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Em nome do Altíssimo 

Prezado (a) Leitor (a),

m mundo que necessita de entendimento. Com base neste mote, lem-
bramos e ressaltamos um dos motivos que nos levou a trazer ao pú-
blico uma revista que dialogue sobre o Islã e os muçulmanos: a busca 
do outro. Aquilo que não se conhece é temido. Portanto, pretendemos, 
por meio da Revista Islâmica Evidências, construir uma ponte entre 
os muçulmanos e os não muçulmanos, aproximando-os e trazendo ao 
público em geral informações que o auxiliem a entender melhor o 
Islã.

Neste número, o leitor encontra matérias e artigos que abordam 
aspectos dogmáticos e doutrinários basilares da Religião Islâmica. Destacamos a exegese 
da segunda Surata do Alcorão Sagrado, denominada Al-Báqara. Após a análise da Surata 
de Abertura (Al-Fátiha), levada a cabo nas edições anteriores, número a número traremos 

um estudo sobre os demais capítulos da Escritura. Com isso, procuramos tornar mais claro 
o entendimento do Livro Sagrado dos Muçulmanos – aliás, uma das publicações mais procu-
radas e vendidas em todo o mundo. 

Também trazemos matérias que abordam valores e conceitos importantes, como a ques-
tão do Monoteísmo e os atributos divinos, aspectos fundamentais para compreender um pou-
co melhor esta realidade profunda e intrinsecamente ligada à nossa vida: a Divindade. A 
Deus, elevado e exaltado seja, os muçulmanos dirigem os mais belos atributos – beleza, 
sabedoria, onipresença, clemência, misericórdia, entre outros, num total de 99 – que tentam 
nos dar uma idéia, apenas, de Sua infinita majestade. 

Outra questão muito importante abordada neste número 03 de Evidências é a relevân-
cia da educação feminina. O Islã propugna, desde seu nascimento, a elevação da condição 
feminina. O Ayatollah Sayyed Ali Khamenei (r.a.) aborda este importante assunto num texto 
esclarecedor e instigador. “Sem dúvida, o conhecimento pertence tanto aos homens quan-
to às mulheres”, afirma ele. Dessa maneira, contradiz de forma contundente aqueles que 
disseminam a versão de que, para o Islã, a mulher deve ser mantida na ignorância. Nada 
mais falso. 

A Revista Islâmica Evidências também traz assuntos de interesse geral e que não es-
capam do escrutínio dos muçulmanos, por fazer parte do quotidiano de todos nós. Impor-
tante artigo do eminente Doutor Riad Younes aborda os riscos da vida sedentária para as 
crianças; outra competente colaboradora, a nutricionista Fabiana Borrego, escreve sobre 
o pão, alimento vital para uma dieta balanceada. De quebra, nos presenteia com uma de-
liciosa receita de “Pão de Maçã”. Saúde corporal, turismo e lazer também estão presentes 
neste número.
Enfim, desejamos aos nossos amigos uma excelente leitura!

E que a paz esteja convosco!
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NOTA EXPLICATIVA: Ao longo dos textos de “Revista Islâmica Evidências”, 
o leitor encontrará algumas siglas e sinais particulares, os quais explicamos a 
seguir: Após a menção ao nome do Profeta Muhammad, segue-se uma letra “S” 
entre parêntesis. Esta é a abreviatura da expressão arábe: “Salla allahu aleihi 
wa álihi wa sallam”, ou, traduzindo: “Deus o abençoe e lhe dê paz, bem como à 
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“radi’allah an-hu (an-ha)”, ou “Deus esteja satisfeito com ele (ela)”.
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Cartas Envie-nos sua opinião para: Revista Islâmica Evidências Rua Maria Marcolina, 487 - 1º an-
dar, sala 3 - São Paulo - SP. CEP: 03011-001 ou pelo e-mail evidencias_islamicas@hotmail.

Deus, o Altíssimo, diz: “Em suas histórias há um exemplo para os sensatos” (12:111). Foi dito: “O sensato é quem 
aproveita a advertência dos outros, quem consulta as pessoas e participa de suas idéias.” Leitor, esta página é dedica-
da à sua participação: opiniões, pensamentos, críticas e sugestões. Basta enviar sua mensagem pela internet ou carta, 
citando sempre o seu nome, número do RG e endereço. Devido ao espaço disponível, algumas mensagens podem ser 

editadas. Desde já, agradecemos por sua contribuição.

CoNGRATuLAçõES

Parabéns pelo trabalho realizado. Contínuo 

êxito em vossas atividades.

Antônio Salim Curiati - Deputado Estadual
São Paulo - SP

ToLERÂNCIA NAS DIFERENçAS

Parabéns! A revista é muito atraente!
Gostaria apenas que estabelecesse um diálogo com os 
brasileiros, que houvessen um intercâmbio de cultura.

Ela deverá aproximar nossos povos, afinal, as 
diferenças só nos enriqueceram mutuamente.

Cecília dos Anjos Paula
São Paulo - SP

ARquITETuRA

Em nome do Altíssimo! Assalamo aleikum
A Revista Evidências 2 está ótima!  Excelente conteúdo e 

apresentação muito bonita. Penso que os temas de 
interesse geral são bem-vindos, mas devem ocupar o 

mínimo de espaço na revista, pois eles já são abordados em 
muitas outras publicações. Gostei especialmente da matéria 
“Legado Islâmico na Arquitetura”. Acho que o tema merece 

mais abordagens nos próximos números.
Um abração!  Salam!

Paulo Argolo
Rio de Janeiro - RJ

SuRPRESA 

Fiquei surpresa com a apresentação dos temas por 

serem abordados com clareza e muita naturalidade. Os assuntos 

são pertinentes a dúvidas e curiosidades de 

muitos que só conhecem a cultura islâmica do lado de fora. 

Fico muito feliz ao sentir uma preocupação de 

vocês com a língua portuguesa, tão esquecida hoje em dia !

Parabéns !

Fica com Deus!

Isabel Maria Calisto Moraes de Felice
São Paulo - SP

VALE A PENA CoNHECER?

Vivemos em um mundo em constante transformação. 
A era da tecnologia nos obriga a estarmos em constante 

atualização. O sucesso individual depende de cada um de 
nós e é por isso que aceitei a conhecer a cultura islâmica.

Através da Revista Evidências é muito fácil, gostoso e 
prazeroso fazer essa viagem de informações e 

conhecimentos. A Revista Islâmica Evidências direciona 
muito bem um principiante na cultura Islã. Parabéns a todos 

os colaboradores, tenho certeza que a Revista irá quebrar 
muitos paradigmas e vencer a imagem negativa que fazem 

dessa linda cultura. Sucesso !

Marisa Boyadjian Francisco 
osasco - SP
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Mãe...
sta é a minha missiva para ti, no teu dia. Escrevo essas palavras 
com a tinta do meu sangue, no papel de meu coração; fecho-a 
com o meu amor e a minha fidelidade. Apresento-a com sinceri-
dade e lealdade. Aceita-a de mim e tolera os meus erros, que são 
resultado da minha debilidade.

Mãe, tu és a educadora das gerações. Respondendo a um 
homem que lhe perguntou quem mais merecia a sua benevolên-
cia, Mohammad, o Nobre Mensageiro de Deus (S), afirmou: “A 

tua mãe”; ao perguntar pela segunda vez: “Quem mais?”, o Profeta (S) disse: 
“A tua mãe”; ao perguntar o homem, novamente: “Quem mais?”, Mohammad 
(S) falou: “A tua mãe.” Apenas na quarta oportunidade, quando o interlocu-
tor indagou novamente: “Quem mais?” o Mensageiro (S) respondeu: “O teu 
pai”.

Sim! Óh, mãe, tu és a face da comunidade. Tu és metade da sociedade 
como mulher, mas toda a sociedade como mãe, porque és a sua formadora, 
responsável primeira pela educação dos seus homens e mulheres.

Quando a primeira convulsão da vida se manifesta no ser humano, no seu 
aparecimento para a luz, tu o recebes com semblante carinhoso, com afeto e 
delicadeza. Reúnes, na tua natureza, os mais belos significados da sublimidade 

e do amor.
Em outro hadith célebre, declarou o Nobre Profeta (S): “o Paraíso 

repousa sob os pés das mães”.
Sim, tu, pequeno anjo em forma humana, és a figura querida e terna, 

és a figura de mãe, capaz de educar os filhos para serem pessoas de bem. 
Podemos dizer: Quando encontramos alguém que galgou os degraus da gló-

ria e da grandeza, há uma mãe na base deste sucesso, pois por trás de cada 
pessoa importante há uma mulher… és tu, mãe! 

Infinitas e agradecidas congratulações te dirijimos no teu dia.

E que Allah te abençoe eternamente!
1 - Hadith significa “Dito Profético” (NE).
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Interpretando o Alcorão
ASSAYYED SHARIF SAYYED

Exegese do
ALCORÃO SAGRADOParte 4
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Surat Al-Báqara

a segunda e a mais longa Surata 
(capítulo) do Alcorão Sagrado. É cer-
to que não foi revelada de uma só vez, 
mas em várias fases, de acordo com as 
necessidades da sociedade islâmica 
de Medina. Ela se distingue pela sua 
abrangência, estendendo-se pelos prin-
cípios da crença e as práticas religio-
sas, sociais, políticas e econômicas dos 

muçulmanos. Nessa Surata encontramos:
1. Textos a respeito do Monoteísmo e do conhecimento 
do Criador, desvendando os segredos do Universo.
2. Viagens ao Mundo Vindouro e da Ressurreição, vinculadas 
aos exemplos sensoriais, como a história de Abraão (a.s.), a 
ressuscitação do pássaro e a história de Uzair (a.s.).
3. Exemplos que estão ligados ao milagre do Alcorão e 
à importância do Livro do Poderoso Deus.
4. Uma longa sucessão de fatos a respeito da situação 
dos judeus, dos hipócritas e suas negativas quanto ao 
Alcorão e ao Islã.
5. Exposição da história dos profetas, principalmente 
de Abraão (a.s.) e Moisés (a.s.).
6. Esclarecimento de diferentes leis islâmicas quanto à 
oração, ao jejum, à jihad, ao hajj, à quibla (direção de 
culto), ao casamento, ao divórcio, ao comércio, à dívi-
da, aos juros, aos gastos, às punições, às proibições de 
alguns alimentos e algumas bebidas, aos jogos de azar, 
o anúncio das regras de testamento e coisas similares.

Quanto a sua denominação, é tirada da história 
da vaca dos israelitas, quando Moisés (a.s.) lhes pediu: 
“Deus vos ordena sacrificar uma vaca” (2:76).  

1.  Alef, Lam, Mim.
Vinte e nove Suratas (capítulos) do Alcorão ini-

ciam-se com letras separadas do alfabeto árabe. Essas 

É

  1 - Hadith significa “dito” (NE).

letras, como denotam os seus nomes, não formam uma 
palavra. Elas constituem um dos segredos do Alcorão. 
Os exegetas deram mais de vinte explicações sobre esse 
fato, dentre as quais, temos: Que representam nomes 
das suratas ou do Alcorão; que são atributos de Deus, 
o Altíssimo. Foi dito, também, que fazem parte das apa-
rências das quais somente Deus possui conhecimento. 

Uma das explicações mais aceitas é de que re-
presentam os nomes das suratas. Tradicionalmente, 
os árabes utilizavam letras para dar nomes às coisas 
e às pessoas. Por exemplo, deram ao pai de Háritha 
a alcunha de “Bin Lam Attá’i”, sendo que lam é o 
nome da letra que, no alfabeto árabe, correspondem 
à letra “L” do alfabeto português. Ao cobre deram o 
nome de Sad, equivalente ao som da letra “S”, mais 
fechada; ao dinheiro deram o nome de ‘ain (sem cor-
respondente em português), às nuvens deram o nome 
de ghain (também sem equivalente na língua portu-
guesa). Deram o nome a uma montanha de Kaf (equi-
valente à letra “K”) e deram à baleia o nome de Nun 
(equivalente ao “N” português).

Não se pode aplicar esta explicação de forma geral 
a todo o alfabeto, mas pode-se aceitá-la no caso de al-
gumas letras. Lemos no hadith1  do Imam Assádiq (a.s.) 
que “Tá Ha” – nomes de outras duas letras do alfabeto 
árabe, com sons da letra “T” e “H” aspirado – corres-
pondem a um dos nomes do Profeta (S) e significam: 
“Óh, quem procura a verdade e orienta para ela”. Com 
o passar do tempo, “Tá Ha”, como “Yá Sin” – equiva-
lentes ao “I” e ao “S” portugueses – passaram, paulati-
namente, a ser nomes particulares do Profeta (S).

O mais próximo da realidade, porém, é a com-
preensão de que Deus, glorificado seja, indicou, com a 
menção das letras, que o Alcorão milagroso é composto 
das mesmas letras que estão à disposição das crianças e 
dos ignorantes. Isso depois de desafiar os renegadores e 
os teimosos, revelando sua incapacidade de apresentar 
qualquer obra poética, ou uma surata sequer, similar à 
beleza e profundidade do Livro Sagrado. Deus, dessa 
maneira, provou, de forma patente, a incapacidade dos 
soberbos e arrogantes, mostrando que no Alcorão há 
um segredo e não há explicação para ele a não ser que 
se trata de uma obra de inspiração divina, não huma-
na.

Da mesma forma que Deus criou da terra tudo o 
que existe, como as várias espécies de seres vivos (o 
homem, com toda a sua complexidade, os mais belos e 
variados pássaros, as mais diversas e coloridas plantas 
e flores), da mesma forma que produzimos nessa terra 
as mais variadas culturas agrícolas, Deus, glorificado 
seja, criou, das letras sucessivas do alfabeto, concei-
tos, obras e assuntos com significados elevados. No 
Alcorão, organizou-os em formas belas de pronúncia, ALCORÃO SAGRADO
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2 - Plural de hadith, ou “ditos” (NE).

com expressões equilibradas, com um método peculiar, 
maravilhoso e milagroso. Essas mesmas letras estão à 
disposição do homem. Porém, ele é incapaz de produzir 
frases e expressões similares aos encontrados no Livro 
Evidente.

É importante citarmos aqui que a época do po-
liteísmo foi uma época de ouro da arte poética árabe. 
Os muitos documentos à nossa disposição comprovam 
que os árabes em geral, descalços, de aspecto rude e 
iletrados, desfrutavam de uma elevada sensibilidade 
nessa área da cultura. O que nos chegou de verso e pro-
sa daquela época mostra o poder do povo que habitava 
a Península Arábica de criar belas e finas expressões 
poéticas, que marcaram o apogeu da eloqüência na cul-
tura local. Esse talento era claramente demonstrado em 
reuniões de declamação. O mercado de Ucaz e outros a 
seu exemplo constituíam fóruns poéticos em que se ex-
pressava com clareza essa importância. Em Ucaz, além 
das transações comerciais e contatos sociais, havia um 
movimento cultural em que eram expostas as mais im-
portantes obras de poesia e prosa, terminando com a 
escolha do que de mais belo foi produzido durante o 
ano. Os cerca de dez poemas denominados Mu’allakát 
(literalmente “Pendurados”) são um paradigma desse 

fato. O poema vencedor era considerado uma grande 
honra para o poeta e a tribo à qual ele pertencia. 

Naquela época áurea da poesia árabe, o Alco-
rão surgiu para desafiar as pessoas: que produzis-
sem algo similar a ele. Porém, mesmo usando todo 
o seu talento e experiência na arte da composição 
e declamação, os melhores entre os poetas árabes 
foram incapazes de fazê-lo. 

Uma testemunha cabal a respeito do significa-
do das letras isoladas contidas no Alcorão Sagrado 
é o Imam Ali Ibn Hussein (a.s.), que em um de seus 
ahadith2  ensina: “Os coraixitas e os judeus não acre-
ditaram no Alcorão e disseram que era pura magia e 
que o Profeta o copiou de alguém. Então, Deus disse: 
‘Alef, Lam, Mim. Eis o Livro...’, ou seja: ‘Óh, Mo-
hammad, este é o Livro que Eu revelei a Ti, composto 
de letras das quais fazem parte o Alef, o Lam, e o 
Mim, e é formado de vosso idioma e de vosso alfa-
beto. Portanto, produzi algo semelhante a ele, se for-
des capazes’.” Há uma observação que apóia o que 
apresentamos até aqui sobre a exegese das letras: 
Logo depois delas, segue imediatamente a menção da 
grandiosidade do Alcorão, e isso indica o vínculo en-
tre as letras e a excelência do Livro Sagrado. Como 

�  -  Revista Islâmica Evidências



exemplo, citamos os seguintes versículos:
1. “Alef, Lam, Ra. Eis o Livro com versículos funda-
mentais, intensamente elucidados por parte do onis-
ciente, Prudentíssimo (...)”. (11:1)
2. “Tah, Sin. Estes são os versículos do Alcorão, o Li-
vro esclarecedor (...)” (27:1)
3. “Alef, Lam, Mim. Estes são os versículos do Livro 
Sábio (...)”  (24:1-2)

4. “Alef, Lam, Mim, Sad. (Eis aqui) um Livro, que te 
foi revelado (...)” (7:1-2)

    
2. Eis o Livro que é indubitavelmente a orientação.

Nós sabemos que a palavra “zálika” (aquilo), em 
árabe, indica coisa distante. Porém, como o Alcorão 
está entre as mãos das pessoas enquanto elas o lêem, 
deduzimos que, nestes casos, indica algo próximo. Daí 
traduzi-la por “eis”. O motivo de utilizar o pronome 
demonstrativo que expressa distância é a evidência da 
elevação do Alcorão, como se, na sua grandiosidade, 
ocupasse a condição de uma pérola rara na existência. 
As letras “Alef” e “Mim” foram empregadas no Livro 
para demonstrar a sua qualidade. “Eis o Livro” tem o 
sentido de ser perfeito, assim como dizemos “eis o ho-
mem” ou “eis o herói”.

Baseados nisso, o que se deseja com “Eis o Li-
vro” é demonstrar a perfeição de sua orientação, a 
abrangência de todas as particularidades das quais 
trata, o que o torna algo grandioso, orientador por 
excelência dos seres humanos, em todos os setores da 
vida e em todas as épocas.

“O Livro” quer dizer “o que está escrito”, ou “o 
manuscrito”. O Alcorão foi denominado de várias ma-
neiras, entre as quais citamos: 
a) “Livro”. Deus, o Altíssimo diz: “(Eis) um Livro 
Bendito, que te revelamos” (38:29)
b) “Alcorão”. Deus, o Altíssimo diz: “Em verdade, 
este Alcorão encaminha à senda mais reta” (17:9)
c) “Discernimento”. Deus, o Altíssimo diz: “Bendi-

to seja Aquele que revelou o Discernimento ao Seu 
servo” (25:1)
d) “Mensagem”. Deus, o Altíssimo diz: “Nós revela-
mos a Mensagem e somos o seu Preservador”. (15:9).
e) “Revelação”. Deus, o Altíssimo diz: “Certamente 
(este Alcorão), é uma revelação do Senhor do univer-
so. Com ele desceu o Espírito Fiel” (26:192-193).
f) “Narrativa”. Deus, o Altíssimo diz: “Deus revelou 
a mais bela narrativa” (39:23)
g) “Exortação”. Deus, o Altíssimo diz: “Ó humanos, já 
vos chegou uma Exortação do vosso Senhor” (10:57)
h) “Corrente”. Deus, o Altíssimo diz: “E apegai-vos 
todos à Corrente de Deus e não vos dividais” (3:103)
i) “Bálsamo”. Deus, o Altíssimo diz: “E revelamos, 
no Alcorão, aquilo que é Bálsamo e misericórdia 
para os crentes” (17:82)
j) “Discernimentos”. Deus, o Altíssimo diz: “Este (Alco-
rão) encerra Discernimentos do vosso Senhor” (7:203)
l) “Distinguidor”. Deus, o Altíssimo diz: “que esta é 
a palavra que distingue (o bem do mal), e não entre-
tenimento” (86:13-14)
m) “Prova”. Deus, o Altíssimo diz: “Ó humanos, já vos 
chegou uma Prova convincente, do vosso Senhor” (4:174)
n) “Luz”. Deus, o Altíssimo diz: “…seguiram a Luz 
que com ele foi enviada” (7:157)

Em outros trechos, encontramos a expressão “(…) 
que é indubitavelmente (...)”, ou seja, é impossível ter 
dúvida em relação a ele, porque o Alcorão testemunha 
a respeito de suas verdades. Esta expressão revela sua 
incontestável veracidade, grandiosidade, harmonia, so-
lidez, a profundeza dos seus significados, a sonoridade 
das suas palavras e termos. Sua eloqüência é de tal ní-
vel que afasta qualquer dúvida. 

As verdades do Alcorão tornam-se mais claras 
com a evolução das ciências e o descobrimento dos 
segredos dos mundos. Quanto mais completo se tor-
na o conhecimento humano, mais claros tornam-se os 
versículos do Alcorão.

A citação mais usual é a que nos indica que todo o 
Alcorão é orientação, pois Deus sabe mais.

Em outros momentos, encontramos a expressão 
“orientação para os tementes”. A palavra árabe para 
“orientação” tem vários significados no Alcorão, que 
podem ser resumidos em dois:
1. A orientação da criação. É o comando do Senhor do 
Universo para toda a criação, manifesto na organização 
das criaturas, das leis naturais que regem a existência. 
É claro que essa orientação abrange tudo que existe no 
Universo. O Alcorão diz, nas palavras de Moisés (a.s.): 
“Nosso Senhor foi quem deu a cada coisa, sua na-
tureza; logo a seguir, encaminhou-a com retidão!” 
(20:50).
2. A orientação legislativa: É instituída por meio dos 
profetas e dos livros celestiais. Deus, o Altíssimo, diz: 
“E os designamos líderes, para que guiassem os de-
mais segundo os Nossos desígnios” (21:73)
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Temos, ainda, a expressão “tementes a Deus.” A 
raiz de “Táqua” (temor) é “Wiqáya”, que originalmente 
significa conservação, resguardo. Na lei, significa guar-
dar-se do castigo de Deus, abandonando práticas ilíci-
tas. 

Narra-se que o Imam Assádiq (a.s.) disse: “(Táqua 
significa) O temor que Deus o veja onde Ele proibiu es-
tar e não o encontre onde Ele mandou estar.” Abdullah 
Ibn Al Mu’taz comparou táqua à situação de um indiví-
duo que segue por um caminho cheio de espinhos e se 
esforça em pisar com cuidado para não ser ferido ou 
evitar que os espinhos rasguem suas vestes. Ele disse: 

“O vinagre dos pecados menores e maiores é o temor.
Conduz-te como quem caminha sobre espinhos e teme o 

que vê Não desprezes as pequenas coisas, 
Pois as montanhas por pequenas pedras são formadas.” 

Essa comparação informa, também, que o temor 
não significa isolamento e afastamento da sociedade, 
mas o ingresso e a participação nela, evitando-se a cor-
rupção, mesmo que a sociedade seja corrupta. Somente 
com o temor é que se adquire honra mais elevada: “Sa-
bei que o mais honrado, dentre vós, ante Deus, é o 
mais temente” (49:13).

Por que a orientação do Alcorão foi especificada 
aos tementes, apesar de os tementes estarem orientados 
e não necessitar, portanto, de orientação?

A resposta é que o mestre ministra a aula a todos 
os discípulos, inteligentes e insipientes. Porém, quem se 
beneficia dos seus ensinamentos são os inteligentes e 
esforçados, cujo destino será o sucesso. É certo dizer: 
“O mestre é mestre dos bem sucedidos.”

O mesmo acontece com o Alcorão Sagrado. 
Ele se dirige a todos, sem exceção. Os que se be-
neficiam dele são os que se tornam crentes e teme-
rosos. Por isso, ele os especificou, dizendo: “Tu és 
somente um admoestador, para quem a (hora) 
teme” ( (79:45).

E diz: “Admoestarás somente a quem seguir a 
Mensagem” (36:11).

Quanto ao temente, ele segue de 
maneira correta na sua conduta e o seu te-

mor aumenta com o Alcorão: “quanto àqueles 
que se orientam, Ele lhes aumenta a orientação” 

(47:17).
Em outras palavras, podemos dizer que a terra ári-

da nada produz, mesmo que a chuva caia sobre ela mil 
vezes. A fertilidade da terra é uma condição do aprovei-
tamento da chuva. O campo da existência humana não 
aceita a semente da orientação se não for purificado 
da impertinência, do fanatismo e da teimosia. Por isso, 
Deus, glorificado seja, disse no seu Livro Sagrado: 

“…é orientação para os tementes”, ou seja, aqueles 
“que crêem no desconhecido, observam a oração 
e gastam daquilo com que os agraciamos.”

