovada obscenidade. E harmonizai-vos entre elas, pois
se as menosprezardes, podereis estar depreciando seres que
Allah dotou de muitas virtudes).;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϭϵͿ
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O Profeta Muhammad ᕟ deu uma instrução semelhante:
“Nenhum homem crente deve odiar / detestar uma mulher
ĐƌĞŶƚĞ͘^ĞĞůĞŶĆŽŐŽƐƚĂƌĚĞƵŵĂĚĞƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĚĞǀĞ
ĮĐĂƌƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵŽƵƚƌĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
Se, no entanto, o casamento chegar ao ponto de não ter retorno, o
/ƐůĂŵĚĄĚŝƌĞŝƚŽĂĂŵďŽƐŽƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌĂƐƵĂƌĞůĂĕĆŽ
ŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘KŵĂƌŝĚŽĚĞƚĠŵŽĚŝƌĞŝƚŽƉƌŝŵĄƌŝŽĚĞĚŝǀſƌĐŝŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽ
o tribunal, diferentemente do judaísmo, tem plenos direitos para
conceder o divórcio a esposa. Se o marido dissolver o casamento,
se divorciando de sua esposa, ele não pode recuperar nenhum dos
presentes de casamento que deu a ela. O Alcorão Sagrado claramente
os proíbe disso, não importa quão caros ou valiosos esses presentes
possam ser:
Allah Todo-Poderoso diz: (Se desejardes trocar da esposa,
tendo-a dotado com um quintal, não lhes diminuais em nada.
Tomá-lo-íeis de volta, comum a falsa imputação e um delito
ŇĂŐƌĂŶƚĞͿ͍;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰ͗ϮϬͿ
No entanto, a esposa, se dissolver o casamento, ela deve devolver
o dote de casamento para o marido. Nesse caso, é considerada
uma compensação justa para o marido que não queria terminar o
ĐĂƐĂŵĞŶƚŽĞŶƋƵĂŶƚŽĞůĂŽƉƚŽƵƉŽƌĚĞŝǆĄͲůŽ͘KůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽŝŶƐƚƌƵŝƵ
ĂŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐĂŶĆŽĂĐĞŝƚĂƌĞŵŶĞŶŚƵŵĚŽƐĚŽƚĞƐƋƵĞĚĞƌĂŵăƐ
ĞƐƉŽƐĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽŶŽĐĂƐŽĚĞĞƐƉŽƐĂŽĨĞƌĞĐĞƌ͕ƋƵĂŶĚŽĞůĂĠƋƵĞĚĞĐŝĚĞ
dissolver o casamento:
Allah Todo-Poderoso diz: (O divórcio revogável só poderá ser
efetuado duas vezes. Depois, tereis de conservá-las convosco
dignamente ou separar-vos com benevolência. Está-vos vedado
ƟƌĂƌͲůŚĞƐĂůŐŽĚĞƚƵĚŽƋƵĂŶƚŽůŚĞƐŚĂǀĞŝƐĚŽƚĂĚŽ͕ĂŵĞŶŽƐ
que ambos temam contrariar as leis de Allah. Se temerdes (vós
juizes) que ambos as contrariem, não serão recriminados, se
ela der algo pela vossa liberdade. Tais são os limites de Allah,
não os ultrapasseis, pois; aqueles que os ultrapassarem serão
iníquos). ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͗Ϯ͗ϮϮϵͿ
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ƐƐĞĂƚŽ͕ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽ<ŚƵůǭƵŶĂ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽ
da esposa em troca de um pagamento; o marido leva o pagamento do
ĚŽƚĞƋƵĞĞůĞĚĞƵĞĚĞŝǆĂƐƵĂĞƐƉŽƐĂŝƌ͘
KƵƚƌĂĞǀŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂĞƐƐĂƉƌĄƟĐĂǀĞŵĚĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚŽWƌŽĨĞƚĂ ᕟ
quando uma mulherϭϬϮ o procurou em busca de divórcio, embora ela
ŶĆŽƚĞŶŚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĨĂůŚĂƐŶŽĐĂƌĄƚĞƌŽƵŶŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƌĞůŝŐŝŽƐŽ
do marido - ela simplesmente não gostava dele.
O Profeta ᕟ perguntou a ela: “Você devolverá o jardimϭϬϯ dele
ĚĂĚŽĂǀŽĐġĐŽŵŽŽĚŽƚĞ͍͟ Ela concordou, e o Profeta ᕟ
disse ao marido para recuperar seu jardim e se divorciar dela.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
Em outros casos, uma mulher Muçulmana pode estar disposta a
manter o casamento, mas se vê obrigada a procurar o divórcio por
causa de algumas razões convincentes, tais como: crueldade do
ŵĂƌŝĚŽ͕ĚĞƐĞƌĕĆŽƐĞŵŵŽƟǀŽ͕ƵŵŵĂƌŝĚŽƋƵĞŶĆŽĐƵŵƉƌĞĐŽŵƐƵĂƐ
obrigações e responsabilidades conjugais, não a provendo como deveria
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ŶĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽƚƌŝďƵŶĂůŝƐůąŵŝĐŽĚŝƐƐŽůǀĞŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘
Na verdade, até mesmo a decisão do tribunal secular em tais casos é
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŝƐůĂŵŝĐĂŵĞŶƚĞǀĄůŝĚĂƚĂŵďĠŵ͕ĐŽŵŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽƉĞůŽ
ƐĞŐƵŝŶƚĞǀĞƌĞĚŝĐƚŽƌĞůŝŐŝŽƐŽ;ĨĂƚǁĂͿĚĂĚŽĂƵŵĂŵƵůŚĞƌĂďƵƐĂĚĂİƐŝĐĂ
e emocionalmente que se divorciou de seu marido em um tribunal dos
Estados Unidos:
Com relação ao mencionado sobre uma mulher em seu país pode
ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌƐĞƵƉƌſƉƌŝŽĚŝǀſƌĐŝŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƚƌŝďƵŶĂůƐĞĐƵůĂƌ͕
ƐĞĞƐƐĞĨŽƌƵŵŵŽƟǀŽƉĞůŽƋƵĂůĠĂĚŵŝƐƐşǀĞůŽĚŝǀſƌĐŝŽ͕ĐŽŵŽ
ĞůĂŶĆŽŐŽƐƚĂƌĚŽŵĂƌŝĚŽ͕ŶĆŽƉŽĚĞƌĮĐĂƌĐŽŵĞůĞŽƵŶĆŽŐŽƐƚĂƌ
dele por causa de seus modos imorais, sua indulgência em ações
ƉƌŽŝďŝĚĂƐĞŝůĞŐĂŝƐĞƚĐ͘ͲĞŶƚĆŽŶĆŽŚĄŶĂĚĂĞƌƌĂĚŽĞŵĞůĂďƵƐĐĂƌ
ƐĞƵĚŝǀſƌĐŝŽ͕ŵĂƐŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞůĂĚĞǀĞƐĞĚŝǀŽƌĐŝĂƌĚĞůĞƉŽƌŬŚƵůǭƵ
e devolver-lhe o dote que ele lhe deu.
ϭϬϮͲĞƐƉŽƐĂĚĞdŚĂĂďŝƚ/ďŶYĂǇƐ/ďŶ^ŚĂŵŵĂĂƐƐ͘
ϭϬϯͲůĞĚĞƵͲůŚĞƵŵũĂƌĚŝŵĐŽŵŽĚŽƚĞĚŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘
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DĂƐƐĞĞůĂĞƐƚĄďƵƐĐĂŶĚŽŽĚŝǀſƌĐŝŽƐĞŵŶĞŶŚƵŵĂƌĂǌĆŽ͕ĞŶƚĆŽ
ŝƐƐŽŶĆŽĠƉĞƌŵŝƟĚŽĞĂĚĞĐŝƐĆŽĚŽƚƌŝďƵŶĂůƐŽďƌĞŽĚŝǀſƌĐŝŽŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽŶĆŽĐŽŶƚĂƉĂƌĂŶĂĚĂĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞ>Ğŝ/ƐůąŵŝĐĂ͘
ŵƵůŚĞƌĐŽŶƟŶƵĂƐĞŶĚŽĞƐƉŽƐĂĚĞŚŽŵĞŵ͘ŐŽƌĂŶſƐƚĞƌƵŵ
ƉƌŽďůĞŵĂ͘KĨĂƚŽĚĞĞůĂĂŝŶĚĂƐĞƌĐĂƐĂĚĂĐŽŵĞůĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞ
ela não pode se casar com mais ninguém, mas de acordo com a
decisão do tribunal, ela aparentemente é divorciada dele, e [pode
se casar novamente depois que seu período islâmico de espera
ƚĞƌŵŝŶĂƌ͘ĐŚŽƋƵĞĂƷŶŝĐĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞƐĂŝƌĚĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂĠ
que pessoas boas e justas se envolvam nesse assunto, para que
ŚĂũĂĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽŚŽŵĞŵĞƐƵĂĞƐƉŽƐĂ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĞůĂƚĞŵƋƵĞĨĂǌĞƌĂůŐƵŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞƌĄƵŵŬŚƵůǭƵ
adequadoϭϬϰ.

ŵƐƵŵĂ͕Ž/ƐůĂŵŽĨĞƌĞĐĞƵăƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐĂůŐƵŶƐŝŶŝŐƵĂůĄǀĞŝƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐ͗ĞůĂƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐŽŵŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞŬŚƵůǭƵ͘hŵĂ
esposa Muçulmana assim, nunca pode ser acorrentada por um marido
amargo e impiedoso.

&REULU&DEHoDe$SHQDVSDUD0XOKHUHV0XoXOPDQDV"
Hoje, poucas coisas são tão atraentes na mídia ocidental quanto a
ƋƵĞƐƚĆŽĚŽĐſĚŝŐŽĚĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐ͘KŚŝũĂď
ƚĞŵƵŵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĞƋƵĞŵǀŽĐġƉĞƌŐƵŶƚĂƌ͘EŽ
KĐŝĚĞŶƚĞ͕ŵƵůŚĞƌĞƐǀĞƐƟĚĂƐĚĞŚŝũĂďĞǀŽĐĂŵƌĂŝǀĂĞƐŝŵƉĂƟĂ͕ĐŽŵŽ
alguns as consideram sem voz, sem direitos e sem lugar fora de casa. Tem
sido chamado de opressivo e degradante, e foram feitos apelos abertos
ƉĂƌĂ͞ůŝďĞƌƚĂƌĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͟ĚĞƐƐĂƐƌŽƵƉĂƐƌĞƐƚƌŝƟǀĂƐ͘,ĄƵŵƉƌŽďůĞŵĂ
ŐƌŝƚĂŶƚĞĐŽŵĞƐƐĞƐŐƌŝƚŽƐĂƉĂŝǆŽŶĂĚŽƐͲŶŝŶŐƵĠŵƌĞĂůŵĞŶƚĞƐĞŝŵƉŽƌƚŽƵ
ĞŵƉĞƌŐƵŶƚĂƌĄƐDƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐŽƋƵĞĞůĂƐƉĞŶƐĂǀĂŵƐŽďƌĞŽ
ĂƐƐƵŶƚŽ͘ŶƚĞƐĚĞƌĞĂůŵĞŶƚĞĞǆƉůŽƌĂƌĞƐƚĂƋƵĞƐƚĆŽŵƵŝƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕
uma breve revisão dos vies das três religiões sobre o uso de véu – todas

ϭϬϰͲ>ŝƋĂ͛ĂůͲďĂĂďĂůͲDĂŌŽŽŚ͕hƚŚĂǇŵĞĞŶ͘
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ƚƌġƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝŐĞŵŽƵŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞǆŝŐŝƌĂŵŽƵƐŽĚŽǀĠƵͲƐĞƌĄ
feito novamente.
Começando novamente com o Judaísmo, rapidamente se descobre
ŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌĂĐŽďƌŝƌŽƐĐĂďĞůŽƐĚĞŵƵůŚĞƌ͕ƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂĂƚĠŚŽũĞ
ĞŶƚƌĞĂƐƐĞŝƚĂƐŽƌƚŽĚŽǆĂƐ͘EŽ:ƵĚĂşƐŵŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ǀĄƌŝŽƐĨĂƚŽƌĞƐ
parecem estar em jogo quando tentamos entender o raciocínio por
ƚƌĄƐĚĂĞǆŝŐġŶĐŝĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐŽďƌĞŵƐĞƵƐĐĂďĞůŽƐ͘
O Midrash do Talmud, por um lado, entende sem reservas a beleza
de Eva como tendo contribuído para a tentação de Adão. Como
resultado, ela foi então obrigada a cobrir modestamente o cabelo,
ĐŽŵŽĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƚĆŽĂƚƌĂĞŶƚĞƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐƐĞƌŝĂŵ
ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞŝŶĐĂƉĂǌĞƐĚĞƌĞƐŝƐƟƌ͘EŽǀĂŵĞŶƚĞĚŽDŝĚƌĂƐŚ͗
Por que uma mulher cobre a cabeça e um homem não cobre a
ƐƵĂĐĂďĞĕĂ͍hŵĂƉĂƌĄďŽůĂ͘ŽŵŽƋƵĞŝƐƐŽƉŽĚĞƐĞƌĐŽŵƉĂƌĂĚŽ͍
Para uma mulher que se desonrou e porque desonrou a si
ŵĞƐŵĂ͕ĞůĂƚĞŵǀĞƌŐŽŶŚĂŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͘ĂŵĞƐŵĂ
ŵĂŶĞŝƌĂƋƵĞǀĂƐĞĚĞƐŽŶƌŽƵĞĨĞǌĐŽŵƋƵĞƐƵĂƐĮůŚĂƐĐŽďƌŝƐƐĞŵ
suas cabeças.
KDŝĚƌĂƐŚĐŽŶƟŶƵĂŶĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƐĆŽ
obrigadas a cobrir cabeça enquanto caminham diante do esquife em
ƉƌŽĐŝƐƐƁĞƐĨƷŶĞďƌĞƐ͕ĂĮŵĚĞĞǆƉŝĂƌǀĂƉŽƌƚĞƌƚƌĂǌŝĚŽĂŵŽƌƚĞĂŽ
ŵƵŶĚŽƉŽƌƐĞƵƉĞĐĂĚŽ͘/ƐƐŽƚĂŵďĠŵĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăƐĚĞǌŵĂůĚŝĕƁĞƐ
colocadas sobre as mulheres mencionadas anteriormente.
ŽŶƚƵĚŽ͕ŽƵƚƌĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ŽĂƚŽĚĞĐŽďƌŝƌĐĂďĞůŽƐŶŽ:ƵĚĂşƐŵŽ
ƚĂŵďĠŵĨŽŝǀŝƐƚŽ͕ĐŽŵŽǀĞƌĞŵŽƐƚĂŵďĠŵŶŽ/ƐůĂŵ͕ĐŽŵŽƵŵĚŝƐƟŶƟǀŽ
ĚĞŚŽŶƌĂĞĚŝƐƟŶĕĆŽ͘EŽĐĂƐŽ:ƵĚĞƵ͕ĠƉŽƌƋƵĞĠƵŵƌĞƋƵŝƐŝƚŽĂƉĞŶĂƐ
para mulheres que são, ou foram casadas. Uma mulher que nunca
ĨŽŝĐĂƐĂĚĂŶĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐũƵĚĂŝĐĂƐ͕
ĐŽďƌŝƌŽƐĐĂďĞůŽƐ͘KdĂůŵƵĚĞ<ĞƐƵǀŽƐϳϮĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĨŽŶƚĞĚĞƐƐĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽEƷŵĞƌŽƐϱ͗ϭϴ͕ƋƵĞƚƌĂƚĂĚĂƐůĞŝƐĚĞƵŵƐŽƚĂŚ
;ƵŵĂƐƵƐƉĞŝƚĂĂĚƷůƚĞƌĂͿĞĂĮƌŵĂ͕
KƐĂĐĞƌĚŽƚĞůĞǀĂƌĄĂŵƵůŚĞƌĚŝĂŶƚĞĚĞĞƵƐĞĚĞƐĐŽďƌŝƌĄŽĐĂďĞůŽ
dela...
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KƌĂďŝŶŽ^ŚůŽŵŽzŝƚĐŚĂŬŝĚŽƐĠĐƵůŽy/ĨŽƌŶĞĐĞĚƵĂƐĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂ
ĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽdĂůŵƵĚƋƵĞĞǆŝŐĞŽǀĠƵ͘ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ĞůĂĠƉƵŶŝĚĂ
ƉŽƌĞǆƉŽƌŽĐĂďĞůŽĂŽĂŵĂŶƚĞ͕ŽƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƋƵĞŽĂƚŽĚĞĚĞƐĐŽďƌŝƌ
ŽĐĂďĞůŽĚŝĂŶƚĞĚĞŽƵƚƌŽŽŚŽŵĞŵ;ĞǆĐĞƚŽĂĨĂŵşůŝĂͿĠƉƌŽŝďŝĚŽĞ͕Ğŵ
ƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ƉĞůŽĨĂƚŽĚĞĞǆƉŽƌŵŽƐƐĞƵƐĐĂďĞůŽƐǀĞŵŽƐƋƵĞĞŵ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐơƉŝĐĂƐ͕ŽĐĂďĞůŽĚĞƵŵĂŵƵůŚĞƌũƵĚŝĂĚĞǀĞƐĞƌĐŽďĞƌƚŽ͘
Homens judeus, casados ou não, devem cobrir suas cabeças
ǀŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐĞŝƚĂƐũƵĚĂŝĐĂƐ͘ƐƚĂĞǆŝŐġŶĐŝĂ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕
ŶĆŽƌĞƐƵůƚĂĂƉĞŶĂƐĚĞŝĚĞŝĂƐĚĞŵŽĚĠƐƟĂŽƵƚĞŶƚĂĕĆŽ͕ŵĂƐĐŽŵŽƵŵ
ƐşŵďŽůŽĚŽ͞DĞĚŽĚŽĐĠƵ͘͟ƐƚĞĐŽŶĐĞŝƚŽǀĞŵĚŽdĂůŵƵĚ͕ŽŶĚĞĂŵĆĞ
ĚŽƌĂďŝŶŽEĂĐŚŵĂŶĂƌzŝƚǌĐŚĂŬŶĆŽƉĞƌŵŝƟƌŝĂĞůĞŝƌĐŽŵĂĐĂďĞĕĂ
ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂĚŝǌĞŶĚŽ͗͞ƵďƌĂƐƵĂĐĂďĞĕĂƉĂƌĂƋƵĞƚĞŶŚĂŽƚĞŵŽƌĚŽ
ĐĠƵƐŽďƌĞǀŽĐġ͘͟