Vamos analisar mais pormenorizadamente este 
versículo. Ele mostra que a primeira característica dos 
tementes é “a crença no desconhecido”, nos entes e nas 
coisas que não são sentidos diretamente, como Deus. O 
indivíduo crê n’Ele por intermédio de Seus sinais, Suas 
criaturas, que demonstram a grandiosidade da Sua 
criação. Ou seja, tudo aquilo que nos cerca indica a 
Sua existência, mesmo que a nossa vista não O alcance 
e os nossos sentidos não O percebam. Para alcançá-Lo, 
parte-se de uma base racional, que determina que cada 
efeito tem a sua causa, até que se chegue a uma causa 
inicial, que não depende de outra. Quanto aos não te-
mentes, eles só acreditam no que sentem e experimen-
tam materialmente, agindo de acordo com as limitações 
do estímulo sensorial.

O verbo árabe “yu’minun” significa “(eles) crê-
em”, sendo que o substantivo “iman”, da mesma raiz, 
é a “crença”. Deus, o Altíssimo disse: “Porém, tu não 
crerás, ainda que estejamos falando a verdade!” 
(12:17). Esse é o significado literal. Quanto à legisla-
ção, a crença é acreditar, com todos os sentidos, em 
Deus, em Seus profetas, em Seus anjos, em Seus livros, 
na Ressurreição, no Paraíso e no Inferno.

O Imam Reda (a.s.) disse: “A crença é acreditar 
com o coração, confirmar com a língua e praticar os 
pilares.” Em outros termos: “Palavras ditas, atos pra-
ticados, reconhecimento mental e obediência ao Men-
sageiro.”

Quanto ao “desconhecido”, é tudo o que não ve-
mos. No que diz respeito ao “conhecido e desconheci-
do”, são dois pontos opostos. O mundo conhecido é o 
mundo sensorial e o mundo desconhecido é o mundo que 
está além do sensorial. A oposição entre os dois mundos 
é citada em vários versículos. Deus, o Altíssimo, diz: 
“Conhecedor do desconhecido e do conhecido. Ele é 
o Clemente, o Misericordioso” (59:22).

Depois de falar da crença no desconhecido, que é 
demonstrado pela crença em Deus, o Alcorão vincula 
isso ao lado prático, para fazer entender que a crença 
desejada no Islã não é a crença teórica, que vive ape-
nas no pensamento do ser humano, mas é o que vive na 
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alma, para ser liberado no campo da vida prática. “(…) 
observam a oração”, ou seja, praticam-na com suas 
regras e obrigações, ou são assíduos em praticá-la. Por-
tanto, a personalidade islâmica religiosa está baseada 
no aspecto ideológico da crença e também no aspecto 
prático, segundo o qual o ato religioso deve ser cons-
tante. Essa é a segunda característica dos tementes.

Vamos, agora, à terceira característica do mu’min, 
ou seja, do crente: “e gastam daquilo com que os agra-
ciamos”. A graça é a concessão permanente. É o oposto 
da privação. Quanto a gastar, significa extrair algum 
“benefício” de um “bem”. Observa-se que o Alcorão 
não diz “e gastam de seus bens”, mas diz: “e gastam 
daquilo com que os agraciamos”. Amplia assim o cír-
culo dos gastos para abranger as dádivas materiais e 
abstratas. Os tementes não gastam apenas de seu di-
nheiro, mas gastam de seu tempo, de suas virtudes, de 
suas energias físicas, de sua posição social. Em outros 
termos, gastam de todas as suas capacidades em prol 
de quem deles necessita, sem esperar nenhuma contra-
partida.

Num hadith do Imam Ja’far Ibn Mohammad As-
sádiq (a.s.) a respeito do significado do versículo “e 
gastam daquilo com que os agraciamos” , encontra-
mos a explicação: “E espalham daquilo que lhes 
ensinamos”. É notório que a narrativa não visa 
restringir o gasto à ciência, mas o Imam Asádiq 
(a.s.) deseja, ao citar este tipo de gasto, ampliar o 
seu significado, para que não se restrinja ao cam-
po econômico, como parece para às pessoas, à 
primeira vista. Isso esclarece que o gasto citado 
pelo versículo amplia-se para abranger toda aju-
da, sem contrapartida.

A quarta particularidade dos tementes é a 
crença em todos os profetas e em suas mensagens 
divinas: “que crêem no que te foi revelado (Óh, 
Mohammad) e no que foi revelado antes de ti”. 
Essa expressão do Alcorão indica que os tementes 
crêem na uniformidade dos profetas quanto aos 
princípios e bases teológicas, de que todos orien-
tam a humanidade para uma só senda reta, cada 
um complementando a distância que o anterior 
percorreu na liderança da humanidade, almejan-
do a perfeição. Eles crêem que as religiões celes-
tiais não se constituem em meios de divergência e 
de hipocrisia, mas, ao contrário, meios de união e 
agentes de fortalecimento de seus membros.

Finalmente, temos a crença no Dia da Res-
surreição como a última característica dos que 
são tementes: “e estão cientes da outra vida”. 
Eles estão cientes de que o homem não foi criado 
em vão, mas que o ser humano segue uma marcha 
integral, que não termina com a sua morte. Se a 
morte fosse o fim do caminho, a vida humana nada 
significaria, constituindo-se meramente numa su-
cessão de atos praticados por um organismo regi-

do por leis biológicas e físicas, como qualquer animal. 
Os tementes confessam que a justiça absoluta de Deus 
está à espera de todos, e nenhum ato humano neste 
mundo vai ficar sem paga. Esse tipo de pensamento cria 
na mente do indivíduo tranqüilidade e quietude, incen-
tiva-o a suportar as agruras da responsabilidade com o 
peito aberto, enfrentando os acontecimentos com firme-
za e rejeitando a injustiça. Esta consciência enche o in-
divíduo da confiança de que os atos, bons ou maus, têm 
recompensa e castigo e que ele, após a morte, mudará 
para um mundo mais promissor, desprovido de todo tipo 
de injustiça, onde desfrutará da ampla misericórdia e 
benevolência de Deus. A crença na Outra Vida significa 
atravessar o limite do mundo material e ingressar num 
mundo mais elevado. Significa que esse nosso mundo 
é uma plantação para o Outro, um curso preparatório 
para ele; que a vida neste mundo não é o objetivo final, 
mas uma preparação para o Outro.

O último versículo dessa parte fala do resultado 
que os crentes -  descritos anteriormente - obterão: 

“Estes possuem a orientação do seu Senhor e 
serão os bem-aventurados.”

O Senhor do Universo garante para eles a orien-
tação e a bem-aventurança. A expressão: “do seu Se-
nhor” indica essa verdade. Quanto à expressão “pos-
suem”, quer dizer que a orientação divina é como um 
navio em que os tementes embarcam para alcançar a 
felicidade e o sucesso. A utilização da palavra “Hudá”, 
de forma indeterminada, indica a grandiosidade da 



A Arte e a Beleza

entir a beleza e ser atraído por ela é uma 
tendência natural que reside nas profun-
dezas da alma humana. Ela tende para a 
beleza, sente saudade dela, rejeita o que 
é feio e dele se afasta.

Sentir a beleza, cuidar dela e ad-
quirir coisas belas são atitudes que edu-
cam os sentimentos e o comportamento 
humano, elevando o bom gosto. Toda a 

vez que se aprimora a inclinação do ser humano pela bele-
za e este se conscientiza do valor dela por meio de instru-
mentos sensoriais e virtuais, a sua humanidade se eleva e 
o seu comportamento torna-se reto.

A atitude quanto aos valores, a originali-
dade e o tratamento da beleza representa uma 
dimensão básica na civilização humana. A civi-
lização desprovida de beleza e de meios de ex-
pressá-la, bem como de um ambiente favorável 
a ela, está fadada ao retrocesso. É algo que não 
se coaduna com os sentimentos humanos, pois 
não satisfaz a vontade íntima da pessoa e não se 
relaciona com a sua condição natural de huma-
nidade. 

Na natureza, os temas relacionados à be-
leza são atraentes e sedutores. Observamos a 
beleza no mundo das flores, das aves, nas mon-
tanhas, nos leitos dos rios, nas quedas d’água, 
na forma humana, nas melodias, no céu claro, 
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nas estrelas, na lua, nas nuvens, no arco-íris, na queda da 
chuva, nos sorrisos das crianças, nas cores dos peixes, nas 
ondas do mar, nas plantações, na suspensão das frutas, 
com suas cores e formas, como a maçã e a romã. Tudo 
isso representa a beleza, pois toda a natureza é um qua-
dro artístico repleto de encanto e harmonia, gerando a ad-
miração e reagindo com o espírito, transformando-se em 
poesia, hino, adoração e veneração. Da mesma forma que 
observamos o belo na natureza, observamo-lo nas cria-
ções artísticas de origem humana, como na arquitetura, 
na orla marítima ajardinada, rodeada de flores, no quadro 
artístico, nas vestes, no dormitório, nos enfeites dos livros, 
na caligrafia, na recitação, no ritmo, na rima, nas decora-
ções, nas pinturas nos utensílios, nas construções, móveis 
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1 - Escola filosófica e teológica islâmica. No sentido literal, mutazilita quer dizer “o que se separa”, numa referência ao fato de que os membros da seita 
se mantiveram afastados de idéias radicais sobre fé e infidelidade (NE).

e tapetes, entre outros exemplos.
O homem sente o sabor do belo na natureza 

e é influenciado por ele. Demonstra esse seu senti-
mento natural dialogando com a natureza, da mes-
ma forma que cria novos temas. Apreciar a beleza é 
uma necessidade pessoal. A arte, a ética, o ritmo, a 
arquitetura e a caligrafia, a marcenaria, a fabrica-
ção dos utensílios, todos são meios de demonstrar o 
apreço pela beleza. Demonstrar um sentimento ina-
to. Por isso, a posição do Islã quanto à arte e a be-
leza é uma posição positiva. Ele se dirige ao homem, 
como criatura dotada de senso de bom gosto, pro-
metendo-lhe a beleza como recompensa, também, na 
Outra Vida. A descrição do Paraíso como um local 
contendo belas mulheres, jovens, palácios, jardins, 
fontes abundantes, almofadas, rios, etc. é uma ma-
nifestação de beleza, um quadro artístico sedutor. 
A arte expressiva se desenvolveu à sombra do Islã, 
com seus belos e variados temas, como a eloqüência 
e o ritmo, assumindo a forma material de desenhos, 
pinturas, construções e bordados.

Os muçulmanos criaram as mais belas figuras 
de beleza expressiva na eloqüência e na arte alco-
rânica. A beleza do Alcorão, em termos de sonori-
dade, poesia e caligrafia, é um milagre inigualável. 
Ele convida o leitor muçulmano a adornar a beleza 
das suas palavras com a beleza de recitação. O Islã 
convida a recitar o Alcorão com uma bela voz. Os 
muçulmanos estabeleceram as regras de recitação 
para melhorá-la com base na bela pronúncia da lín-
gua árabe. A recitação do Alcorão tornou-se uma das 
mais impressionantes artes humanas, fazendo chegar 
ao ouvinte o significado das palavras divinas de ma-
neira melodiosa, formosa e atrativa. Deus, o Altíssi-
mo, diz a respeito da bela recitação: “... e recita fer-
vorosamente o Alcorão” (Alcorão Sagrado, 73:4).

Vamos passar da beleza da pronúncia e do rit-
mo para a beleza da forma, entre os muçulmanos. Na 
arte da civilização islâmica, encontramos uma enorme 
herança do belo. As mesquitas e seus minaretes, suas 
paredes e o que contêm de arabescos, caligrafias e es-
culturas, quadros que representam tanto o espírito islâ-
mico quanto o poder do artista muçulmano e sua liber-
dade artística, são exemplos disso. As artes esculturais, 
a arquitetura, a fabricação dos utensílios, as jóias, as 
vestes, a caligrafia e o desenho são expressões de beleza 
que refletem a natureza do espírito de civilização entre 
os muçulmanos. 

Contudo, essa expressão da beleza possui bases 
e regras ideológicas e jurídicas. No Alcorão Sagrado 
e nas narrativas a respeito do Profeta (S.), vemos o 
incentivo pelo gosto da beleza e a adoção e a apre-

ciação das coisas belas. O Alcorão Sagrado fala so-
bre o adorno e a beleza, condenando as posições que 
rejeitam o desfrute do que o Criador proporcionou ao 
homem. Ele afirma: “Dize-lhes: quem pode proibir 
as galas de Deus e o desfrutar os bons alimentos 
que Ele preparou para Seus servos? Dize-lhes ain-
da: Estas coisas pertencem aos que crêem, durante 
a vida neste mundo; porém, serão exclusivas dos 
crentes, no Dia da Ressurreição” (Alcorão Sagra-
do, 7:32). E diz: “Ó filhos de Adão, revesti-vos de 
vosso melhor atavio quando fordes às mesquitas” 
(Alcorão Sagrado, 7:31). O Livro Sagrado revela a 
respeito da beleza com que Deus agraciou o homem 
na terra: “Tudo quanto existe sobre a terra, cria-
mo-lo para ornamentá-la, a fim de os experimen-
tarmos e vermos aqueles, dentre eles, que melhor 
se comportam.” (Alcorão Sagrado, 18:7). Na Nobre 
Tradição Profética, encontramos a convocação para 
a beleza de forma elevada. Nas palavras do Mensa-
geiro de Deus (S): “Deus é Belo e ama a beleza.” 

O assunto da beleza se sublima no despertar 
islâmico, ampliando-se para abranger o espírito, a 
mente e o comportamento. A forma artística não ser-
ve apenas para denotar a expressão, pois os atos hu-
manos foram classificados em bons e maus. Os mes-
tres da crença e dos fundamentos da jurisprudência 
pesquisaram os atos de Deus, Exaltado seja, e os atos 
das criaturas, sob o título de “beleza e fealdade”. 
Os adeptos da escola mutazilita  e os sábios imames 
xiitas disseram que a beleza e a fealdade são duas 
razões e não duas leis, ou seja, o ato humano é belo 
por si ou feio por si. A legislação islâmica veio para 
personificar a própria descrição do ato. O legislador 
sentenciou a proibição de tudo o que denota fealdade, 
a obrigação de tudo o que denota beleza e a permis-
são daquilo que denota não-fealdade. A dedicação 
dos sábios aos estudos e considerações a respeito da 
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ohammad (S) costu-
mava permanecer na 
Caverna de Hirá, nas 
cercanias da cidade 
de Meca, onde nas-
ceu, por vários dias. 
Às vezes, ficava ali 
por um mês inteiro, a 

cada ano, passando o tempo em adoração, con-
templação e dedicação ao Senhor do Universo, 
distante do ambiente de ignorância e corrupção, 
num clima particular de preparação divina para 
exercer a grande missão.

M

História

A HISTÓRIA
DO ISLÃ

Na Caverna de Hirá
O Profeta (S) continuou adorando a Deus, o 

Altíssimo, na Caverna 
de Hirá até atingir os 
quarenta anos de idade, 
quando lhe apareceu o 
Arcanjo Gabriel (AS), 
recitando-lhe o Alcorão 
Sagrado e informando-
lhe de que seria o der-
radeiro Profeta. O pri-
meiro versículo recitado 
foi: “Lê, em nome do 
teu Senhor que criou; 
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1 –  Isto é, os cristãos e os judeus (NE).
2 –  Ver também os versículos 14:25 e 31, o capítulo 15:26 e o capítulo 6:15 do Evangelho Cristão. Estes trechos trazem o anúncio da vinda de um Profeta 
depois de Jesus (a.s.). As descrições dos textos aplicam-se claramente ao Profeta Mohammad (S).

criou o homem de algo que se agarra (coágulo). 
Lê, que o teu Senhor é o mais Generoso, que 
ensinou por meio da pena, ensinou ao homem o 
que este não sabia” (Alcorão Sagrado, 96:1-5). 

Dessa forma, o Mensageiro de Deus (S) re-
cebeu as primeiras palavras da Revelação que 
ele aguardava para empunhar a tocha da luz e 
da orientação para a humanidade.

Os livros celestiais anteriores ao Alcorão Sa-
grado, como a Torá e o Evangelho, anunciavam a 
proximidade do envio do Mensageiro de Deus (S). 
Os sábios pertencentes aos Povos do Livro1  veicu-
lavam notícias a respeito dele por toda a Península 
Arábica, pois liam em suas Escrituras sobre a proxi-
midade do envio de um novo Profeta, que inundaria 
o mundo com a luz, a orientação e a bênção. Apesar 
das adulterações e das mudanças que estas Escritu-
ras sofreram ao longo dos tempos, mantiveram in-
formações verídicas sobre este fato. Por exemplo, no 
Evangelho de João, lemos: “Se me amais, guarda-
reis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele 
vos dará outro Consolador, para que fique convosco 
para sempre.” (João, 14:15-16). A palavra “Conso-
lador” é a tradução alterada da palavra grega Pa-
raclytos, em árabe Ahmad – “Louvável”, o nome do 
Nobre Profeta2 , também chamado Mohammad (S).

A Missão Profética
O Profeta Mohammad (S) ficou perplexo 

com a Revelação. Ele retornou ao seu lar, por-
tando a tocha da benevolência, da orientação e 

A HISTÓRIA
DO ISLÃ
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“Lê, em nome do teu Senhor Que criou”

da salvação para a humanidade. Deitou-se em 
seu leito para descansar da experiência impres-
sionante que teve na Caverna de Hirá. Nesse 
instante, recebeu a segunda mensagem da reve-
lação: “Ó tu, enrolado no manto! Levanta-te e 
admoesta! E enaltece o teu Senhor! E purifica 
as tuas vestimentas! E foge da abominação!” 
(Alcorão Sagrado, 74:1-5). Estes versículos 
revelam o apelo de Allah para Mohammad (S) 
divulgar a Mensagem e anunciar o Islã. O Men-
sageiro de Deus (S) obedeceu à ordem imediata-
mente. Começou instruindo seu primo – e futuro 
genro – Ali Ibn Abi Tálib (a.s.), um jovem que 
não tinha sido atingido pelo politeísmo reinan-
te na Península e que, por isso, jamais havia se 
prostrado perante qualquer ídolo. Mais jovem 
que seu primo, Ali (a.s.) vivia sob os cuidados do 
Mensageiro de Deus (S). O espírito de Ali (a.s.) 
abraçou o espírito de Mohammad (S) e ele acei-
tou o convite de Allah. Nos anos seguintes, ele se 
tornaria um dos mais bravos defensores do Pro-
feta (S) e do Islã.

Então, o Profeta de Deus (S) apresentou a 
Mensagem a sua esposa, Khadija Bint Khuailed. 
Ela também aceitou a Revelação e acreditou na 
sua missão. Dessa maneira, formou-se o núcleo 
crente islâmico na terra, com Mohammad (S), 
Ali (a.s.) e Khadija (a.s.). 

Seguindo as determinações divinas, o Profeta 
(S) começou a pregar em segredo num círculo mais 
restrito de parentes, ou seja, as pessoas nas quais 
tinha confiança. O número dos crentes aumentou 
com seu método. Pra prepará-los, o Mensageiro 
de Deus (S) lhes ensinava o Alcorão e os preceitos 
da Mensagem. Eles praticavam a oração no cam-
po, em locais distantes das vistas dos observado-
res. Quando o número dos crentes cresceu e eles 
ficaram com receio de ser descobertos, passaram 
a utilizar a casa de Al-Arkam Al-Makhzumi como 
sede para instrução e preparo. Essa situação per-
durou três anos. A tribo de Coraix, que dominava 
economia, política e religiosamente a região de 
Meca, começou perceber o movimento da nova 
religião. Nesse ínterim, o número de muçulmanos 
somava quarenta pessoas. “E admoesta os teus 
parentes mais próximos. E abaixa as tuas asas 



3 – Ibn Al-Acir, Al Kámil fit Tárikh, vol. 2 , pág. 24. Al-Majlassi, Bihar Al-Anwar, vol. 18, pág. 164. Xeique Mohammad Al-Ghazáli, Fiqh Assira, pág. 102.
4 – Este hadith foi citado por Baihaqui em sua obra A ssunan Wadaláil; por As’labi e Tabari em suas exegeses para a Surata dos Poetas e em suas grandes 
obras de exegese do Alcorão; por Tabari, em sua obra “A História”, vol. 2, pág. 217; Ibn Al Acir, op. cit., vol. 2, pág. 22; Sira Halabiya, vol. 1, pág. 381. 
por Ahmad Ibn Hanbal, Sunan, vol. 1, pág. 11 e pág. 159; Annassá’i, na sua obra Al Khassáis, vol. 6; por Al-Mottaqi Al-Hindi, na obras Kanz Al-Ummal, 
vol.6, hadith número 6008; e por outro sábios, em termos parecidos
5 – Ibn Hicham, Assira Annabawiya, vol. 1, págs. 189-191.
6 - Suwar Min Hayat Mohammad, pág. 151.

o profeta (S) dizia que 
nenhum outro Mensageiro 

havia sido injuriado 
como ele próprio
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para aqueles que te seguirem, dentre os crentes. 
Porém, se te desobedecerem, dize-lhes: Na ver-
dade, estou livre (da responsabilidade) de tudo 
quanto fazeis!” (Alcorão Sagrado. 26:214).

Num certo dia, o Mensageiro de Deus (S) con-
vocou os seus parentes para uma refeição. Quan-
do começou falar seu tio, Abu Tálib, Abu Lahab 
interrompeu-o e advertiu-o para que não fosse 
mais convidado para reuniões como aquela. Então, 
o encontro esvaziou-se sem que o Mensageiro de 
Deus (S) pudesse admoestar os seus parentes. De-
pois de alguns dias, o Mensageiro (S) convidou-os 
novamente. Após terminarem a refeição, disse-lhes: 
“Óh, filhos de Abu Tálib! Allah enviou-me para as 
criaturas em geral e para vós em particular. “E 
admoesta os teus parentes mais próximos “. Eu 
vos convoco para dizer duas frases leves de serem 
pronunciadas e pesadas na balança: O testemunho 
de que não há outra 
divindade além de 
Deus e  de que eu sou 
o Mensageiro de Deus. 
Aquele que atender a 
minha convocação e 
me auxiliar a aplicá-
la, será meu irmão, 
minha recomendação, 
meu ministro e meu su-
cessor”3.      

Ali Ibn Abi Tálib 
(a.s.), o mais jovem dos presentes, levantou-se e 
disse em voz alta: “Eu, óh, Mensageiro de Deus, 
te ajudarei na tua missão.” O Mensageiro de 
Deus (S) disse-lhe para se sentar e repetiu o con-
vite. Ninguém respondeu além de Ali (a.s.). Pela 
terceira vez, o Mensageiro de Deus (S) repetiu o 
convite e novamente a voz de Ali (a.s.) ecoou em 
reposta. Nesse instante, o Mensageiro de Deus 
(S) olhou para seu primo e disse-lhe: “Senta, tu 
já és meu irmão, minha recomendação, meu mi-
nistro, meu herdeiro e meu sucessor.” 4

A Convocação Geral 

Chegou o momento em que a Convocação de-
veria atingir um círculo maior. Foi quando Deus, 
exaltado seja, ordenou ao Seu nobre Mensageiro 
(S): “Proclama, pois, o que te tem sido ordenado e 
afasta-te dos idólatras” (Alcorão Sagrado, 15:94). 
O Mensageiro de Deus subiu na colina Assafa, em 
Meca, reuniu as pessoas e anunciou a sua missão 
divina para o povo. Apesar da maioria das pessoas 
não ter atendido ao seu apelo, uma parte correspon-
deu e acreditou. Aos poucos, o anúncio da Missão 
Divina penetrou em todos os lares. Os politeístas ig-
norantes tentaram isolar o Mensageiro de Deus (S) 
de sua comunidade. Eles o descreveram como menti-
roso, poeta, mágico, louco e lhe dirigiram o deboche 
e o escárnio. Isso, porém, não o desanimou. Moham-
mad (S) não ficou em dúvida quanto ao prossegui-
mento de sua missão. Os politeístas lhe ofereceram 
suborno por meio de liderança, poder e fortuna. Um 

dos líderes coraixitas foi 
ter com ele e lhe fez várias 
ofertas: “Se desejas, com 
o que estás divulgando, ri-
queza, podemos reunir das 
nossas riquezas o que te 
tornaria o mais rico de to-
dos. Se quiseres honra, po-
demos eleger-te nosso líder, 
a ponto de não se tomar 
nenhuma atitude sem o teu 
consentimento. Se quiseres 

autoridade, podemos eleger-te nosso rei.”5  
O Mensageiro de Deus (S) rejeitou veemen-

temente tudo aquilo. Então, tentaram pressioná-
lo por meio da família, porém em vão, devido à 
coragem do Mensageiro de Deus (S), de sua de-
terminação e da proteção de seu tio Abu Tálib 
(a.s.). Os Banu Háchim, família à qual pertencia 
Mohammad (S), se reuniram ao seu redor e resol-
veram protegê-lo6 , menos um outro tio seu, Abu 
Lahab, um pagão que se roeu de raiva, vendo o 
Mensageiro de Deus (S) conseguindo o apoio de 
sua família. Quando o diálogo falhou, começou 
a perseguição direta ao Mensageiro de Deus (S). 



7 - Op. cit., pág. 157; Sirat Ar-Rassul, pág. 43
8 – Atualmente conhecida como Etiópia (NE).
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os livros anteriores ao 
Alcorão Sagrado, como 
a Torá e o Evangelho, 

anunciavam o envio do 
Mensageiro de Deus, 

o Ahmad (S)

Ela foi aplicada de várias formas, chegando-se a 
apedrejar a sua casa, jogar sujeiras na frente de 
sua morada e colocando espinhos no seu cami-
nho.

Os politeístas de Coraix induziam as crianças 
a apedrejá-lo7 , além de utilizar outros métodos de 
injúrias e perseguições. O Mensageiro de Deus (S) 
recebia aquilo com paciência e resignação. Ele 
dizia: “Nenhum profeta foi tão injuriado como eu 
fui.” Além do Mensageiro de Deus (S), os coraixi-
tas ofendiam os primeiros crentes, utilizando con-
tra eles, desde o início, de terrorismo, perseguição, 
xingamentos e opressões. 

Os crentes sofreram os mais variados mé-
todos de tortura e perseguição, como aconteceu 
com os seguidores dos profetas anteriores. Um 
exemplo de paciência pela causa de Deus e de 
constância no princípio é o da família de Yasser, 
cujos membros sofreram vários tipos de tortura 
por parte dos inimigos do Profeta (S). Abu Jahl 
aplicou-lhes severas torturas, chegando a chico-
teá-los. Ele desferiu um golpe de lança em Su-
maiya, esposa de Yasser e mãe de Ammar, ma-
tando-a. Esta brava mulher foi a primeira mártir 
do Islã. Abu Jahl também torturou o marido de 
Sumaiya até a morte.

Bilal, o abissínio, um dos primeiros muçul-
manos e que se tornou o primeiro muezzin do Islã, 
também sofreu golpes violentos. Para castigá-lo, 
os pagãos aprisionaram-no e colocaram pedras 
pesadas sobre seu peito, estendendo-o sobre a 
areia escaldante do deserto. Ordenaram, então, 
para que ele negasse a Deus e ao Mensageiro. 
Porém, mesmo esgotado, Bilal repetia, com per-
severança e paciência: “Ahad, Ahad, Ahad”, que 
significa “Único, Único, Único”, querendo dizer 
que “Deus é Único”, o credo do Monoteísmo Is-
lâmico.

A Emigração Para Abissínia8 
Os politeístas de Meca opuseram-se à pro-

pagação do Islã e a enfrentaram. Estreitaram o 
cerco e aumentaram as torturas e a opressão aos 
muçulmanos. Por isso, o Mensageiro de Deus (S) 
resolveu permitir a um número de seus seguidores 
emigrar para a Abissínia, garantindo-lhes prote-

ção e livrando-os da perseguição. Onze homens 
e quatro mulheres emigraram e permaneceram 
três meses naquele país. Ao serem informados de 
que os coraixitas haviam-se tornado muçulma-
nos, retornaram para Meca. Porém, encontra-
ram a mesma situação anterior: os pagãos con-
tinuavam a torturar e oprimir os muçulmanos. 
O Mensageiro de Deus (S) exortou-os a emigrar 
novamente. Dessa vez, foram oitenta homens e 
dezoito mulheres, liderados por Jaafar Ibn Abi 
Tálib. 

Os coraixitas, temendo as conseqüências da-
quela emigração, tentaram trazê-los de volta. En-
viaram Amr Ibn Al ‘Ass e Ammara Ibn Al Waild à 
corte do Negus, o imperador cristão da Abissínia, 
para difamar os muçulmanos. Os coraixitas tinham 
levado muitos presentes para o imperador. Porém, 
Jaafar Ibn Abi Tálib refutou suas alegações e frus-
trou suas tentativas. Ele disse para o Negus: “Óh, 
imperador, éramos um povo ignorante, adorávamos 
ídolos, alimentávamo-nos de carniça, cometíamos 
obscenidades, não respeitávamos os laços consan-
güíneos nem respeitávamos os vizinhos. O forte 
entre nós explorava o fraco. Permanecemos nessa 
situação até que Deus nos enviou um Mensageiro 
de nossa própria estirpe, cuja linhagem conhecí-
amos, bem como a sua veracidade, sua lealdade e 
sua integridade. Ele nos convocou para adorarmos 
somente a Deus e abandonarmos o que adoráva-
mos antes, nós e os nossos pais, entre pedras e ído-
los. Ordenou-os dizer a verdade, cumprirmos as 
nossas promessas, estreitarmos os laços familiares, 
respeitarmos os direitos dos vizinhos, a nos abster-
mos do crime e do derramamento de sangue. Ele nos 



9 – Ibn Hicham, Assira Annabawiya, vol. 1, pág. 361.
10 – Al-Ya’cubi, Tarikh Al- Ya’cubi, vol. 2, pág. 35.
11 – Tarikh Attabari, vol. 2, pág. 81 e 222. Tarikh Ibn Assáquir, vol. 1, pág. 284. Mustadrik Al-Háquim, vol. 2, pág. 622
12 – Oásis que, após a chegada do Profeta (S), passou a ser denominado Al-Madinat Arrassul, “A Cidade do Profeta” e Al-Madinat Al-Munauwara, “A 
Cidade Iluminada”, ou, simplesmente, “Medina” (NE).
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ordenou a nos afastarmos das obscenidades, a não 
prestarmos falso testemunho, a não usurparmos as 
propriedades dos órfãos, a não difamarmos as mu-
lheres castas. Ordenou-nos adorar somente a Deus 
e a não Lhe atribuir semelhantes. Recomendou-nos 
a prática da oração, o pagamento do tributo e o je-
jum.”
O Negus lhe perguntou: “Você tem algum texto que 
Mohamamd lhes transmitiu a respeito de Deus?”.
Jaafar respondeu: “Sim, tenho.”
O Negus lhe pediu: “Recita-o para mim.”
Jaafar recitou uma parte da Surata de Maria 
(a.s.). O Negus e os prelados que o acompanha-
vam choraram ao ouvir a recitação. Então, ele 
disse: “Isso e o que Jesus transmitiu tem a mes-
ma origem”9 . 

o Boicote
A falha do plano dos coraixitas de frustrar 

a emigração para a Abissínia aumentou o ran-
cor deles sobre a mensagem do Islã. Por isso, 
resolveram boicotar o clã de Háchim quanto às 
transações comerciais e o casamento com suas 
mulheres. Expediram, cm esse fim, um documen-
to assinado por quarenta líderes de Coraix.

Eles isolaram a família de Háchim, não per-
mitindo que saíssem a não ser durante o mês de 
Rajab, período de visita à Caaba, e durante o 
período da peregrinação, que naquela época era 
feita em homenagem aos ídolos de pedra.

Os muçulmanos passaram um período difí-
cil, pois os alimentos eram insuficientes, fazendo-
os passar muitas necessidades. O boicote durou 
três anos, terminando por ter Deus, exaltado seja, 
enviado insetos que comeram o documento, com 
a exceção das palavras “em nome de Deus”. Foi 
um caso que intrigou os politeístas e lhes forneceu 
uma prova da veracidade da missão do Profeta 
(S).

O boicote terminou, mas não termina-
ram os desafios, pois faleceu Khadija, filha de 
Khuailed, esposa do Mensageiro de Deus e a 
grande mãe dos crentes, que foi a primeira mu-
lher a acreditar nele, a sofrer as vicissitudes 

da missão. Ela gastou a sua fortuna pela causa 
de Deus e faleceu três anos antes da Hégira, 
durante o mês abençoado de Ramadã. O Men-
sageiro de Deus (S) sofreu muito a sua perda.

Três dias após o falecimento de Khadija (R), 
o tio e protetor do Profeta (S), Abu Tálib, também 
faleceu. Quando o Mensageiro de Deus (S) soube 
do falecimento de seu tio, sofreu muito. Ele foi ao 
local onde se encontrava o corpo, limpou-lhe a 
testa e disse: “Óh, tio, educaste a criança, te en-
carregaste do órfão, deste apoio ao homem. Que 
Deus te recompense por isso.”10 

Uma vez ele confessou: “Os coraixitas só con-
seguiram me atingir após a morte de Abu Tálib.”11  
Devido à gravidade dos dois episódios sobre o mo-
vimento histórico do Islã, o Mensageiro de Deus (S) 
denominou aquele ano como “ano de luto”.

A Grande Hégira
Meca não era mais um local adequado e se-

guro para a missão após o falecimento de Abu 
Tálib, pois ele era quem garantia a segurança 
do Profeta (S) diante da violência dos pagãos de 
Coraix. O Mensageiro de Deus (S) quis divulgar 
a sua missão em Taif, imaginando que sua po-
pulação talvez estivesse disposta a aceitar a sua 
Mensagem, depois de Meca ter-se endurecido 
contra ela. Os habitantes de Taif, porém, não se 
comportaram de maneira diferente aos de Meca.

O Mensageiro, então, começou a apresentar 
a sua missão às tribos, uma após a outra, con-
vocando-as para Deus, glorificado seja. As difi-
culdades continuaram e todas elas rejeitaram a 
Mensagem da Verdade.

Então, no ano onze de sua abençoada Mis-
são, durante o período da peregrinação, o Men-
sageiro de Deus (S) palestrava a um grupo de 
Khazraj, uma das duas grandes tribos que habi-
tavam Yathrib12 , apresentando-lhes o Islã. Eles 
foram receptivos às palavras do Profeta (S) e re-
tornaram para Yathrib pregando a religião.

No ano seguinte, doze homens de Yathrib che-
garam a Meca e se reuniram com o Mensageiro de 
Deus (S) em Akaba, dando-lhe o voto de confiança 



Aos poucos, o anúncio 
da Missão Divina 
penetrou em todos 

os lares

Revista Islâmica Evidências  -  ��

e apoio em “não atribuir semelhantes a Deus, a 
não cometer adultério, não ser filicidas, não co-
meter obscenidades, não o desobedecer na prá-
tica do bem”. O Profeta (S) esclareceu-lhes que 
se fossem leais, iriam para o Paraíso. Se fossem 
desleais, a sua questão estaria nas Mãos de Deus 
que, se quisesse, os castigaria ou os perdoaria.

Durante o período da peregrinação do 
ano seguinte, ou seja, no ano 13 da abençoada 
Missão, o Mensageiro de Deus (S) reuniu-se 
em segredo, em Akaba, com uma numerosa de-
legação islâmica de Yathrib, contando com se-
tenta homens e duas mulheres. Dessa maneira, 
conseguiu-se o local onde se podia divulgar o 
Islã e cumprir com a sua fabulosa Missão. O 
Mensageiro de Deus (S) ordenou que os cren-
tes migrassem para Yathrib. Vários grupos de 
migrantes obedeceram à ordem e foram se mu-
dando para a terra da fé, em segredo, e sob o 
manto da noite, deixando suas propriedades e 
seus lares pela causa de Deus. 

Então, Deus, glorificado seja, permitiu a 
migração do Seu Mensageiro (S) para a Terra 
Abençoada. Reunidos na Casa da Assembléia, 
os chefes dos coraixitas tramaram a morte do 
Mensageiro de Deus (S), que seria levada a 
efeito por um grupo formado por um homem de 
cada família do clã. Assim, o derramamento de 
seu sangue seria dividido entre as tribos e nin-
guém reclamaria por ele.

Os coraixitas queriam praticar o crime 
durante a noite. Abu Lahab, porém, sugeriu 
que a execução fosse de manhã. Guardas fo-
ram postados diante da casa do Profeta (S) 
para não deixá-lo escapar. O Mensageiro de 
Deus (S) ordenou a seu primo Ali (a.s.) que 
dormisse no seu leito e se cobrisse. Então, 
saiu recitando as palavras de Deus, o Altís-
simo: “E lhes colocaremos uma barreira 

pela frente e uma barreira por trás, e lhes 
ofuscaremos os olhos, para que não possam 
ver” (Alcorão Sagrado, 36:9).

O Mensageiro de Deus (S) encontrou-se no 
caminho com Abu Bakr Ibn Abi Kuháfa e segui-
ram ambos para se esconder numa caverna na 
montanha de Saur. 

Durante toda a noite, os homens de Coraix 
permaneceram observando a casa do Mensagei-
ro de Deus (S). Pela manhã, o grupo atacou o 
seu aposento. Ali Ibn Abi Tálib (a.s.), o primeiro 
voluntário do Islã, saltou na frente deles. Então, 
Deus, o Altíssimo, revelou o seguinte versículo: 
“Entre os homens há também aquele que se 
sacrifica para obter a complacência de Deus, 
porque Deus é Compassivo para com os ser-
vos” (Alcorão Sagrado, 2:207). 

Os politeístas tentaram perseguir o Mensagei-
ro de Deus (S), seguindo-lhe as pegadas até a ca-
verna. Porém, Deus, o Altíssimo, o protegeu de suas 
más intenções, inspirando uma aranha a tecer uma 
teia na porta da caverna. Ao percebê-la, os coraixi-
tas concluíram que há muito ninguém passava por 
aquela entrada e, então, abandonaram sua busca.

Depois de permanecer três noites naquele 
local e ficar tranqüilo quanto ao término das 
buscas de Bani Quraish, o Mensageiro de Deus 
(S) seguiu para Yathrib. Após alguns dias, chegou 
à região de Kubá, fora de Yathrib. Ali permane-
ceu aguardando Ali Ibn Abi Tálib (a.s.). Quando 
o Imam (a.s.) chegou, o Mensageiro de Deus (S) 
abraçou-o e chorou pelo que ele passou em ter-
mos de aflição e injúria.

Após a chegada de Ali, o Mensageiro de 
Deus permaneceu dois dias em Kubá, fundando 
uma mesquita, seguindo a sugestão de Ammar 

Caverna na montanha de Saur



13 – Sahih Attirmizi, vol. 2, pág. 299, com a narração de Abdullah Ibn Omar, e em Mustadrak Assahihain, vol. 2, pág. 14. Attabari em Arriadh, vol. 2, pág. 
168. Attabakát, vol. 3, pág. 13. Para mais informações, consultar: Fadháil Al Khamsa dos seis Suhah, vol. 1, págs. 318-333.

comandantes do exército. Realmente, eles acei-
tavam a oferta de paz e não perseguiam as ca-
ravanas que escapavam. A respeito disso, Deus, 
glorificado e exaltado seja, diz: “Em verdade, 
Deus permitiu (o combate) aos que foram 
atacados; em verdade, Deus é Poderoso para 
socorrê-los. São aqueles que foram expulsos 
injustamente dos seus lares, só porque disse-
ram: Nosso Senhor é Deus!” (Alcorão Sagra-
do, 22:38-40).    

Em Medina foi 
lançada a pedra 

fundamental da nova 
sociedade islâmica
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Ibn Yassir. Foi a primeira mesquita do Islã. Então, 
montou em sua camela e seguiu para Yathrib.

A recepção foi geral. As pessoas ficaram no 
aguardo da chegada do Mensageiro de Deus (S). 
Ao entrar na cidade, ele foi recebido com festas. 
Por onde passava, as pessoas se apressavam em 
recebê-lo. Em cada casa por onde passava, era 
insistentemente convidado a apear. Ele, porém, 
respondia: “Deixem que a camela siga o seu ca-
minho, pois ela está sob a diretriz de Deus.”

O Mensageiro de Deus (S) deixou o ani-
mal seguir seu caminho em liberdade e parar 
onde fosse determinado por Deus, glorifica-
do e exaltado seja. A camela foi em diante 
até sentar no local onde hoje está instalada 
a Grande Mesquita do Profeta, perto da por-
ta de Abu Ayub Al-Ansári. O Mensageiro de 
Deus (S) tornou-se o hóspede de Abu Ayub e 
permaneceu lá até completar a construção da 
mesquita e seus imaculados aposentos, quan-
do para lá mudou-se.

A Nação do Mensageiro de Deus (S)
Após a chegada do Mensageiro de Deus 

(S) a Yathrib, a cidade passou a se chamar Al-
Madinat Al-Munauwara (“A Cidade Ilumina-
da”), tornando-se a sede da divulgação do Islã, 
a plataforma de lançamento da Mensagem para 
a humanidade. Em Medina, a Missão Islâmica 
ingressou na fase de aplicação prática na consti-
tuição de um Estado Islâmico, com a criação das 
instituições e organizações religiosas, sociais, 
políticas e econômicas necessárias para o pleno 
desenvolvimento da comunidade (Ummah) mu-
çulmana.

Foi a pedra fundamental que o Mensa-

geiro de Deus (S) colocou para implantar as 
bases de um novo edifício. Ali ele construiu a 
nobre Mesquita, que estabeleceu como local 
de adoração, reunião e consulta, administra-
ção dos assuntos da comunidade, base para 
resolver desavenças, estabelecer estratégias 
militares, nomear comandos, ministrar seus 
ensinamentos e aplicar todas as guias neces-
sárias para gerir os assuntos da Comunidade 
e da Nação Islâmica.

No entanto, logo que chegou, o Mensa-
geiro de Deus (S) encontrou, em Medina, uma 
comunidade dominada pelo sentimento tribal, 
pelos interesses econômicos particularistas e 
por pensamentos antagônicos. Os grupos mais 
destacados eram:
1. os muçulmanos: Estavam divididos em dois gru-
pos: Ansar (apoiadores) e Muhajirin (migrantes).

Ansar foi uma denominação que o Mensa-
geiro de Deus utilizou para designar os mem-
bros das tribos de Aus e Khazraj que habitavam 
Medina, por terem-lhe dado apoio, abraçando 
a sua Missão islâmica, e serem seus divulga-
dores. Quanto aos Muhajirin, eram os primei-
ros crentes, que deixaram Meca portando a 
sua religião e deixando para trás seus bens, 
parentes e amigos. Eles se estabeleceram em 
Medina depois que os habitantes locais abri-
ram seus corações para receber a mensagem 
de Deus e a Sua orientação.

O Islã assumiu uma posição construtiva 
para a formação da comunidade local, contri-
buindo para o cultivo dos sentimentos de frater-
nidade entre ambos os grupos.

O Mensageiro de Deus (S) ordenou que todo 
morador de Medina (ansari) adotasse um irmão 
dentre os migrantes (muhajir). Quanto ao nobre 
Profeta (S), ele não se furtou a sua própria de-
terminação e adotou Ali Ibn Abi Tálib (AS) como 
irmão seu, dizendo-lhe: “Tu és meu irmão tanto 
neste mundo como no Outro.” 13 

A fraternidade foi estabelecida de forma 
que a história nunca testemunhou coisa igual, a 
tal ponto que os ansar disputavam entre si para 
conseguir se irmanar com os muhajirin. De vez 
em quando tiravam a sorte para consegui-lo. 



os coraixitas 
perseguiram os 
mulçumanos e 

confiscaram as suas 
propriedades
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Alguns dos ansar dispuseram metade de seus 
bens para seus irmãos. Assim, o Mensageiro de 
Deus (S) conseguiu estabelecer uma sociedade 
crente, com fundamentos firmes e fortes de amor 
e fraternidade.
2. os judeus: Eles representavam a segunda for-
ça depois dos muçulmanos, no início da Hégi-
ra. As tribos que mais se destacavam eram a de 
Banu Kainuká, Banu Kuraiza e Bani Annadhir.

Os judeus dominavam a parte econômica na 
vida de Medina. Eles eram os ourives, vendiam 
ouro, eram proprietários das tamareiras e das ter-
ras.
3. os hipócritas: Era um grupo dos habitantes 
de Medina que declarou a sua adesão ao Islã por 
medo ou ambição, dissimulando a sua increduli-
dade em seus íntimos.

Os hipócritas representavam uma força 
aliada dos judeus e dos politeístas; eram um dos 
elementos de destruição e demolição da socieda-
de islâmica, criando intrigas e problemas toda 
vez que tinham oportunidade; movimentavam as 
questões de uma forma ou de outra, para enfra-
quecer os muçulmanos.

A Posição dos Coraixitas Após a Hégira 
e a Política do Mensageiro de 

Deus em Relação a Eles
A viagem do Mensageiro de Deus (S) e a 

sua chegada a Medina são e salvo aumentaram 
a cólera dos coraixitas e deram continuidade a 
suas conspirações e planejamentos para elimi-
ná-lo. Eles não dissimulavam suas intenções, 
demonstrando-as por meio das declarações de 
seus líderes. Os coraixitas perseguiam os mu-
çulmanos com prisões e injúrias, tanto os muha-
jirin quanto os muçulmanos que permaneceram 
em Meca. Eles confiscaram as propriedades e 
as residências dos muçulmanos. Por outro lado, 
ficavam espreitando a situação que cercava o 
Mensageiro de Deus (S), incentivando uma tri-
bo ou outra para eliminá-lo e a seus seguidores. 
Todas essas circunstâncias confirmavam a von-
tade dos coraixitas de dar continuidade a suas 
conspirações e mostravam que eles não sosse-
gariam antes de acabar com o Mensageiro de 
Deus (S) e sua jovem missão. 

Esse fato obrigou o Nobre Profeta (S) a 
tomar algumas atitudes com a intenção de pro-

teger e defender os muçulmanos. A principal 
delas foi fortificar as áreas que cercavam Me-
dina. Ele enviou tropas e comandou algumas 
delas contra as tribos politeístas das vizinhan-
ças. A ação do Profeta (S) levou à conclusão 
de acordos de paz, amizade e armistício, elimi-
nando a necessidade de combates.

Ao mesmo tempo, o Mensageiro de Deus (S) 
estava apaziguando a situação dentro de Medi-
na, rebatendo as conspirações dos incrédulos 
de Coraix que incitavam os habitantes locais 
contra ele. Contudo, os coraixitas mantinham a 
política de opressão, confiscando as proprieda-
des dos muçulmanos em Meca. Em contrapar-
tida às suas atitudes de inimizade recorrentes, 
Mohammad (S) decidiu movimentar a máquina 
muçulmana, reagindo àqueles que se opunham 
de forma violenta à Mensagem islâmica. As 
campanhas dos muçulmanos contra os coraixi-
tas foram, portanto, uma reação às agressões 
sofridas desde o início da Missão de Moham-
mad (S) e tinham por objetivo principal dissua-
dir as intenções beligerantes dos pagãos. Elas 
começaram contra as caravanas comerciais 
dos tiranos coraixitas e não tinham o objetivo 
de gerar embates ou ferimentos àqueles que 
as integravam, mas pressionar Bani Quraish e 
convencê-los de que não seria vantajoso atacar 
a comunidade muçulmana. Uma vez que a polí-
tica do Islã é evitar a luta e o derramamento de 
sangue, estas campanhas constituíam, também, 
uma maneira de demonstrar a força dos muçul-
manos, enfraquecer o espírito ofensivo dos ini-
migos e deixar muito claro que as tribos adver-
sárias não teriam vantagem alguma em trair os 
muçulmanos. A incitação à não-agressão esta-
va clara nas recomendações do Mensageiro de 
Deus (S) endereçadas aos líderes muçulmanos e 



FundamentosO que éReligião
Parte 4

o Intelecto e a Crença
issemos no número anterior que 
a mente é o primeiro dos equipa-
mentos humanos que percebem a 
necessidade da religião. O primei-
ro aspecto que a mente observa em 
relação a ela é a crença. E a pri-
meira crença que a mente aceita, 
por meio da ponderação estrita-
mente racional, é o Monoteísmo.

A Crença do Monoteísmo
A mente se convence, por meio da natureza e da lei da 

causalidade – que rege os fenômenos no mundo das coisas 
– que este universo necessita de um Criador. Necessita de 
um Ser Planejador, de um Ente, a quem nós, muçulmanos, 
chamamos Deus. Por sua Majestade e Poder Criador e 
Sustentador do universo, rendemos a Ele nossa adoração, 
submetendo-nos a Ele e seguindo a Sua vontade.

A natureza e a lei da causalidade convencem o ser hu-
mano da idéia da Divindade e da sabedoria indubitável quan-
to à existência de Deus. A idéia do Monoteísmo leva ao coro-
lário de que esse Deus é extremamente necessário – a causa 
primeira dos fenômenos do universo – e, sem dúvida, existe.