$3UiWLFDGH&REULUD&DEHoD
HR5RVWRQR&ULVWLDQLVPR
KƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽƉƌŝŵŝƟǀŽƚĂŵďĠŵĐŽŶƟŶƵŽƵĐŽŵĞƐƐĂĞǆŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂ
ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽƵŵĂƚƌĂĚŝĕĆŽ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĚĞǀŝĚŽăƐ
erscrituras. No Novo Testamento, Paulo escreve:
͞ƚŽĚĂŵƵůŚĞƌƋƵĞŽƌĂŽƵƉƌŽĨĞƟǌĂĐŽŵĂĐĂďĞĕĂĚĞƐĐŽďĞƌƚĂ
ĚĞƐŽŶƌĂĂƐƵĂĐĂďĞĕĂ͖ƉŽŝƐĠĐŽŵŽƐĞĂƟǀĞƐƐĞƌĂƉĂĚĂ͘^ĞĂ
mulher não cobre a cabeça, deve cortar o cabelo; se, porém, é
vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela
deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto
ƋƵĞĞůĞĠŝŵĂŐĞŵĞŐůſƌŝĂĚĞĞƵƐ͖ŵĂƐĂŵƵůŚĞƌĠŐůſƌŝĂĚŽ
homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher
do homem; além disso, o homem não foi criado por causa da
mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e
por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal
ĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͘͟Es/͕ϭŽƌşŶƟŽƐϭϭ͗ϱͲϭϬ͘
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ŵďŽƌĂĞƐƚĂƐĞũĂĂƷŶŝĐĂƉĂƐƐĂŐĞŵďşďůŝĐĂƋƵĞĞǆŝŐĞĞǆƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂĐĂďĞĕĂ͕ǀĄƌŝŽƐƉĂĚƌĞƐĚĂ/ŐƌĞũĂWƌŝŵŝƟǀĂĚŝƐĐƵƟƌĂŵ͕
ƉŽƌĮŵ͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞĐĂďĞĕĂĞŵƐĞƵƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘KĐůĄƐƐŝĐŽƚƌĂũĞ
ĚĞĨƌĞŝƌĂ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĠŽŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽĚŽĞƐƟůŽĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌ
ĚĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĨĞŵŝŶŝŶĂŶŽŵƵŶĚŽƌŝƐƚĆŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂĂƌƚĞĐƌŝƐƚĆ͕
ĚĞƐĚĞƐƵĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ŵŽƐƚƌĂŵƵůŚĞƌĞƐ͕ĐŽŵŽĂsŝƌŐĞŵDĂƌŝĂ͕
usando lenços de cabeça. Nos escritos e na arte cristã, porém, ao
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚŽũƵĚĂşƐŵŽ͕ĚĄͲƐĞŵĂŝŽƌĂƚĞŶĕĆŽăƋƵĞƐƚĆŽĚĂŵŽĚĠƐƟĂ
ŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞăĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂĐĂďĞĕĂĞ͕ăƐǀĞǌĞƐ͕ŽǀĠƵĚŽƌŽƐƚŽ͘K
ƌ͘ůĂŶ/ŶŐĂůůƐ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌƐƐŝƐƚĞŶƚĞĚŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽŶĂĂƉƟƐƚ
ŝďůĞ^ĞŵŝŶĂƌǇ͕ĞŵůĂƌŬƐ^Ƶŵŵŝƚ͕WĞŶƐŝůǀąŶŝĂ͕ĞƐĐƌĞǀĞ͗
^ĞƵŵĂŵƵůŚĞƌƵƐŽƵǀĠƵŽƚĞŵƉŽƚŽĚŽŽƵŶĆŽ͕ĠŵĞůŚŽƌĚĞŝǆĂƌ
para um estudo mais aprofundado. A mulher, assim como o
ŚŽŵĞŵ͕ƉĂƌĞĐŝĂƵƐĂƌĂůŐƵŵƟƉŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂĂĐĂďĞĕĂ
como parte de seu traje normal. Essa cobertura de cabeça
provavelmente era diferente daquela usada pelo homem.
Parece seguro dizer que os véus que obscureciam o rosto podem
ƐĞƌƵƐĂĚŽƐƉŽƌŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐăƐǀĞǌĞƐ͕ĐŽŵŽƐŝŶĂůĚĞ
ŵŽĚĠƐƟĂŽƵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘ƌĞŵŽĕĆŽĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂďĄƐŝĐĂĚĂ
ĐĂďĞĕĂĚŝĄƌŝĂĞƌĂƵŵƐŝŶĂůĚĞĨĂůƚĂĚĞƌĞĐĂƚŽŽƵǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞϭϬϱ.
WĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌŵĞůŚŽƌŽƌĂĐŝŽĐşŶŝŽƉŽƌƚƌĄƐĚŽǀĠƵĚĂĐĂďĞĕĂĚĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐ ŶŽ ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ ĂŐŽƌĂ ǀĂŵŽƐ ƌĞǀĞƌ ĂůŐƵŵĂƐ ĐŝƚĂĕƁĞƐ
ƟƌĂĚĂƐĚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞǀĄƌŝŽƐWĂĚƌĞƐĚĂ/ŐƌĞũĂĞŽƵƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ
importantes na história da Igreja.
KŐƌĂŶĚĞƉĂĚƌĞĚĂ/ŐƌĞũĂ͕dĞƌƚƵůŝĂŶŽ͕ĞƐƚĄĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚŽ
sobre esse assunto, pois ele dedicou um trabalho inteiro, ^ŽďƌĞŽsĠƵ
ĚĞsŝƌŐĞŶƐ, ao assunto. Nele, o padre argumenta que as virgens não
ĞƐƚĆŽŝƐĞŶƚĂƐĚĂůĞŝĚŽǀĠƵ͘ůĞĂƌŐƵŵĞŶƚĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽƚĞǆƚŽ
ĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƋƵĞŽǀĠƵĚĞǀĞƐĞƌƵƐĂĚŽ͞ƉŽƌĐĂƵƐĂĚŽƐĂŶũŽƐ͘͟DĂŝƐ
em diante, Tertuliano pede que as mulheres se mantenham veladas,
ƉŽƌŵŽĚĠƐƟĂ͕ŵĞƐŵŽĨŽƌĂĚĂůŝƚƵƌŐŝĂ͗
ϭϬϱͲ/ŶŐĂůůƐ͕͘͘;ϮϬϬϬͿ͘,ĞĂĚĐŽǀĞƌŝŶŐƐŝŶƚŚĞKůĚdĞƐƚĂŵĞŶƚ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨDŝŶŝƐƚƌǇΘdŚĞŽůŽŐǇ͘
sŽů͘ϰ͕EŽ͘Ϯ͕ƉƉ͘ϰϭͲϱϮ͘

274

'HVPLVWLÀFDQGRR,VODP
͘͘͘͞ĞŶƋƵĂŶƚŽĞůĂƐǀĞůĂŵƐƵĂƐĐĂďĞĕĂƐŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉĂŐĆŽƐ͕
que elas em todos os eventos na igreja ocultem sua virgindade,
que elas ocultam fora da igreja. Eleas temem os estranhos: que
ĞůĂƐĮƋƵĞŵƚĞŵĞƌŽƐĂƐĚŽƐŝƌŵĆŽƐƚĂŵďĠŵ͖ŽƵĞŶƚĆŽ͕ĚĞŝǆĞͲĂƐ
ter a resistência consistente de aparecer como virgens nas ruas
ƚĂŵďĠŵ͕ĐŽŵŽƚġŵĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĨĂǌĞƌŶĂƐŝŐƌĞũĂƐ͘͟

ůĞĐŽŶƟŶƵĂĚŝǌĞŶĚŽ͗
͞ƵŽƌŽ͕ƐĞũĂŵĆĞ͕ŝƌŵĆŽƵĮůŚĂǀŝƌŐĞŵ͘͘͘ĞŝǆĞͲŵĞĚŝƌŝŐŝƌͲŵĞĂǀŽĐġ
de acordo com os nomes próprios de sua idade - cubra sua cabeça:
ƐĞƵŵĂŵĆĞ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞƐĞƵƐĮůŚŽƐ͖ƐĞƵŵĂŝƌŵĆ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞƐĞƵƐ
ŝƌŵĆŽƐ͖ƐĞƵŵĂĮůŚĂ͕ƉĞůŽĂŵŽƌĚĞƐĞƵƐƉĂŝƐ͘͘͘sŝƐƚĂĂĂƌŵĂĚƵƌĂĚĂ
ŵŽĚĠƐƟĂ͖ĐĞƌƋƵĞͲƐĞĐŽŵĂƉĂůŝĕĂĚĂĚĂƟŵŝĚĞǌ͖ĐƌŝĞƵŵĂŵƵƌĂůŚĂ
ƉĂƌĂŽƐĞƵƐĞǆŽϭϬϲ͙͘͘͟
ƐƐĞƐĞƐĐƌŝƚŽƐĚŽƐƐĠĐƵůŽƐ//Ğ///ƐĆŽĂƉƌŝŵŽƌĂĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌŽĚŝƐƟŶƚŽ
ĂƵƚŽƌƌŝƐƚĆŽĚŽƐĠĐƵůŽ///͕^ĆŽůĞŵĞŶƚĞĚĞůĞǆĂŶĚƌŝĂ͘ŵƐĞƵĞǆƚĞŶƐŽ
trabalho chamado de O Instrutor;WĂĞĚĂŐŽŐƵƐͿ͕^ĆŽůĞŵĞŶƚĞǀĂŝŵĂŝƐ
ůŽŶŐĞĞĐŽŶĞĐƚĂŽǀĠƵĨĂĐŝĂůăƋƵĞƐƚĆŽĚĂŵŽĚĠƐƟĂ͗
͞DƵůŚĞƌĞŚŽŵĞŵĚĞǀĞŵŝƌă/ŐƌĞũĂǀĞƐƟĚŽƐĚĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘͘͘Ă
ŵƵůŚĞƌŽďƐĞƌǀĂŝƐƐŽĂŝŶĚĂŵĂŝƐ͘ĞŝǆĞƋƵĞĞůĂƐĞũĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽďĞƌƚĂ͘͘͘WŽŝƐĞƐƐĞĞƐƟůŽĚĞǀĞƐƟƌĠƐĠƌŝŽĞƉƌŽƚĞŐĞĚĞƐĞƌ
ŽůŚĂĚŽƉĂƌĂĞůĂ͘ĞůĂŶƵŶĐĂĐĂŝƌĄ͕ƋƵĞŵĐŽůŽĐĂĚŝĂŶƚĞĚĞƐĞƵƐ
ŽůŚŽƐĂŵŽĚĠƐƟĂĞƐĞƵǆĂůĞ͖ŶĞŵĞůĂĐŽŶǀŝĚĂƌĄŽƵƚƌĂƉĞƐƐŽĂĂ
cair em pecado ao descobrir seu rosto. Pois este é o desejo da
WĂůĂǀƌĂ͕ũĄƋƵĞůŚĞĐŽŶǀĠŵŽƌĂƌǀĞůĂĚĂ͘͟
ƐĞŐƵŝƌ͕ĞǆĂŵŝŶĂŵŽƐƉĂƌĂŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞƵŵĚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐďşďůŝĐŽƐ
ŵĂŝƐƌĞŶŽŵĂĚŽƐĚŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽƉƌŝŵŝƟǀŽ͕^ĆŽ:ŽĆŽƌŝƐſƐƚŽŵŽ͕ƋƵĞăƐ
ǀĞǌĞƐĠĐŚĂŵĂĚŽĚĞ͞ŽƵƚŽƌĐŽŵĂďŽĐĂĚĞŽƵƌŽ͘͟^ĆŽ:ŽĆŽƌŝƐſƐƚŽŵŽ͕
ĞŵƐƵĂƐŚŽŵŝůŝĂƐƐŽďƌĞŽƚĞǆƚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĚĞϭŽƌŝŶƚŚŝĂŶƐ͕ǀġ
São Paulo dizendo que as mulheres devem ser veladas em todos os
momentos, não apenas na Igreja:

ϭϬϲͲƆƌƌĞƐĞŶ͕<Ăƌŝ͘;ϭϵϴϲͿ͘dĞƌƚƵůůŝĂŶŽ͘ĞǀŝƌŐŝŶŝďƵƐǀĞůĂŶĚŝƐ͘ƵŐƵƐƟŶŝĂŶƵŵϮϲ;ϯͿ͗ϱϵϭͲϱϵϯ͘
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͘͘͘͞ŽŚŽŵĞŵƋƵĞĞůĞŽďƌŝŐĂĂŶĆŽĞƐƚĂƌƐĞŵƉƌĞĚĞƐĐŽďĞƌƚŽ͕ŵĂƐ
apenas quando ora... Mas a mulher que ele ordena que esteja
ƐĞŵƉƌĞĐŽďĞƌƚĂ͘͘͘ĞůĞƚĂŵďĠŵƉĂƐƐŽƵĂĚŝǌĞƌ͕͞ƉŽŝƐĠĂŵĞƐŵĂ
ĐŽŝƐĂĐŽŵŽƐĞĞůĂĞƐƟǀĞƐƐĞƌĂƐƉĂĚĂ͘͟DĂƐƐĞƐĞƌďĂƌďĞĂĚĂĠ
sempre desonroso, também é claro que estar descoberta é
ƐĞŵƉƌĞ ƵŵĂ ƌĞƉƌŽǀĂĕĆŽ͘  ŶĞŵ ŵĞƐŵŽ ĐŽŵ ŝƐƐŽ ĞůĞ ĮĐŽƵ
ĐŽŶƚĞŶƚĞ͕ŵĂƐĂĐƌĞƐĐĞŶƚŽƵŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚŝǌĞŶĚŽ͗͞ŵƵůŚĞƌ
deveria ter um sinal de autoridade em sua cabeça, por causa
ĚŽƐĂŶũŽƐ͘͟ůĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞŶĆŽĂƉĞŶĂƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂŽƌĂĕĆŽ͕
ŵĂƐƚĂŵďĠŵĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͕ĞůĂĚĞǀĞƐĞƌĐŽďĞƌƚĂϭϬϳ͘͟
ǀĂŶĕĂŶĚŽƉĂƌĂĂ/ĚĂĚĞDĠĚŝĂ͕ǀĞƌĞŵŽƐĂƐĞŐƵŝƌŶŽĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĚĞ
^ĆŽdŽŵĄƐĚĞƋƵŝŶŽŶĂŵĞƐŵĂƉĂƐƐĂŐĞŵďşďůŝĐĂ;ŽŵĞŶƚĄƌŝŽƐŽďƌĞ
ŽWƌŝŵĞŝƌŽŽƌşŶƟŽƐͿƐĞƵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞǀĞŵ
ƐĞƌǀĞůĂĚĂƐ͞ƉŽƌĐĂƵƐĂĚŽƐĂŶũŽƐ͘͟^ĆŽdŚŽŵĂƐĂĮƌŵĂƋƵĞŝƐƐŽƉŽĚĞ
ƐĞƌĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞĞŵĞƚĂĨŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͘EŽƐĞŶƟĚŽůŝƚĞƌĂů͕
͞ĂŶũŽƐ͟ŶĂǀĞƌĚĂĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĂŶũŽƐ͗
Isso pode ser entendido de duas maneiras: de uma maneira
sobre os anjos celestes que se acredita que visitam congregações
ĚŽƐ ĮĠŝƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ ŵŝƐƚĠƌŝŽƐ ƐĂŐƌĂĚŽƐ ƐĆŽ
celebrados. E, portanto, naquele momento, as mulheres,
bem como os homens devem se apresentar com honra como
ƌĞǀĞƌġŶĐŝĂĂĞůĞƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ^ĂůŵŽϭϯϴ;ǀ͘ϭͿ͗͞ŝĂŶƚĞĚŽƐ
anjos Eu canto o teu louvorϭϬϴ͘͟
ĞƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂŵĂŝƐŵĞƚĂĨſƌŝĐĂ͕^ĆŽdŽŵĄƐĚŝǌƋƵĞ͞ĂŶũŽƐ͟ƉŽĚĞŵ
também se entender como os padres que celebram as liturgias, e dessa
ŵĂŶĞŝƌĂĞůĞƚĂŵďĠŵĐŽŶĞĐƚĂĂƋƵĞƐƚĆŽĚŽǀĠƵăŵŽĚĠƐƟĂ͗
Portanto, a mulher deve sempre ter uma cobertura na sua
cabeça por causa dos anjos, ou seja, os sacerdotes, por dois
razões: primeira como reverência a eles, a qual pertence que
as mulheres devam se comportar honradamente diante deles...
ϭϬϳͲ^ƚ͘:ŽŚŶŚƌǇƐŽƐƚŽŵ͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘,ŽŵŝůŝĞƐŽŶ&ŝƌƐƚŽƌŝŶƚŚŝĂŶƐ͕,ŽŵŝůǇϮϲ͕ǀĞƌ͘ϰ͘
ϭϬϴͲƋƵŝŶĂƐ͕d͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘^ƵƉĞƌ/ƉŝƐƚŽůĂŵ͘WĂƵůŝĂĚŽƌŝŶƚŚŝŽƐůĞĐƚƵƌĂ͘dƌ͘&ĂďŝĂŶ>ĂƌĐŚĞƌ͘
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Em segundo lugar, para sua segurança, para que a visão de uma
ŵƵůŚĞƌƐĞŵǀĠƵŶĆŽĞǆĐŝƚĂƐƐĞƐƵĂĐŽŶĐƵƉŝƐĐġŶĐŝĂ͘

ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐƌĞĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞƐƚĂŵďĠŵĞǆŝŐŝƌĂŵĂ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂĐĂďĞĕĂ͘<ĂƚŚĂƌŝŶĂsŽŶŽƌĂ͕ĞƐƉŽƐĂĚĞDĂƌƟŶŚŽ>ƵƚĞƌŽĞ
ĞǆͲĨƌĞŝƌĂ͕ĞƌĂĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉŽƌƵƐĂƌƵŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĐĂďĞĕĂŵĞƐŵŽĚĞƉŽŝƐ
ĚĞĚĞŝǆĂƌŽĂƚŽůŝĐŝƐŵŽ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƐƉĂŝƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞƐ
ĚŽƐĠĐƵůŽϭϲ͕ĐŽŵŽ:ŽŚŶ<ŶŽǆĞ:ŽŚŶĂůǀŝŶ͕ƉĞĚŝƌĂŵƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ
cobrissem suas cabeças. As opiniões de João Calvino sobre o uso do véu
ŶĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƚĂŵďĠŵĞƐƚĆŽůŝŐĂĚĂƐăƋƵĞƐƚĆŽĚĂŵŽĚĠƐƟĂ͘ůĞĞƐĐƌĞǀĞ͗
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞĠƉĞƌŵŝƟĚŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐƚĞƌĞŵĂƐĐĂďĞĕĂƐĚĞƐĐŽďĞƌƚĂƐ
ĞŵŽƐƚƌĂƌƐĞƵƐĐĂďĞůŽƐ͕ĞůĂƐƐĞƌĆŽƉĞƌŵŝƟĚĂƐĂĞǆƉŽƌĞŵƐĞƵƐƐĞŝŽƐ
ŝŶƚĞŝƌŽƐ͕ĞǀŝƌĆŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌƐƵĂƐĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŵŽƐĞĨŽƐƐĞƵŵ
ƐŚŽǁĚĞƚĂďĞƌŶĂ͖ĞůĂƐƐĞƚŽƌŶĂƌĆŽƚĆŽĚĞƐĐĂƌĂĚĂƐƋƵĞŵŽĚĠƐƟĂ
ĞǀĞƌŐŽŶŚĂŶĆŽĞǆŝƐƟƌĆŽŵĂŝƐ͖ĞŵƌĞƐƵŵŽ͕ĞƐƋƵĞĐĞƌĆŽŽĚĞǀĞƌ
da naturezaϭϬϵ.
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƌƟƐƚĂƐƌĞŶĂƐĐĞŶƟƐƚĂƐĞƵƌŽƉĞƵƐĞĂƋƵĞůĞƐƋƵĞǀŝĞƌĂŵ
ŵĂŝƐƚĂƌĚĞͲĂƚĠŽƐƐĠĐƵůŽƐys/Ğys//ͲƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ
mulheres, tanto plebeas como de alto status, cobrindo todo o corpo,
ĞǆĐĞƚŽŽƌŽƐƚŽĞĂƐŵĆŽƐ͘ƐƐĂƚĞŶĚġŶĐŝĂĐŽŶƟŶƵŽƵĐŽŵĂĐŽůŽŶŝǌĂĕĆŽ
da América, como pode ser visto nos retratos puritanos de mulheres
ƵƐĂŶĚŽƚŽƵĐĂƐ͕ĞĚƵƌŽƵĂƚĠŽĮŶĂůĚŽƐĠĐƵůŽy/yĞŶŽŝŶşĐŝŽĚŽƐĠĐƵůŽϮϬ͘
EŽŝŶşĐŝŽĚŽƐĠĐƵůŽϮϬ͕ĂƐ/ŐƌĞũĂƐWƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞƐĂĐĂďĂƌĂŵĐŽŵĂĞǆŝŐġŶĐŝĂ
de que as mulheres cobrissem a cabeça durante o serviço religioso. No
catolicismo, embora fosse um cânone da Igreja que as mulheres deveriam
ĐŽďƌŝƌƐƵĂƐĐĂďĞĕĂƐĞƚĂŵďĠŵ͞ĚĞƐĞũĄǀĞů͟ƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞǀĞƌŝĂŵ
ser separadas dos homens na igreja, a Igreja Católica Romana também
ŽŵŝƟƵĞƐƐĞƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞŝƌĞŝƚŽĂŶƀŶŝĐŽĚĞϭϵϴϯ͘ĞƐƚĂ
ĨŽƌŵĂ͕ŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĐŽŶƟŶƵŽƵĂŵƵĚĂƌƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽƐŽďƌĞĞƐƚĞĂƐƐƵŶƚŽ
ĂƚĠŽƐĚŝĂƐĂƚƵĂŝƐ͕ŽŶĚĞĂŐŽƌĂĂƉĞŶĂƐĂůŐƵŵĂƐƐĞŝƚĂƐĚŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ
ainda implementam a cabeça coberta por mulheres.