Mas, seria este um só Deus e não dois ou três deuses, 
ou até mais do que isso?

D
Os dualistas dizem: São dois deuses. Os trinitários 

dizem que são três. Os gregos antigos e algumas religiões 
da Índia dizem que são mais (politeísmo). Algumas outras 
seitas falam que o seu número é desconhecido.

Não seremos exagerados ou injustos com os trinitá-
rios se os colocarmos na categoria dos politeístas. Essa é 
a lógica inegável, mesmo que seja contestado por alguém. 
Vamos explicar a evidência dessa alegação:

Há um só Deus ou inúmeros e diferentes deuses?
A primeira suposição é a que a mente aceita, na sua 

natureza, porque reúne a humanidade numa só fonte e a 
orienta para um só objetivo. A suposição mais enganosa de 
todas é a última: a de que o número de deuses é ilimitado. 
Nesse caso, cada povo e cada tribo, mesmo cada família e 
cada membro seu, pode adorar um deus em particular. A 
questão deixa de ser de Divindade e entra no campo dos 
desvios e distinções sem base nem objetivo. É necessário, 
então, um ponto de vista conclusivo, um ponto de vista que 
revele a confusão e anule a dúvida.

o Primeiro Contato das Criaturas
Então, perguntamos: o que a mente imagina quando 

pensa no Criador desse Universo, ao consultar a natureza 
e interrogar a lei da causalidade, recorrendo a outras pro-
vas a respeito da Sua existência? O que ela pretende quan-
do tem esse pensamento e se lança à procura de provas, 
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“Senhor nosso, Tu és o Senhor de luz, o Excelso”

usando como testemunhas as pistas existentes no mundo 
sensível e os efeitos que se sucedem na natureza? Não es-
tariam o pensamento e a pesquisa envolvidos na busca de 
uma causa mais sublime para as existências contingentes, 
com a qual conseguiriam resolver o enigma desse Univer-
so?

Sim, se aquela causa primeira necessitasse de uma 
causa anterior que lhe proporcionasse a existência, o 
enigma não seria decifrado e a pergunta se repetiria a 
respeito da causa daquela causa e, assim, sucessiva e 
indefinidamente.

Portanto, a Causa Sublime – que a natureza e a lei da 
causalidade indicam – é suficiente por si, não necessitando 
de outra causa para conceder-Lhe a existência. Isso significa 
que a Sua existência é eterna e é Própria d’Ele, não havendo 
qualquer ato que a anule. O Deus do Universo deve existir e 
essa é a grande diferença entre o Criador e a criatura. Por 
isso, não há, logicamente falando, lugar para perguntas a 
respeito de um criador do Criador do Universo.

A Perfeição do Criador
Somos obrigados a nela pensar para completar a te-

oria que nos ilumina o caminho.
Esse vasto universo está repleto de perfeição e exis-

tência, perfeição esta que é ilimitada, como ilimitados são 
os aspectos da existência. O Criador não necessita de cau-
sa para adquirir a sua perfeição, assim como não neces-
sita dela para adquirir a Sua existência. A mente não tem 
nenhuma dúvida a respeito desse veredicto. A lei da cau-
salidade não o nega. Assim sendo, o universo necessita do 
Criador para conquistar a sua perfeição como necessita 
d’Ele para a sua existência. Então, o Criador do Universo 
deve ser Perfeito – porque cria a perfeição – da mesma 
maneira que deve existir, porque forma a existência.

A perfeição do Criador deve ser eterna e própria 
d’Ele e não um acidente passível de desaparecer. Porque 
se for um acidente e se for possível fazê-lo desaparecer, 
precisaria de uma causa anterior para existir, o que está 
fora de propósito.

Ele próprio prescinde que outro Lhe proporcione a 
perfeição, como prescinde de causa que Lhe outorgue a 
existência. Sua perfeição e existência são indispensáveis. E 
essa é a grande diferença entre o Criador e a criatura.

A indispensabilidade da existência e da perfei-
ção é seguida por um aspecto necessário. Ambas não 
são concretizadas sem Ele, ou seja, seu significado 
não se completa sem Ele. O Criador do Universo deve 
possuir uma absoluta perfeição, ilimitada, imutável, 
indestrutível, porque a Sua perfeição, se conhecesse 
restrições ou limitação, seria imperfeita, necessitan-
do de complemento. Isso significa que necessitaria 
de algo mais perfeito que Ele, não sendo necessa-
riamente perfeito nem sua existência necessária. Ele 
não seria a Causa Suprema que soluciona o enigma 
do Universo. Estas são conclusões lógicas às quais o 
pensamento inteligente é levado, ao pensar sobre a 

divindade e suas dimensões.
A unicidade do Senhor do universo

A Causa Suprema torna possível, logicamente, a 
existência do universo e a necessidade da Sua existência 
leva-nos a inferir que o Criador é perfeito. A necessida-
de de Sua perfeição nos faz concluir que Sua existência 
é absoluta, assim como Sua perfeição. Existência ab-
soluta e perfeição absoluta, dois aspectos necessários, 
eternos, que não necessitam de causa, nem terminam 
num fim, nem param num limite. Se esses aspectos são 
inexoráveis para o Criador do Universo, como se pode 
pensar que ele é mais que Um?

Ao supormos que há dois deuses para a huma-
nidade, ou muitos deuses, devemos supor um limi-
te para a existência, limites para a perfeição, que 
distingüam cada um deles de seus associados. Isso 
significa a imperfeição de cada um. Significa a ne-
cessidade de algo mais, a necessidade de uma causa 
primeira a eles e, portanto, superior. O homem não 
duvida da veracidade dessa sentença depois de co-
nhecer o seu significado. 

Vamos citar um exemplo para esclarecer o nosso 
leitor sobre o significado do que dissemos até aqui: 
A constituição da água é algo conhecido, sem nada 
oculto. O ser humano não dúvida dos inúmeros prin-
cípios a respeito dessa única verdade, mesmo que a 
forma da água mude. Eles podem ser aplicados tanto 
à gota que desce do céu como à água que corre no rio, 
à água abundante no mar ou na poça, onde quer que 
se encontre, qualquer que seja seu tempo, qualquer 
que seja a sua cor ou sabor. Nós observamos, também, 
que a multiplicidade de aspectos dessa única verdade 
surge dos limites que são aplicados a ela, dividindo 
suas partes. A água contida no copo que está na minha 
mão transforma-se em uma nova unidade quando lhe 
aplico novos limites, que a separam do resto, colocado 
numa vasilha maior. A água do rio corrente é uma uni-
dade particular porque assume posição num local em 
particular, que a distancia da água existente no mar. 
Se eu restituir o que há no copo à vasilha, se a maré 
devolvesse a água do rio ao mar, esta voltaria para 
a sua condição primária: uma só unidade compacta. 
Se conseguirmos apagar todos os limites - de espaço, 

Religião

Revista Islâmica Evidências  -  ��



tempo e forma - essa única verdade se concentraria 
numa unidade, sem repetição nem multiplicidade. Essa 
concentração se daria não pela inexistência das ou-
tras unidades, mas por compactação dos limites e pela 
inexistência de separações. Então, na verdade, única 
é a coisa absoluta, que não aceita dualidade – nem 
trindade. Esta não é, portanto, uma sentença simples 
e lógica, que o homem aceita racionalmente e em re-
lação à qual não tem dúvida depois de conhecer o seu 
significado?

Referimo-nos, portanto, a uma Unidade Única, 
se assim podemos dizer, e a sua unidade é verdadeira 
e não múltipla. Uma verdade cuja multiplicidade é 
impossível. O mesmo acontece com todas as coisas, 
com toda verdade absoluta, se conseguirmos anular-
lhes os limites que multiplicam as suas unidades e as 
separam entre elas.

Se aceitamos como necessária a premissa de que 
o Criador do Universo tem uma existência e perfeição 
absolutas, é imprescindível que Ele seja Um só nessa 
unidade verdadeira, cuja multiplicidade torna-se, por-
tanto, impossível. Há, contudo, uma grande diferença 
entre essa Unidade à qual nos referimos aqui e entre a 
unidade citada no exemplo da água e das outras coi-
sas. Quando nos referimos à unidade verdadeira das 
coisas em suas características essenciais, mesmo que 
as formas mudem, não deixamos de considerar que a 
sua divisão é possível. Quanto à Unidade da Existên-
cia Necessária, esta exige a impossibilidade de divisão 
e de semelhança. Portanto:
O Deus do Universo é Um só, significando estar distinto de 
semelhantes na existência necessária;
O Deus do Universo é Um só, significando ser distinto de 
semelhantes na perfeição necessária;
O Deus do Universo é Um só, significando que é distinto 
de composição e de partes;
O Deus do Universo é Um só, significando que é distinto do 
semelhante na Sua divindade e do auxiliar na Sua soberania;
O Deus do Universo é Um só, significando que é distinto 
de semelhança com qualquer coisa existente.
O Deus do Universo é distinto dos limites e das finalida-
des, de todo tipo de característica, porque as Suas carac-
terísticas são próprias d’Ele. Por isso, Ele é distinto das 
características das criaturas e de seus similares.
Ele é distinto da necessidade na Sua existência, em to-
das as Suas características e atributos. Por isso, está 
acima da similitude e do auxílio, distinto da composição 
e da partição. Não é certo que todo composto necessita 
de suas partes e de uma causa para a sua existência, 
que lhe conceda a característica de composto?

Glória e louvor ao Senhor dos Mundos, o Todo Podero-
so, que não criou e não foi criado, o Excelso e Munificente!

Caro irmão: Você vê nessas conclusões a que 
a mente inteligente consegue chegar, de maneira 
natural e lógica, alguma sombra de dúvida ou algo 
ininteligível? Examine-as com cuidado e de vários 

ângulos e, então, leia essa pequena Surata do Al-
corão Sagrado: 

“Diz: Ele é Deus, o Único! Deus, o Absoluto! Jamais 
gerou ou foi gerado! E ninguém é comparável a Ele!” (Al-
corão Sagrado 112:1-4).

Essa Surata, denominada “Surata da Unicidade” ou 
“da Sinceridade”, que a tradição considera ser equivalen-
te a um terço do Alcorão, deve ser lida e comparada com 
as conclusões anteriores às quais chegou nossa mente.

“Diz: Ele é Deus, o Único!” O que a palavra “Ahad” 
(“Único”) significa? A palavra “wáhid” (um)” significa a 
negação da pluralidade. O Alcorão a utiliza quando quer 
negar adversários e rivais. Ele diz: “Vosso Deus é um só. 
Não há mais divindade além d’Ele, o Clemente, o Mise-
ricordioso” (Alcorão Sagrado, 2:163). E diz: “Não ado-
teis dois deuses – posto que somos um Único Deus! Te-
mei, pois, a Mim somente!” (Alcorão Sagrado, 16:51).

Quanto à negação do parceiro na divindade, do se-
melhante na soberania, a negação de semelhança com 
qualquer coisa existente, a negação das partes e das varie-
dades da verdade..., isso é expresso pela palavra “Ahad”. 
Esse pequeno versículo abrange essa grande e extrema-
mente profunda idéia. Os versículos restantes da Surata 
fornecem uma sucinta explicação.

Quanto ao termos “Allahu Samad” (“Deus, o Absolu-
to”), significa que: “Ele não pode ser descrito por compa-
ração”; “Ele é Auto-Existente, Prescinde de outros”; “Não 
possui parceiro, a preservação de tudo não O abate, nada é 
esquecido por Ele”; “Ele é perene, interminável”; “Ele é o 
Senhor a Quem pertence a Exaltação”; “É a Quem se recorre 
nas horas da necessidade”; “Ele é o Soberano a Quem se 
obedece, cuja ordem está acima de tudo e nada pode anulá-
la”.

Se a expressão “Allahu Ahad” (Deus é Único)” sig-
nifica que Ele prescinde de semelhante, é ilimitado, não 
necessita de nada, é único na criação e preparação, en-
tão quer dizer, também, que Ele é absoluto e merecedor de 
toda consagração e exaltação.

Por certo, se Ele é Eterno, Auto-Suficiente, prescinde de 
semelhante, é Indivisível e Imutável, qual é a sua relação com 
noções de paternidade? Qual é a Sua necessidade de filhos? 
Qual é a Sua relação com supostas esposas? Ou com comple-
mento e parceiro, ministro ou ajudante? Não, não, pois: 

“Não gerou ou foi gerado”. Neste trecho, o Altíssimo 
negou o filho antes do pai. O natural seria negar o pai antes 
do filho. Porém, devido às maquinações de alguns pensado-
res e teólogos ao longo da história humana, que abstiveram 
o Criador de ter pai mas não de gerar um filho, foi necessá-
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rio negar o filho antes do pai. As causas que O abstêm de ter 
pai são as mesmas que O abstêm de ter filho.

“Não foi gerado”, porque existe por Si só. Isso signi-
fica que a Sua existência é Própria, impossível de ter cau-
sa. Isso significa também que a Sua existência é eterna, 
não pode existir nada anterior a Ele, louvado seja. Tudo 
isso nega que Ele tenha sido gerado por qualquer meio 
com que explicamos o nascimento humano. Porém, estas 
características são dadas como presentes no filho alega-
do, porque o filho do Eterno deve ser também eterno. Por-
tanto, como pode ter sido gerado? Como pode necessitar 
de algo? Isso é contraditório e inaceitável para qualquer 
mente racional.

“Não foi gerado”, porque existe por Si só. Isso sig-
nifica que Ele é absolutamente Único, que Ele é absoluta-
mente Perfeito. Como se pode imaginar que tenha parceiro 
e que o parceiro seja pai? Como se pode imaginar que te-
nha semelhante e este seja filho?

“Não gerou”. Como iria gerar? Que significa gerar 
alguém para que algum ser humano assuma a cria? O ato 
de gerar incorre numa parte que se separa do vivo, tornan-
do-se um germe para uma nova vida. Então, Ele seria com-
posto, mesmo que proporcionalmente. Afinal, é do composto 
que as partes se separam. Assim, estamos supondo, com 
essa geração, haver deficiência e mudança na originalida-
de. Admitimos que todas as partes se separam, mesmo que 

dessa maneira se enfraqueçam. Portanto, Ele necessitaria 
de equipamentos ou de um novo elemento que completasse 
o que está faltando, recuperando Sua perfeição inicial per-
dida. Essas necessidades não combinam com a Unicidade 
de Deus, nem se coadunam com a Sua existência, com a sua 
opulência e perfeição, que O tornam isento de qualquer fal-
ta.

“Ninguém é comparável a Ele” significa que prescin-
de de parceiro para a Sua existência, prescinde de equiva-
lente na Sua absoluta perfeição, prescinde de companhei-
ro na Sua desnecessidade absoluta de alguém. Ninguém é 
comparável a Ele na Sua divindade, ninguém é compará-
vel a Ele na Sua Soberania, ninguém é semelhante a Ele.

Certamente, não pode ter ninguém comparável a Ele 
e, no entanto, se supõe que é “pai” ou “filho”. Ninguém 
existente é comparável a Ele para que se suponha que te-
nha “esposa”. Nada é comparável a Ele para que tenha 
companheiro ou semelhante.

“(Deus é a) origem dos céus e da terra! Como po-
deria ter prole, quando nunca teve esposa, e foi Ele quem 
criou tudo o que existe, e é onisciente? Tal é Deus, vosso 
Senhor! Não há mais divindade além d’Ele, Criador de 
tudo! Adorai-o, pois, porque é o Guardião de todas as 
coisas. os olhares não podem percebê-Lo, não obstante 
Ele Se aperceber de todos os olhares, porque Ele é o onis-
ciente, o Sutilíssimo.” (Alcorão Sagrado, 6:101-103).



Jurisprudência

As Divisões da Lei

o observarmos o compor-
tamento, as atividades e as 
situações cotidianas do ser 
humano, concluímos que 
seria difícil inventariá-las 
e computá-las por comple-
to. A cada dia surgem cen-
tenas de novos atos e novas 
possibilidades, gerando por 

si desenvolvimentos e contrapartidas que sugerem 
incontáveis opções. O ser humano pode consegue 
comer e beber, dormir e casar, roubar e praticar 
adultério, assassinar e fraudar, mentir, orar e con-
sagrar-se ao serviço de Deus, desprezar e ser bon-
doso com o errante e o órfão, rir e se entristecer, 
ter esperança, produzir a cura ou infligir ferimen-

LeisIslâmicas
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Parte 4

to, fabricar aparelhos de tortura e de destruição, 
crer e descrer em Deus, descobrir o conhecimento 
e as ciências, entre outras ações.

Ao examinarmos essas relações, encontramos 
atitudes que pendem para o bem e o mal, o benéfico 
e o maléfico, variando entre os graus de benefício e 
malefício que atingem a própria pessoa e a socie-
dade que interage com ela e na qual ela atua. Por 
isso, o Islã trata com muita consideração todas as 
atividades humanas - teóricas e práticas, crenças e 
sentimentos - tornando-as objeto de sua lei. O Islã 
as catalogou, separou e classificou, para descrever 
cada ato e atividade humana da forma precisa, de 
acordo com a sua natureza e influência no próprio 
ser humano, para traçar-lhe o caminho e lhe pro-
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por uma orientação quanto ao comportamento e 
conduta que o ajude a protegê-lo da maldade e da 
criminalidade. Dessa maneira, a pessoa estará 
capacitada a designar e utilizar todas as suas po-
tencialidades na prática do bem, agindo de forma 
construtiva, protegendo suas potencialidades do 
desperdício, do abuso e da perda, o que trans-
formaria o empenho e a potencialidade humana, 
com as quais Deus agraciou o homem, numa fer-
ramenta de destruição, numa fonte de intriga e de 
sofrimento. Assim, ele se prepara para tornar-se 
servo de Deus, glorificado seja, tornando-se ca-
paz de agradá-Lo.

Com base nesses pressupostos e objetivos, a 
lei islâmica classificou os atos humanos em cinco 
categorias, de acordo com a sua natureza e efei-
tos - negativos e positivos - na vida do homem e 
na sociedade.

De acordo com os sábios, os atos humanos 
dividem-se em:

1. Permitidos
2. Desejáveis
3. Desaconselháveis
4. Ilícitos
5. Obrigatórios

1. Permitidos:
São os atos aos quais é dado o direito de es-

colha absoluta, não se exigindo a sua prática. O 
responsável, no círculo do que é permitido, pos-
sui a liberdade da prática ou da abstenção. Ele 

não é questionado quanto ao que pratica ou 
deixa de praticar.

Os exemplos das coisas permitidas são 
inumeráveis. Por exemplo, o responsável é 

livre para escolher a ativi-
dade profissional que 

seja de seu agra-
do; é livre para 

pesquisar e 
pensar nas 
c i ê n c i a s 
naturais e 
da vida; 

é livre 
p a r a 
e s c o -
l h e r 
o mé-
t o d o 

conveniente para dirigir 
as instituições sociais 
e políticas; é livre para 
escolher o tipo de ali-
mento, de vestimenta, de 
moradia, etc., bem como 
utilizar o que é convenien-
te ao seu gosto, às condi-
ções e capacidades, contanto 
que não ultrapasse os limites ou 
desobedeça às exceções que o Islã de-
termina.

Deve-se dizer, aqui, que o círculo das coisas 
permitidas é o maior, o mais abrangente, porque 
a base de todas as ações é a permissibilidade, de 
acordo com a opinião geral dos sábios muçulma-
nos. De acordo com eles, tudo é permitido para o 
ser humano, a não ser que haja uma lei islâmica 
específica quanto à proibição.

2- Desejáveis:
São os atos que o Islã incentiva praticar. Ele 

considera o autor como praticante do bem, mere-
cedor da recompensa e da satisfação de Deus. Po-
rém, não será castigado se abster-se de fazê-lo ou 
negligenciar a sua prática. Isso acontece porque a 
sua prática causa o bem e o benefício, enquanto a 
sua inobservância não causa mal algum.

Os exemplos das coisas desejáveis também 
são muitos: a saudação, a visita aos amigos e aos 
vizinhos, a caridade, preocupar-se com a limpeza, 
com a boa aparência e com a vestimenta. Muitas 
práticas de cunho religioso, como as súplicas, as 
orações voluntárias noturnas, o jejum durante os 
meses de Rajab e Chaaban, a recitação do Alco-
rão, entre outras, são do tipo desejável.

A regulamentação dos atos desejáveis cons-
titui uma colaboração ao plano do Islã, visando à 
elevação constante do ser humano, fornecendo-lhe 
a maior quantidade possível de benefícios, tanto 
nesta vida como na Outra.

A prática dos atos desejáveis colabora efeti-
vamente no sucesso dos objetivos de consagração 
e correção, porque desenvolve os dotes benéficos 
e educa as boas tendências humanas. Ela cria o 
sentimento, o desejo pessoal de se elevar na dire-
ção do bem e da perfeição, alcançar o limite da 
responsabilidade e da retidão, educando a perso-
nalidade na prática do espírito de empreendimento 
e do voluntariado. 

A prática do desejável demonstra, tam-
bém, um impulso moral sublime à sombra do 
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qual o ser humano responsável age sem sentir 
responsabilidade ou temor. O que o impulsiona 
é o amor e a vontade de alcançar a elevação e 
a perfeição constante na vida.

3. Desaconselháveis:
É todo ato que o Islã incentiva o responsá-

vel a evitar. Ele considera quem deixa de pra-
ticá-lo como um apreciador da prática do bem 
comum. Porém, não há uma regulamentação 
quanto ao castigo para quem o pratica, por-
que não constitui um ato certamente perigoso 
e maléfico - como é o caso dos atos proibidos. 
Por isso, o Islã se satisfez em advertir a respeito 
dele, incentivando a evitá-lo, por talvez causar 
malefício ou dano.

A regulamentação do desaconselhável 
colabora efetivamente para o rompimento dos 
caminhos que levam à prática do ilícito. É um 
plano preventivo, que evita atitudes que condu-
zem a práticas ilícitas ou perigosas.

O incentivo para se evitar a prática do de-
saconselhável representa o segundo aspecto - 
ao lado do incentivo à prática do aconselhável 
- para ajudar na regulamentação das duas leis 
básicas – a do lícito e do ilícito. Dessa forma, 
incentiva-se a elevação e aperfeiçoamento dos 
dotes humanos e das tendências morais, com-
pensando-se os males e os danos na vida e na 
alma humana. Exemplos de atitudes desaconse-
lháveis é urinar em água corrente, dormir até 

o nascer do sol, comer ou o beber algo es-
tando a pessoa em condição de impureza 
-  a não ser após a ablução -, aspirar água 

pelas narinas, fazer juramen-
to com a intenção de 

vender algo, en-
tre outras.

4. Ilícitos:
É 

todo ato 
que o 
I s l ã 
obriga 
a pes-

s o a 
a 

se abster, não sendo per-
mitida a sua prática. Ele 
estabeleceu o castigo ao 
praticante e a recompensa 
a quem se abstiver de pra-
ticá-lo. A legislação islâmi-
ca, quanto à prevenção e à 
proibição, é estabelecida para 
combater o fenômeno do desvio, 
que atrai o homem levando-o a ano-
malias de comportamento e à má utilização 
dos seus estímulos, instintos e tendências. 

Essas regras de proibição representam 
uma regulamentação efetiva na proteção do in-
divíduo e da sociedade quanto à anarquia e à 
corrupção, eliminando as causas do perigo e 
as emboscadas do crime e da destruição. Des-
sa forma, evitam os efeitos maléficos que estes 
deixam na alma humana, vedando-a da proxi-
midade divina, obstando o caminho da subli-
midade, do bem e da perfeição. Para combater 
esses perigos psicológicos, físicos, espirituais e 
sociais, o Islã proibiu a sua prática e instituiu 
o castigo ao seu praticante. Além disso, orien-
tou quanto à certeza do castigo divino na Outra 
Vida para o ser humano que ultrapassar os li-
mites estabelecidos.