ϭϬϵͲ^ŬŽůŶŝƚƐŬǇ͕^͘;ƚƌ͘Ϳ͘;ϭϵϵϮͿ͘DĞŶ͕tŽŵĞŶĂŶĚKƌĚĞƌŝŶƚŚĞŚƵƌĐŚ͗dŚƌĞĞ^ĞƌŵŽŶƐďǇ:ŽŚŶ
ĂůǀŝŶ͘ĂůůĂƐ͕dy͗WƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶ,ĞƌŝƚĂŐĞWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
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ŵŽĚĠƐƟĂƚĂŵďĠŵĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƵŵĂƉĂƌƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂƌĞŶĕĂ
Islâmica para mulheres e homens, pois sem ela a fé de uma pessoa é
incompleta. Uma vez, o Mensageiro de Allah ᕟ passou por um homem
ƋƵĞĞƐƚĂǀĂĐƌŝƟĐĂŶĚŽƐĞƵŝƌŵĆŽƉŽƌƐĞƌŵƵŝƚŽŵŽĚĞƐƚŽ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕Ž
Mensageiro de Allah ᕟ declarou:
͞ĞŝǆĞĂĞůĞƋƵĞĂƐƐŝŵƐĞũĂ͕ƉŽƌƋƵĞĂŵŽĚĠƐƟĂĨĂǌƉĂƌƚĞĚĂĨĠ
e crença”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
Em outro Hadith, o Profeta ᕟ comentou:
͞dŽĚĂƌĞůŝŐŝĆŽƚĞŵƵŵĐĂƌĄƚĞƌĚŝƐƟŶƚŽĞŽĐĂƌĄƚĞƌĚŝƐƟŶƟǀŽĚŽ
/ƐůĂŵĠĂŵŽĚĠƐƟĂ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌ/ďŶDĂũĂŚͿ
͞ŵŽĚĠƐƟĂŶĆŽƚƌĂǌŶĂĚĂĂůĠŵĚĞďŽŵ;ƚĂŵďĠŵƌĞůĂƚĂĚŽ͕
ŵŽĚĠƐƟĂƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂƚŽĚĂĂďŽŶĚĂĚĞͿ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬĂƌŝ
ŶŽůŝǀƌŽĚĂďDƵĨƌĂĚͿ
͞DŽĚĠƐƟĂĞĨĠĞƐƚĆŽŝŶƚĞƌůŝŐĂĚĂƐ͖ƐĞƵŵĚĞůĞƐĞƐƚĄĞŵĨĂůƚĂ͕
então a outra também estará faltando”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬĂƌŝ
ŶŽůŝǀƌŽĚĂďDƵĨƌĂĚͿ
͞ŵŽĚĠƐƟĂƋƵĂŶĚŽĨĂǌƉĂƌƚĞĚĞĂůŐŽŵĞůŚŽƌĂĞĞŵďĞůĞǌĂ͕ĞĂ
indecência quando faz parte de algo a desonra”. (Relatado por
ůͲƵŬĂƌŝŶŽůŝǀƌŽĚĂďDƵĨƌĂĚͿ
ŶƚĆŽ͕ĂŵŽĚĠƐƟĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌĚĞĐġŶĐŝĂ͕ŚƵŵŝůĚĂĚĞĞŝŶŝďŝĕĆŽ
contra o pecado, oferece proteção contra a indecência e o pecado. A
ŵŽĚĠƐƟĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƟŵŝĚĞǌĚĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂĚŝĂŶƚĞĚĞůůĂŚƋƵĂŶĚŽ
ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĂĕƁĞƐŝŶĚĞĐĞŶƚĞƐĞĚĞƐŽŶƌŽƐĂƐ͖ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĞƐƐĂƟŵŝĚĞǌ
age como uma barreira entre a pessoa e o pecado. Consequentemente,
ĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞƉĞƌĚĞŵŽĚĠƐƟĂƉĞƌĚĞĂƋƵŝůŽƋƵĞĂŝŵƉĞĚĞĚĞĨĂǌĞƌŽ
ŵĂů͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽͲůŚĞĞŶƚĆŽĞŶƚƌĞŐĂƌͲƐĞůŝǀƌĞŵĞŶƚĞĂŽƉĞĐĂĚŽ͘
ŶƚƌĞĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĂŵŽĚĠƐƟĂĚĞƵŵDƵĕƵůŵĂŶŽ͕
ĞƐƚĄŽďŽŵĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ǀĞƐƟŵĞŶƚĂƐŶĆŽƌĞǀĞůĂĚŽƌĂƐĞĂďƐƟŶġŶĐŝĂĚĂ
ƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞƐĞǆƵĂů͘ĂƐĞĂĚŽŶĞƐƐĞƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĞĚŝŐŶŝĚĂĚĞŵŽƌĂů͕
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Ž/ƐůĂŵƚƌŽƵǆĞƵŵĂƌĞǀŽůƵĕĆŽŵŽƌĂůĚĞĚŝŵĞŶƐƁĞƐƐĞŵƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ
ĐŽŵŵŽĚĠƐƟĂƐĞŶĚŽĂƉĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌ͘^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐWƌĠͲ/ƐůąŵŝĐĂƐƉŽĚĞŵ
ƚĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂůŐƵŶƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞŵŽĚĠƐƟĂĞŵƐĞƵĞƐƟůŽĚĞǀŝĚĂ͕
ŵĂƐĞůĞƐŶĆŽĞŶƚĞŶĚĞƌĂŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĂŵŽĚĠƐƟĂĞŵƐƵĂĨŽƌŵĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĞĞǆƚĞƌŶĂ͘ŽŵŽŽƐĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐ
/ƐůąŵŝĐŽƐĞŶƚĆŽŵƵĚĂƌŝƐƐŽ͍
WƌŝŵĞŝƌŽ͕ǀĞũĂŵŽƐŽĐĂƐŽĚĂǀĞƐƟŵĞŶƚĂŚƵŵĂŶĂ͘EƵŵĂĠƉŽĐĂƋƵĂŶĚŽ
outras sociedades estavam usando roupas principalmente como uma
ĨŽƌŵĂĚĞĂĚŽƌŶŽĞƉƌŽǀŽĐĂƌƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐƐĞŶƐƵĂŝƐŶŽƉƷďůŝĐŽ͕Ž/ƐůĂŵ
ǀĞŝŽůĞŵďƌĂƌăƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƟǀŽĚŽǀĞƐƚƵĄƌŝŽĠĐŽďƌŝƌ
ͬĚŝƐƐŝŵƵůĂƌŶŽƐƐĂŶƵĚĞǌ͘
Allah Todo-Poderoso diz: ;M ĮůŚŽƐ ĚĞ ĚĆŽ͕ ĞŶǀŝĂŵŽƐͲǀŽƐ
ǀĞƐƟŵĞŶƚĂƐ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĚŝƐƐŝŵƵůĂƌĚĞƐǀŽƐƐĂƐǀĞƌŐŽŶŚĂƐ͕ĐŽŵŽ
para o vosso aparato; porém, o pudor é preferível! Isso é um
dos sinais de Allah, para que meditem). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϳ͗Ϯϲ
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌŽƵƉĂƐƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĂŶƵĚĞǌƚĞŵƐŝĚŽŝŶƐƟůĂĚĂ
ŶĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽ͘ĞƐƐĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽ
ŝŶĞƌĞŶƚĞĚĞƟŵŝĚĞǌƋƵĞĚŝƐƟŶŐƵĞŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽĚĞĨŽƌŵĂƐŵĞŶŽƌĞƐ
de criação.
WĂƌĂƵŵDƵĕƵůŵĂŶŽ͕ŶĆŽŚĄǀŝĚĂƌĞůŝŐŝŽƐĂƐĞŵŵŽƌĂůŝĚĂĚĞ/ƐůąŵŝĐĂ͕
ĞŶĆŽŚĄŵŽƌĂůŝĚĂĚĞ/ƐůąŵŝĐĂƐĞŵŵŽĚĠƐƟĂ͘EŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕
ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĞǆŽƌƚĂŽƐŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐĐƌĞŶƚĞƐĂĂďĂŝǆĂƌ
ŽŽůŚĂƌĞŐƵĂƌĚĂƌƐƵĂŵŽĚĠƐƟĂ͕ĞĚĞƉŽŝƐĞǆŽƌƚĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĐƌĞŶƚĞƐ
a estenderem a cobertura da cabeça para cobrir o pescoço e o corpo.
KƐĐŽŵĂŶĚŽƐƉĂƌĂĐſĚŝŐŽĚĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂŵŽĚĞƐƚŽƉŽĚĞŵƐĞƌǀŝƐƚŽƐ
nos seguintes versículos:
Allah Todo-Poderoso diz: ;ŝǌĞĂŽƐĮĠŝƐƋƵĞƌĞĐĂƚĞŵŽƐƐĞƵƐ
ŽůŚĂƌĞƐĞĐŽŶƐĞƌǀĞŵƐĞƵƐƉƵĚŽƌĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞŝƐƐŽĠŵĂŝƐďĞŶĠĮĐŽ
para eles; Allah está bem inteirado de tudo quanto fazem.
ŝǌĞăƐĮĠŝƐƋƵĞƌĞĐĂƚĞŵŽƐƐĞƵƐŽůŚĂƌĞƐ͕ĐŽŶƐĞƌǀĞŵŽƐƐĞƵƐ
ƉƵĚŽƌĞƐ Ğ ŶĆŽ ŵŽƐƚƌĞŵ ŽƐ ƐĞƵƐ ĂƚƌĂƟǀŽƐ͕ ĂůĠŵ ĚŽƐ ƋƵĞ
(normalmente) aparecem; que cubram o colo com seus véus
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ĞŶĆŽŵŽƐƚƌĞŵŽƐƐĞƵƐĂƚƌĂƟǀŽƐ͕ĂŶĆŽƐĞƌĂŽƐƐĞƵƐĞƐƉŽƐŽƐ͕
ƐĞƵƐƉĂŝƐ͕ƐĞƵƐƐŽŐƌŽƐ͕ƐĞƵƐĮůŚŽƐ͕ƐĞƵƐĞŶƚĞĂĚŽƐ͕ƐĞƵƐŝƌŵĆŽƐ͕
seus sobrinhos, às mulheres suas servas, seus criados isentas
das necessidades sexuais, ou às crianças que não discernem a
nudez das mulheres; que não agitem os seus pés, para que não
ĐŚĂŵĞŵăĂƚĞŶĕĆŽƐŽďƌĞƐĞƵƐĂƚƌĂƟǀŽƐŽĐƵůƚŽƐ͘MĮĠŝƐ͕ǀŽůƚĂŝͲ
ǀŽƐƚŽĚŽƐ͕ĂƌƌĞƉĞŶĚŝĚŽƐ͕ĂůůĂŚ͕ĂĮŵĚĞƋƵĞǀŽƐƐĂůǀĞŝƐͿ͊
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϯϬͲϯϭ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Ó Profeta, dize a tuas esposas,
ƚƵĂƐĮůŚĂƐĞăƐŵƵůŚĞƌĞƐĚŽƐĮĠŝƐƋƵĞ;ƋƵĂŶĚŽƐĂşƌĞŵͿƐĞ
cubram com as suas mantas; isso é mais conveniente, para que
ĚŝƐƟŶŐĂŵĚĂƐĚĞŵĂŝƐĞŶĆŽƐĞũĂŵŵŽůĞƐƚĂĚĂƐ͖ƐĂďĞŝƋƵĞůůĂŚ
é Indulgente, Misericordiosíssimo). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϯ͗ϱϵ
Além disso, o Profeta Muhammad ᕟ esclareceu essa posição no
seguinte Hadith,
hŵĂǀĞǌƐŵĂĂŝŶƚďƵĂŬƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĂͿĞŶƚƌŽƵŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟǀĞƐƟŶĚŽƵŵĂ
ƌŽƵƉĂĮŶĂĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘ŽǀġͲůĂ͕ŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ
se afastou dela dizendo: ͞ƐŵĂĂ͕ƋƵĂŶĚŽƵŵĂŵƵůŚĞƌĂƟŶŐĞ
ĂŝĚĂĚĞĚĞƉƵďĞƌĚĂĚĞ͕ŶĆŽĠƉĞƌŵŝƟĚŽƋƵĞŶĞŶŚƵŵĂƉĂƌƚĞĚŽ
corpo dela deve ser visto, exceto isso”, e ele apontou para o rosto
e as duas mãos. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌďƵĂƵĚ͕ůͲĂŝŚĂƋŝͿ
ƐƐŝŵ͕ŵŽĚĠƐƟĂĠƉƌŽƚĞĕĆŽ͘&ŽŝƉƌĞƐĐƌŝƚŽƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌŵƵůŚĞƌĞƐĚĞ
ĂƐƐĠĚŝŽĞĚĞƐƌĞƐƉĞŝƚŽ͘ƐƉĞƌĂͲƐĞƋƵĞ͕ƉŽƌƐĞǀĞƐƟƌĂƐƐŝŵ͕ĞůĂŶĆŽƐĞũĂ
ǀŝƐƚĂĐŽŵŽƵŵŽďũĞƚŽƐĞǆƵĂů͕ŵĂƐƐŝŵĂƉƌĞĐŝĂĚĂƉĞůĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞĞůĂ
Ġ͘ƐƐŝŵ͕ĂƉƌŽƚĞĕĆŽĞƐƚĄĞŶƚƌĞŽƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ĨĞŵŝŶŝŶĂĞŵ/ƐůĂŵ͘ŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĞŶƐŝŶĂĚĂŶĂƚƌĂĚŝĕĆŽ
Cristã, não é um sinal da autoridade do homem sobre a mulher, nem é
um sinal de sujeição das mulheres ao homem. A cobertura Islâmica, ao
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂĐĂďĞĕĂŶĂƚƌĂĚŝĕĆŽ:ƵĚĂŝĐĂ͕ŶĆŽĠƵŵƐŝŶĂů
de casamento para as mulheres, nem é sinal de luto. Os regulamentos
ĚĞǀĞƐƟƌͲƐĞƌĞĐĂƚĂĚĂĞŵŽĚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶŽ/ƐůĂŵĠĂƉĞŶĂƐƵŵƐŝŶĂůĚĞ
ĚŝƐƟŶĕĆŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌƚŽĚĂƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞĐƌĞŶĕĂ͘
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ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĞƐƚĄƚĆŽƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽĞŵƉƌŽƚĞŐĞƌŽƐ
corpos das mulheres e sua nobre reputação que um homem que
ŽƵƐĞ ĂĐƵƐĂƌ ĨĂůƐĂŵĞŶƚĞ ƵŵĂ ŵƵůŚĞƌ ĚĞ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐĂƐƟĚĂĚĞ ƐĞƌĄ
severamente punido pela Lei Islâmica. Isso ocorre porque o Islam
veio com o mandamento de proteger a honra das mulheres; portanto,
ŽŵĂŝŽƌƌĞƐƉĞŝƚŽĠĚĂĚŽăƉƌŽƚĞĕĆŽĚĂĐĂƐƟĚĂĚĞĚĞŵƵůŚĞƌĞƐƵĂďŽĂ
reputação. Acusar uma mulher casta é realmente um dos maiores
pecados no Islam:
Allah Todo-Poderoso diz: (E àqueles que difamarem as mulheres
ĐĂƐƚĂƐ͕ƐĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵƋƵĂƚƌŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͕ŝŶŇŝŐŝͲůŚĞƐ
oitenta vergastadas e nunca mais aceiteis os seus testemunhos,
porque são depravados). ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϰ͗ϰ
ƐƐŝŵ͕ĂĐĂƐƟĚĂĚĞĚĂŵƵůŚĞƌĚĞǀĞƐĞƌƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂĞƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐŽďƚŽĚĂƐ
as circunstâncias, e este versículo se refere a todas as mulheres, não
apenas para mulheres Muçulmanas.
ŐŽƌĂǀŽůƚĂŵŽƐăƋƵĞƐƚĆŽĐĞŶƚƌĂůƋƵĞĨŽŝĐŽůŽĐĂĚĂŶŽŝŶşĐŝŽĚĞƐƚĂ
ƐĞĕĆŽ͕͞ƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐƐĞƐĞŶƚĞŵŽƉƌŝŵŝĚĂƐƉĞůŽĐſĚŝŐŽĚĞ
ǀĞƐƟŵĞŶƚĂĚŽŚŝũĂď͍͟ƌĞƐƉŽƐƚĂĚĞƐƚĂƉĞƌŐƵŶƚĂǀĞŵĚĞƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂ
ĚĂ'ĂůůƵƉĚĞϮϬϬϱŝŶƟƚƵůĂĚĂ͗KƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞƌĞŵ͗KƵǀŝŶĚŽ
as vozes das mulheres Muçulmanas, da Organização de Gallup como
parte da Pesquisa da Gallup Mundial.
ŵŵĂŝƐĚĞϴ͘ϬϬϬĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵŽŝƚŽƉĂşƐĞƐ
predominantemente Muçulmanos, a pesquisa descobriu que o que
ĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂƐŵĂŝƐƐĞƌĞƐƐĞŶƟĂ
ĞŵƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĂăĨĂůƚĂĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞŶĂĕƁĞƐ
DƵĕƵůŵĂŶĂƐ͕ĞǆƚƌĞŵŝƐŵŽǀŝŽůĞŶƚŽ͕ĐŽƌƌƵƉĕĆŽƉŽůşƟĐĂĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͘K
ŚŝũĂď͕ŽƵĐĂĐŚĞĐŽůĚĞĐĂďĞĕĂĞďƵƌĐĂ͕ŽǀĞƐƚƵĄƌŝŽƋƵĞĐŽďƌĞŽƌŽƐƚŽĞ
o corpo, veste, para alguns ocidentais, como ferramentas de opressão,
nunca foram mencionados nas respostas das mulheres às questões
abertas, disseram os analistas.
Além disso, a maioria dos entrevistados não acreditava que a adoção
ĚĞǀĂůŽƌĞƐŽĐŝĚĞŶƚĂŝƐĂũƵĚĂƌŝĂŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐŶŽƉƌŽŐƌĞƐƐŽƉŽůşƟĐŽ

'U$OL6KHKDWD

281

ĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽĚŽŵƵŶĚŽ͘ƌĞƐƉŽƐƚĂŵĂŝƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞăƉĞƌŐƵŶƚĂ͞K
ƋƵĞǀŽĐġĂĚŵŝƌĂŵĞŶŽƐƐŽďƌĞŽKĐŝĚĞŶƚĞ͍͕͟ĨŽŝăƉĞƌĐĞƉĕĆŽŐĞƌĂů
ĚĞŵŽƌĂůĞŵĚĞĐĂĚġŶĐŝĂ͕ƉƌŽŵŝƐĐƵŝĚĂĚĞƐĞǆƵĂůĞƉŽƌŶŽŐƌĂĮĂƋƵĞŽƐ
ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌĞƐ'ĂůůƵƉĐŚĂŵĂƌĂŵĚĞ͞ŝŵĂŐĞŵĚĞ,ŽůůǇǁŽŽĚ͟ƋƵĞĠ
vista por muitos como degradantes para as mulheres.
Por outro lado, uma esmagadora maioria das mulheres pesquisadas em
ĐĂĚĂƉĂşƐĐŝƚŽƵ͞ĂƉĞŐŽăŵŽƌĂůĞǀĂůŽƌĞƐĞƐƉŝƌŝƚƵĂŝƐ͟ĐŽŵŽĂŵĞůŚŽƌ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚĞƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘EŽWĂƋƵŝƐƚĆŽ͕ϱϯйĚĂƐ
ŵƵůŚĞƌĞƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĚŝƐƐĞƌĂŵƋƵĞŽĂƉĞŐŽăƐƐƵĂƐĐƌĞŶĕĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ
ĞƌĂĂƋƵĂůŝĚĂĚĞŵĂŝƐĂĚŵŝƌĄǀĞůĚŽƉĂşƐ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ŶŽŐŝƚŽ͕
ϱϵйĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂƐĐŝƚĂƌĂŵŽĂŵŽƌăƐƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͕Ž/ƐůĂŵ͕
como a melhor parte da vida nessa sociedade.
ŵĐŽŶĐůƵƐĆŽ͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĐĂďĞĕĂŶŽ/ƐůĂŵŶĆŽƌĞƐƵůƚĂĞŵƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ
ŶĞŐĂƟǀŽƐĞŶƚƌĞĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐ͘ŽŶƟŶƵĂƐĞŶĚŽ
um fato, mil e quatrocentos anos depois que a mensagem do Islam foi
entregue pelo Profeta Muhammad ᕟ que as mulheres ainda usam com
ŽƌŐƵůŚŽĞƐƐĞǀĞƐƚƵĄƌŝŽĚĞŵŽĚĠƐƟĂĞĚŝƐƟŶĕĆŽƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕Ž
ĂƚŽĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌŵŝůŚƁĞƐĚĞŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐŚŽũĞĐŽŶƟŶƵĂƐĞŶĚŽ
uma escolha que elas fazem livremente, e não um ato de coerção, como
é freqüentemente retratado no Ocidente. Essas mulheres optam por se
ǀĞƐƟƌĂƐƐŝŵƉĂƌĂ͞ĂŐƌĂĚĂƌĂĞƵƐ;ůůĂŚͿ͕͟ŶĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞƵŵĂŵƵůŚĞƌ͕
enquanto outras se vestem da maneira que se vestem para agradar
ăƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƋƵĞǀŝǀĞŵ͘WĂƌĂĚĞƐƚĂĐĂƌĞƐƚĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞĞƐĐŽůŚĂĞ
ĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƉŽƐŝƟǀĂĚĞǀĄƌŝĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂ
ĐĂďĞĕĂ͕ĞƐƚĂƐĞĕĆŽƐĞƌĄĞŶĐĞƌƌĂĚĂĐŽŵƵŵďĞůŽƉŽĞŵĂĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌ
,ĞĂƚŚĞƌ'ůĂĚĚĞŶ͕ƵŵĂĂŵĞƌŝĐĂŶĂĐŽŶǀĞƌƟĚĂĂŽ/ƐůĂŵ͗
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Eu,
Amor,
Respeito,
Senso próprio,
Cobrindo meu cabelo,
Protegendo minha modéstia,
Mostrando a Allah que eu me importo,
Trocando as mentiras por honestidade,
Ninguém pode dizer que me vêem sem meu Hijab110,
Desprotegida estou; sem o meu escudo islâmico,
Mentira, como se dissesse ao mundo “eu não sou, Muçulmana”,
“Eu quero morrer com todos vocês e queimar no inferno tão quente”,
“Os homens vêm falar comigo, sou casada mas não importa”,
“Eu lhe dou minha permissão para desejar com seu olhar ininterrupto”,
h1UEROMOSTRAROQUETENHO FAZERCOMQUElQUEBONITOPARAVOCÎVERv
“Eu quero que você deseje e cobice, enquanto outras mulheres que usam Hijab me invejem”,
Mas eu escolhi ser honesta, deixando que o mundo veja; eu sou uma Muslimah111 (Muçulmana) tão feliz,
Sou livre da escravidão imposta por Satanás, sou livre para o envolvimento do Céu, eu sou livre!
As bênçãos de Allah tão gentilmente concedidas sobre à minha cabeça, certamente tão suavemente,
Recebo abraços do pano que me cobre, estou liberta da ganância de Satanás,
Eu sou uma Muslimah, gritando em voz alta mesmo em silêncio, sem voz,
Eu sou uma Muslimah, sou uma Muslimah por minha própria escolha,
Nenhum homem é meu dono, nenhum homem me controla. Eu sou livre,
Allah é o meu dono, Allah me libertou para ser eu,
Allah me ama, e eu respeito à Allah,
Allah é meu Deus, Oh Allah!
Eu sou eu, sou um Hijab112!
Meu auto conceito
Meu respeito,
Amor,
Eu!

ϭϭϬͲ,ŝũĂď͗ƵŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂŝƐůąŵŝĐĂĚĞĐĂďĞĕĂƋƵĞŝŶĐůƵŝƌŽƵƉĂƐŵŽĚĞƐƚĂƐĞůĂƌŐĂƐ͘
111 - Muslimah: uma mulher muçulmana.
ϭϭϮͲ,ŝũĂďŝ͗ƵŵĂŵƵůŚĞƌƋƵĞĞƐĐŽůŚĞƵƐĂƌŽ,ŝũĂď;ǀĠƵͿ͘
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dĂďĞůĂĚĞŽŶƚƌĂƐƚĞ
ƐƚĂƚĂďĞůĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂƌĞƐƵŵĞďƌĞǀĞŵĞŶƚĞƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĂƐƐƵŶƚŽƐ
como eles se relacionam com as mulheres.

Judaísmo

ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ

Islam

Educação

Proibido para
mulheres estudarem a
dŽƌĄͬdĂůŵƵĚĞ͘

Mulheres devem
aprender com os
maridos. Mulheres
são proibidas o
ensino da Bíblia
ĞǆĐĞƚŽĐƌŝĂŶĕĂƐ͘

As mulheres são
obrigadas a estudarem
as escrituras;
Mulheres acadêmicas
contribuiram muito para
o desenvolvimento e
disseminação do Islam.

Pós parto

Impuro por 33 dias com
o nascimento de um
homem, mas por 66
dias com o nascimento
de uma mulher.

Tal como acontece
com o judaísmo,
ŵĂƐŶĆŽƉƌĂƟĐĂĚŽ
ŶŽĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽĚĂ
era atual

EĞŶŚƵŵĂĚŝƐƟŶĕĆŽ
é feita entre criança
ĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĞ
feminino.

ŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽ
marital

ƐĐƌŝƚƵƌŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞ͕
a mulher não tem o
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞĐŽŶƐĞŶƟƌ
com seu próprio
casamento, mas deve
aceitar a decisão de
seu tutor.

EĆŽƟŶŚĂŽĚŝƌĞŝƚŽ
ĚĞĐŽŶƐĞŶƟƌĐŽŵƐĞƵ
próprio casamento
até algum ponto entre
os séculos 9 e 12 EC.

KĐĂƐĂŵĞŶƚŽĠŝŶǀĄůŝĚŽ
ƐĞŵŽĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽ
da mulher como era
demonstrado na vida
do Profeta.

Poligamia

WĞƌŵŝƟĚŽ
biblicamente e
historicamente até
ŽƐĠĐƵůŽϭϬƐĞŵ
limitação quanto ao
número de esposas.

Proibido
ŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞͬ
ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͘

ZĞƐƚƌŝƚŽĂϰĞƐƉŽƐĂƐĚĞ
uma vez, desde que o
homem possa dividir
igualmente o tempo e
ĂƐĮŶĂŶĕĂƐĞŶƚƌĞĂƐϰ͘
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Judaísmo

ƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ

Islam

Agressão contra
a esposa

Mencionado
historicamente
como uma punição
por desobediência
mulheres até o século
16; não é comumente
um fundamento para
uma mulher obter o
divórcio.

&ŽŝƵŵĂƉĂƌƚĞĞƐĐƌŝƚĂ
do cânonica da Igreja
e do direito comum
inglês até o século
ys/ĐŽŵŽƵŵĂĨŽƌŵĂ
ĚĞĐĂƐƟŐŽĚŽŵĠƐƟĐŽ͘

sŝƐƚŽĂƉĞŶĂƐ
simbolicamente;
fortemente
desencorajado pelo
Profeta; proibido de
causar ferimentos
ŽƵĚŽƌăŵƵůŚĞƌ͖Ă
ǀŝŽůġŶĐŝĂĠŵŽƟǀŽƉĂƌĂ
o divórcio.

Direitos ao
ŝǀſƌĐŝŽ

As mulheres não têm
o direito de contrair o
seu próprio divórcio,
devendo antes obter um
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚŽŵĂƌŝĚŽ͘

O divórcio é proibido
pelas palavras de
Jesus, e no cânone
baseado nestas
palavras.

As mulheres podem
se divorciar dos seus
maridos através
͞<ŚƵůΖƵ͟ŶŽƚƌŝďƵŶĂů
islâmico.

Herança

Não tem o direito de
herdar de acordo com
ĂdŽƌĄͬdĂůŵƵĚĞ͘

ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
os versículos do
ŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͕
o cânone da Igreja
também nega os
direitos das mulheres
ăŚĞƌĂŶĕĂ͘

As mulheres têm o
direito de herança dado
ƉŽƌĞƵƐĞŶĆŽƉŽĚĞŵ
ser impedidas de
receber sua parte.

ŽŵŽ
Testemunha

Proibido em todos os
ĐĂƐŽƐĚĞǀŝĚŽăĨĂůƚĂĚĞ
ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞŐĞƌĂů
ĞŝŶƚĞůĞĐƚŽĚĞĮĐŝĞŶƚĞ
das mulheres por
Escritura.

Mesmo coisa que a
tradição judaica.

As mulheres são
admissíveis como
testemunhas em todos
ŽƐĐĂƐŽƐůĞŐĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽ
em casos de punição
criminal. Além disso,
em alguns casos legais,
seu depoimento é
o único admissível
(homens barrados
ĐŽŵŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐͿ͘
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4XHVW}HVSROrPLFDVVREUHDVPXOKHUHVKRMHHPGLD
3HUJXQWDVHUHVSRVWDV
Atualmente, há muita discussão sobre mulheres Muçulmanas serem
impedidas de orar nas mesquitas. Existe alguma razão válida ou
ǀĞƌĚĂĚĞŶĞƐƚĂĂĮƌŵĂĕĆŽ͍
As mulheres Muçulmanas NÃO são de forma alguma proibidas de
orarem nas mesquitas de acordo com os ensinamentos do Profeta
Muhammad ᕟ͘ĞĨĂƚŽ͕ŚĄƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞ,ĂĚŝƚŚƐƋƵĞŵĞŶĐŝŽŶĂŵ
ŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞǀĆŽăŵĞƐƋƵŝƚĂƉŽƌǀĄƌŝĂƐƌĂǌƁĞƐ;ĐŽŵŽĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĂƐ
aulas do Profeta ᕟĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐͿͿĞŽƵƚƌĂƐƋƵĞůŚĞƐĚĆŽ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞǌĂƌŶĂŵĞƐƋƵŝƚĂ͘KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞ
Allah ᕟ disse:
“Não impeça as servas de Allah (mulheres) de ir para as mesquitas
de Allah”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌƵŬŚĂƌŝͿ
ƐƐŝŵ͕ƵŵĂŵƵůŚĞƌƉŽĚĞŝƌăŵĞƐƋƵŝƚĂ͕ƋƵĞƌƐĞũĂƉŽƌŵŽƟǀŽƐƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ
ZĞĐůƵƐĆŽͬsŝŐşůŝĂ;/͛ƟŬĂĂĨͿ͕ŽƌĂĕƁĞƐĐŽŶŐƌĞŐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂƵůĂƐŽƵŵĞƐŵŽ
para receber conselhos pessoais de um estudioso. É importante que
ĞůĂƌĞƐƉĞŝƚĞĂƐĂŶƟĚĂĚĞĚĂŵĞƐƋƵŝƚĂƐĞǀĞƐƟŶĚŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂŵĞŶƚĞ
ĞĂŐŝŶĚŽĐŽŵŚƵŵŝůĚĂĚĞĞŵŽĚĠƐƟĂ͖ƋƵĂůŝĚĂĚĞƐĞǆŝŐŝĚĂƐĚĞƚŽĚŽƐ͕
sejam homens ou mulheres.
Grande parte da controvérsia que surgiu hoje pode muitas vezes ser
dividido em duas categorias: o presente problema da cultura baseada
na ignorância e questões de espaço limitado. A primeira categoria é
ĂƵƚŽͲĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ͕ƉŽŝƐĞƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐŶĆŽĐŽŶŚĞĐĞŵƐƵĂƉƌſƉƌŝĂƌĞůŝŐŝĆŽ͘
ŶƋƵĂŶƚŽŶŽƐĞŐƵŶĚŽĐĂƐŽĞǆŝƐƚĞŵĂůŐƵŵĂƐŵĞƐƋƵŝƚĂƐƉĞƋƵĞŶĂƐ
ŽŶĚĞŶĆŽŚĄĞƐƉĂĕŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐŚŽŵĞŶƐŽƌĂƌĞŵ͘EŽ/ƐůĂŵ͕ŽƐ
homens são obrigados a orar na mesquita, enquanto as mulheres estão
ŝƐĞŶƚĂƐĚĞƐƚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘ƐƐŝŵ͕ŶĂƐŵĞƐƋƵŝƚĂƐŽŶĚĞŚĄƐƵƉĞƌƉŽƉƵůĂĕĆŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐƐĆŽŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐĂƉĞƌŵŝƟƌ
ƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐĐƵŵƉƌĂŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĞƚĞŶƚĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞ
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ŵĞƐƋƵŝƚĂƐŵĂŝŽƌĞƐ͕ĐŽŵŵĂŝƐĞƐƉĂĕŽŽƵƌĞƚŽƌŶĂƌăƋƵĞůĂƐŵĞƐƋƵŝƚĂƐ
ŵĞŶŽƌĞƐĞŵŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞŶŽƐƚƌĄĨĞŐŽ͖ĚĞŵŽĚŽĂŵŽƐƚƌĂƌĂŵĂŝŽƌ
consideração aos irmãos na fé. Isso de fato é feito em comum em
muitos países predominantemente islâmicos como Egito, que dedicou
ăŽƌĂĕĆŽĞŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĂƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐĞŵĐĞƌƚĂƐ
mesquitas maiores.
sŽĐġĐŝƚŽƵŽǀĞƌƐşĐƵůŽďşďůŝĐŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĚŽŶƟŐŽdĞƐƚĂŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞ
as mulheres são avaliadas entre 50% e 60% do valor de um homem.
Essa visão inferior das mulheres não é a mesma que dos Versículos
do Alcorão Sagrado que conferem apenas metade da herança do
homem para a mulher, e também onde o testemunho de uma mulher
é igual à metade do homem?
Não. A regra geral é que a parcela feminina da herança é metade ao do
ŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ŵĂƐŽĐŽƌƌĞŵĞǆĐĞĕƁĞƐ͕ĐŽŵŽƋƵĂŶĚŽĂŵĆĞƌĞĐĞďĞƵŵĂ
ƉĂƌƚĞŝŐƵĂůăĚŽƉĂŝ͘ƌĞŐƌĂŐĞƌĂůĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌĂŽŚŽŵĞŵŽĚŽďƌŽĚĂ
ŚĞƌĂŶĕĂƋƵĞŽĚŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͕ƐĞƚŽŵĂĚĂƐŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞĚĞŽƵƚƌĂƐ
legislações homens e mulheres, a princípio parece claramente injusto.
DĂƐĞŵŽƌĚĞŵƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌĂůſŐŝĐĂƉŽƌƚƌĄƐĚĞƐƐĂƌĞŐƌĂ͕ĠƉƌĞĐŝƐŽ
ůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐ
ŚŽŵĞŶƐŶŽ/ƐůĂŵĞǆĐĞĚĞŵĂĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͘
ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ŽŶŽŝǀŽĚĞǀĞĨŽƌŶĞĐĞƌăŶŽŝǀĂƵŵƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞ
ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ;ĚŽƚĞͿ͘ƐƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƚŽƌŶĂͲƐĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂĚĞůĂ
e permanece assim, mesmo se ela mais tarde se divorciar dele. A
noiva, entretanto, não tem obrigação de apresentar nenhum presente
ao noivo. Em segundo lugar, o marido Muçulmano é encarregado de
ŵĂŶƚĞƌƐƵĂĞƐƉŽƐĂĞĮůŚŽƐ͕ŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂĨŽƌŶĞĐĞƌĐŽŵŝĚĂ͕ĂďƌŝŐŽ͕
roupas e outras necessidades. A esposa, por outro lado, não é obrigada a
ĂũƵĚĄͲůŽŶĞƐƐĞĂƐƉĞĐƚŽ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞƚƌĂďĂůŚĞ͘^ƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĞŐĂŶŚŽƐ
ƐĆŽƉĂƌĂƐĞƵƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽŽƋƵĞĞůĂƉŽĚĞǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
oferecer ao marido. Em terceiro lugar, o homem é obrigado a cuidar
dos pais, ao passo que a mulher não tem essa obrigação, por mais
rica que seja. Conseqüentemente, a provisão de dar mais herança ao
ŚŽŵĞŵĞƐƚĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂĂŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞĞůĞĚĞǀĞŐĂƐƚĂƌĐŽŵ
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outros com esse dinheiro. O dinheiro que a mulher recebe de herança
não tem requisitos e pode ser inteiramente gasto no que ela quiser
ou usado em caridade para ajudar outras pessoas.
YƵĂŶƚŽ ă ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŽ ƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽ͕ Ɛŝŵ͕ Ž ƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽ ĚĞ ƵŵĂ
ŵƵůŚĞƌĠŝŐƵĂůăŵĞƚĂĚĞĂĚĞƵŵŚŽŵĞŵͲŵĂƐĂƉĞŶĂƐŶŽƐĐĂƐŽƐ
ĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĞŵƋƵĞĚŽŝƐŚŽŵĞŶƐŶĆŽ
podem ser encontrados. Em alguns outros procedimentos legais,
porém, o testemunho de uma mulher é o único testemunho admissível
no tribunal, como em questões de virgindade, amamentação, etc.
mulheres não testemunham em todas as ocasiões de acordo com a
maioria das Opiniões Legais Muçulmanas.
Porém, com relação ao testemunho mais importante do Islam – o
testemunho de uma pessoa relatando um Hadith - o testemunho de
ƵŵĂŵƵůŚĞƌĐĂƌƌĞŐĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽŵĞƐŵŽƉĞƐŽƋƵĞŽĚĞƵŵŚŽŵĞŵ͘
ƐƐŝŵ͕ŶĆŽĞǆŝƐƚĞǀĂůŝĚĂĚĞĂƐƐŽĐŝĂĚĂăĂůĞŐĂĕĆŽĚĞƋƵĞŽƚĞƐƚĞŵƵŶŚŽ
ĚĂŵƵůŚĞƌĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶŽƐƉĞƐŽĚĞǀŝĚŽĂĂůŐƵŵĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŵĞŶƚĂůŶĂ
parte da mulher, pois nada no Islam tem uma prioridade mais alta do
que a preservação das escrituras - uma missão que foi atendida por
muitas mulheres Muçulmanas com sucesso e nobreza durante toda
a história do Islam.
KƐ,ĂĚŝƚŚƐƉƌŽĨĠƟĐŽƐĨŽƌĂŵŶĂƌƌĂĚŽƐƉŽƌŵƵůŚĞƌĞƐƐŽďĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ
do Mensageiro de Allah ᕟ͕ĞĞůĞƐƚġŵĂŵĞƐŵĂĂƵƚĞŶƟĐŝĚĂĚĞƋƵĞ
aqueles narrados por homens. Nenhum estudioso jamais rejeitou
uma narração de uma mulher simplesmente com base em que ela é
uma mulher.
Também devemos ter em mente que as mulheres, tanto no Judaísmo
ƋƵĂŶƚŽŶŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽŶĆŽƚġŵĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŶĞŶŚƵŵĚŝƌĞŝƚŽďşďůŝĐŽ
de testemunhar em qualquer assunto jurídico. Todos os direitos de
testemunhar nas sociedades de hoje são baseados em leis seculares
e não religiosas.
Assim, em resumo, nem a questão do testemunho, nem a questão da
herança demonstram que uma mulher é metade de um homem na
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visão do Islam, mas mostram apenas os diferentes papéis e obrigações
que eles têm nessas duas arenas separadas.
ŵďŽƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞĞŵƚŽĚĂƐĂƐŶĂĕƁĞƐŽĐŝĚĞŶƚĂŝƐ͕
ƚĞŶŚĂŵŐĂƌĂŶƟĚŽŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĚĞǀĄƌŝĂƐ
nações predominantemente islâmicas ainda não alcançaram esse
direito?
A resposta a esta pergunta gira novamente em torno do tema central
ĚŽƐ͞ƉĂşƐĞƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐ͟ŚŽũĞƐĞďĂƐĞŝĂŵƵŝƚŽŵĂŝƐĞŵĐƵůƚƵƌĂĚŽ
ƋƵĞĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚŽ/ƐůĂŵ͘KůŚĂŶĚŽĚĞŶƚƌŽ
da primeira parte da História Islâmica, vemos que durante o processo
ĞůĞŝƚŽƌĂůĚŽƚĞƌĐĞŝƌŽ<ŚĂůŝĨĂĚŽ͕ŽĨĂŵŽƐŽŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽďĚƵůͲZĂŚŵĂŶ
/ďŶǁĨ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿĚĞĐŝĚŝƵĨĂǌĞƌƵŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂ
ĚĞŽƉŝŶŝĆŽĂĐĂĚĂƉĞƐƐŽĂƋƵĞǀŝǀŝĂĞŵDĂĚŝŶĂŚ͕ƋƵĂŶƚŽăƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽ
sobre quem devia assumir o controle do Estado da Nação Islâmica. Esse
processo é claro envolveu ele perguntando a todas as mulheres que
moravam em Madinah, bem como um grande segmento dos jovens
também. Como resultado de seus esforços, ele declarou:
Busquei a opinião de todas as pessoas em Madinah - homem,
mulher e juventude - e descobri que todos eles preferem Uthman
ĐŽŵŽ<ŚĂůŝĨĂĂůŝ113;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿ͘
Isso nos indica que até aquelas mulheres que permaneceram ocultas
em suas casas foram consultadas sobre o assunto. Consequentemente,
negar a uma mulher o direito de votar não pode se basear em
ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ/ƐůąŵŝĐĂƐ͕ĞĠĚĞĨĂƚŽ͕ĐŽŶƚƌĄƌŝŽĂƉƌĄƟĐĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĞŶƚƌĞ
ŽƐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐƋƵĞĂƋƵŝƐĞƋƵĂůŝĮĐĂƌĆŽĐŽŵŽĐŽŶƐĞŶƐŽ;/ũŵĂ͛ĂͿ͘
DƵŝƚĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐŝƐůąŵŝĐĂƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐĞƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐ
parecem bons em teoria, mas por que então as mulheres em países
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝƐůąŵŝĐŽƐƉĂƌĞĐĞŵƚĞƌƚĆŽƉŽƵĐŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͍
O estudante da Universidade de Stanford, Saimah Ashraf, responde
ϭϭϯͲ/ďŶĂůͲ॒ƌĂďţ͕D͘͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘ůͲ॒ǁĈܙŝŵŵŝŶĂůͲƋĂǁĈܙŝŵ͘ĂůͲYĈŚŝƌĂŚ͗
DĂŬƚĂďĂƚĈƌĂůͲdƵƌĈƚŚ͘
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ŵĞůŚŽƌĂĞƐƚĂƉĞƌŐƵŶƚĂĞŵƐĞƵĂƌƟŐŽƉƌĞŵŝĂĚŽ͕^ŚĂƩĞƌŝŶŐ/ůůƵƐŝŽŶƐ
;YƵĞďƌĂŶĚŽ/ůƵƐƁĞƐͿ͗ŽŶĐĞƉĕƁĞƐŽĐŝĚĞŶƚĂŝƐĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐDƵĕƵůŵĂŶĂƐ͕
quando ela escreve:
K/ƐůĂŵĞŵƐĞƵĞƐƚĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂůĚĞƵăƐŵƵůŚĞƌĞƐƉƌŝǀŝůĠŐŝŽƐ
e não impôs restrições severas ou padrões duplos a elas. No
entanto, com a progressão do tempo, os direitos das mulheres
Muçulmanas começaram a se deteriorar e, hoje, muito poucos
países Islâmicos aderem ao ideal Islâmico em seu tratamento
de mulheres. Este desvio do Islam pode ser visto ao avaliar os
direitos que as mulheres possuem em diferentes paísesϭϭϰ.
Infelizmente, o que muitas pessoas no Ocidente vêem hoje não é Islam,
mas são os restos moribundos das culturas atrasadas que enterram,
em vez de representar, o Islam na maioria dos casos. Espera-se
sinceramente que, voltando a compreender melhor as Escrituras
/ƐůąŵŝĐĂƐĞƐƵĂŚŝƐƚſƌŝĂƉƌŝŵŝƟǀĂ͕ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌƌĞĐĞďĞƌĆŽ
ĂŚŽŶƌĂƋƵĞƚĆŽŵĞƌĞĐĞŵƉĞůĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƉĂůĂǀƌĂƐĚĞĞƵƐ͘ƐƚĂĠĚĞ
fato a única maneira pela qual as mulheres alcançarão o verdadeiro
ƐƵĐĞƐƐŽ͕ŽƋƵĞŶŽ/ƐůĂŵŶĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂĂƉĞŶĂƐŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕
ŵĂƐŶŽƐĞŶƟĚŽŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂŽƵƚƌĂǀŝĚĂ͘