O Sagrado Alcorão esclarece as causas da 
proibição para evidenciar que o objetivo não 
é constranger o homem nem tornar-lhe a vida 
detestável, impedindo o seu desfrute. Também 
não quer o Islã obrigar o ser humano a viver 
num ambiente restrito, cercado pela restrição, 
proibição e pelo relacionamento negativo. O 
Islã visa certamente o contrário disso, como é 
esclarecido pelo texto alcorânico:

“Dize: Meu Senhor vedou as obscenida-
des, manifestas ou íntimas; o delito; a agres-
são injusta; o atribuir parceiros a Deus, a 
quem Ele não deu autoridade a que digais 
d’Ele o que ignorais.” (6:33). Em outro tre-
cho diz: “São aqueles que seguem o Mensa-
geiro, o Profeta iletrado, o qual encontram 
mencionado em sua Tora e seu Evangelho, o 
qual lhes recomenda o bem e lhes proíbe o 
ilícito, prescreve-lhes todo o bem e veda-lhes 
o imundo, alivia-os dos seus fardos e livra-os 
dos grilhões que os deprimem. Aqueles que 
nele creram, honraram-no, defenderam-no e 

seguiram a Luz que com ele foi enviada, 
são os bem-aventurados.” (6:157).
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Os exemplos quanto ao que é ilícito são muitos, 
como a matança, o suborno, as bebidas inebriantes, 
a usurpação, a divulgação de livros e ideologias 
abomináveis e pervertidas, entre outros atos.

5. obrigatórios:
É tudo que o Islã obriga o responsável a pra-

ticar, não permitindo que deixe de fazê-lo. O Islã 
estabeleceu a recompensa a quem pratica estes 
atos e o castigo a quem deixar de praticá-los. En-
tre eles citamos a oração, o jejum, o pagamento 
do zakat, o empenho pela causa de Deus (Jihad), 
agir corretamente, o respeito aos pais, ordenar a 
prática do bem, proibir o ilícito, combater a ti-
rania e a injustiça, ter amor ao Profeta (S) e aos 
seus Familiares Purificados (a.s.), a veracidade, 
a fidelidade, a obediência às leis islâmicas, entre 
outros.

Essas obrigações foram instituídas para o 
bem da humanidade, para a proteção da organi-
zação da vida e proporcionar o benefício para a 
humanidade nesta vida e na Outra.

Ao estudarmos as leis da obrigatoriedade de 
forma analítica e examinarmos as suas influên-
cias e resultados efetivos na vida, encontraremos 
que elas colaboram concretamente no estabeleci-
mento do equilíbrio da vida, na proteção às leis 
naturais humanas, na organização das relações 
entre o homem e seu Criador de um lado, e entre 
o homem e a sociedade que o cerca do outro. A 

filosofia dos atos humanos, no Islã, é cons-
truída sobre a necessidade de tornar obri-
gatória a equivalência da ação humana ao 

direito e à recompensa, apro-
fundando o apreço pela 

responsabilidade, 
estreitando o 

círculo do 
egoísmo, 
p re o c u -
pando-se 
com a 
e d u c a -
ção da 
consci-
ê n c i a 

moral, que faz o homem 
sentir o significado da 
justiça e da igualdade. 
O ser humano percebe, 
por intermédio das leis 
e regras, que cada um, à 
sombra desse significado, 
tem direito à vida, além de 
deveres para com seus seme-
lhantes e Deus.

Ao examinarmos os aspectos da obrigatorie-
dade e da responsabilidade na lei islâmica, conclu-
ímos que eles têm relação com a crença do Islã de 
que o homem, ao praticar esses atos, acrescenta à 
corrente do bem um novo elo, que amplia o círculo 
de sua influência, criando uma existência benéfica, 
um círculo virtuoso. Estende, portanto, as tendên-
cias do bem ocultas nas profundezas de sua alma, 
fazendo delas um fruto saboroso que produz a boa 
relação da pessoa com os assuntos do mundo e do 
espírito. As ações tornam-se passíveis de medição 
e avaliação, constituindo-se em uma balança na 
qual o ser humano pode pesar a si mesmo e suas 
intenções, tornando-se uma base para a sua re-
compensa e compreensão.

Essas ações tornaram-se uma verdade neces-
sária no mundo humano. Elas desenvolvem a idéia 
do bem, incorporam a característica do direito 
nesta vida e se constituem em um elemento para 
examinar o homem e descobrir a natureza de sua 
relação com Deus, exaltado seja. Assim, fica escla-
recido que a lei islâmica abrange, com as suas re-
gras, todos os assuntos da vida e todas as nuances 
das atividades humanas de forma precisa, objetiva 
e apropriada. 



Valores

Misericórdia
odos os dias, os canais de televisão 
e estações de rádio, os órgãos de in-
formações falados e escritos exibem 
e divulgam notícias e cenas apavo-
rantes que mostram a crueldade do 
ser humano, que pratica crimes vis 
contra os seus irmãos. A cada dia, 
vemos cenas de injustiça, assassina-
tos, torturas, expulsões, agressões e 

inimizade selvagem, que são exibidas na tela da televi-
são, transmitidas pelas ondas de rádio ou impressas nos 
jornais, revistas, livros e relatórios. Vemos os corpos 
dos mortos e dos feridos enchendo a terra, os bombei-
ros procurando cadáveres sob os destroços dos edifícios 
que desmoronaram sobre seus habitantes ou vítimas da 
opressão e da falência da consciência. Nas prisões e 

Profecia e Realidade

T
nos campos de concentração, a fera que se move em for-
ma humana prepara os instrumentos de tortura contra 
suas vítimas. A crueldade torna-se mais grave quando 
os cruéis selvagens enterram as suas vítimas vivas. 

Além dessas cenas apavorantes, vemos o sangue 
e as lágrimas sendo derramados, ouvimos os gritos 
dos torturados e seus pedidos de socorro. Vemos tam-
bém as filas dos refugiados e as cenas de miséria, de 
fome e privações apavorantes dominando as pessoas. 
Essas cenas assustadoras são transmitidas de diferen-
tes partes do mundo e muitos de nós as testemunhamos 
dentro do lar ou nos locais de trabalho. São cenas que 
expressam e demonstram a crueldade do ser humano, 
a ausência de misericórdia. 

Contudo, muitas vezes, o criminoso não se con-
tenta com o seu crime, mas considera o seu ato heróico, 
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como se tivesse sido feito em defesa de valores em que 
ele acredita. Para justificar os seus crimes, utiliza-se 
de conceitos como patriotismo, progresso, princípios, 
interesses legais, o direito internacional, entre outros. 
Esquece-se que estes termos e conceitos existem para 
proteger o ser humano e garantir-lhe segurança e tran-
qüilidade. O que ele está cometendo é crime, selvage-
ria, desumanidade.

O maior problema do homem civilizado contem-
porâneo é o problema da falência da sua consciência, 
a ausência de sentimento de culpa, expressa pela cruel-
dade. Ao perder o senso de misericórdia, o ser humano 
anula o lado mais importante de sua condição humana. 
A falência da consciência e a ausência de sentimento de 
culpa acabam tornando-se naturais para o ser humano 
desequilibrado, que não crê no Criador do Universo e 
no Dia do Juízo Final. Assim, ele pavimenta o caminho 
para a inobservância dos valores morais.

Essas questões de ordem humanística não podem 
ser resolvidas a não ser com o retorno aos valores mo-
rais e ao Clemente e Misericordioso, Que criou todas as 
criaturas e lhes concedeu a Sua misericórdia: “o Cle-
mente. Ensinou o Alcorão. Criou o homem, e ensi-
nou-lhe a eloqüência” (Alcorão Sagrado, 55:1-4). “Ó 
Senhor nosso, Tu, que envolves tudo com a Tua mise-
ricórdia e a Tua ciência” (Alcorão Sagrado, 40:7).

No Glorioso Livro de Deus, a Revelação é sempre 
iniciada com o nome do “Clemente e Misericordioso”, 
para reforçar o atributo de misericórdia divina no ser 
humano, fazendo-o sentir que está se relacionando 
com o Clemente e Misericordioso, Sutil e Amabilíssi-
mo. O Alcorão Sagrado descreve o Profeta Moham-
mad (S) como compassivo e misericordioso para com 
a humanidade. Ele é descrito assim: “Chegou-vos um 
Mensageiro de vossa raça, que tem pena do vosso 
infortúnio, anseia por proteger-vos, e é compassi-
vo e misericordioso para com os crentes” (9:128); E 
ainda assim: “E não te enviamos, senão como mise-
ricórdia para a humanidade” (21:107).

O Profeta (S) incorporou o aspecto da miseri-
córdia em todas as suas condutas e pensamentos, a 
ponto de se perturbar ao ouvir o choro das crian-
ças, mesmo durante suas orações. Ele cumulava seus 
inimigos com sua misericórdia e sentimento, direcio-
nando-os até mesmo aos animais. Os historiadores 
relatam que o Profeta (S) estava, um dia, caminhado 
com seus companheiros, em uma de suas campanhas. 
Eles passaram por um ninho de pássaro e encontra-
ram nele filhotes. Alguém os pegou e afligiu a mãe 
deles. Ela começou a piar alto e revoar sobre as pes-
soas, como se estivesse pedindo socorro para salvar 
os seus filhotes do perigo. O Profeta (S) olhou para a 
mãe dos pássaros com amabilidade e misericórdia e 
disse a seus companheiros: “Quem a afligiu com seus 
filhotes? Que sejam devolvidos a ela.” Os filhotes fo-
ram devolvidos ao ninho e à mãe aflita. 

Vemos nesta cena o sentimento de misericórdia 
incorporada à conduta do Nobre Profeta (S), o que se 
revelou, também, no tratamento aos seus inimigos. Os 
historiadores relatam a resposta que deu a Saad Ibn 
Ubáda, no dia da conquista de Meca. Saad Ibn Ubá-
da estava gritando: “Hoje é dia de carnificina, hoje as 
mulheres serão raptadas!”. O Profeta (S) o censurou, 
dizendo-lhe: “Diz: hoje é dia de misericórdia!”. 

Observamos os mais elevados sentimentos de mi-
sericórdia do Nobre Profeta (S) por intermédio do que 
narraram os seus biógrafos. Eles citam que algumas 
mulheres levavam suas crianças para as mesquitas. 
Deixavam o filho ao lado para orar e a criança sentia 
a separação da mãe, chorando em voz alta. O Profeta 
(S) ouvia o choro da criança, o que o perturbava. Por 
isso, abreviava a oração, por misericórdia pela criança, 
para que as mães pudessem tomar conta dos filhos. En-
tão, dizia: “Ao ingressar na oração, desejo prolongá-la. 
Porém, ao ouvir o choro das crianças, eu a encurto, por 
saber da preocupação da mãe por causa do choro de 
seu filho.” 

Relata-se, também, que os coraixitas pediram ao 
Profeta (S): “Suplica a teu Senhor para que transforme 
a colina Assafa em ouro; assim acreditamos em ti.” Ele 
perguntou: “Vós o farieis?” Responderam: “Sim!” Ele, 
então suplicou. O arcanjo Gabriel apareceu-lhe e disse: 
“O teu Senhor, exaltado seja, te cumprimenta e te diz: 
‘Se quiser, transformo Assafa em ouro. Quem descrer, 
depois disso, sofrerá o mais doloroso dos castigos. Se 
quiser, abrirei para eles as portas do arrependimento e 
da misericórdia.” Ele disse: “Prefiro o arrependimento 
e a misericórdia.” O homem não necessita do ouro e da 
prata, mas da misericórdia de Deus. Ele necessita ser mi-
sericordioso. Consegue viver sem o ouro e prata, mas não 
consegue ficar sem a misericórdia e o arrependimento”. 

O Profeta (S) convocava a sua comunidade para 
ser misericordiosa, educando-a nessa conduta, para 
criar nela o sentimento de perdão e a observação da 
consciência. Foi narrado que o Nobre Profeta (S) dis-
se: “A misericórdia só é arrancada do criminoso.” Ele 
também disse: “Deus só tem misericórdia de Seus ser-
vos misericordiosos.” 

O Mensageiro de Deus (S) condena a dureza 
do coração, considerando isso afastamento de Deus, 
glorificado seja, e afastamento da benevolência. A 
sua nobre orientação diz: “Não deveis endurecer os 
vossos corações, pois o coração endurecido afasta-se 
de Deus.” São aspectos de convocação para a mise-
ricórdia, da educação da consciência, do sentimento 
em relação às dores dos outros, solidarizando-se com 
eles. Trata-se de incorporar os sentimentos à unidade 
da espécie humana, fazendo a pessoa tratar o próxi-
mo como gostaria de ser tratada. Percebe-se, pois, que 
os valores do Islã foram edificados na misericórdia, 
na piedade e na compaixão, enquanto o seu oposto, 
o comportamento materialista, gera o terrorismo, a 
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crueldade e o sentimento de inimizade.
Triste realidade

As estatísticas registram cifras desconcertantes 
que demonstram a crueldade, a atrocidade e a sel-
vageria do ser humano. O Banco Mundial informa 
que uma criança é assassinada a cada 92 minutos 
nos Estados Unidos, vítima de disparo de arma de 
fogo. Uma revista semanal russa, a “Argumenti i 
Fakti”, sob o título “Encarcerem as Mães”, informa 
que 14 milhões de crianças sofrem ferimentos devido 
às agressões ministradas pelos pais. O jornal italiano 
“Panorama” publicou uma reportagem a respeito da 
violência na Itália contra as mulheres e as crianças. 
Diz o texto: “A pessoa fica pasmada diante da vio-
lência em um país desenvolvido como a Itália, com 
quase três mil anos de existência”. 

Relatório do Banco Mundial cita um doloroso 
acontecimento nos Estados Unidos, que envolveu a 
pequena menina Íon. Ela possuía uma beleza ímpar, 
sendo descrita pela sua professora como um “anjo 
resplandecente”. Era a filha da ex-miss do Estado de 
Virgínia Ocidental de 1977. A pequena Íon obteve vá-
rios títulos nos concursos de beleza infantil. Porém, 
no dia seguinte a um feriado de Natal, o pai de Íon, o 
Sr. Rafri, encontrou o corpo da inocente filha no só-
tão de sua casa. Ela tinha sido assassinada de forma 
horrível. Foi amordaçada, sofreu agressões sexuais e 
foi estrangulada com uma corda de plástico. Foram 

constatados vários golpes em seu corpo. 
O documento cita também que um milhão e meio 

de crianças foram mortas em guerras nos últimos dez 
anos, sendo que 12 milhões tornaram-se órfãs, como 
resultado das guerras e conflitos sangrentos. O jornal 
Chicago Tribune, do estado norte-americano de Illinois, 
relata outro caso pavoroso, em que quatro crianças fo-
ram violentadas pelos próprios pais. Citando um juiz, 
a reportagem revela: “As crianças são um menino de 
quinze anos e três meninas com a idade de 10, 11 e 12 
anos. Eles foram obrigados, várias vezes, a praticar 
sexo com seus pais Gerald e Barbara Heal. Os pais cos-
tumavam drogar os filhos com injeções de cocaína. O 
período de tortura durou quatro ou cinco anos, entre o 
final do ano de 1989 e o início de 1994.” 

Esta falta de amor ao próximo, estas demons-
trações de selvageria e falta de escrúpulos, são pra-
ticadas não só contra crianças e mulheres, mas, mui-
tas vezes, contra populações inteiras. Recordemos 
o genocídio praticado contra a aldeia palestina de 
Deir Yassin, perto de Jerusalém, em abril de 1948. 
No dia 9 daquele mês, dois grupos terroristas judai-
cos, o Irgun e a Gangue Stern, atacaram-na. Um dos 
habitantes da aldeia, Abu Mahmud, que sobreviveu, 
relata que “o fogo explodiu repentinamente na al-
deia”, devido ao ataque dos dois grupos terroristas. 
Os sionistas massacraram, casa por casa, os habitan-
tes. Ordenaram que fossem arremessadas granadas 
nas casas, antes de serem invadidas. Foram mortos 
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homens, mulheres, crianças 
e idosos. Ezra Yakhin, líder 
da Gangue Stern, conside-
rado por alguns como herói 
da independência de Israel, 
disse categoricamente: “Era 
impossível invadir o local 
dos inimigos sem ferirmos as 
famílias.” Foram mortos na 
aldeia mais de cem homens, 
mulheres e crianças. Muito 
poucos conseguiram se salvar 
e fugir para Jerusalém.

Em Ruanda, temos a 
luta entre os hutus e os tutsis: 
As tribos tutsis dominaram 
Ruanda. Eles conseguiram 
isso depois que o colonia-
lismo belga lhes concedeu privilégios naquele país. 
Quando Ruanda conseguiu a sua independência, 
os hutus dominaram paulatinamente a situação até 
1993, quando ambas as partes firmaram um acordo 
de paz, que não durou muito. Ruanda ingressou em 
nova luta e numa guerra civil. Após isso, começa-
ram as ondas dos genocídios que ceifaram mais de 
meio milhão de vidas dos tutsis. As cenas de massa-
cres coletivos ficaram vivas na mente dos ruandeses 
até hoje em dia.

Relatório anual da Organização dos Médicos 
sem Fronteiras revela que o número de vítimas civis 
das guerras cresceu assustadoramente. Enquanto os 
civis representavam, historicamente, 10% das vítimas 
nas diferentes guerras no início do século passado, nos 
primeiros anos deste século o número de vítimas civis 
alcançou 90% do total. Deve-se citar que muitos civis 
atingidos pelo aparato militar foram vítimas de guer-
ras internas, cujos números verdadeiros muitas vezes 
não são revelados para a opinião pública. Outro ponto 
digno de nota é que os civis passaram a ser atingidos 
intencionalmente por grupos armados rivais, não sen-
do mais vítimas acidentais do fogo dos canhões, mís-
seis ou armas automáticas. Um exemplo foi o ataque 
de Israel ao Líbano, em meados de 2006. Para, supos-
tamente, forçar a libertação de dois soldados raptados 
no Sul do Líbano, Israel bombardeou cidades e aldeias 
libanesas, incluindo a capital, Beirute, por 30 dias. O 
resultado foi o assassinato de cerca de 1.350 pessoas, 
das quais 1.100 civis e 250 militares1 . 

O relatório anual da Organização dos Médicos 
sem Fronteiras informa que o número de pessoas expul-
sas de suas casas, cidades e aldeias por causa das guer-
ras atingiu a cifra de 45 milhões de pessoas, ou seja: 
mais que o dobro do número dos anos oitenta.

Quanto aos crimes e selvageria dos sérvios, le-
mos: “Quando testemunhas oculares informaram a 
respeito das ações genocidas que os sérvios prati-
caram na Bósnia, em Srebrenica em particular, de-
pois de invadirem essa cidade muçulmana e perpe-
trarem atos de limpeza étnica contra os habitantes 
muçulmanos, muitos não acreditam na proporção da 
catástrofe humana. Talvez alguns achassem que há 
exagero no caso, até serem encontradas várias covas 
coletivas na cidade após o acordo de cessar fogo e o 
projeto de divisão da autoridade na Bósnia e Herze-
govina entre sérvios, muçulmanos e croatas.” As tes-
temunhas oculares atestam que os sérvios mataram 
em um só local, próximo de Pratonates, 2.500 civis 
inocentes, isso depois que os sérvios lhes tinham ga-
rantido segurança caso se entregassem. Eles estavam 
espalhados nas florestas antes de serem cercados pe-
los sérvios. As testemunhas que relataram o fato se 
salvaram milagrosamente, pois ficaram debaixo dos 
corpos e órgãos dos mortos, prendendo a respiração, 
imóveis até os sérvios abandonarem o local. Eles fu-
giram pelas florestas na direção da cidade de Tusla. 
Alimentavam-se, durante todo o caminho, com frutas 
silvestres. Depois disso, as organizações internacio-
nais encontraram 200 covas coletivas, que possuíam 
cada uma de cem a mil corpos amontoados uns sobre 
os outros. Depois de um longo silêncio das organi-
zações internacionais sobre os direitos humanos, os 
órgãos de imprensa ocidentais revelaram a existên-
cia de milhares de vítimas enterradas coletivamente. 
A República Muçulmana da Bósnia informou, ainda, 
que há mais de 20 mil desaparecidos. Além disso, 
muitas mulheres casadas e solteiras, algumas delas 
adolescentes, sofreram abusos sexuais. Algumas en-
gravidaram e deram à luz as crianças. Os sérvios as-
sassinaram muitas dessas mulheres. Algumas delas 
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1 - Talut é o nome árabe para Saul, um dos reis de Bani Israel (NE).
2 - Um dos profetas de Deus citados no Alcorão Sagrado (NE).
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NO ALCORÃO 
SAGRADO

A educação física

Como o Alcorão trata a força física?

e examinarmos as narrativas 
que tratam desse tema, verifi-
camos que Deus, glorificado e 
exaltado seja, não deu valor à 
força física em si, mas exaltou 
sua importância quando empre-
gada para a prática do bem, ou 
seja, em benefício do ser huma-

no. Quando nos fala a respeito de Talut1 , o Alco-
rão Sagrado diz: “Disse-lhes: É certo que Deus o 
elegeu sobre vós, concedendo-lhe superioridade 
intelectual e física” (Alcorão Sagrado, 2:247), ou 
seja, reuniu as duas forças, a intelectual e a física. 
Isso porque a força física sozinha é uma força ani-
mal. O boi é forte, o cavalo é forte, o leão é forte, o 
lobo é forte, o tigre é forte, o elefante é forte, o ca-
melo é forte. Porém, nestes casos, trata-se de uma 

força meramente física, de carga, empregada no 
transporte a longas distâncias, ou para satisfazer 
a necessidade de caça para alimentação. 

Ao lermos a respeito da força concedida a 
Moisés (a.s.), quando jovem, vemos que foi utili-
zada na defesa da justiça e dos injustiçados, não 
como instrumento de ataque, como ocorre no caso 
dos opressores, que desejam perpetuar a práti-
ca do ilícito. Conta o Alcorão Sagrado que Moi-
sés (a.s.) deu de beber ao gado das duas filhas de 
Xuaib2  (a.s.) retirando a água de um poço onde 
havia muitos pastores. Ele utilizou a sua força jo-
vem para proteger a castidade das moças. Quando 
retornaram para a casa do pai, ambas elogiaram 
Moisés (a.s.): “Ó meu pai, emprega-o, porque é o 
melhor dos que poderás empregar, pois é forte e 
leal” (Alcorão Sagrado, 28:26).  Observamos que 
não foi somente a sua força física que atraiu as mo-
ças, mas a sua lealdade e o seu caráter também. 

S



3 - Os muçulmanos que emigraram com o Profeta (S) de Meca para Medina, fato denominado Hijrah (Hégira) e que marca o início do calendário islâmico (NE).
4 - Os moradores de Medina que se converteram ao Islã e passaram a apoiar o Profeta (S) (NE).
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NO ALCORÃO 
SAGRADO

A educação física

O jovem Abraão (a.s.), que destruiu os ído-
los, não se lançou com a sua força física para 
ameaçar ou matar o seu próximo, para mostrar 
a sua força física às pessoas. Ele carregou o 
seu machado para destruir ídolos que não be-
neficiavam ninguém, fazendo com que seu povo 
questionasse a função daquelas pedras, que 
não conseguiam se defender: “E os reduziu a 
fragmentos, menos o maior deles, para que, 
quando voltassem, se recordassem dele” (Al-
corão Sagrado, 21:58). Quando o acusaram do 
ocorrido: “Foste tu, ó Abraão, que fizeste isso 
com os nossos deuses?” (Alcorão Sagrado, 
21:62), ele não temeu, nem quando foi acusa-
do, nem quando decidiram arrojá-lo ao fogo. 
Ele enfrentou a conspiração com outra força, 
a da sublime fé espiritual. Tinha confiança em-
que Deus iria ajudá-lo contra a conspiração 
dos seus adversários, confirmando que somente 
a força física não seria uma garantia plena de 
defesa. 

Quando Abraão se encontrou com o tirano 
Nimrod, enfrentou-o com duas forças: a mental 
e a espiritual. Ele não utilizou a força material 
por saber que a de Nimrod era superior à dele: 
“Abraão disse: Deus faz sair o sol do oriente, 
será que tu poderias fazê-lo sair do ocidente? 
Então o incrédulo ficou confundido, porque 
Deus não ilumina os injustos” (Alcorão Sagra-
do, 2:258). O fato digno de destaque nessa cena 
foi a vitória incontestável de Abraão (a.s.) sobre o 
rei, que não era forte, mas alegava sê-lo, o que sói 
acontecer, diga-se de passagem, com outros tira-
nos atuais. 

Encontramos nas páginas iluminadoras do 
Alcorão a história de Abraão (a.s.) e seu filho 
Ismael (a.s.), ajudando-se mutuamente na cons-
trução da Casa de Deus, a nobre Caaba. Isma-
el (a.s.), o filho, carregava as pedras e Abraão 
(a.s.), o pai, assentava-as até completarem a 
construção. Este é um outro exemplo, que deve 
ser acrescido aos anteriores, demonstrando que 
a força física, no Islã, deve ser destinada à reali-
zação de qualquer obra – braçal, científica, cul-
tural, educacional ou ritual. O caso de Abraão 
e Ismael (que a paz de Deus esteja sobre ambos) 

nos faz lembrar a construção da mesquita do 
Profeta, em Medina. Quando ele ordenou, após 
a hégira, a sua construção, os muçulmanos, 
muhajirin3  e ansar4 , propuseram-se a erguê-la 
em conjunto. Cada muçulmano carregava uma 
pedra, enquanto Ammar Ibn Yasser (R) carrega-
va duas pedras de cada vez. O Profeta (S) aben-
çoou-lhe a força e o entusiasmo.