ϭϭϰͲƐŚƌĂĨ͕^͘;ϭϵϵϳͿ͘^ŚĂƩĞƌŝŶŐ/ůůƵƐŝŽŶƐ͗tĞƐƚĞƌŶŽŶĐĞƉƟŽŶƐŽĨDƵƐůŝŵtŽŵĞŶ͘
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3RUTXH0XLWDV0XOKHUHV$PHULFDQDV
(VFROKHPR,VODP
WŽƌ:ƵůŝĞ^͘DĂŝƌ͕:DW,

A cada ano, milhares de mulheres americanas se convertem ao Islam.
hŵĞƐƚƵĚŽĞƐƚŝŵĂƋƵĞƋƵĂƐĞϮϬ͘ϬϬϬƌĞǀĞƌƚŝĚŽƐĚŽƐhĞŵϮϬϬϬ͕
ƋƵĂƐĞϳ͘ϬϬϬĞƌĂŵĚŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͘ƐƐĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƐĆŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐ
etnias, raça e status socioeconômico. Uma suposição comum é que a
maioria das mulheres que se convertem o fazem porque estão noivas
ou casadas com um Muçulmano. Homens Muçulmanos, no entanto,
são especificamente permitidos a se casar com mulheres castas cristãs
ou judias. Assim, uma mulher não precisa se reverter ao Islam para
casar com um Muçulmano. Obviamente, o fato de uma mulher não
se reverter para um homem não significa que ela não o faça.
Eu me formei na faculdade de mulheres liberais do Nordeste
;EŽƌƚŚĞĂƐƚͿ Ͳ ƵŵĂ ĚĂƐ ^ĞƚĞ ZƌŵĆƐ͘ Ƶ ƉƌĂƚŝĐŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ŚĄ ŵĂŝƐ
de oito anos incluindo uma posição no escritório de um grande
promotor urbano e em seguida, condizi pesquisas científicas em
ƵŵĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƌƋƵĂƐĞƐĞƚĞĂŶŽƐ͘sĄƌŝĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
que conheço não conseguem entender como alguém com a minha
formação acadêmica e inteligência presumida poderia se reverter ao
Islam, a menos que eu fosse casada com um homem Muçulmano. Eu
não me converti por homem, e as evidências disponíveis sugerem
que essa razão também não prevalece em outras mulheres.
O que então me atraiu e a tantas outras mulheres a se reverterem
ĂŽ/ƐůĂŵ͍ŵďŽƌĂĂĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚĞƐĞũĂƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽŵƵŝƚŽƉĞƐƐŽĂů
e os fatores que mais influenciam a decisão de um indivíduo em se
converter variem, temas comuns surgem quando os convertidos
americanos, homens e mulheres, são questionados sobre por que
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escolheram o Islam. Alguns dos principais fatores que surgem ao
ĐŽŶǀĞƌƐĂƌĐŽŵĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐůƵĞŵ͗͞K/ƐůĂŵĨĂǌƐĞŶƚŝĚŽ͟ĞƌĞƐŽůǀĞ
questões em sua religião anterior ou sistema de crenças que tanto
os confundiu ou perturbou; O Islam proíbe seguir cegamente a fé e
ĞǆŝŐĞƋƵĞŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƵƐĞŵƐƵĂŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌƐƵĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĞĞƵƐ;ůůĂŚͿ͖K/ƐůĂŵĨŽƌŶĞĐĞƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵƉůĞƚĂ
de viver a vida com diretrizes claras; e o Islam promove valores
que parecem estar perdidos na sociedade secular não Muçulmana
dominante.
ŽŵƌĞƐƉĞŝƚŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂƐĞŵƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƵŵĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ
ŵĂŝƐŝŶƚƌŝŐĂŶƚĞƐĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞĐŽŵĞĕĂŵ
a investigar o Islam mais de perto em um esforço para confirmar
ƐƵĂƐĂƚŝƚƵĚĞƐũĄŶĞŐĂƚŝǀĂƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƌĞůŝŐŝĆŽͲĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
que o Islam oprime e desvaloriza as mulheres, e promove violência,
intolerância e ódio. Para sua surpresa, elas descobrem muito pelo
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘K/ƐůĂŵŶĆŽĂƉĞŶĂƐƉƌŽŵŽǀĞĂƉĂǌ͕ƚŽůĞƌąŶĐŝĂ͕ĞĂŵŽƌ͕
mas no Islam as mulheres são altamente consideradas iguais perante
Allah, com um papel central a desempenhar em suas famílias e
sociedade em geral.
Elas aprendem que desde o início, as mulheres contribuíram para o
sucesso do Islam e a disseminação de conhecimento e que algumas
das primeiras e mais influentes estudiosas do Islam eram mulheres
ĐŽŵŽŝƐŚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĂͿ͕ƵŵĂĞƐƉŽƐĂĚŽ
Profeta Muhammad ᕟ. Longe de oprimir mulheres, o Islam produz e
nutre fortes modelos femininos de piedade, inteligência e dignidade.
Essas mulheres também descobrem a verdade sobre o amado Profeta
Muhammad ᕟ e a difamação injusta contra ele. O Alcorão Sagrado
foi traduzido para descrever o Profeta ᕟĐŽŵŽƚĞŶĚŽƵŵ͞ĞǆĂůƚĂĚŽ
ƉĂĚƌĆŽĚĞĐĂƌĄƚĞƌ͟;ϲϴ͗ϰͿĞƵŵ͞ďĞůŽƉĂĚƌĆŽĚĞĐŽŶĚƵƚĂ͟;ϯϯ͗ϮϭͿ͘
Os Muçulmanos acreditam que o Profeta ᕟĐŚĞŐŽƵĂŽŵĂŝŽƌĞƐƚĄŐŝŽ
ĂƚŝŶŐşǀĞůĚĂƉĞƌĨĞŝĕĆŽŚƵŵĂŶĂĞƋƵĞĞůĞĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂƵŵĞǆĐĞůĞŶƚĞ
comportamento. Ele tratou as mulheres com respeito, amor e apreço
e instruiu seus Companheiros e seguidores para fazer o mesmo.
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ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝǌ͗;WŽƌƋƵĞƚƵ;DƵŚĂŵŵĂĚͿĠƐĚĞŶŽďŝůşƐƐŝŵŽ
ĐĂƌĄƚĞƌͿ͘ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϲϴ͗ϰ͘
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Realmente, tendes no
Mensageiro de Allah um excelente exemplo para aqueles que
esperam contemplar Allah, deparar-se com o Dia do Juízo Final,
e invocam Allah frequentemente). ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϯ͗ϮϭͿ
Na medida em que as mulheres são desvalorizadas ou abusadas nos
países habitados principalmente por Muçulmanos, eles descobrem que
ĞƐƐĂĂƟƚƵĚĞŽƵĐŽŶĚƵƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĠŝŶĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƉĂƌƚĞĚŽ/ƐůĂŵ͕ŵĂƐƌĞƐƵůƚĂĚĞĨĂƚŽƌĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĂŵĄŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ
ĚŽ/ƐůĂŵĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉĂƌĂĮŶƐƐĞĐƵůĂƌĞƐ͘ŽƐƉŽƵĐŽƐƉĂşƐĞƐƋƵĞ
aplicam a Lei Islâmica, nenhum o faz completamente ou sem erros.
Talvez isso não deva ser muito surpreendente, como o Profeta ᕟ teria
ĚŝƚŽ͗͞ƐŵĞůŚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂƐĚĂŵŝŶŚĂŶĂĕĆŽƐĆŽĂƐĚĂŵŝŶŚĂŐĞƌĂĕĆŽ͕
ĚĞƉŽŝƐĂƋƵĞůĂƐƋƵĞĂƐĞŐƵĞ͕ĚĞƉŽŝƐĂƋƵĞůĂƋƵĞĂƐĞŐƵĞ͘͟^ĞƌŝĂƵŵ
ĞƌƌŽƌĞũĞŝƚĂƌĂƉƌĞƐƐĂĚĂŵĞŶƚĞŽ/ƐůĂŵĐŽŵďĂƐĞĚĂƉƌĄƟĐĂŝŶĐŽƌƌĞƚĂ
de outras pessoas quando pode você poderia estar entre os guiados.
ĞƉŽŝƐƋƵĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞƌƌƀŶĞŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƐŽďƌĞŽ/ƐůĂŵƐĆŽĚĞƐƚƌƵşĚŽƐ͕
ĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐƋƵĞŝŶǀĞƐƟŐĂŵƐŽďƌĞŽ/ƐůĂŵŐĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ŽůŚĂŵŵĂŝƐĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵĂƉƌſƉƌŝĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͘ůĂƐĐŽŵĞĕĂŵĂ
ƉĞƌŐƵŶƚĂƌĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͞ůŝďĞƌƚĂĕĆŽ͟Ğ͞ŝŐƵĂůĚĂĚĞ͟ĞƐĞ
ŽĞƐƟůŽĚĞǀŝĚĂĂŵĞƌŝĐĂŶĂƌĞĂůŵĞŶƚĞĚĄŽƋƵĞƉƌŽĨĞƐƐĂ͘
Estudos mostram consistentemente que as mulheres nos Estados
Unidos ganham menos que os homens; das centenas de milhares de
ĞƐƚƵƉƌŽƐĞĂŐƌĞƐƐƁĞƐƐĞǆƵĂŝƐĂĐĂĚĂĂŶŽĞŵŶŽƐh͕ĂŐƌĂŶĚĞŵĂŝŽƌŝĂ
envolve homens como perpetradores e mulheres como sobreviventes;
ƋƵĞĂǀŝŽůġŶĐŝĂƉƌĂƟĐĂĚĂƉĞůŽƉĂƌĐĞŝƌŽşŶƟŵŽĐŽŶƚƌĂĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĠ
uma epidemia, muitas vezes com consequências fatais; e a beleza,
ũƵǀĞŶƚƵĚĞĞĂƉĞůŽƐĞǆƵĂůƉĂƌĞĐĞŵƐĞƌŵĂŝƐǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐĚŽƋƵĞƉŝĞĚĂĚĞ͕
ĐĂƌĄƚĞƌ͕ŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
ŵďŽƌĂĞƐƐĞƐĨĂƚŽƐŶĆŽůĞǀĞŵăĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞƋƵĞŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ
é moralmente falido ou não tem nada que valha a pena oferecer ao
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resto do mundo, eles sugerem que nem tudo é perfeito na terra de
ůĞŝƚĞĞŵĞů͘EĂĂŶĄůŝƐĞĮŶĂů͕ŵƵŝƚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐĂĐŚĂŵŽ
Islam libertador – liberta suas mentes, corpos e espíritos dos véus de
ŝŐŶŽƌąŶĐŝĂ͕ŐƵŝĂŶĚŽͲĂƐƉĂƌĂƵŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂŚĂƌŵŽŶŝŽƐĂŶĞƐƚĂǀŝĚĂĞ͕
ƉŽƌĮŵ͕ĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽ^ĞŶŚŽƌŶĂƉƌſǆŝŵĂ͘
ƌĞǀĞƌƐĆŽ͕ƉŽƌĠŵ͕ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞĂůſŐŝĐĂĞĂĞǆƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĞƉĂůĂǀƌĂƐƐſ
ƉŽĚĞŵĞǆƉƌĞƐƐĂƌŽƋƵĞĞƐƚĄĞŵŶŽƐƐŽƐƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƐ͘ůƵǌĚĂĨĠĠ
ƵŵƉƌĞƐĞŶƚĞĂďĞŶĕŽĂĚŽ͕ŝŵĞƌĞĐŝĚŽĞŝŶĚĞƐĐƌŝơǀĞůƋƵĞŝůƵŵŝŶĂŶŽƐƐŽƐ
ĐŽƌĂĕƁĞƐĞƉŽƌŝƐƐŽ͕ƚŽĚŽ>ŽƵǀŽƌĞ'ƌĂƟĚĆŽƉĞƌƚĞŶĐĞŵĂůůĂŚ͘
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$&UHQoD,VOkPLFDQD9LGDD$SyVD0RUWH
Embora a crença na vida após a morte seja uma questão do
ŝŶǀŝƐşǀĞů ͬ ŝŶĐŽŐŶŽƐĐşǀĞů ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ŶŽ ůĐŽƌĆŽ ^ĂŐƌĂĚŽ͕
ůůĂŚ ŶƵŶĐĂ ƉĞĚĞ ƋƵĞ Ž ĐƌĞŶƚĞ ƚĞŶŚĂ ͞&Ġ ĐĞŐĂ͕͟ ĐŽŵŽ ƚĞŵ ƐŝĚŽ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͞ĞǆŝŐŝĚŽ͟ĞŵŽƵƚƌĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͘ŵǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ůůĂŚ
fornece continuamente evidências lógicas por todo o Alcorão Sagrado
por tudo o que Ele nos pede para aceitar.
Allah Todo-Poderoso diz: (Pensais, porventura, que vos
criamos por diversão e que jamais retornareis a Nós)? (Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕Ϯϯ͗ϭϭϱͿ
Allah Todo-Poderoso também diz: (Jamais poderão equiparar-se
o cego e o vidente, tampouco os fiéis, que praticam o bem, e
os iníquos. Quão poucos meditam)! ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϬ͗ϱϴͿ
Allah Todo-Poderoso também diz: (Pretendem, porventura,
os delinquentes, que os equiparemos aos fiéis, que praticam
o bem? Pensam, acaso, que suas vidas e suas mortes serão
iguais? Que péssimo é o que julgam)! ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϰϱ͗ϮϭͿ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (E não foi em vão que criamos
os céus e a terra, e tudo quanto existe entre ambos! Esta é a
conjectura dos incrédulos! Ai, pois, dos incrédulos, por causa
do fogo infernal)!;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϴ͗ϮϳͿ
Esses versículos são todos indicativos de que buscar e implementar
justiça é um sentido humano inato encontrado em todas as
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞƐĚĞ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚŽƐ ƚĞŵƉŽƐ ĂƚĠ ŚŽũĞ Ğŵ ĚŝĂ͘ Ğ ĨĂƚŽ͕
ŽŶşǀĞůĚĂĐŝǀŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵƉŽǀŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĞƐƚĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăƐƵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞũƵƐƚŝĕĂĞŵƐƵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
Como então pode a manifestação de toda a Perfeição, Allah TodoPoderoso, permita que tal injustiça ocorra, permitindo que justos e
ĐŽƌƌƵƉƚŽƐƚĞŶŚĂŵŽŵĞƐŵŽĨŝŵ͍
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8PD5HVVXUUHLomRTXH7HVWHPXQKDPRV7RGRVRV$QRV
Allah Todo-Poderoso diz: (Allah envia a água do céu, mediante
a qual faz vivificar a terra, depois de a mesma haver sido árida.
Nisso há sinal para os que escutam). ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϲ͗ϲϱͿ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: (Ele extrai o vivo do morto, e o
morto do vivo; e vivifica a terra, depois de haver sido árida.
E assim sereis ressuscitados)! ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϬ͗ϭϵͿ
Ao longo do tempo, as pessoas descrentes questionam como o Criador
ƐĞƌŝĂĐĂƉĂǌĚĞƚƌĂǌġͲůŽƐĚĞǀŽůƚĂăǀŝĚĂƉĂƌĂũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉŽŝƐƋƵĞ
eles se deterioraram em pó e ossos. Mais uma vez, Allah o Altíssimo
responde a essas perguntas com respostas lógicas, uma das quais
pode ser visto repetidas vezes a cada ano - a morte da terra a cada
ŝŶǀĞƌŶŽĞƐĞƵƌĞƚŽƌŶŽăǀŝĚĂŶĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ͘/ƐƚŽĠƵŵĂƌĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ
que todas as pessoas testemunham e também um grande sinal de
Allah Todo-Poderoso.

eWmRHVWUDQKRTXHDFULDomRVHUHSLWD"
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗(Acaso, ignora o homem que o temos
criado de uma gota de esperma? Contudo, ei-lo um oponente
declarado! E Nos propõe comparações e esquece a sua própria
criação, dizendo: Quem poderá recompor os ossos, quando já
ĞƐƟǀĞƌĞŵĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽƐ͍ŝǌĞ͗ZĞĐŽŵƉƀͲůŽƐͲĄYƵĞŵŽƐĐƌŝŽƵ
da primeira vez, porque é Conhecedor de todas as criações).
;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯϲ͗ϳϳͲϳϵͿ
O argumento convincente apresentado acima pergunta por que essa
ƌĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽĚĞǀĞƐĞƌƚĆŽĚŝİĐŝůƋƵĂŶĚŽ͕ŶĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĨŽŝůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ
ƋƵĞƚƌŽƵǆĞĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĞƚŽĚŽŽhŶŝǀĞƌƐŽăĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŶĂĚĂ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌŵƵŝƚŽŵĂŝƐĨĄĐŝůƉĂƌĂůĞŶŽƐƚƌĂǌĞƌĚĞǀŽůƚĂă
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵŵĂƚĞƌŝĂŝƐƌĞĂŝƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞũĂŵŽƐƐŽƐŽƵƉŽĞŝƌĂ͕ĂŽ
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽĚĞŶĂĚĂ͕ĐŽŵŽĨŽŝĨĞŝƚŽĐŽŵĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐƌŝĂĕĆŽ͘
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8PVLQDOGRVWHPSRVSUpKLVWyULFRV
No entanto, as evidências não param por aí. Allah Todo-Poderoso
envolve Sua criação em um nível mais alto ainda, e esse é o domínio
ĚŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶƟĮĐŽ͘hƐĂŶĚŽǀĞƌƐşĐƵůŽƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽƐ
ƌĞĨŽƌĕĂĚŽƐĐŽŵĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕ůĞůĞǀĂĂƋƵĞƐƚĆŽĂŝŶĚĂŵĂŝƐ
longe para aqueles que ainda têm dúvidas.
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĂĮƌŵĂƋƵĞŽƐƚƌĂƌŝĂĚĞǀŽůƚĂăǀŝĚĂŵĞƐŵŽƋƵĞĂ
humanidade fosse pedra, como visto na seguinte passagem do Nobre
Alcorão:
Allah Todo-Poderoso diz: ;ŝǌĞŵ͗YƵġ͊YƵĂŶĚŽĞƐƟǀĞƌŵŽƐ
reduzidos a ossos e pó, seremos acaso reencarnados em uma
nova criação? Dize-lhes: Ainda que fôsseis pedras ou ferro; Ou
qualquer outra criação inconcebível às vossas mentes (seríeis
ressuscitados). Perguntarão, então: Quem nos ressuscitará?
Respondeu-lhes: Quem vos criou da primeira vez! Então,
meneando a cabeça, dirão: Quando ocorrerá isso? Respondelhes: Talvez seja logo)! ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϳ͗ϰϵͲϱϭͿ
WŽƌƋƵĞůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝƌŝĂăƐƉĞƐƐŽĂƐŝŶĐƌĠĚƵůĂƐƋƵĞůĞŝƌĄ
ƌĞƐƐƵƐĐŝƚĄͲůŽƐŵĞƐŵŽƋƵĞĨŽƐƐĞŵƉĞĚƌĂƐ͍ƌĞƐƉŽƐƚĂŝŶĐƌşǀĞůǀĞŵĐŽŵ
a descoberta de fósseis.
hŵ ĨſƐƐŝů Ġ ĚĞĮŶŝĚŽ ŶŽ ĚŝĐŝŽŶĄƌŝŽ DĞƌƌŝĂŵͲtĞďƐƚĞƌ ĐŽŵŽ ͞Ƶŵ
remanescente, impressão ou traço de um organismo de origem
ŐĞŽůſŐŝĐĂĚĞĞƌĂƐƋƵĞĨŽƌĂŵƉƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐŶĂĐƌŽƐƚĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͘͟hŵĂ
das poucas maneiras pelas quais sabemos alguma coisa sobre a vida
pré-histórica é através desses fósseis. Algumas pessoas se referem
ĂĞƐƉĠĐŝŵĞƐĚĞĚŝŶŽƐƐĂƵƌŽƐĐŽŵŽ͞ŽƐƐŽƐĚĞĚŝŶŽƐƐĂƵƌŽƐ͕͟ŵĂƐŶĂ
verdade não são. O material orgânico não pode permanecer inalterado
por milhões de anos. É por isso que muitos dos artefatos do passado
que sobrevivem para serem vistos e estudados pelos olhos humanos
o fazem como pedras ou fósseis. Como as coisas se transformam
ĞŵƉĞĚƌĂŽƵƐĞƚŽƌŶĂŵĨŽƐƐŝůŝǌĂĚĂƐ͍ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ĂƉĞŶĂƐƵŵĂ
ƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵƵŝƚŽƉĞƋƵĞŶĂĚĞǀŝĚĂƉƌĠͲŚŝƐƚſƌŝĐĂĨŽŝĨŽƐƐŝůŝǌĂĚĂ͘WĂƌĂ

'U$OL6KHKDWD

297

ƋƵĞĞƐƐĞĨĞŶƀŵĞŶŽŽĐŽƌƌĞƐƐĞ͕ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƟŶŚĂŵƋƵĞƐĞƌĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ
certas. Somente as partes duras de um organismo podem se tornarem
fossilizadas, como dentes, garras, conchas e ossos. As partes moles do
ĐŽƌƉŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƐĆŽƉĞƌĚŝĚĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐŵƵŝƚŽĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ƵŵĂŶŝŵĂůŵŽƌƌĞƌŝĂĞƐĞƌŝĂĞŶƚĞƌƌĂĚŽ
ŶĂĂƌĞŝĂŽƵŶĂƚĞƌƌĂƋƵĞ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽƐƉƌſǆŝŵŽƐƐĠĐƵůŽƐ͕ĐŽŶƟŶƵĂƌŝĂĂ
compactar cada vez com mais força, preservando parcialmente o osso ou
a casca e também os infundindo com minerais rochosos em um processo
chamado permineralização. Ao longo de milhões de anos, o osso ou
ĐŽŶĐŚĂŽƌŝŐŝŶĂůĠĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƐƵďƐƟƚƵşĚŽƉĞůŽƐŵŝŶĞƌĂŝƐĞŽƋƵĞ
resta é uma cópia semelhante a uma rocha da concha original. O fóssil
tem a mesma forma do objeto original, mas na verdade é uma rocha.
O âmbar também foi descoberto recentemente para preservar
ĞƐƉĠĐŝĞƐĚĞŵŝůŚƁĞƐĚĞĂŶŽƐĂƚƌĄƐ͘ŵďĂƌ͕ŶĂǀĞƌĚĂĚĞ͕ĐƌŝĂŽƐĨſƐƐĞŝƐ
mais perfeitos do mundo. É uma pedra incomum que começa como
ƐĞŝǀĂŇƵŝŶĚŽĚĞĂůŐƵŶƐƟƉŽƐĚĞĄƌǀŽƌĞƐ͘ƐǀĞǌĞƐ͕ŝŶƐĞƚŽƐ͕ƉůĂŶƚĂƐ
ŽƵŽƵƚƌŽƐƉĞƋƵĞŶŽƐĂŶŝŵĂŝƐĮĐĂŵƉƌĞƐŽƐŶĞƐƐĂƐĞŝǀĂĞĐŽŶƟŶƵĂŵ
sendo preservados em uma condição tridimensional quase perfeita.
Ao longo de milhões de anos de endurecimento e fossilização, a resina
eventualmente se torna uma pedra de âmbar e pode ser encontrada
ĞŵƉŽƵĐĂƐĄƌĞĂƐĂŽƌĞĚŽƌĚŽŵƵŶĚŽŽŶĚĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƌĂŵŝĚĞĂŝƐ
para sua formação e preservação.
ŽŵŽƚŽĚĂƐĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƌĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ͍KƐ
ƉŽǀŽƐŝŶĐƌĠĚƵůŽƐĂĐŚĂƌĂŵĚŝİĐŝůĂĐƌĞĚŝƚĂƌƋƵĞůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽ
os ressuscitaria do pó e dos ossos, então Allah Todo-Poderoso mostra
ĂĞůĞƐĐŽŵŽŵĞƐŵŽƐĞĞůĞƐƟǀĞƐƐĞŵǀŝƌĂĚŽƉĞĚƌĂͲƉĞĚƌĂĂƋƵŝĠ
ĂŝŶĚĂŵĂŝƐĚŝİĐŝůĚŽƋƵĞŽƐƐŽƐƌĞĂŝƐĐŽŵŽƐƵďƐƚƌĂƚŽĂƉĂƌƟƌĚŽƋƵĂů
ƌĞĐƌŝĂƌ Ͳ ƋƵĞ ůĞ Ġ ďĞŵ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞƐƐƵƐĐŝƚĄͲůŽƐ ĐŽŵ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ Ğ͕
portanto, os fósseis de pedra que permanecem mostram Seu poder
de preservar facilmente os remanescentes de vidas passadas, mesmo
ĞŵĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐŵƵŝƚŽĚĞƐĂĮĂĚŽƌĂƐ͘
EŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ŽƵƚƌŽĞǆĞŵƉůŽĚŽƵƐŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽŶĆŽ
descoberto por mais de mil anos após a revelação do Alcorão Sagrado
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é um milagre para você e para mim, pessoas do século 21. Allah o
ůơƐƐŝŵŽĞƐƚĄůŚĞĚŝǌĞŶĚŽƋƵĞ͕ĐŽŵŽŽƌŝĂĚŽƌĚŽƐĠƵƐĞĂdĞƌƌĂ͕ůĞ
ĐŽŶŚĞĐĞďĞŵŶŽƐƐĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͘ůĞĠƋƵĞůĞƋƵĞƟƌĂ
nossas almas, e Ele é Aquele que é capaz de nos dar vida novamente.
E da Sua imensa misericórdia e preocupação por nós, Ele responde a
ƚŽĚĂƐĂƐĚƷǀŝĚĂƐͲƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƋƵŝƐŽďƌĞĂŝĚĞŝĂĚĂƌĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽͲĚĞ
ŵŽĚŽĂŶŽƐĚĂƌƚŽĚĂƐĂƐĐŚĂŶĐĞƐĚĞĂĐĞŝƚĄͲ>ŽĞĚĞŶŽƐƐƵďŵĞƚĞƌĂůĞ͕
alcançar o sucesso, tanto nesta vida, assim a como do além.

2,VODPpXPDFUHQoDH[FOXVLYLVWD"
sŽůƚĂŶĚŽăĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽ/ƐůĂŵ͕ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƉĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌŶŽĐĂƉşƚƵůŽ
de abertura, o Islam é a religião de todas as pessoas que se submetem
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞăǀŽŶƚĂĚĞĚĞůůĂŚ͕ĞƵƐjŶŝĐŽĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽĚŽƐƚĞŵƉŽƐ
ĂƚĠŽĮŵĚŽŵƵŶĚŽ͘ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽĚŝƐƐĞƐŽďƌĞĞƐƚĂĐƌĞŶĕĂ͗
(E quem quer que almeje (impingir) outra religião, que não
seja o Islam, (aquela) jamais será aceita e, no outro mundo,
essa pessoa contar-se-á entre os desventurados). (Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯ͗ϴϱͿ
E Ele Todo-Poderoso também revela naquele mesmo capítulo do
Alcorão Sagrado:
ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗(Para Allah a religião é o Islam. E os
adeptos do Livro só discordaram por inveja, depois que a
verdade lhes foi revelada. Porém, quem nega os versículos de
Allah, saiba que Allah é Destro em ajustar contas). (Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯ͗ϭϵͿ
ŶƚĆŽ͕ƐĞŵĚƷǀŝĚĂ͕Ž/ƐůĂŵĠƵŵĂĐƌĞŶĕĂĞǆĐůƵƐŝǀŝƐƚĂ͘ŽŵŽǀŝƐƚŽŶŽƐ
versículos do Alcorão Sagrado listados acima, quem vier diante do
dŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽŶŽĂůĠŵ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂŶĚŽĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĚŝǀŝŶĚĂĚĞƐĞƌĄ
ĐŽŶĚĞŶĂĚŽĂŽĐĂƐƟŐŽĞƚĞƌŶŽ͘ƐĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂǀŝǀĞƌƐĞŵĂŵĞŶƐĂŐĞŵ
ĚŽ/ƐůĂŵĐŚĞŐĂƌĂƚĠĞůĂĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂǀŝĚĂĞŶĆŽŚĂǀŝĂŵĂŶĞŝƌĂƌĂǌŽĄǀĞů
ĚĞŽďƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͍KƵƐĞĂŵĞŶƐĂŐĞŵĚŽ/ƐůĂŵƋƵĞĞůĂ
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recebeu - de uma pessoa Muçulmana pecaminosa e mal orientada,
ŽƵĚĞƵŵůŝǀƌŽͲƚĆŽĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽĐŽŵŝŵƉƌĞĐŝƐĆŽ͕ĞƌƌŽĞͬŽƵŚŝƉŽĐƌŝƐŝĂ
ƋƵĞƟŶŚĂ͕ĚĞĨĂƚŽ͕ƌĞũĞŝƚĂŶĚŽĞƐƐĂŵĞŶƐĂŐĞŵĨĂůƐĂĞŶĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ
/ƐůĂŵ͍ƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐƐĞƌĆŽƚĞƐƚĂĚĂƐƉŽƌůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽŶŽĚŝĂĚŽ
Julgamento - mas essas pessoas são uma minoria muito pequena.
ĞĨĂƚŽ͕ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚĞĐůĂƌĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞƌĞƉĞƟĚĂŵĞŶƚĞŶŽ
ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͗͞ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽŶĆŽĠŝŶũƵƐƚŽƉĂƌĂĐŽŵ^ĞƵƐ
ƐĞƌǀŽƐ͟
Allah Todo-Poderoso diz: (Isso vos ocorrerá, por obra das vossas
próprias mãos. Allah não é injusto para com Seus servos).
;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϯ͗ϭϴϮͿ
Allah Todo-Poderoso diz: (Isso, por tudo quanto cometeram
vossas mãos, porque Allah nunca é injusto para com os Seus
servos).;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϴ͗ϱϭͿ
Allah Todo-Poderoso ainda diz: ;/ƐƐŽ͕ƉĞůŽƋƵĞƟǀĞƌĞŵĐŽŵĞƟĚŽ
suas mãos, porque Allah nunca é injusto para com os Seus
servos). ;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϮϮ͗ϭϬͿ
E o Profeta Muhammad ᕟ também declara em um Hadith,
“E ninguém gosta mais de aceitar uma desculpa do que Allah.
WŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕ůĞĞŶǀŝŽƵDĞŶƐĂŐĞŝƌŽƐĐŽŵŽĂŶƵŶĐŝĂĚŽƌĞƐĚĞ
boas novas e avisos”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
WĂƌĂĞƐƚĞĮŵ͕ŽƐůŽƵĐŽƐ͕ŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĂĮĂĚŽƐĞĐƌŝĂŶĕĂƐĂŶƚĞƐĚĂ
idade da puberdade não terão julgamento e não terão prestação de
ĐŽŶƚĂƐ͕ƉŽƌƋƵĞŶŽ/ƐůĂŵĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĞǆŝŐĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͘
ƐƐŝŵ͕ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚĄăŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƚŽĚĂĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞƐĞƌ
guiado corretamente e, nos raros casos em que essa orientação não o
ĂůĐĂŶĐĞ͕ŶĞŵƚĞŶŚĂŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĐƵƌĄͲůĂƐŝŶĐĞƌĂŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽ
ăĨĂůƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͕ĞŶƚĆŽůĞŝƌĄůŝĚĂƌĐŽŵĞůĞƐũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ
na outra vida.
KƋƵĞƚŽƌŶĂŽ/ƐůĂŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƵĂĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚĞĠƋƵĞ͕
mais uma vez, é a fé de todos os crentes desde a primeira geração da
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĂƚĠŽƷůƟŵŽ͘YƵĂŶĚŽĂůŐƵĠŵŽůŚĂƉĂƌĂŽƵƚƌĂƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ
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em comparação, você descobre que todas as outras religiões vinculam
sua salvação - se houver - a uma certa pessoa ou ideia que veio muito
ĚĞƉŽŝƐĚĞŵƵŝƚĂƐĐŝǀŝůŝǌĂĕƁĞƐƚĞƌĞŵĞǆŝƐƟĚŽŶĂƚĞƌƌĂ͘
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŶŽƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ƵŵĂƉĞƐƐŽĂĚĞǀĞĂĐĞŝƚĂƌ:ĞƐƵƐĐŽŵŽƐĞƵ
salvador pessoal para alcançar a salvação, mas Jesus chegou perto do
ĮŵĚĂǀŝĚĂŶĂƚĞƌƌĂ;ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƌŝƐƚĆŽƐĞĐƌĞŶĕĂĚĞDƵĕƵůŵĂŶŽƐͿ͘
A maioria das pessoas concorda que se Jesus era realmente a chave
para salvação, que ele deveria ter sido enviado para as pessoas no
ĐŽŵĞĕŽĚĂĐƌŝĂĕĆŽ͕ŶĆŽŶŽĮŶĂů͘ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵĂũƵƐƟĕĂĞĂůſŐŝĐĂ
ƋƵĞůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĂƚŽĚŽƐĂŽŶŽƐƐŽƌĞĚŽƌƋƵĞůĞǀŝŶĐƵůĂ
a salvação a algo que a maioria da humanidade não foi capaz de
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌƉŽƌƋƵĞĞůĞƐǀŝǀĞƌĂŵĂŶƚĞƐĚŽƐĞƵƚĞŵƉŽ͍