Encontramos no Alcorão, também, o jovem 
Davi (a.s.), que se apresentou para combater o gi-
gante Golias, apesar da diferença de idade e força 
física entre eles. Davi (a.s.) apresentou-se carre-
gando apenas pedras e uma funda. Então, arre-
messou uma pedra na fronte de Golias, abatendo-o. 
Tem-se, aqui, mais um caso em que a força da fé 
sobrepuja a força física.

Vamos ao caso do servo virtuoso denomi-
nado no Alcorão Sagrado como Zul Qarnain, 
que utilizou seu potencial criativo na defesa 
dos mais fracos, erguendo uma barreira para 
protegê-los dos ataques dos inimigos de Gog 
e Magog. A construção de uma barreira de 
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ferro necessita, como é sabido, de grandes 
esforços coletivos. Portanto, ele pediu aos jo-
vens da comunidade para que empregassem 
sua força física para ajudá-lo naquela enor-
me tarefa, que os salvaria de ataques perma-
nentes dos inimigos. 

Em contrapartida a esses exemplos edifi-
cantes de emprego da força dedicada ao bem, 
temos, no Alcorão, várias passagens em que 
fica explícito o seu uso em favor do mal e da 
injustiça: “Não reparaste em como o teu Se-
nhor procedeu, em relação à (tribo de) Ad, 
aos (habitantes de) Iram, (cidade) de pilares 
elevados, cujo similar não foi criado em toda 
a terra? E no povo de Samud, que perfurou 
rochas no vale? E no Faraó, o senhor das 
estacas, os quais transgrediram, na terra, e 
multiplicaram, nela, a corrupção, pelo quê o 
teu Senhor lhes infligiu variados castigos?” 
(Alcorão Sagrado, 89:6-13).

Todos os povos e governantes citados eram 
dotados de uma enorme força material, porém 
dedicada à proliferação da corrupção na terra, 
ao domínio de um ser humano sobre outro, es-
cravizando e o desrespeitando o semelhante.

Qual das duas forças desejamos para os 
nossos jovens? A força do bem, em defesa do 
que é lícito e dos benfeitores, ou a força do mal, 
em defesa do que é ilícito e em apoio aos mal-
feitores? Em qual das duas fileiras devemos per-
manecer, seja na condição de esportistas-heróis 
ou homens fortes: Na dos nobres crentes como 
Abraão, Moisés, Davi e Zul Qarnain, que a paz 
de Deus esteja sobre todos eles, ou na dos incré-
dulos, como Nimrod, o Faraó, Haman e Golias?

Método Islâmico
O Islã não deseja que o muçulmano seja 

forte na sua adoração e débil em seus atos. Ele 
deseja que a pessoa seja forte nas duas ativida-
des. Por isso, preferiu o crente forte, ponderado 
nos dois aspectos, equilibrado na sua conduta e 
na integridade de seus atos: “O crente forte é 
preferível ao crente fraco.”

Aqueles que, ao longo da história, defende-
ram o Islã nas batalhas contra a incredulidade, o 
politeísmo e a hipocrisia, eram heróis suficiente-
mente fortes, severos, de primeira linha, tanto na 
crença quanto na consciência. Foram combaten-

tes corajosos, que causavam medo nos inimigos 
no campo de batalha:

 “Mohammad é o Mensageiro de Allah, e 
aqueles que estão com ele são severos para 

com os incrédulos, porém compassivos entre 
si. Vê-los-ás genuflexos, prostrados, anelando 

a graça de Allah e a Sua complacência” 
(Alcorão Sagrado, 48:29) 

Entre estes nobres paradigmas humanos, en-
contramos o Imam Ali Ibn Abi Tálib (AS). A seu 
respeito, o Mensageiro de Deus (S) disse: “Não há 
jovem além de Ali”, porque ele ofereceu a sua for-
ça a serviço da religião. Quando o Profeta (S) quis 
migrar de Meca para Medina e a tribo de Coraix 
aguardava um movimento seu para matá-lo, ele 
ordenou que Ali (a.s.) se deitasse em seu leito. Ali 
(a.s.)estava disposto a se sacrificar por Muhammad 
(S). A coragem a serviço da religião e em apoio a 
seus objetivos é mais importante do que todo tipo de 
adoração, porque é ela que protege a continuidade 
da religião.

Na famosa Batalha de Khaibar contra os 
conspiradores judeus que se fortificaram em sua 
cidade, narram os historiadores que Ali (a.s.) ar-
rancou a enorme porta da fortaleza dos inimigos 
com tal força que a respeito dela disse: “Não foi 
uma força física, mas uma força divina.” Isso não 
significa que tenha sido uma força mágica, envia-
da por Deus, mas a força da fé, gerada pela con-
fiança e dependência absoluta de Deus. A força 
da fé é que faz com que a força física opere mila-
gres.

Na Batalha de Karbalá, quando os exérci-
tos de Hussain, filho Ali (a.s.), e o de Yazid, filho 
de Muáwiya, se encontraram, verificamos que, 
apesar do menor tamanho do exército do Imam 
Hussain (a.s.), os seus jovens companheiros re-
sistiram e combateram bravamente. Sua força 
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veio da defesa da sua religião, da sua honra e da 
lealdade ao seu comandante, que representava 
o Islã.

De tudo isso, depreendemos que o Islã busca 
avaliar a inter-relação entre a força física, espi-
ritual e mental, demonstrando que as três devem 
estar presentes no ser humano. Além delas, o Islã 
deu grande importância à força moral. Quando 
o Imam Ali (a.s.) estava educando e treinando o 
seu jovem filho Mohammad Ibn Al Hanafiya, ele 
lhe ministrava aulas conjuntas sobre as regras 
de combate e morais, dizendo: “As montanhas 
talvez mudem de posição, mas tu não deves dei-
xar a tua. Comprime teus dentes. Dá tua cabeça 
para Deus. Fixa os teus pés no chão. Mantém 
teus olhos no mais remoto dos inimigos e fecha 
os olhos (para a quantidade numérica deles). E 
assegura-te de que o socorro procede de Deus, o 
Glorificado.”  (O Método da Eloqüência, Sermão 
11, pág. 18).

A Verdadeira Força
Quem é o forte? Esta é uma pergunta à qual 

o Profeta (S) respondeu em mais de uma oportuni-
dade. Vamos tentar registrar algumas destas res-
postas, porque estão dentro do nosso contexto:
1- O Mensageiro de Deus (S) passou, um dia, por 
algumas pessoas que levantavam pedras. Ele per-
guntou: “O que estão fazendo?” Responderam: 
“Estamos testando quem é o mais forte entre 
nós.” Ele lhes perguntou: “Querem que lhes infor-
me quem é o mais forte entre vocês?” Disseram: 
“Sim, ó Mensageiro de Deus.” Ele disse: “O mais 
forte entre vocês é aquele que, caso esteja satis-
feito, sua satisfação não o faz cometer pecado ou 
ilícito; caso esteja irritado, a sua irritação não o 
veda de dizer a verdade; caso assuma (posição 
de) autoridade, não faz nada além do que lhe diz 
respeito.”

A força, aqui, é moral. Que valor tem a for-
ça física daquele que luta com os fortes, porém 
não se envergonha de cometer o pecado e o ilíci-
to? Nesse campo ele é derrotado com facilidade, 
apesar de ser difícil vencê-lo fisicamente.
2- O Mensageiro de Deus (S) passou, um dia, por 
alguns jovens que estavam lutando entre si. Pergun-
tou-lhes o que estavam fazendo. Eles responderam: 
“Estamos verificando quem é o mais forte entre 
nós.” Ele lhes disse: “Querem saber qual é a verda-

deira luta?” Responderam: “Sim, ó Mensageiro de 
Deus!” Ele disse: “A verdadeira luta (e repetiu isso 
três vezes) é quando o indivíduo se irrita, aumen-
ta a sua irritação, o seu rosto fica vermelho, a sua 
pele se arrepia e ele não obedece à sua irritação.” 

Em outra oportunidade, o Nobre Mensageiro 
(S) disse a um homem que foi ter com ele para 
pedir-lhe conselho: “Não se irrite!” Quando o 
homem retornou para a sua tribo, encontrou-a se 
preparando para combater outra tribo. Ele inter-
feriu no assunto para evitar a luta, ofertando à 
sua tribo uma compensação pelos espólios que 
iriam auferir. Com isso, evitou o derramamento 
de sangue de ambas as tribos, contendo sua ira 
e apaziguando a sua cólera. A respeito disso, o 
Imam Ali (AS) disse: “A pessoa mais corajosa é 
aquela cuja benevolência sobrepuja a sua ira.”
3- Os muçulmanos tinham o hábito de disputar 
corridas de cavalo e de camelos, e competiam no 
tiro ao alvo como arte da guerra e do combate. 
Narra-se que o Profeta (S) costumava participar 
dessas corridas. Ele tinha uma camela conhecida 
pelo nome Jari, que ninguém conseguia vencer. Al-
guns companheiros pensaram que ela era imbatí-
vel por ser a camela do Profeta (S). Um dia, um 
beduíno apostou corrida com a camela do Profeta. 
Os companheiros estavam presenciando a corrida. 
O resultado da corrida foi o contrário do que eles 
esperavam, pois a camela do beduíno ganhou da 
camela do Profeta (S). Os companheiros do Pro-
feta ficaram decepcionados. O Profeta (S) disse: 
“Ela se vangloriou, e é do direito de Deus humilhar 
quem se vangloria.” 

Estas são lições proféticas aos esportistas 
que vivem iludidos, orgulhos, admirando-se a si 
mesmos, arrogantes pelo simples fato de ganhar 
uma corrida qualquer. O Profeta (S), apesar de 
suas vitórias nas corridas anteriores, quis chamar 
a atenção dos presentes para o fato de que a sua 
camela não ganhava corridas por sua relação 

o crente forte é 
pereferível a 
crente fraco



ValoresConvite XEIquE ALI ABu RAIYA*

Muitos que pesquisam sobre o Islã 
se distanciam dele devido à má 
compreensão. Às vezes, certas pes-
soas interpretam o Islã por meio 
das ações de alguns muçulmanos. 
Uma vez que pensam que os mu-
çulmanos só agem de acordo com 
o Islã, elas vinculam as condutas e 

os atos dos muçulmanos à sua compreensão do Islã. 
Algumas vezes, isso gera uma idéia totalmente er-
rônea, longe da verdade e da realidade. Por isso, é 
necessário que o pesquisador preste muita atenção 
na obtenção da informação correta, que transmita a 
grandeza desta sempre crescente religião, repleta de 
idéias fabulosas e nobres condutas.

O Islã deve ser entendido a partir de suas ver-

dadeiras fontes, que são o Alcorão, as tradições e 
orientações do Profeta (S) e de seus Familiares (a.s.). 
O muçulmano é aquele que pertence à crença islâ-
mica, age e tenta aplicar todos os seus ensinamen-
tos de forma correta. Isso, porém, não significa que 
todo muçulmano aplica os ensinamentos islâmicos. 
Por exemplo, encontramos o muçulmano que nasceu 
de dois pais muçulmanos, porém nada sabe sobre o 
Islã. Encontramos outras pessoas que dizem que são 
muçulmanas, mas praticam coisas inaceitáveis para 
o Islã. O mesmo acontece com as outras religiões. O 
cristão é aquele que aplica os ensinamentos do Evan-
gelho. O judeu é quem aplica os ensinamentos da 
Torá. Mas, encontramos muitos cristãos e judeus que 
desconhecem a igreja e a sinagoga. Não freqüentam 
os seus templos e desobedecem aos seus mandamen-

S
O Islã é aBALANÇA
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BALANÇA

tos religiosos.
Por isso, o Islã é a balança. A religião e a 

crença são a balança para a sua medição, e não as 
más condutas pessoais do muçulmano.

Uma jovem ocidental foi ter comigo e informou 
que conheceu e amou um jovem muçulmano. Ambos 
resolveram, então, casar. Ela adotou o Islã, de acor-
do com a vontade do noivo e seu próprio entusiasmo 
de ingressar nele. Depois de algum tempo, o marido 
começou a agir de forma incorreta, o que desiludiu a 
esposa. Por isso, ela o abandonou e dele se separou. 
Infelizmente, também abandonou o Islã. Por quê? 
Ela disse que “aquele jovem tinha más condutas e 
que todos os muçulmanos seriam do mesmo tipo! Por 
isso, não gostaria de pertencer à religião deles.”

É um erro grave e má compreensão do Islã.
A jovem mediu o Islã de acordo com a con-

duta do jovem, sem entender que a religião do Islã 
rejeita e proíbe todas as más condutas, mesmo que 
sejam praticadas por muçulmanos.

A religião não pode ser medida com a balança 
de seus seguidores, mas as pessoas devem ser me-
didas com a balança da religião. O mesmo acon-
tece com o Islã. Quem agir de acordo com os seus 
ensinamentos e do Profeta, moral, intelectual e ri-
tualmente, e agir de acordo com as regras do bom 
relacionamento, pode ser considerado(a) um(a) 
verdadeiro(a) muçulmano(a). Caso contrário, é 
uma pessoa sem crença completa no Islã.

A vergonha e o defeito no homem que não 
aplica o Islã é não estar no Islã como crente sin-
cero em uma religião divina e celestial. O Profeta 
(S) disse: “A fé (no Islã) é confessar com a língua, 
conscientizar o coração e agir de acordo com os 
seus pilares.”

Ele também disse: “O verdadeiro muçulmano é 
aquele de cujas mãos e língua as pessoas estão livres.”

Portanto, a balança, no conceito do Islã, é que 
ele é uma crença, uma religião, com seus princípios 
e moral. O muçulmano é quem pertence a essa re-
ligião e é exigido dele praticá-la com todos os seus 
ensinamentos, para atingir, dessa forma, os graus 
de perfeição em suas relações com Deus, o Altíssi-
mo, e com os membros de sua comunidade.

Assim, é exigido de todo aquele que pesquise 
sobre o Islã, seja nesse país ou em outros, conhecê-
lo de forma correta por meio das suas verdadeiras 

fontes: o Alcorão Sagrado, a tradição do Profeta 
Mohammad (S), de seus Familiares Infalíveis (a.s.) 
e a conduta dos verdadeiros muçulmanos e seus 
verdadeiros ensinamentos. O pesquisador não deve 
se enganar pela difamação arquitetada pelos inimi-
gos da humanidade, da paz e do Islã ou pelas más 
condutas de alguns muçulmanos. 

Finalmente, apelamos para todos, com todo o 
respeito, para que participem de uma nova e verda-
deira experiência com o Islã, vendo-o como uma reli-
gião divina, não simplesmente como um amontoado 
de povos, tradições ou costumes vãos. Que tenham, 
mesmo que seja uma só vez, uma experiência pesso-
al ou coletiva com os ensinamentos do Islã, que está 
vinculado a todos os profetas e religiões celestiais. 

Sim, o Islã é a religião que crê em Moisés 
(a.s.), Jesus (a.s.) e nas suas mensagens. É a re-
ligião do amor e da paz, do conhecimento e da 
ciência, da moral e da tolerância, do bom rela-
cionamento. É a religião que enche os nossos 
corações com humildade perante Deus, exaltado 
seja, e com conhecimento da realidade da nossa 
existência no universo. Deus, o Altíssimo, diz no 
Alcorão Sagrado: “Ó humanos, em verdade, 
Nós vos criamos de macho e fêmea e vos di-
vidimos em povos e tribos, para reconhecer-
des uns aos outros. Sabei que o mais honrado, 
dentre vós, ante Deus, é o mais temente. Sabei 
que Deus é Sapientíssimo e está bem inteirado. 
os beduínos dizem: Cremos! Dize-lhes: qual! 
Ainda não credes; deveis dizer: Tornamo-nos 
muçulmanos, pois que a fé ainda não penetrou 
vossos corações. Porém, se obedecerdes a Deus 
e ao Seu Mensageiro, em nada serão diminuí-
das as vossas obras, porque Deus é Indulgente, 
Misericordioso.” (49:13-14).

Finalizo, louvando a Deus, o Senhor do 
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Nossas Crenças

Conhecimentos 
de Deus e o
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Conhecimentos 
de Deus e o

MONOTEÍSMO

A Existência do onipotente, Altíssimo:

remos que Deus, o Altíssi-
mo, é o Criador de tudo que 
existe, pois os sinais de Sua 
Magnificência, Onisciência 
e Onipotência se manifes-
tam em todo o Universo, no 
mundo humano, no mundo 
animal e no mundo vegetal, 

nas estrelas do céu, nas mais longínquas galá-
xias e em todo lugar.

Cremos que toda vez que compreendemos a 
Sua excelsa Grandeza e a amplitude de Sua Onis-
ciência e Onipotência, toda vez que o conheci-
mento humano evolui, novas portas se abrem à 
nossa frente a respeito de Sua Magnificência e 
Prudência, fazendo com que o nosso pensamento 
trilhe horizontes mais amplos e mais grandiosos. 
Esse pensamento aumenta o nosso amor a Ele 
e nos aproxima d’Ele, fornecendo-nos a Luz de 
Sua Magnificência e Beleza. Deus, o Altíssimo, 
diz: “E na terra, há sinais para os que estão 
seguros na fé. E também (os há) em vós mes-
mos. Não vedes, acaso?” (51:20-21). E diz: “Na 
criação dos céus e da terra e na alternância do 
dia e da noite há sinais para os sensatos, que 
mencionam Deus, estando em pé, sentados ou 
deitados, e meditam na criação dos céus e da 
terra, dizendo: Ó Senhor nosso, não criaste 
isto em vão. Glorificado sejas! Salva-nos do 
tormento infernal” (3:190-191).

Seus Mais Belos e Magníficos Atributos
Nós cremos que a Sua Identidade está isen-

ta de qualquer defeito ou necessidade. Ele é 
designado por todas as perfeições. Ele possui 
perfeição absoluta e absoluta perfeição. Em 
outras palavras, Toda perfeição e beleza des-
se mundo provêm d’Ele mesmo: “Ele é Deus; 
não há mais divindade além d’Ele, Soberano, 
Augusto, Pacífico, Salvador, Zeloso, Podero-
so, Compulsor, Supremo! Glorificado seja 
Deus por tudo quanto (Lhe) associam! Ele 
é Deus, Criador, onifeitor, Formador. Seus 
são os mais sublimes atributos. Tudo quanto 
existe nos céus e na terra glorifica-o, porque 
é o Poderoso, o Prudentíssimo” (59:23-24). 
Os atributos mencionados nesses dois sagrados 

C
versículos representam alguns dos belos e mag-
níficos atributos divinos.

A Sua Honorável e Infinita Identidade
Nós cremos que a Sua existência é Infinita 

quanto à Onisciência, Onipotência e Perenidade. 
Por isso, Ele não pode ser restrito pelo tempo e 
pelo espaço, porque tempo e espaço são limita-
dos. Ele está presente em todos os tempos e em 
todos os lugares, porque está cima deles: “Ele é 
Deus nos céus e é Deus na terra, e Ele é o Pru-
dente, o Sapientíssimo” (43:84). “... e está con-
vosco onde quer que estejais, e bem vê tudo 
quanto fazeis” (57:4). Ele está mais próximo de 
nós de que nós mesmos. Ele se encontra nas pro-
fundezas das nossas almas, em todo lugar e, ape-
sar disso, nenhum espaço O limita. “... porque 
estamos mais perto dele do que a (sua) artéria 
jugular” (50:16). “Ele é o Primeiro e o Último; 
o Visível e o Invisível, e é onisciente” (57:3).

Nos versículos “o Senhor do Trono Glo-
rioso” (85:15) e “o Clemente, que assumiu o 
Trono” (20:5), a palavra “Trono” não significa 
que Ele está contido em um lugar em particular. 
Esses versículos confirmam a Sua Sabedoria e 
Autoridade sobre todo o mundo material e imate-
rial. Se nós o restringirmos a determinado lugar, 
estaremos limitando-O e descrevendo-O com as-
pectos característicos das Suas criaturas, consi-
derando-O como as outras coisas. Na realidade 
Ele é totalmente diferente, como Ele mesmo diz 
de Si Mesmo: “Nada se assemelha a Ele, e é 
o oniouvinte, o onividente” (42:11). “E nin-
guém é comparável a Ele” (112:4).

A Negação de Seu Dimensionamento
Cremos que Deus, abençoado e exaltado 

seja, não pode ser visto, porque o que pode ser 
visualizado é corpo, que necessita de local, de 
cor, de forma, de direção, ou seja, está limitado. 
Todos esses são aspectos das criaturas. Deus, o 
Altíssimo, é Superior para ser designado com os 
aspectos de Suas criaturas. Por isso, a crença 
da possibilidade da visualização de Deus é uma 
espécie de politeísmo: “os olhares não podem 
percebê-Lo, não obstante Ele Se aperceber de 
todos os olhares, porque Ele é o onisciente, o 
Sutilíssimo” (6:103). Por isso, quando os israe-
litas pediram a Moisés (a.s.) para ver Deus como 
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condição para sua crença1 , o Profeta (a.s.) os le-
vou para o Monte Sinai e ouviu de Deus a seguin-
te resposta: “Nunca poderás ver-Me! Porém, 
olha o monte e, se ele permanecer em seu lu-
gar, então Me verá! Porém, quando a majesta-
de do seu Senhor resplandeceu sobre o Monte, 
este se reduziu a pó e Moisés caiu esvanecido. 
E quando voltou a si, disse: Glorificado sejas! 
Volto a Ti contrito, e sou o primeiro dos cren-
tes!” (7:143). O sagrado versículo revela que é 
impossível a visualização de Deus, o Altíssimo.

Nós cremos que o objetivo desses versículos 
e narrativas que falam sobre a visualização de 
Deus, o Abençoado e Altíssimo, é a visualização 
do coração e o testemunho intrínseco, porque o 
Alcorão explica a si mesmo. Quanto pergunta-
ram ao Emir dos Crentes (a.s.) : “Óh, Emir dos 
Crentes2, será que você já viu a seu Senhor?”, ele 
respondeu: “Será que adoro a quem não vejo?” 

Então, disse: “Os olhos não O alcançam com a 
sua visualização, mas Ele é alcançado pelos co-
rações, com a verdade da fé.”

Nós cremos que descrever Deus com os aspec-
tos das criaturas e com base em dimensões materiais 
como espaço, direção e corpo, leva ao distanciamento 
do conhecimento d’Ele, abençoado e exaltado seja, e 
pavimenta o caminho para atribuir-Lhe semelhan-
tes. Certamente, Deus está acima das características 
das criaturas e ninguém é comparável a Ele.

o Monoteísmo, o Espírito dos 
Ensinamentos Islâmicos

Nós cremos que o Monoteísmo é uma das 
questões mais importantes para se chegar ao co-
nhecimento de Deus. Ele não é apenas uma das 
raízes da religião, mas é o espírito e a essência 
de todas as crenças islâmicas. Pode-se dizer que, 
com toda certeza, os puros fundamentos do Islã 
abrangem conceitos a respeito do monoteísmo e 
da unicidade: A unicidade de Sua Identidade e 
a unificação de Seus atributos e atos. Em outras 
palavras: A unificação da convocação dos profe-
tas e a unidade da religião divina, a unidade da 
Diretriz e do Livro, a unificação das leis e das 
regras divinas para toda a humanidade. Final-
mente, a unificação das fileiras dos muçulmanos 
e a unificação da humanidade no Dia do Juízo 
Final. 

O que comprova a importância dessa uni-
dade e essa unificação é a expressão alcorânica 
que classifica o desvio do Monoteísmo e o dire-
cionamento para o politeísmo como um pecado 
imperdoável: “Deus jamais perdoará a quem 
Lhe atribuir parceiros; porém, fora disso, per-
doa a quem Lhe apraz. quem atribuir parcei-
ros a Deus cometerá um pecado atroz” (4:48). 
E diz: “Já te foi revelado, assim como aos teus 
antepassados: Se idolatrares, certamente tor-
nar-se-á sem efeito a tua obra, e te contarás 
entre os desventurados” (39:65).