4XDO6HUiR)LPGDV3HVVRDVTXH5HDOL]DP%RDV$o}HVPDV
QmRVH6XEPHWHP"
ŶƚƌĞŽƐĚĞƐĐƌĞŶƚĞƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĨĂǌĞŵĂĕƁĞƐƋƵĞƉĂƌĞĐĞŵ
ďŽĂƐƉŽƌƋƵĞƚƌĂǌĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƉĂƌĂŽƐŽƵƚƌŽƐ͕ĐŽŵŽĂƚŽƐ
ŚƵŵĂŶŝƚĄƌŝŽƐŽƵĮůĂŶƚƌſƉŝĐŽƐ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƐĞƐĂƚŽƐ͕ĞŵďŽƌĂďŽŶƐ
ƉŽƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ŶĆŽƐĆŽĚŽƟƉŽƋƵĞůĞǀĂƌĄăƐƵĂƐĂůǀĂĕĆŽĮŶĂů͘YƵĂůƐĞƌĄ
ĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞůĞƐŶĂŽƵƚƌĂǀŝĚĂĞŶƚĆŽ͍ůůĂŚdŽĚŽͲWŽĚĞƌŽƐŽƌĞƐƉŽŶĚĞ
a essa mesma pergunta no Alcorão Sagrado dizendo:
Allah Todo-Poderoso diz: (Quanto àqueles que preferem a
vida terrena e seus encantos, far-lhes-emos desfrutar de suas
obras, durante ela, e sem diminuição. Serão aqueles que não
obterão não vida futura senão o fogo infernal; e tudo quanto
ƟǀĞƌĞŵĨĞŝƚŽĂƋƵŝƚŽƌŶĂƌͲƐĞͲĄƐĞŵĞĨĞŝƚŽĞƐĞƌĄǀĆŽƚƵĚŽƋƵĂŶƚŽ
ĮǌĞƌĞŵͿ͘;ůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ͕ϭϭ͗ϭϱͲϭϲͿ
Comentando este versículo alguns dos Companheiros do Profeta
Muhammad ᕟ e seus alunos declararam:
/ďŶďďĂƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞƐͿĚŝƐƐĞƐŽďƌĞ
ĞƐƐĞǀĞƌƐşĐƵůŽ͗͞WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĞŵĨĂǌƵŵĂďŽĂĂĕĆŽďƵƐĐĂŶĚŽ
ĂĚƋƵŝƌŝƌŐĂŶŚŽƐŵƵŶĚĂŶŽƐͲĐŽŵŽũĞũƵŵ͕ŽƌĂĕĆŽŽƵŽƌĂĕĆŽă
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ŶŽŝƚĞʹĞĞůĞĨĂǌŝƐƐŽƉĂƌĂŽďƚĞƌďĞŶĞİĐŝŽŵƵŶĚĂŶŽ͕ĞŶƚĆŽůůĂŚ
ŽůơƐƐŝŵŽĚŝǌ͗ĄĂĞůĞĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƋƵŝůŽƋƵĞĞůĞďƵƐĐŽƵ
ŶĂǀŝĚĂŵƵŶĚĂŶĂ͕͟ĞƐƵĂĂĕĆŽƋƵĞĞůĞĨĞǌŶĆŽƚĞŵǀĂůŽƌĂůŐƵŵ
noutra vida, porque estava apenas buscando a vida deste mundo.
EŽĨƵƚƵƌŽ͕ĞůĞƐĞƌĄƵŵĚŽƐƉĞƌĚĞĚŽƌĞƐ͘
YĂƚĂĚĂŚ ;ƋƵĞ ůůĂŚ ĞƐƚĞũĂŵ ƐĂƟƐĨĞŝƚŽ ĐŽŵ ĞůĞͿ ĚŝƐƐĞ͗ ͞
ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ͕ ŝŶƚĞŶĕĆŽ Ğ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƋƵĞŵ ƋƵĞƌ ƋƵĞ ƐĞũĂ
ŶĞƐƚĂ ǀŝĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ŵƵŶĚĂŶĂ͕ ĞŶƚĆŽ ůůĂŚ Ž ůơƐƐŝŵŽ Ž
ƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌĄƉŽƌƐƵĂƐďŽĂƐĂĕƁĞƐŶĞƐƚĂǀŝĚĂ͘ŶƚĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
ĞůĞĐŚĞŐĂƌăƉƌſǆŝŵĂǀŝĚĂ͕ŶĆŽƚĞƌĄďŽĂƐĂĕƁĞƐƉĞůĂƐƋƵĂŝƐ
ƐĞƌĄƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĐƌĞŶƚĞ͕ƐĞƌĄ
recompensado por suas boas ações nesta vida e daqui em diante
ƚĂŵďĠŵ͘͟
ƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂĮƌŵĂŵĞƐƚĂƌĞŵĨĂǌĞŶĚŽŽďĞŵ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂŽŵĞƐŵŽ
ƚĞŵƉŽĞƐƚĆŽƐĞƌĞĐƵƐĂŶĚŽĂƐĞƐƵďŵĞƚĞƌăůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕
não pode haver nenhuma bondade real ou plena neles. Allah TodoWŽĚĞƌŽƐŽŽƐĚĞƐĐƌĞǀĞŶŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽĂĮƌŵĂŶĚŽ͗
Allah Todo-Poderoso diz: (Dize-lhes: Quereis que vos inteire de
quem são os mais desmerecedores, por suas obras? São aqueles
cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante
ĐƌĞƌĞŵŚĂǀĞƌƉƌĂƟĐĂĚŽŽďĞŵ͘ƐƚĞƐƐĆŽŽƐƋƵĞƌĞŶĞŐĂƌĂŵŽƐ
versículos de seu Senhor e o comparecimento até Ele; porém,
suas obras tornaram-se sem efeito e não lhes reconheceremos
mérito algum, no Dia da Ressurreição. Sua morada será o
inferno, por sua incredulidade, e por terem escarnecido os
Meus versículos e os Meus mensageiros). (Alcorão Sagrado,
ϭϴ͗ϭϬϯͲϭϬϲͿ
Assim, consistente com todos os outros versículos do Alcorão Sagrado,
ĞŵƋƵĂŝƐůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĂĮƌŵĂƋƵĞŶĞŵƵŵĂƷŶŝĐĂďŽĂĂĕĆŽĮĐĂƌĄ
sem recompensada, Ele recompensa aqueles que O negam e a religião
que Ele estabeleceu para eles, dando-lhes sua recompensa apenas
ŶĞƐƚĞŵƵŶĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘ĂƐƐŝŵĞƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĆŽŶŽŝĂ
do Julgamento sem nenhum bem para serem recompensados, porque
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ũĄƌĞĐĞďĞƌĂŵƐƵĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂŶĂǀŝĚĂƚĞƌƌĞŶĂ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞůĞƐǀĆŽ
ƌĞĐĞďĞƌƐĞƵĐĂƐƟŐŽƉŽƌƚĞƌƌĞŶĞŐĂĚŽŽƐĞƵ^ĞŶŚŽƌĞƉŽƌƋƵĞŶĆŽƐĞ
ƐƵďŵĞƚĞƌĂŵĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĂĚŽƌĂĕĆŽĂůĞ;ŽƵƐĞũĂ͕ĞůĞƐĂĚŽƌĂƌĂŵĂ
Allah Todo-Poderoso, mas também se submeteram a outras divindades
ĂůĠŵĚǭůĞ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽͲĂƐŽƵŽƌĂŶĚŽĂĞůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

3RUTXH$TXHOHVTXH1mRVH6XEPHWHP6HUmR3XQLGRVFRPXP
&DVWLJR(WHUQR"
Muitas pessoas, e até alguns Muçulmanos, se perguntam por que é
que alguém pode viver apenas algumas décadas nesta Terra e ainda
assim receber em troca, uma eternidade do Paraíso ou uma eternidade
de punição. A resposta é realmente bastante direta quando se olha
ŽĂƐƐƵŶƚŽĚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĂƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐ͘KƉƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ é
ĂƵƚĞŶƟĐĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽĚŝƚŽ͗
“De fato, todas as ações serão julgadas de acordo com suas
intenções e todos devem ter o que ele pretendia nas intenções”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵ͘Ϳ
Essas pessoas que viviam uma vida de negação e só se preocupavam
ĐŽŶƐŝŐŽŵĞƐŵĂƐǀŝǀĞƌŝĂŵĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂƐĞƟǀĞƐƐĞŵŵŝůĂŶŽƐŽƵŵĂŝƐ͘
ůĞƐŶƵŶĐĂƟǀĞƌĂŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞĨĂǌĞƌĂůŐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽƋƵĞĞƐƚĂǀĂŵ
ĨĂǌĞŶĚŽ͕ĞŽŵĞƐŵŽǀĂůĞƉĂƌĂĂƋƵĞůĂƐƋƵĞƐĞƐƵďŵĞƚĞƌĂŵăĂĚŽƌĂĕĆŽ
a Allah Todo-Poderoso. E se elas recebessem um milhão de anos de
vida, também teriam O adorado por tanto tempo.
Assim, como o Hadith menciona, odos serão julgados de acordo com o
ƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŵ͘^ĞĂƉĞƐƐŽĂŶĆŽƟŶŚĂŶĞŶŚƵŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽƌĞĂůĚĞĂĚŽƌĂƌ
ƐĞƵ^ĞŶŚŽƌƐŽǌŝŶŚĂ͕ĞŶƚĆŽĞůĂƐĞƌĄĐŽůŽĐĂĚĂůŽŶŐĞĚĂŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞ
ĞƵƐŶŽŝĂĚŽ:ƵşǌŽĞůĂŶĕĂĚĂŶŽ/ŶĨĞƌŶŽƉĂƌĂƐĞŵƉƌĞ͕ĞǀŝĐĞͲǀĞƌƐĂ͘
WŽƌĞƐƐĞŵŽƟǀŽ͕ĠƚĆŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐŽůŚĞŵƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ
no que elas estão fazendo com suas vidas. É incrível que algumas
ƉĞƐƐŽĂƐƉĂƐƐĞŵǀĄƌŝŽƐŵĞƐĞƐƉĞƐƋƵŝƐĂŶĚŽŽƉĕƁĞƐĂŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂƌ
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um carro que só podem guardar por alguns anos, mas não dão nem
ƵŵĂŚŽƌĂƉĂƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽƐĞŶƟĚŽĚĞƐƵĂƐǀŝĚĂƐĞƐƵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵ
ƋƵĞůĞƋƵĞŽƐƚƌŽƵǆĞŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͘ZĞĐĞďĞƵƵŵĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂĞ͕ƉĂƌĂ
ŵƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ŶŽĮŶĂů͕ĞƌĂƚƵĚŽƐŽďƌĞƐĞƌǀŝƌĂƐŝŵĞƐŵŽƐĞŶĆŽĂŽ
seu Criador.
KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ ŽƐ ĚĞƚĂůŚĞƐ ĚŽ &ƵƚƵƌŽ Ğ ƐĞƵ ĞƐƚƵĚŽ ƐĆŽ ĂƐƐƵŶƚŽƐ
ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƉƌŽĨƵŶĚŽƐŶŽ/ƐůĂŵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŐƌĂŶĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ
do Alcorão Sagrado e da Sunnah. Essa breve discussão foi apenas com
ŽŽďũĞƟǀŽĚĞĚŝƐĐƵƟƌĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐƉŽƌƚƌĄƐĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĞŵŽƐƚƌĂƌĂ
ĨĂůƚĂĚĞ͞ĨĠĐĞŐĂ͟ŶŽ/ƐůĂŵ͘WĂƌĂŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽ
WĂƌĂşƐŽĞ&ŽŐŽĚŽ/ŶĨĞƌŶŽŶŽ/ƐůĂŵ͕ĐŽŶƐƵůƚĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐ
ŶŽĮŶĂůĚĞƐƚĞůŝǀƌŽ͘
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([FHOHQWHV0DQHLUDVR&DPLQKRSDUDR3DUDtVR
ƐƚĞ ďƌĞǀĞ ĐĂƉşƚƵůŽ ĞƐƚĄ ƐĞŶĚŽ ĞƐĐƌŝƚŽ ƉĂƌĂ DƵĕƵůŵĂŶŽƐ Ğ ŶĆŽ
Muçulmanos. Para os Muçulmanos, é um lembrete do qual todos
ŶſƐƉŽĚĞŵŽƐŶŽƐďĞŶĞĮĐŝĂƌ͘ĞǀĞƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂŶŽƐŐƵŝĂƌĚĞǀŽůƚĂă
ĞǆĐĞůĞŶƚĞĐŽŶĚƵƚĂĞǆŝďŝĚŽƉĞůŽWƌŽĨĞƚĂDƵŚĂŵŵĂĚ ᕟ que, por si
Ɛſ͕ĠƵŵĚŽƐŵĠƚŽĚŽƐŵĂŝƐĞǆĐĞůĞŶƚĞƐĞĞĮĐĂǌĞƐƉĂƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂ
ďĞůĞǌĂĚŽ/ƐůĂŵƉĂƌĂŽƐŽƵƚƌŽƐĞĐŚĂŵĄͲůŽƐƉĂƌĂŝƐƐŽ͘
Para os nãos Muçulmanos, porém, este capítulo serve para dois
ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ͘WƌŝŵĞŝƌĂŵĞŶƚĞ͕ĞůĞĚĄƵŵĂŽůŚĂĚĂƉƌŽĨƵŶĚĂŶŽƐďĞůŽƐ
ĞŶƐŝŶĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐƐĂŶŽďƌĞƌĞůŝŐŝĆŽŶĂĄƌĞĂĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ͕
ĞĐŽŵŽŽ/ƐůĂŵĚĄġŶĨĂƐĞƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ƉĞƌĚŽĂƌŽƵƚƌŽƐ͕
ƐŝŶĐĞƌŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉĂŝǆĆŽ͕ŐĞŶƟůĞǌĂ͕ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ͘
Em segundo lugar, oferece um guia sobre como os Muçulmanos devem
ƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌƉĂƌĂĐŽŵŽƐŶĆŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌĂŐĞŵĞͬŽƵ
convivem com Muçulmanos.
ĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƐƚĂƐĞƌĂǌŽĄǀĞŝƐƐĞĂďƐƚĠŵĚĞ
julgar outros com base nas ações de uma minoria de seus adeptos,
pois não querem suas próprias religiões ou nacionalidades para sejam
julgadas de maneira semelhante.
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ŽƐĂůĞŵĆĞƐĚĞǀĞƌŝĂŵŶĆŽƐĞƌũƵůŐĂĚŽƐƉĞůĂƐĂĕƁĞƐĚŽ
ƉĂƌƟĚŽŶĂǌŝƐƚĂ͕ŶĞŵŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽŵĠĚŝŽƐĞũĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽƐ
ŵĂƵƐͲƚƌĂƚŽƐĞŽƉƌĞƐƐĆŽĚĞŶĂƟǀŽƐĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐŽƵĞƐĐƌĂǀŽƐĂĨƌŝĐĂŶŽƐ͘
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƌŝƐƚĆŽƐƚĂŵďĠŵĮĐĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŵĞŶƚĞŚŽƌƌŽƌŝǌĂĚĂĐŽŵ
ĂďĂƌďĄƌŝĞĚĂƐ'ƵĞƌƌĂƐĚĂƐƌƵǌĂĚĂƐŽƵĚĂ/ŶƋƵŝƐŝĕĆŽƐƉĂŶŚŽůĂ͘Ğ
ĨĂƚŽ͕ĞƐƚĂĠĂŵĞƐŵĂůſŐŝĐĂƋƵĞŽŐƌĂŶĚĞďŽǆĞĂĚŽƌDƵŚĂŵŵĂĚůŝ
ƵƐŽƵƋƵĂŶĚŽƵŵƌĞƉſƌƚĞƌƌŝƐƚĆŽƉĞƌŐƵŶƚŽƵĐŽŵŽƐĞƐĞŶƟĂƐĂďĞŶĚŽ
ƋƵĞƉƌĂƟĐŽƵĂŵĞƐŵĂƌĞůŝŐŝĆŽƋƵĞKƐĂŵĂŝŶ>ĂĚĞŶƋƵĂŶĚŽĞůĞ
ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂŽƌĞƉſƌƚĞƌ͗͞ŽŵŽǀŽĐġƐĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞ,ŝƚůĞƌƉĂƌĂĂƐƵĂƌĞůŝŐŝĆŽ͍͟
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8PD$PRVWUDGD2ULHQWDomRGR3URIHWDᕟ6REUHDV0DQHLUDV
DƵŝƚŽƐĚŽƐ,ĂĚŝƚŚƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĂďĂŝǆŽƚĂŵďĠŵƐĆŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽ
capítulo sobre a Sunnah do Profeta Muhammad ᕟ. Muçulmanos e os
ŶĆŽƐDƵĕƵůŵĂŶŽƐƐĆŽŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽƐĂĞǆƉůŽƌĂƌŵĂŝƐĚŽůĐŽƌĆŽ^ĂŐƌĂĚŽ
e da Sunnah para aprender como tornarem-se pessoas melhores e
ĂĚŽƌĂĚŽƌĞƐŵĞůŚŽƌĞƐ͘^ĞŵĚƷǀŝĚĂ͕ůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽŶĆŽƐĞŝŵƉŽƌƚĂ
com a nossa adoração, se essa adoração é acompanhada por uma
falta de bondade e preocupação para com as pessoas, animais e meio
ambiente ao nosso redor.

6REUHD([FHOrQFLDGDV%RDV0DQHLUDV
1. ^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: O Mensageiro de Allah ᕟ disse:͞KƐĐƌĞŶƚĞƐƋƵĞ
mostram a fé mais perfeita são aqueles que têm as melhores
maneiras, e o melhor de vós é aquele que é o melhor para
com sua esposa”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ
2. ^ĞŐƵŶĚŽďƵĂƌĚĂ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Nada será mais
pesado na balança de boas ações de crente no dia de
ZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽĚŽƋƵĞƐƵĂƐďŽĂƐŵĂŶĞŝƌĂƐ͘ůůĂŚŽĚĞŝĂĂůŐƵĠŵ
que usa linguagem obscena ou grosseira”. (Relatado por
ůͲdŝƌŵŝǌŚŝͿ

6REUH(VWDU6DWLVIHLWRFRPRTXH9RFr7HP
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗
o Mensageiro de Allah ᕟ disse: ͞KůŚĞƉĂƌĂĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƐĆŽ
inferiores a você e não olhe para aqueles que são superiores a
você, pois isso te impedirá de menosprezar os favores de Allah
ƉĂƌĂƐŽďƌĞƟ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ

6REUHR0HOKRU7LSRGH6XVWHQWR
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Não há sustento tão
melhor para um homem do que aquilo que ele ganha por conta
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própria do seu trabalho manual. Davi, porque Profeta de Allah
se alimentava apenas com esforços de seu trabalho manual”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ

6REUH$OJXPDVGDV0HOKRUHV$o}HVGR,VODP
^ĞŐƵŶĚŽďĚƵůůĂŚŝŶŵƌŝŶůͲĂƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽ
ĐŽŵĞůĞƐͿŝŶĨŽƌŵŽƵ͗hŵŚŽŵĞŵƉĞƌŐƵŶƚŽƵĂŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽ
de Allah ᕟ: ͞YƵĂůĂƚŽŶŽ/ƐůĂŵĠŽŵĞůŚŽƌ͍͟ůĞƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗
“Alimentar os pobres e necessitados, e dar Saudações a quem
você conhece e a quem você conhece”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝ
ĞDƵƐůŝŵͿ

&DULGDGH+RQUDH$OWR6WDWXV
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗
o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “A riqueza nunca é diminuída
pela doação de caridade. Allah aumenta a honra de quem perdoa
os outros e aquele que mostra humildade para com outras
pessoas, assim, buscando o prazer de Allah, Allah exalta-o no
status”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUHR9HUGDGHLUR6LJQLÀFDGRGD$UURJkQFLD
^ĞŐƵŶĚŽďĚƵůůĂŚŝŶDĂƐƐǭƵĚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗ŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse: “Aquele possui no seu
coração o menor grau de arrogância não entrará no Paraíso.
“Alguém disse”: Um indivíduo gosta de usar roupas e sapatos
ďŽŶŝƚŽƐ͍KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ respondeu dizendo: “Allah é
tão Belo e ama a beleza”. Arrogância é ridicularizar ou rejeitar
a Verdade e menosprezar as pessoas”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUHD2UGHPSDUD)DFLOLWDUDV&RLVDVjV3HVVRDV
^ĞŐƵŶĚŽŶĂƐƐ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗K
Profeta ᕟ disse: ͞&ĂĐŝůŝƚĞŝĂƐĐŽŝƐĂƐĞŶĆŽĂƐƚŽƌŶĞŝĚŝİĐĞŝƐ͘ŶŝŵĞŝ
ĂƐƉĞƐƐŽĂƐƚƌĂŶƐŵŝƟŶĚŽďŽĂƐŶŽǀĂƐĂĞůĂƐ͕ĞŶĆŽĂƐĚĞƐĂŶŝŵĞŝ
;ĐŽŵŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚĞͿ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ
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6REUHD([FHOrQFLDGD0RGpVWLD
^ĞŐƵŶĚŽ/ŵƌĂŶŝŶ,ƵƐƐǁĂŝŶ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗ŽDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚᕟ disse: “A modéstia não traz
nada que não seja bom”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ

6REUH D %RQGDGH QRV 1HJyFLRV H QR TXH GL] 5HVSHLWR DRV
(PSUpVWLPRV
^ĞŐƵŶĚŽ:Ăďŝƌ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗K
Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Que a Misericórdia de Allah
esteja com um indivíduo que adota uma espécie e atitude
fácil quando vende, compra e, quando exige o reembolso dos
empréstimos que ele concedeu”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝͿ
Segundo Abu Mass`ud Al-Badri (que Allah esteja satisfeito com
ĞůĞͿŶĂƌƌŽƵ͗KDĞŶƐĂŐĞŝƌŽĚĞůůĂŚ ᕟ disse: “Uma pessoa
dentre as pessoas que viveram antes de vós será chamada para
ƉƌĞƐƚĂƌĐŽŶƚĂƐƉŽƌůůĂŚŶŽĚŝĂĚĞZĞƐƐƵƌƌĞŝĕĆŽ͘EĞŶŚƵŵĂďŽĂ
ação excepcional foi encontrada em seu crédito, exceto que ele,
será um homem rico, tinha relações com as pessoas e ordenava
que seus servos mostrar indulgência para com aqueles que
estavam tendo dificuldade de reembolsar seus empréstimos.
Sobre isso, Allah, o Exaltado e Majestoso dirá: ‘Tenho mais
direito a essa característica (de indulgência), então revoguem
os pecados deste homem”.;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUHD([FHOrQFLDGD$WLWXGHGR&UHQWH
^ĞŐƵŶĚŽ^ƵŚĂŝď;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿŶĂƌƌĂ͗K
Mensageiro Allah ᕟ disse: “Quão maravilhosa / impressionante
é a atitude do crente, pois sua atitude é sempre boa, e isso
não se aplica para ninguém, exceto o crente. Se algo de bom
acontecer com ele, agradece e isso é bom para ele. E se algo
ruim acontece com ele, aguenta com paciência, e isso é bom
para ele”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ
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6REUHD%RQGDGHFRPDV9L~YDVHRV3REUHV
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Alguém que se esforça
para ajudar as viúvas e os pobres é como aquele que luta no
ĐĂŵŝŶŚŽĚĞůůĂŚ͘͟KŶĂƌƌĂĚŽƌĚŝƐƐĞ͗ƵĂĐŚŽƋƵĞĞůĞĂĐƌĞƐĐĞŶƚŽƵ
também: “Eu o considerarei como aquele que se levante (para
oração) sem descanso e, como aquele que observa jejuns
ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͘͟;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌůͲƵŬŚĂƌŝĞDƵƐůŝŵͿ

6REUHD%RQGDGHHD+RVSLWDOLGDGHFRPR3Uy[LPR
^ĞŐƵŶĚŽďƵ^ŚƵƌĂŝŚůͲ<ŚƵǌĂŝ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵ
ĞůĞͿŶĂƌƌŽƵ͗KWƌŽĨĞƚĂ ᕟ disse: “Ele que acredita em Allah e
ŶŽƷůƟŵŽĚŝĂ͕ƐĞũĂŐĞŶƟůƉĂƌĂĐŽŵƐĞƵǀŝǌŝŶŚŽ͘ĂƋƵĞůĞƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĂĞŵůůĂŚĞŶŽƷůƟŵŽĚŝĂ͕ĚĞǀĞŵŽƐƚƌĂƌŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚĞ
ĂŽƐĞƵĐŽŶǀŝĚĂĚŽ͘ĂƋƵĞůĞƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂĞŵůůĂŚĞŶŽƷůƟŵŽ
ĚŝĂ͕ĞŶƚĆŽƋƵĞĨĂůĞďŽĂƐƉĂůĂǀƌĂƐ͕ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽƋƵĞĮƋƵĞĞŵ
silêncio”. ;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

6REUHD5HODomRHQWUH)pH)UDWHUQLGDGH
^ĞŐƵŶĚŽŶĂƐƐŝŶDĄůŝŬ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: O Profeta ᕟ disse: “Ninguém de vós realmente acredita
até que ame para seu irmão aquilo que ele ama por si mesmo”.
;ZĞůĂƚĂĚŽƉŽƌDƵƐůŝŵͿ

$9LUWXGHGH2FXOWDUDV)DOKDVGRV2XWURV
^ĞŐƵŶĚŽďƵ,ƵƌĂŝƌĂŚ;ƋƵĞůůĂŚĞƐƚĞũĂƐĂƟƐĨĞŝƚŽĐŽŵĞůĞͿ
narra: o Mensageiro de Allah ᕟ disse: “Allah encobrirá no dia
da Ressurreição os defeitos (falhas) daquele que encobre as
falhas dos outros neste mundo”. ;ZĞůĂƚĂĚŽDƵƐůŝŵͿ
Portanto, espera-se que os Muçulmanos humildemente voltem
ĂƌƌĞƉĞŶĚŝĚŽƐĚŝĂŶƚĞĚĞůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽĞƐĞĞƐĨŽƌĐĞŵŵƵŝƚŽĐŽŶƚƌĂ
ĂƐ ƚĞŶƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ^ĂƚĂŶĄƐ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞůĞƐ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƚŽƌŶĞŵ ŽƐ
ĞŵďĂŝǆĂĚŽƌĞƐĚĞƐƚĂŶŽďƌĞƌĞůŝŐŝĆŽ͘ƋƵĞĞůĞƐƚĂŵďĠŵƉŽƐƐĂŵƐĞƌ
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ĞǆĞŵƉůŽƐĚĞŵŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ͕ĐĂƌŝĚĂĚĞ͕ƚŽůĞƌąŶĐŝĂĞƌĞƟĚĆŽŐĞƌĂůƋƵĞ͕
sem dúvida, a religião produziu ao longo de muitos séculos, chamando
todos os povos para o sucesso e a luz na adoração somente a Allah
Todo-Poderoso traz - Amin.
Além disso, para aqueles que ainda não aceitaram o Islam, espera-se
ƋƵĞĞůĞƐƌĞŇĞƚĂŵƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĞŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ
apresentados neste livro, lembrando que certamente esta vida é um
presente e uma oportunidade que não devem ser desperdiçados de
forma alguma. Como você vai se encontrar com seu Senhor, depois que
ƐĞƵƚĞŵƉŽĞǆƉŝƌĂƌŶĞƐƚĂǀŝĚĂ͕ƚĞŶĚŽƉĂƐƐĂĚŽĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂƉĞƌƐĞŐƵŝŶĚŽ
ƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐĚĞƐĞũŽƐĞŶĆŽƐĞĐƵƌǀĂŶĚŽƉĂƌĂĂĚŽƌĄͲ>Ž͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌ
ƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐƚĞƌŵŽƐ͍ũĂĂŶƚĞƐƋƵĞƐĞũĂƚĂƌĚĞĚĞŵĂŝƐ͕ŽƵǀŽĐġƚĞƌĄ
o resto da eternidade para se arrepender de sua inação.
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'U$OL6KHKDWD
Kƌ͘ůŝ^ŚĞŚĂƚĂŶĂƐĐĞƵĞŵ,ĂƌĨŽƌĚŽƵŶƚǇ͕DĂƌǇůĂŶĚ͕ĮůŚŽĚĞƉĂŝƐ
que emigraram do Egito para a América. Recebeu seu diploma de
ďĂĐŚĂƌĞůĞŵŝŽůŽŐŝĂDŽůĞĐƵůĂƌƉĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĂ&ůſƌŝĚĂĞŶƚƌĂů͕
Orlando em 1996 e graduou-se em Medicina pela Universidade de
DŝĚǁĞƐƚĞƌŶŶŽƌŝǌŽŶĂĞŵϮϬϬϬ͘ƌ͘ůŝ^ŚĞƌĂƚĂƌĞĐĞďĞƵƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĞŵDĞĚŝĐŝŶĂĚĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞ&ĂŵşůŝĂĞ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĠĐĞƌƟĮĐĂĚŽĞŵDĞĚŝĐŝŶĂĚĞ&ĂŵşůŝĂ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĞ
ƉƌĂƟĐĂDĞĚŝĐŝŶĂĚĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞŵƉĞƌşŽĚŽŝŶƚĞŐƌĂů͕ĂůĠŵĚĞƐĞ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƌƉĂƌĂĂŵĞĚŝĐŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĂƵǆşůŝŽĚĞĚĞƐĂƐƚƌĞƐ
ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘Kƌ͘ůŝ^ŚĞƌĂƚĂƚĂŵďĠŵĞƐƚĄĞŶǀŽůǀŝĚŽ
ĐŽŵŽ ĚĞĨĞŶƐŽƌ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƌŝĂŶĕĂƐ ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚĂƐ ĐŽŵ
ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĚŽĂƵƟƐŵŽĞĚŽĞƐƉĞĐƚƌŽĂƵƟƐƚĂ͘
ŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƉƵƌĂŵĞŶƚĞ/ƐůąŵŝĐŽ͕Žƌ͘ůŝ͕ĐŽŵŽĠĐŽŶŚĞĐŝĚŽ
por muitos de seus pacientes, professores, alunos e colegas, teve a
oportunidade única de receber a maior parte de sua educação Islâmica
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽŵĠƚŽĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĞƐƚƵĚĂƌĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƐŽďĂĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ
de estudantes Islâmicos. Além disso, ele teve a honra de receber a
ĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ;/ũĂĂǌĂŚͿĞŵǀĄƌŝĂƐŽďƌĂƐ/ƐůąŵŝĐĂƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ĐŽŵŽŽƐϰϬ
,ĂĚŝƚŚƐĚĞŶŶĂǁĂǁŝ͕ƋƵŝĚĂŚůͲtĂƐƐƟǇĂŚĞ^ŝƌĂƚĚŽWƌŽĨĞƚĂᕟ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĞĞƐƚĄƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽĞŵĚŝƌĞĕĆŽĂƵŵ/ũĂĂǌĂŚŶĂƌĞĐŝƚĂĕĆŽ
do Nobre Alcorão, bem como na famosa enciclopédia Hadith Sahih
ůͲƵŬŚĂƌŝ͘Kƌ͘^ŚĞƌĂƚĂƚĂŵďĠŵĠĂƵƚŽƌĚĞǀĄƌŝŽƐĂƌƟŐŽƐĞůŝǀƌŽƐ
ĚĞƚĂůŚĂĚŽƐƐŽďƌĞǀĄƌŝŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐ/ƐůąŵŝĐŽƐĞŵƵŝƚĂƐĚĞƐƵĂƐƉĂůĞƐƚƌĂƐ
e aulas gravadas podem ser encontradas on-line. Atualmente, ele
ĐŽŶƟŶƵĂďƵƐĐĂŶĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŽŵŵƵŝƚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŽƐĚĞĚĞƐƚĂƋƵĞ͕
ĂůĠŵĚĞĞŶƐŝŶĂƌƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐĂůƵŶŽƐĞŵKƌůĂŶĚŽ͕ŶĂ&ůſƌŝĚĂ͕ƚĂŵďĠŵ
outros alunos on-line.
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-XOLH60DLU-'03+
:ƵůŝĞŶĂƐĐĞƵŶĂ&ŝůĂĚĠůĮĂ͕WĞŶƐŝůǀąŶŝĂ͕ĚĞƵŵĂĨĂŵşůŝĂĂƚĞŝĂͬĐƌŝƐƚĆ͘
Ela frequentou o Colégio Smith, uma das Sete Irmãs, um grupo de
faculdades de elite de mulheres no nordeste dos EUA. Mais tarde,
ĞůĂƐĞĨŽƌŵŽƵĞŵĚŝƌĞŝƚŽŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞWĞŶƐŝůǀąŶŝĂĞĞǆĞƌĐĞƵ
advocacia por oito anos, incluindo cargos em um amplo escritório de
advocacia como promotora.
:ƵůŝĞƌĞĐĞďĞƵŽơƚƵůŽĚĞDĞƐƚƌĞĞŵ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂƉĞůĂƐĐŽůĂĚĞ^ĂƷĚĞ
WƷďůŝĐĂ:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐůŽŽŵďĞƌŐĞƌĞĐĞďĞƵƵŵĐĂƌŐŽŶĂ&ĂĐƵůĚĂĚĞĚĞ
^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͕ŽŶĚĞƉƵďůŝĐŽƵŵƵŝƚŽƐĂƌƟŐŽƐĞŵƐĞƵĐĂŵƉŽĞƚƌĂďĂůŚŽƵ
ĐŽŵŽĞĚŝƚŽƌĂĚĞƵŵĂƌĞǀŝƐƚĂĐŝĞŶơĮĐĂ͘
EŽƐĂŶŽƐϵϬ͕:ƵůŝĞĐŽŵĞĕŽƵĂƉĞƐƋƵŝƐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞůŝŐŝƁĞƐ͘ůĂĂĐĂďŽƵ
ĂĐĞŝƚĂŶĚŽŽ/ƐůĂŵĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϬϭ͘ĞƐĚĞĞŶƚĆŽ͕ĞůĂƚĞŵĂƵŵĞŶƚĂĚŽ
ĂƟǀĂŵĞŶƚĞƐĞƵĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽďƌĞŽ/ƐůĂŵ͕ĂůĠŵĚĞĞƐƚĂƌĞŶǀŽůǀŝĚĂ
ĞŵƉƌŽũĞƚŽƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶƚĞƌͲƌĞůŝŐŝŽƐĂĞĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂǀŽůƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽ
aprimoramento das relações entre Muçulmanos e nãos Muçulmanos
que residem nos EUA. Atualmente, Julie e seu marido moram em
DĂƌǇůĂŶĚĐŽŵƐƵĂƐĮůŚĂƐŐġŵĞĂƐ͘ůĠŵĚĞĐƌŝĂƌĮůŚŽƐ͕ĞůĂĐŽŶƟŶƵĂ
escrevendo e editando.

+HDWKHU(O.KL\DUL
,ĞĂƚŚĞƌů<ŚŝǇĂƌŝŶĂƐĐĞƵĞŵϭϵϴϮĞĨŽŝĐƌŝĂĚĂĐŽŵƵŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĐƌŝƐƚĆĞŵ,ƵŶƟŶŐƚŽŶ͕ts͘ŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƌĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌ
DƵĕƵůŵĂŶŽƐĂŽĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ͕ĞůĂƚĞŶƚŽƵĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞƌƌŽƐŶŽEŽďƌĞ
Alcorão. No entanto, a verdade e o amor que ela encontrou no Alcorão
^ĂŐƌĂĚŽĂůĞǀĂƌĂŵĂƐĞƚŽƌŶĂƌDƵĕƵůŵĂŶĂĞŵũƵůŚŽĚĞϮϬϬϭ͘ĞƐĚĞ
então, Allah Todo-Poderoso a abençoou com maior conhecimento
de Sua religião e um maravilhoso modo de vida. Lendo e escrevendo
ƉŽĞƐŝĂ/ƐůąŵŝĐĂƚŽƌŶŽƵͲƐĞƉĂƌƚĞĚĞƐĞƵŵĞŝŽĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ
que ela se envolvesse em uma pesquisa mais profunda dos desejos
ŵĂŝƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐĚĞƐĞƌǀŝƌƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůůĂŚŽůơƐƐŝŵŽ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
,ĞĂƚŚĞƌƌĞƐŝĚĞĞŵsŝƌŐşŶŝĂĐŽŵƐƵĂĨĂŵşůŝĂ͘
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:ƵŵĂD͘ŶůŝEĂŶŐƵſŶĂƐĐĞƵŶĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϳϬ͕ŶĂĂůĚĞŝĂĐŽŵƵŶĂů
ĚĞ ƌŝŵďĂ͕ ŝƐƚƌŝƚŽ ĚĞ YƵŝƐƐĂŶŐĂ͕ ƉƌŽǀşŶĐŝĂ ĚĞ ĂďŽ ĞůŐĂĚŽ ʹ
DŽĕĂŵďŝƋƵĞ͘ĞƉĂŝƐŵƵĕƵůŵĂŶŽƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƵĞĞƐƚƵĚŽƵƐŽďƌĞŽ/ƐůĂŵ
desde pequeno na sua terra natal, mais tarde, quando jovem, viajou
ƉĂƌĂĂĐĂƉŝƚĂůĚŽƉĂşƐʹDĂƉƵƚŽĞĚĞůĄƉĂƌĂĂĐŝĚĂĚĞĚĞDĂĚŝŶŚĂʹ
ZĞŝŶŽĚĂƌĄďŝĂ^ĂƵĚŝƚĂŽŶĚĞƐĞĨŽƌŵŽƵĞŵ:ƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂ/ƐůąŵŝĐĂ
ŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ/ƐůąŵŝĐĂĚĞDĂĚŝŶĂŚŶŽĂŶŽĚĞϮϬϬϲ͘
ŵϮϬϬϳ͕ĨŽŝĐŽŶǀŝĚĂĚŽƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌŶŽĞŶƚƌŽĚĞŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽ/ƐůĂŵ
ƉĂƌĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂĞĂƌŝďĞʹ/>ŶŽƌĂƐŝů͘&ŽƌŵŽƵͲƐĞƚĂŵďĠŵ
em Letras pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente atua
ĐŽŵŽdƌĂĚƵƚŽƌ͕ŝǀƵůŐĂĚŽƌ͕WĂůĞƐƚƌĂŶƚĞ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌĚĂ>şŶŐƵĂƌĂďĞĞ
Religião na cidade de São Bernardo do Campo – SP – Brasil.