As Ramificações do Monoteísmo
Nós cremos que o conceito de Monoteísmo pos-

sui muitas decorrências. As mais importantes são: 
a. A unicidade da Identidade Divina

1 - Conforme consta no Alcorão Sagrado: “... não creremos em ti até que vejamos Deus claramente!” (2:55). 
2 - Em árabe Amiral Mu’minin. Referimo-nos, aqui, ao Imam Ali ibn Abi Tálib (a.s.) (NE)
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Isso significa que a Identidade Deus, exaltado 
seja, é uma só, sem ter comparável, nem seme-
lhante a Ele.
b. A unicidade dos Atributos
Significa que os atributos de Onisciência, Oni-
potência, Perenidade, entre outros, estão con-
centrados n’Ele e na Sua Única Identidade. Não 
são meros aspectos das criaturas independentes 
umas das outras, separadas na sua identidade. 
Na realidade, a Sua identidade, com Seus atribu-
tos, exigem precisão de pensamento.
c. A unidade dos Atos
Significa que qualquer ato, movimento, vestígio 
no mundo da existência resultam da vontade e da 
anuência de Deus: “Deus é o Criador de tudo e 
é de tudo o Guardião” (39:62), e “Suas são as 
chaves dos céus e da terra” (42:12).

Sim, ninguém influencia a existência além 
de Deus. Isso, porém, não significa que somos 
obrigados a fazer o que fazemos. Na realidade, 
temos o livre arbítrio de agirmos como deseja-
mos: “Em verdade, assinalamos-lhe uma sen-
da, quer fosse agradecido, quer fosse ingrato” 
(76:3). “De que o homem não obtém senão o 
fruto do seu proceder?” (53:39). Estes dois ver-
sículos sagrados explicam detalhadamente que o 
homem tem o livre arbítrio, mas Deus, exaltado 
seja, é Quem concedeu essa liberdade e esse po-
der de praticar o ato e assumir a responsabilida-
de. Por isso, os nossos atos dependem d’Ele, sem 
a redução da nossa responsabilidade ao praticá-
los.

Sim, Ele quis que praticássemos os atos com 
liberdade, para nos testar e nos colocar na sen-
da da perfeição. Porque o homem não atinge a 
perfeição a não ser com o livre arbítrio e a prá-
tica da obediência de livre escolha. O ato obri-
gatório, isento do livre arbítrio, não demonstra a 
eqüidade ou iniqüidade da pessoa.

Se somos obrigados a praticar os nossos 
atos, não haveria necessidade nem sentido para 
envio dos profetas, revelação dos Livros celes-
tiais, determinação das obrigações religiosas e 
prêmio ou castigo divino. Isso é o que aprende-
mos na escola dos Familiares do Profeta (a.s.)3 . 
“Não é obrigação ou autorização, mas uma de 

duas questões.”
d. A unidade de Crença
Significa que a crença é unicamente em Deus. Não 
pode haver ser adorado algum além d’Ele. Essa ca-
racterística da fé é considerada a mais importante e 
a que mais preocupou os profetas: “E lhes foi orde-
nado que adorassem sinceramente a Deus, fossem 
monoteístas, observassem a oração e pagassem o 
zakat; esta é a verdadeira religião” (98:5).

Quando o ser humano percorre as etapas da 
perfeição moral e do conhecimento, aprofunda-
se mais em seu âmago o entendimento do Mo-
noteísmo. A pessoa atinge um nível de espiritu-
alidade em que só pensa em Deus e pede a Sua 
ajuda onde estiver, não se ocupando a não ser 
com Ele: “Tudo que te faz esquecer Deus é o teu 
Ídolo.”

Cremos, pelo que dissemos até aqui, que o 
ramo do monoteísmo é ilimitado. Dele depreen-
dem-se outros galhos, que levam a outros e a ou-
tros mais, sucessivamente. Entre eles, citamos a 
unidade da soberania divina: “Aqueles que não 
julgarem conforme o que Deus tem revelado se-
rão incrédulos” (5:44).

os Milagres dos Profetas são Praticados 
com a Anuência de Deus

Cremos que o princípio do Monoteísmo 
prático confirma a verdade de que os milagres 
praticados pelos profetas e os atos sobrenaturais 
só são possíveis de acontecer com a anuência 
de Deus, Altíssimo. O Sagrado Alcorão revela a 
respeito dos atos de Jesus (AS): “... curaste o 
cego de nascença e o leproso; de quando, com 
o Meu beneplácito, ressuscitaste os mortos” 
(5:110).

Também a respeito dos atos de um dos mi-
nistros de Salomão: “Disse aquele que possuía o 
conhecimento do Livro: Eu to trarei em menos 
tempo que um abrir e fechar de olhos! E quando 
(Salomão) viu o trono ante ele, disse: Isto pro-
vém da graça de meu Senhor” (27:40). Baseados 
nisso, concluímos que a cura dos cegos, leprosos 
e a ressurreição dos mortos praticadas por Jesus 
(a.s.) foram atos realizados pela vontade de Deus, 
o Altíssimo, elemento básico do próprio monoteís-

3 - Referimo-nos aqui à Escola de Pensamento Jaafarita ou Imamita, comumente conhecida como Xiita (NE).
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mo.

os Anjos
Cremos na existência dos anjos encarregados 

por Deus, cada um, de uma tarefa. Há quem foi 
encarregado de transmitir a revelação aos profe-
tas, como foi citado na Surata Al Bacará: “Dize-
lhes: quem for inimigo de Gabriel, saiba que 
ele, com o beneplácito de Deus, impregnou-te 
(o Alcorão) no coração, para confirmar o que 
foi revelado antes; é orientação e anúncio de 
boas-novas para os crentes” (2:97). Há quem foi 
encarregado de registrar os atos dos seres huma-
nos: “Porém, certamente, sobre vós há anjos de 
guarda” (82:10). Há os encarregados de recolher 
a alma das pessoas: “... para que, se a morte 
chegar a algum de vós, os Nossos mensageiros 
o recolham, sem negligenciarem o seu dever” 
(6:61). Há os encarregados de ajudar os crentes 
corretos: “Em verdade, quanto àqueles que di-
zem: Nosso Senhor é Deus, e se firmam, os an-
jos descerão sobre eles, os quais lhes dirão: Não 
temais, nem vos entristeçais; outrossim, regozi-
jai-vos com o Paraíso que vos está prometido!” 
(41:30). Há os encarregados de fornecer ajuda aos 
crentes em suas lutas: “Ó crentes, recordai-vos 
da graça de Deus para convosco! quando um 
exército se abateu sobre vós, desencadeamos 
sobre ele um furacão e um exército invisível (de 
anjos), pois Deus bem via tudo quanto fazíeis” 
(33:9). Há os encarregados de castigar os rebel-
des e os incrédulos: “... é guardado por anjos 
inflexíveis e severos, que jamais desobedecem 
às ordens que recebem de Deus, mas executam 
tudo quanto lhes é ordenado” (66:6). E outros 
importantes encargos na organização da Gênese. 

Esses encargos executados pelos anjos não 
estão em desacordo com o princípio prático e 
o princípio divino do Monoteísmo, mas confir-
mam-nos, porque acontecem com a vontade de 
Deus, pela força e o poder d’Ele.

Aqui entra a questão da intercessão dos pro-
fetas (a.s.), dos Infalíveis4  e dos anjos, uma cren-
ça que constitui uma das bases do próprio mono-
teísmo. Afinal, esta intercessão só acontece com 

a Sua anuência: “Junto a Ele ninguém poderá 
interceder, sem Sua permissão” (10:6).

A Adoração a Deus Somente
Cremos que a adoração é somente a Deus, 

exaltado seja. Quem adorar alguém além d’Ele é 
politeísta. Todas as mensagens dos profetas se con-
centraram nesse eixo: “... adorai a Deus, porque 
não tereis outra divindade além d’Ele” (7:59). 
Esse texto alcorânico aparece em vários versículos 
do Livro Sagrado e foi proferido por vários profe-
tas: “Vosso Senhor é Deus, que criou os céus e a 
terra em seis dias, logo assumiu o Trono para re-
ger todas as coisas. Junto a Ele ninguém poderá 
interceder, sem Sua permissão. Tal é Deus, vosso 
Senhor! Adorai-o, pois! Não meditais?” (10:3).

Essa importante noção islâmica é repetida 
diariamente várias vezes pelos muçulmanos, du-
rante a oração, quando dizem, na Surata da Aber-
tura5 : “Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos 
ajuda.”

Está claro que a nossa crença na intercessão 
dos profetas e dos anjos, com a permissão de Deus, 
que aparece nos versículos sagrados do Alcorão, 
não significa, em absoluto, adoração. O rogo dos 
profetas também não entra no rol da adoração, 
nem nega o Monoteísmo, pois constitui um pedido 
a um Ma’assum para que interceda junto a Deus 
para resolver o problema do recomendado. Isso 
será explicado no texto a respeito da profecia.

A ocultação do Sagrado Deus
Cremos que a verdade quanto ao sagrado 

Deus está oculta para todos, apesar da multi-
plicidade dos sinais de Sua existência. Ninguém 
consegue – não importa quem – entender a Sua 
condição, porque é eterna e infinita em todas as 
formas. Como o homem é limitado e não é eterno, 
ele não consegue ter pleno conhecimento de Deus, 
pois Ele abrange tudo: “Porém, Deus abrange-
os, por trás” (85:20). “Acaso não é verdade que 
Deus a tudo abrange?” (41:54). A Nobre Tradi-
ção profética nos informa: “Não Te adoramos de-
vidamente e não Te conhecemos devidamente.”6  

Com base neste versículo e neste dito proféti-

4 - Em árabe, os Ma’ssumin (NE).
5 - Também chamada Surata Al-Fátiha, foi objeto de estudo em Evidências números 0 e 1 (NE).
6 -  Al-Bihar Al-Anwar, 68:23 (NE).
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co, não devemos inferir, de maneira errada, que de-
vemos abandonar o estudo do conhecimento geral 
de Deus, ou parar de mencionar algumas expres-
sões, mesmo que não tenhamos uma compreensão 
completa de seus significados. Não podemos alegar 
que somos incapazes de adquirir o conhecimento 
detalhado a Seu respeito, porque isso fecha a por-
ta da sabedoria em relação a Deus, coisa em que 
não cremos nem aceitamos. O Alcorão Sagrado e 
os demais Livros celestiais foram revelados para 
abrir a porta do conhecimento sobre Deus. Nós, 
seres humanos, também não conhecemos a verda-
de total, absoluta sobre o espírito, mas temos uma 
idéia geral a seu respeito. Observamos seus sinais 
e reconhecemos a sua existência. O Imam Moham-
mad Ibn Ali Al Báquir (a.s.) diz: “Tudo que é dis-
tinguido pela imaginação, com seus significados 
detalhados, é criado como vós e depende de vós.” 
O Imam Ali (a.s.) esclarece o caminho do conhe-
cimento de Deus com uma bela e clara expressão, 
dizendo: “As mentes não conhecem a limitação de 
Sua forma, nem rejeitam a necessidade de Seu co-

nhecimento.”

Sem Negação nem Associação
Cremos que cair no precipício da associação é 

um erro e constitui politeísmo. Da mesma forma, a 
negação do conhecimento de Deus e de Seus atribu-
tos é um erro. Isso significa que não podemos dizer 
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1 - Lucman, o Sábio, é um personagem que pertence à tradição árabe. Muito pouco é sabido de sua vida. Ele está costumeiramente associado à vida 
longa, sendo o seu título Moammar (o longevo). Ele representa a sabedoria perfeita. Diz-se que, pertencendo a uma humilde camada da sociedade, sendo 

Curiosidades

Não se deve pensar 
na prática do

 adultério
As duas coisas 

benéficas e as duas 
maléficas

Enumerar os  sensatosEuclides, 
O  Sábio O defeito é do  escultor

Foi relatado que o Imam Jaafar Ibn Moham-

mad Assádiq (AS) disse: “Jesus (AS) disse aos 

Apóstolos: ‘Moisés vos ordenou não prestardes 

falso testemunho. Ordenou-vos a não jurar por 

Deus em falsidade ou veridicamente’. Então, pe-

diram-lhe: ‘Fale mais’. Disse: ‘Moisés vos orde-

na a não praticardes adultério, e eu vos ordeno a 

não pensardes em adultério, além de não o pra-

ticardes. Aquele que pensar em adultério é como 

quem ateia fogo em casa decorada. A fumaça 

corrompe a decoração, mesmo que a casa não 

pegue fogo.”

Um homem disse a Euclides, o sábio grego: “Não 

descansarei até destruir tua alma.”

Euclides respondeu: “Não descansarei até 

eliminar o rancor de teu coração.”

Foi dito que o patrão de Lucman1 lhe deu 

uma ovelha e ordenou-o a degolá-la e trazer o 

mais imundo dela. Ele a degolou e levou o seu 

coração e língua até o homem. Este lhe deu uma 

outra ovelha e pediu-lhe que trouxesse o mais be-

néfico nela. Lucman degolou o animal e trouxe de 

volta o coração e a língua. O patrão questionou 

a respeito daquilo. Lucman respondeu: “Senhor, 

não há nada mais imundo que essas partes, se 

elas forem imundas; e não há nada mais benéfico 

que elas, se forem benéficas.”

Foi dito a um indivíduo: “Enumera para nós 

os loucos.” Ele disse: “Isso levará muito tempo, 

mas posso enumerar os sensatos.”

Foi dito a Lucman : “Que feio é o teu rosto!”

Ele respondeu: “Estais colocando defeito na es-

cultura ou no Escultor?”
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benéficas e as duas 

maléficas

Enumerar os  sensatos
O defeito é do  escultor



ValoresMulher
AYAToLLAH SAYYED ALI KHAMENEI

ConhecimentoA Mulher e o
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erá que o conhecimento consti-
tui monopólio dos homens?

O Sayyed Ali Hosseini Al-
Khamenei (que Deus o conser-
ve)1  disse: “Alguns pensam que 
as jovens não devem estudar. 
Isso é erro e má compreensão 
das coisas, uma vez que o Islã se 

preocupou com o conhecimento, considerando-o 
a essência da religião. Será que a religião se pre-
ocupa apenas com os homens, sem as mulheres, 
privando estas de sua essência, proibindo-as de 
adquirirem conhecimento?”

“Sem dúvida, o conhecimento pertence tanto 
aos homens como às mulheres: “A quem praticar 
o bem, seja homem ou mulher, e for crente con-
cederemos uma vida agradável e premiaremos 
com uma recompensa, de acordo com a melhor 
das suas ações” (Alcorão Sagrado, 16:97).” 

Afirma a respeito Sua Eminência que “Se o 
conhecimento é algo necessário por si e constitui 
em objetivo e perfeição, sem dúvida as mulheres 
possuem seu quinhão nessa perfeição. É seu direito 
obter o mesmo objetivo, mesmo que seja para auxi-
liar o homem no desempenho do seu papel na terra 
e distinguir entre a boa e a má ação na escolha da 
boa senda e do melhor método. Tudo isso não é do 
homem em particular, mas é necessário e impor-
tante para as mulheres na mesma proporção.” 

“Por isso, o conhecimento nunca foi mono-
pólio de um grupo sem o outro no Islã, nem na 
sua ética, nem na sua história, no desenrolar dos 
séculos. O Alcorão Sagrado, apesar da multipli-
cidade de seus versículos, que incentivam quanto 
a adquirir conhecimento, a se pensar e se prepa-
rar, em nenhum deles distingue entre o homem e 

S

1 - Em árabe, hafizahu’llah. Nas próximas citações, usaremos a abreviação (h.a.) (NE).

a mulher a esse respeito. O mesmo acontece na 
biografia do Profeta (S), onde encontramos que o 
quinhão das mulheres no conhecimento foi subli-
mado desde os primórdios do Islã, tanto que ‘sá-
bia’ era um dos títulos da Senhora e Exemplo das 
mulheres, a filha do Profeta (S) Fátima Azzahrá 
(“A Resplandecente”)” (AS). 

Depois de dito tudo isso, é natural que o 
Sayyed Khamenei (h.a.) lance seu grito de protesto: 
“Quem diz que o homem pode estudar e a mulher 
não?”

À Sombra do Islã a Mulher Adquiriu 
Conhecimento

Apesar de todas as tentativas da mídia e dos 
inimigos do Islã, no decorrer dos tempos, de di-
famar sua imagem pura e divulgar que ele opri-
me a mulher e a proíbe de estudar, uma só olhada 
para a história da realidade feminina à sombra 
do Islã é suficiente para desmentir tudo isso. O 
Islã sempre apoiou e apóia a mulher, elevando-
a na sociedade e incentivando a sua presença, 
principalmente no campo do conhecimento e 
da educação. Isso foi também confirmado pela 
experiência islâmica na atualidade. O Sayyed 
Khamenei (h.a.) indica isso, dizendo: “Nas áreas 
educacionais também vocês são a confirmação 
dessa participação e há iguais a vocês em áreas 
diferentes.”

um dos objetivos do Islã é Instruir 
a Mulher

O fenômeno do aparecimento permanente de 
mulheres instruídas dentro do Islã não acontece 
por coincidência, nem é o resultado do acaso. É, 
antes de tudo, resultado do ambiente islâmico 

Um dos assuntos que mais despertam o interesse em torno do Islã é a educação 
da mulher. Uma informação propalada de maneira leviana pela mídia no ocidente 

é de que o Islã condena a educação feminina, restringindo a mulher à condição 
de mãe e esposa, à qual deve ser negado o conhecimento. Pois as sábias e ponderadas 

palavras de um dos mais respeitados líderes muçulmanos, o Ayatollah Sayyed Ali Hosseini
 Al-Khamenei (h.a.), mostram que nada mais errado do que pensar desta maneira. 

Longe de proibir o acesso da mulher ao estudo e ao conhecimento, o Islã a incentiva 
a buscá-los. Acompanhe abaixo suas palavras a respeito de tão relevante tema:ConhecimentoA Mulher e o
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favorável a elas estabelecido por Deus, o Altíssi-
mo, fazendo a sociedade, principalmente as mu-
lheres, alcançar o conhecimento e a educação. 
O Sayyed Khamenei (h.a.) diz: “O Islã deseja 
proporcionar a orientação intelectual, científica, 
social e política. Mais importante de tudo isso 
é proporcionar à mulher a orientação espiritual 
e virtude. Que a sua participação na sociedade 
e na família humana proporcione os mais altos 
proveitos e frutos. E todos os ensinamentos do 
Islã visam a isso.”

É obrigação da Mulher Instruir-se
A instrução da mulher no Islã não é uma 

questão meramente aceita, mas exigida e incen-
tivada e deve ter prioridade. Ela deve segui-la 
com passos profissionais e concretos. Essa situ-
ação indica a sanidade da sociedade humana e 
a sua marcha na direção correta. O Sayyed Kha-
menei (h.a.) diz: “Acreditamos que as mulheres, 
em toda sociedade humana sã, podem e devem 
aproveitar a oportunidade de se empenhar e par-
ticipar no âmbito do desenvolvimento científico.” 
As mulheres têm de se convencer disso, antes de 
qualquer membro da sociedade, ingressando na 
área científica e educacional. O Sayyed Khame-
nei (h.a.) diz: “É imprescindível que haja um 
convencimento e persistência entre as mulheres 
devido à necessidade de se adquirir conhecimen-
to, educação, pesquisa e dar prioridade a isso.”

o objetivo da Instrução da Mulher
Por que a mulher deve ser instruída? Há vá-

rios motivos citados pelo Sayyed Khamenei (h.a.) 
que fazem da instrução da mulher uma questão 
prioritária e imprescindível. Entre eles, citamos:

1. Adquirir conhecimento: isso é necessário 
por si só. A instrução é uma integridade e a sua 
existência é necessária para todo ser humano. O 
Sayyed Khamenei (h.a.) diz: “Apelo para todas 
as mulheres muçulmanas e crentes: Se estiverem 
estudando, que o façam com seriedade, porque o 
estudo não constitui uma introdução para o tra-
balho apenas, não deve ser adquirido por causa 
do trabalho e do ganho de dinheiro. O estudo, 
para a mulher, é uma questão muito importante 
como meio de se adquirir conhecimento e como 
tarefa para se elevar o nível da orientação inte-
lectual. Quanto ao trabalho, ele é secundário.”

2. A premissa do trabalho: é verdade que 
a mulher não é responsável diretamente pela 
obtenção do sustento familiar. Isso, porém, não 
significa que deve ser proibida de trabalhar. Não 
significa que o trabalho não é útil nem necessá-
rio para a mulher. Instruir-se é uma premissa 
para o trabalho, conforme atestam declarações 
anteriores de Sua Eminência. 

3. A retidão da sociedade: a mulher consti-
tui pelo menos metade da sociedade. Quando ela 
é instruída, isso significa a elevação de metade 
da sociedade das trevas da ignorância para a luz 
do conhecimento. Isso é muito importante quanto 
à retidão das sociedades. Com o aprimoramento 
intelectual feminino, duplicam-se as suas poten-
cialidades, facilitando o aproveitamento dos ins-
truídos e garantindo uma preparação suficiente 
para a tarefa educacional. O Sayyed Khamenei 
(h.a.) diz: “A sociedade em que as mulheres e 
os homens são instruídos passa a ter o dobro de 
pessoas educadas em relação a uma sociedade 
em que somente os homens são instruídos.” E 
afirma, referindo-se ao Irã: “Suponhamos que 
temos cinqüenta milhões de habitantes e de trin-
ta a trinta e cinco milhões de pessoas na idade 
de serem úteis para o nosso país. É natural que 
metade delas seja constituída de mulheres. É 
acaso racional negligenciar essas potencialida-
des ocultas? É acaso racional negligenciar esse 
tesouro divino representado pela sua presença? 
É necessário que haja pessoas instruídas entre 
elas.”

4. Solução de muitos problemas: muitos 
problemas da sociedade, principalmente da mu-
lher, surgem pela inexistência ou pela falta de 
instrução. Se instruirmos as mulheres de forma 
correta e sã, muitos dos problemas serão solu-
cionados. O Sayyed Khamenei diz: “Incentivem 
as mulheres a estudar, encoragem as jovens a fre-
qüentar cursos superiores. Garantam e facilitem 
os meios para o ingresso das jovens nos centros 
superiores pelos meios legais. Se isso acontecer, 
na minha opinião, todos os problemas serão so-
lucionados.”

5. A essência do homem: o Sayyed Kha-
menei (h.a.) diz: “A essência do ser humano 
é importante para o homem e para a mulher. 
Quando ambos adquirem conhecimento, eles se 
empenham em apresentar essa essência cada vez 
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mais. Se uma mulher adquirir uma instrução de 
nível superior e negligenciar a sua essência hu-
mana, não lhe dando a devida importância, qual 
é o seu valor, então? A essência humana deve se 
desenvolver tanto na mulher como no homem, e 
é uma questão importante.”

Prioridade de Instruções
Sem dúvida que o conhecimento possui am-

plas portas e inúmeras oportunidades. Será que 
a instrução da mulher deve abranger todas as 
áreas, ou deve ser orientada para áreas especí-
ficas?

1. Instrução na leitura e escrita: No início 
deve-se dar prioridade à instrução da mulher 
na leitura e na escrita. É através dessa por-
ta fundamental que se consegue evoluir e se 
desenvolver nas áreas educacionais. O Sayyed 
Khamenei (h.a.) diz: “Entre as questões fun-
damentais está a instrução das mulheres a ler 
e escrever. Entre os atos mais importantes está 
incentivar as mulheres a ler. Os livros contêm 
o conhecimento humano e facilitam para as 
mentes a compreensão, o entendimento e apri-
moram a criatividade, colocando-as em me-

lhor e mais saudável posição.”
2. Os métodos de comportamento fami-

liar: Sua Eminência diz: “Entre estas impor-
tantes questões está o de ensiná-las o método 
correto para atuar dentro do lar, ou o método 
de relacionamento com o marido e os filhos. Há 
mulheres excelentes, pacientes, indulgentes, de 
bom caráter, mas que desconhecem os métodos 
corretos de tratar os maridos e os filhos. Elas 
devem ser instruídas com métodos científicos 
e com meios obtidos pela experiência humana 
no dia a dia, até alcançar fases excelentes. As 
que já tiveram boas experiências devem en-
contrar os métodos corretos para orientar as 
outras nessas questões.”

3. O ensino da Medicina: Entre as ques-
tões com as quais o Sayyed Khamenei (h.a.) se 
preocupa é a questão do ensino da Medicina 
para as mulheres, para o preenchimento da la-
cuna existente neste setor. Ele diz: “Cito aqui 
a necessidade da especialização das mulheres 
em todos os setores e especializações médicas, 
não se concentrando apenas no setor da gineco-
logia. Precisamos que haja médicas na mesma 
proporção dos médicos para que a mulher con-
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siga se consultar em qualquer especialidade. 
Devemos organizar a questão para que a mu-
lher consiga consultar uma médica, sem ter ne-
nhum problema, e não ter de consultar um mé-
dico. Algumas mulheres acreditam que a mulher 
deve se especializar em ginecologia apenas, ou 
que sua especialização seja nas enfermidades 
de gravidez e de parto. Não deve ser assim. As 
mulheres devem estudar todos os ramos de es-
pecialização como cardiologia, neurologia, en-
fermidades internas, etc. Atualmente, este é um 
encargo maior sobre as mulheres do que sobre 
os homens.”

4. Os vários ramos da ciência: O Líder 
(h.a.) também disse: “O conhecimento é uma 
questão muito importante. Quero que as mulhe-
res, em nossa sociedade, se instruam em todos os 
ramos da ciência e aproveitarem suas potencia-
lidades.”

5. A visão do Islã quanto à mulher e o seu 
papel preponderante: Sua Eminência (h.a.) tam-
bém afirmou: “É dever da mulher conhecer, an-
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ueridos irmãos em Deus, a cada dia cres-
ce a nossa fé pelo Livro de nosso Senhor 
e o nosso amor à nossa religião. O motivo 
disso é a abundância das verdades cientí-
ficas contidas no Alcorão, e que os cien-
tistas descobrem a cada dia. Isso nos faz 
nos orgulharmos de pertencer ao Islã – a 
Mensagem Final.

O Alcorão Sagrado, em muitos campos do conhecimento huma-
no, chega antes da investigação científica, revelando segredos da na-

tureza que o homem, somente depois de muito esforço, consegue des-
vendar. Temos, por exemplo, a surata Al-Alaq (O Coágulo), a primeira 

revelada ao Nobre Profeta (S). Nela, Deus, exaltado e elevado seja, usa a 
imagem perfeita de um coágulo para ilustrar a aderência do saco gestacio-

nal ao útero materno. Um detalhe da criação da vida humana que a ciência só 
veio demonstrar com o advento das modernas técnicas de cirurgia e anatomia.

Dentre as maravilhas contidas nas Escrituras, estão as abelhas e o fenômeno 
que os cientistas chamam de “fenômeno da embriaguez”. Alguns insetos ingerem, 

durante as suas viagens, elementos embriagantes como o etanol, um produto produ-
zido pela fermentação de alguns cereais. Elas lambem com a língua um pouco desse 
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produto e ficam embriagadas, como aconte-
ce com as pessoas. O efeito pode permane-
cer durante 48 horas.

Os efeitos que acontecem com a abelha 
depois de ingerir esses embriagantes pare-
cem-se com aqueles causados ao ser huma-
no. Os cientistas dizem que as abelhas em-
briagadas tornam-se inimigas e injuriosas. 
Elas poderiam estragar o mel ao colocar 
nele o produto embriagante, envenenando-
o. Porém, Deus, o Altíssimo, descreve o mel 
como cura. Ele diz: “Alimentai-vos de toda 
a classe de frutos e segui, humildemente, 
pelas sendas traçadas por vosso Senhor! 
Do abdômen deles sai um líquido de va-
riegadas cores que constitui cura para os 
humanos. Nisto há sinal para os que re-
fletem” (Alcorão Sagrado, 16:69). 

O que fez Deus, então, para que o mel 
não estragasse e permanecesse puro, sem se 

Certamente, a 
misericórdia de 

Deus para 
conosco fez 

do mel uma cura 
para o 

ser humano
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sujeitar aos produtos corruptores?
Certamente, a misericórdia de Deus em 

relação a nós tornou o mel uma cura. Natu-
ralmente, Ele preparou meios para as abelhas 
protegerem o mel, conservando-o puro para 
ser utilizado. Isso fez os cientistas pesquisarem 
esse fenômeno durante 30 anos. Era necessá-
rio observar o comportamento das abelhas.

Depois de um longo período de obser-
vação, verificaram que em cada colméia há 
abelhas às quais Deus forneceu algo pare-
cido com um aparelho de aviso, que lhes 
permite sentir o cheiro das abelhas embria-
gadas, combatê-las e afastá-las da colméia. 
Vejam a sabedoria que o mundo das abe-
lhas possui, pois até o inseto embriagado é 
rejeitado, expulso e “açoitado” pelo resto 
das abelhas defensoras. As abelhas não são 
mais inteligentes do que alguns seres hu-
manos?

As abelhas que consomem esses em-
briagantes ficam mal vistas. Porém, quando 
a abelha se torna sóbria, é-lhe permitido 
ingressar na colméia imediatamente, depois 
de suas companheiras verificarem que o pe-
rigo de envenenamento cessou totalmente.

Até as abelhas, para observar esse fe-
nômeno e purificar a colméia das compa-
nheiras embriagadas, usam abelhas sen-
tinelas. Elas observam cuidadosamente a 
abelha que está embriagada e a expulsam. 
Se ela se embriagar novamente, as sentine-
las quebram as suas patas para vedá-la de 
fazê-lo outra vez.

Ao verificarmos esse fenômeno, fazemos 
a seguinte pergunta: Quem ensinou as abe-
lhas a ter esse comportamento? A esse res-
peito, encontremos um extraordinário aviso 
alcorânico que nos informa que foi Deus, o 
Altíssimo, Quem ordenou as abelhas a per-
correr sendas específicas, submetendo-lhes 
esses caminhos. Ele diz às abelhas: “... se-
gui, humildemente, pelas sendas traçadas 
por vosso Senhor!” (Alcorão Sagrado, 
16:69).

Por isso, o homem se maravilha com 
essa precisa organização. Talvez encon-
tremos nela resposta para aqueles que são 
contrários às leis islâmicas que proíbe o 
consumo dos inebriantes e ordena o açoite 
de seu consumidor. Se as abelhas aplicam 
essa regra com todo cuidado, não seria me-
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278 quilômetros de 
Campo Grande, capital 
do Mato Grosso do Sul, 
há um paraíso. Não há 
como escapar do tro-
cadilho: Bonito é real-
mente bonito. A natu-
reza foi ímpar em suas 

atrações, o que atrai, anualmente, milhares 
de turistas do Brasil e do mundo. As atra-
ções vão de locais para simples contem-

A

Bonito,
Um paraíso no 
Mato Grosso 

do Sul
plação atividades que aceleram a descarga 
de adrenalina, especialmente concebidas 
para os adeptos dos esportes radicais. 

Situada a sudoeste da capital sul-ma-
togrossense, Bonito é uma cidade pequena, 
com uma população estimada em 17 mil 
habitantes. No entanto, possui uma infra-
estrutura completa, capaz de satisfazer os 
turistas mais exigentes. Conta com muitas 
pousadas e hotéis, dos mais simples aos 
mais sofisticados. Na gastronomia, ofere-
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ce uma variedade de restaurantes e 
cardápios.

Quando se trata de ecoturismo, 
busca-se uma interferência mínima 
na natureza, já que ela é a principal 
atração. As opções de lazer e pas-
seios naturais são organizados por 
empresas, de forma que a visitação 
se faça de maneira consciente. Afi-
nal, além da contemplação, o que 
importa é a conservação ambiental. 

Falar de consciência ecológica 
é algo natural em Bonito. Guias es-
pecializados; acessórios, como rou-
pas de neoprene, máscaras e outros 
equipamentos é o que se encontra na 
cidade, para desfrutar ao máximo de 
suas atrações. Bonito não é apenas 
um centro do ecoturismo. Ecoturis-
mo é a sua essência.

Embora a cidade seja dotada de 
uma bem organizada infra-estrutura 
turística, isso não tem atrapalhado 
os amantes da aventura. Para quem 
gosta de sentir emoções mais fortes, 
sem deixar a segurança de lado, Bo-
nito é a combinação certa.

Nos arredores da cidade está locali-
zada a maior cachoeira de Mato Grosso 
do Sul, com 150 metros de altura, e um 
rapel ao lado, com vista para um vale em 
meio ao cerrado e um abismo que termi-
na num lago de um azul intenso, com 70 
metros de profundidade. Bonito também 
tem rios de águas transparentes, onde é 
possível realizar mergulhos autônomos 
embaixo das cachoeiras.

Além de suas belezas naturais, a 
cidade é palco de duas festas que en-
volvem a cultura de fazenda: a “Fes-
ta do Peão Boiadeiro” e a “Festa da 
Confederação Estadual dos Clubes 
de Laço”. Fazem parte também do 
calendário de eventos a Feira do Ar-
tesanato (abril), Festival de Inverno 
(julho), Festival da Guavira (novem-
bro) e Bonito Natal (dezembro).

Bonito conta com um aeroporto 
para aviões de grande porte, um mo-

Bonito,
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derno centro de convenções para até 1.500 
pessoas e rede hoteleira com mais de qua-
tro mil leitos de diversas categorias. Na 
gastronomia, opções de pratos típicos re-
gionais e uma variedade de peixes de água 
doce. 

O sucesso do turismo em Bonito está 
intimamente ligado à preservação da na-
tureza, o que garante ao visitante a con-
templação de uma fauna, flora e acidentes 
geográficos praticamente intocados. Qual-
quer passeio nesse santuário é acompa-
nhado por um guia local registrado. 

Nesse contexto, foram criados o Par-
que Ecoturístico da Bodoquena e o Pro-
jeto Vivo. O primeiro inclui passeios em 
canoas canadenses, mountain bikes, cava-
los e trekking. Já o Projeto Vivo promove 
trekking, rafting no Rio Formoso, passeios 
a cavalo e atividades especiais para crian-
ças, utilizando papel reciclado e recicla-
gem de lixo. Ambos são empreendimentos 
de lazer associados à educação ambien-
tal. 

 
Principais atrações

Gruta do Lago Azul: Após uma descida 
de 120 m, depara-se com um lago de água 
intensamente azulada, com a profundidade 
estimada de 90 m. Os raios solares infil-
tram-se no lago, originando um espetáculo 
de rara beleza. 

Aquário Natural: Neste aquário há 

uma visão de vários 
peixes ornamentais e 
plantas aquáticas. A 
flutuação é feita num 
percurso de 900 m. 
Não é necessário sa-
ber nadar, com a rou-
pa de neoprene você 
flutua e desfruta des-
sa beleza natural. 

Rio da Prata: 
Uma hora de cami-
nhada em trilha na 
mata virgem, acom-
panhando o Rio da 
Prata até sua nascen-

te. De lá inicia-se um mergulho superficial 
com máscara e roupa de mergulho, poden-
do observar fauna e flora subaquáticas, 
incluindo Dourados e Pintados que nadam 
tranqüilos nas águas cristalinas. 

Rio Sucuri: O Rio Sucuri tem 2 km de 
descida, onde você desce por toda corren-
teza em suas águas cristalinas com bonita 
vegetação subaquáticas e peixes variados. 

Rio do Peixe: Uma fascinante cami-
nhada na Fazenda Água Viva, um dos ce-
nários mais bonitos da região, passando 
por uma trilha de aproximadamente 1,5 
km. Você pode conhecer várias cachoeiras 
e piscinas naturais. 

Cachoeira do rio Mimoso: São feitas 
caminhadas pelas trilhas para visitar suas 
3 cachoeiras formadas por agrupamentos 
de travertinos esculpindo degraus nas ro-
chas. A maior cachoeira tem 8 m de altura, 
onde é possível tomar agradáveis banhos 
com água corrente. 

Passeio de bote no Rio Formoso: O 
passeio pelo Rio Formoso é feito em botes 
de borracha num percurso de 7 km até a 
Ilha do Padre, passando por 3 cachoeiras. 
Nas margens do rio você será acompanha-
do por macacos e pássaros. 

Cachoeira do Rio Aquidaban: Um bo-
nito passeio pela mata nativa. No caminho 
nos deparamos com 9 cachoeiras com pai-
sagens diferentes. A última cachoeira pos-
sui 120 m de altura e do alto avista-se o 
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Pantanal no Nabileque, a Serra da Bodo-
quema e a reserva Indígena Kadiwéu. 

Projeto Vivo: O Projeto Vivo é um em-
preendimento de lazer e educação ambien-
tal que procura mostrar como é possível 
aliar conservação da natureza, ecoturis-
mo e produção na propriedade rural. Você 
pode fazer uma caminhada na trilha e de-
pois descer de bote no Rio Formoso até a 
barra com o Rio Miranda. Para crianças 
há programas especiais como reciclagem 
de papel e mini-trilhas. 

Balneário Municipal: As águas cris-

talinas do balneário permitem uma visão 
nítida de peixes de cores e tamanhos va-
riados, mas a pesca é rigorosamente proi-
bida. 

Abismo Anhumas: Onde pode ser feito 
rapel de 72 m até um lago do tamanho de 
um campo de futebol, de águas cristalinas 
e cones submersos de 16 m de altura. Nes-
te local se pratica mergulho livre ou autô-
nomo. Nas partes secas há vários salões e 
espeleotemas para serem admirados. 

Mais informações: 
Sítio do Conselho Municipal de Turismo de 
Bonito: www.bonito-ms.com.br  
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A atividade física, uma necessidade

DA VIDA SEDENTÁRIA
e você perguntasse a qualquer esportista, 
famoso ou não, a respeito do motivo de 
sua prática esportiva, ele responderia: 
“Há mais de um motivo que me leva a 
essa prática. Eu encontro prazer no es-
porte”. 

Sem dúvida, esta é uma maneira 
emocionante de obter descanso e alívio. 
A prática esportiva causa satisfação, se-

renidade e estímulo, além de ser um dos excelentes meios 
para preencher o tempo de forma saudável, útil e divertida. 
O exercício físico, quer seja individual, como andar, quer 
seja coletivo, como o futebol, traz vários benefícios para a 
saúde: elimina as toxinas do corpo; faz o sangue circular 
nas veias como a água do rio, que não encontra pedras para 
atrapalhar-lhe o caminho; e faz-nos sentir uma vitalidade 
impetuosa, ânimo e força permanentes. Os esportistas sa-
bem que o exercício físico proporciona corpo esbelto, livre 
das gorduras acumuladas pelo excesso de alimento e não 
transformadas em energia. Os profissionais de atividade fí-
sica dizem que os benefícios da prática de esporte se mani-
festam na vitalidade do sistema sanguíneo, no fortalecimen-
to do coração, no crescimento dos músculos, na redução do 
colesterol, na retardação do envelhecimento, no aumento da 
autoconfiança, no condicionamento coletivo, na melhora da 
força mental e intelectual e no aumento da agilidade. Além 
disso, a parte psicológica do esportista melhora com o pas-
sar do tempo. Ele se torna mais amável e menos nervoso. 

Do ponto de vista islâmico, é possível utilizar a força 
física em:
1. Formar uma geração de jovens fortes, saudáveis e capa-
zes de cumprir suas obrigações, preparada para o traba-
lho, a dedicação e a generosidade.
2. Preparar uma geração corajosa, paciente, capaz de su-
portar as dificuldades e enfrentar os desafios.
3. Concretizar o progresso social por intermédio da ação 
de homens e mulheres fortes e saudáveis física, mental, es-
piritual e intelectualmente.
4. Combater o ilícito e o pernicioso, aprimorando a defesa 
pessoal contra os inimigos nos campos da luta e resistên-
cia, bem como na defesa da religião.
5. Proteger os limites das leis divinas e civis com palavras, 

braços e corações fortes.
6. Trabalhar ativamente para a extração dos recursos da 
terra (animais, vegetais e minerais).

Uma vez que a atividade esportiva gera todos esses 
benefícios, nós votamos a seu favor. Quem de nós não gosta 
de sentir a força física, a vitalidade pulsar em seu corpo, a 
agilidade no seu movimento, habituar-se a utilizar o tempo 
vago para acalmar-se por intermédio de um exercício ou 
outro?

Se cada um de nós olhasse para a sua vida de hoje 
em dia, veria que as tecnologias modernas proporciona-
ram muitos meios de descanso. O automóvel o transporta 
para qualquer lugar que deseja, por mais longe que seja, 
sentado, sem se movimentar. A televisão, com seus inúme-
ros canais e controles remotos, e a internet, com seus inú-
meros sítios, permitem-lhe dar a volta ao mundo estando 
sentado no sofá ou poltrona por longas horas. Só é neces-
sário movimentar botões, o que não exige muito esforço. 

Mesmo em relação à mulher, se a sujeira e o lixo se 
acumularem, o aspirador de pó exerce o papel de varrer 
no lugar dela. Ela só necessita apertar o botão para ligar 
e movimentar o aparelho na direção da sujeira que deseja 
remover. Esta é aspirada em instantes. Se os convidados 
deixarem a louça suja e a mãe pedir à filha para lavá-la, 
ela só terá de colocá-la na máquina para sair limpa em 
minutos. Da mesma forma, as roupas sujas são limpas 
após um aperto de botão da máquina de lavar. Ela mistura 
a água com o sabão em pó, limpando a roupa automa-
ticamente. Mesmo a cozinha foi equipada com fogões ou 
meios primários de cozinhar. Nas cidades, os fornos e as 
cozinhas modernas estão equipados para a preparação de 
uma variedade de alimentos, tendo a pessoa, apenas, de 
marcar hora para isso. 

Em resumo, a vida moderna economizou muito tempo, 
algo que não havia antes. Isso representa dádiva e castigo ao 
mesmo tempo. Dádiva porque o ser humano, empenhado na 
pesquisa para o desenvolvimento, pode dispor de mais tempo, 
utilizando melhor os minutos e horas que eram gastos na co-
zinha, na lavanderia ou na limpeza; e castigo porque alguns 
acabam ocupando o seu tempo em coisas secundárias ou 
fúteis, envolvendo-se em hobbies, jogos e reuniões noturnas 
ilícitas que ocupam a maior parte de seu tempo. Parecem-se, 
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assim, com crianças, que não passaram a fase da infância. 
Assim sendo, temos tanta necessidade das atividades 

físicas como temos da vida.                 
O exercício físico é a atividade física recreativa, que se 

realiza em momentos de lazer ou de tempo livre. É também 
a ação ou série de ações corporais com o fim de desenvolver 
a aptidão física, prescritas para prática regular ou repetida, 
como meio de ganhar força, destreza, agilidade ou compe-
tência geral em algum campo de atividade, habilidades mo-
toras ou reabilitação orgânico-funcional, definido de acordo 
com diagnóstico de necessidade ou carências específicas de 
seus praticantes, em contextos sociais diferenciados.

Todo exercício físico deve ser sempre realizado sob 
a orientação de um profissional ou centro esportivo qua-
lificado, pois a prática de esportes somente nos permite 
atingir os objetivos esperados quando é devidamente 
orientada.

Benefícios do exercício físico
O exercício físico é um componente necessário – e 

às vezes negligenciado – do moderno estilo de vida. Nas 
suas distintas modalidades, tais como ginástica, esporte 
e educação física, constitui 
atividade vital para a saúde, 
a educação, a recreação e o 
bem-estar do ser humano. 
A prática do esporte e dos 
exercícios físicos pode fazer 
pelos seres humanos o que 
não poderiam fazer milhões 
de médicos. A prolongação 
da vida com qualidade e a 
terapia contra numerosas en-
fermidades são os principais 
benefícios do exercício físico:
• Melhoria da função pulmonar; 
• Mais disposição pessoal;
• Melhoria da circulação sanguínea;
• Redução do estresse, ansiedade e depressão;
• Melhoria da circulação cardíaca;
• Redução da pressão arterial;
• Facilita o metabolismo de açúcares e gorduras; 
• Menor queixa de dores de coluna;
• Redução das taxas de LDL (mau colesterol); 
• Melhoria do fluxo intestinal; 
• Estímulo da produção do HDL (bom colesterol); 
• Liberação de beta-endorfina (inibe receptores da dor); 
• Ajuda na perda de peso; 
• Condicionamento físico ;
• Sono mais repousante; 
• Relaxamento e diversão; 
• Retardo do processo de envelhecimento; 

Exercícios físicos na vida adulta
O ideal para a saúde é que a atividade física se torne 

um hábito desde infância ou adolescência, para não haver 

dificuldades de integrá-la à vida adulta.
Um dos principais problemas relacionados a essa 

adaptação é a falta de tempo, que cria os “atletas de final 
de semana”. Praticar atividade física somente nos finais de 
semana pode não ser bom à saúde. É necessário um ritmo 
correto entre exercício e descanso. O recomendado é que, 
para cada dia de exercício, seja dado um dia de descanso, 
principalmente para as pessoas que iniciam atividades físi-
cas.

As conseqüências do sedentarismo para a saúde do ho-
mem são nefastas e bem conhecidas: maior risco de arteroscle-
rose e suas conseqüências (angina, infarto do miocárdio, aci-
dente vascular cerebral), aumento da obesidade, aparição de 
problemas como: hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, 
dislipidemias, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, de-
pressão, ansiedade, além de aumento do risco de afecções oste-
omusculares e de alguns tipos de câncer (cólon e de mama).

Exercício Físico e Saúde 
O exercício físico traz muitos benefícios aos siste-

mas respiratório e cardiovascular, fortalece os músculos, é 
bom para regularizar o intestino, baixar o colesterol, per-

der peso e muitas outras 
coisas.

É recomendado para 
todas as idades, sendo que 
é sempre melhor consultar 
um médico antes de come-
çar a rotina dos exercícios 
físicos, especialmente para 
os idosos. Para um bom 
desenvolvimento e cres-
cimento, começar a ativi-
dade física desde criança 

é o ideal. Jovens e adultos levam uma vida mais tranqüila e 
saudável quando têm o hábito de se exercitar.

O importante é sempre fazer o que se gosta: andar ou 
correr, fazer ginástica, praticar artes marciais ou natação. 
Qualquer exercício é bom, ainda mais quando combinado 
a uma alimentação nutritiva. Principalmente para quem 
quer perder peso, um bom exercício aeróbico e refeições 
balanceadas são necessários. Um ponto é não fazer exer-
cício nem quando estiver em jejum e nem com o estômago 
cheio.

Caminhar é um dos melhores exercícios físicos. Estu-
do feito na Universidade de Harvard revelou que este tipo 
de atividade reduz em até 50% o risco de males cardíacos 
nas mulheres. Previne a hipertensão arterial, reduz os ní-
veis de colesterol, ativa a circulação sanguínea, diminui 
em 17% o risco de um infarto, aumenta a capacidade car-
diopulmonar e melhora também a freqüência cardíaca.

Quem faz atividade física tem de estar sempre de olho 
na quantidade de água que está perdendo. A reposição de 
líquido é muito importante para o organismo. A dica é be-
ber água antes, durante e depois do exercício.

Além de todos os benefícios já falados, um ponto 

A prática do esporte e dos 
exercícios físicos pode fazer pelos 

seres humanos o que não 
poderiam fazer milhões de médicos
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televisão, a internet, os vi-
deogames e a ingestão de 
alimentos com alto teor de 
calorias são considerados 
hoje os grandes vilões da 
obesidade infantil. E não 
adianta fugir da realida-
de. Nossas crianças estão 

ficando cada vez mais gordas. Obesas até! 
O ganho de peso, além dos aspectos de auto-

estima e de relacionamento social, representa 
um perigo potencial enorme. Estudos científicos 

A

DR. RIAD YouNES*Saúde

Televisão e 
OBESIDADE

têm comprovado que crianças obesas tornam-se 
adultos portadores de várias doenças. Diabetes, 
hipertensão, câncer, dores articulares, derrame, 
entre outras tragédias de saúde. Mais da metade 
dos adolescentes gordos com sobrepeso tornam-
se doentes crônicos quando chegam aos 50 anos. 
A maioria continua gorda. Alguns (20% a 25%) 
são diagnosticados com obesidade mórbida. 

Tendo em vista esta epidemia mundial de 
obesidade, que caracteristicamente começa na 
idade precoce, a Organização Mundial da Saúde 
recomendou aos centros acadêmicos e de pesqui-
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sa, ao redor do mundo, a realização de estudos 
científicos para identificar fatores de risco para 
o desenvolvimento da obesidade, suas causas e o 
modo mais apropriado para vencer a epidemia e 
evitar as doenças crônicas graves. Vários cien-
tistas se empenharam nesta tarefa. 

Recentemente, uma pesquisa extensa reali-
zada por médicos e epidemiologistas da Univer-
sidade de New York em Buffalo, Estados Unidos, 
e publicada na revista Archives of Pediatric and 
Adolescent Medicine, demonstrou que a televisão 
e o computador podem ter influência importante 
no ganho de peso em crianças. Os cientistas es-
colheram 70 crianças, com idades variando entre 
4 e 7 anos, todas com sobrepeso (gordas), e que 
assistiam a programas de televisão, ou jogavam 
videogames  durante mais de 14 horas por sema-
na (média de duas horas por dia).  Conversaram 
com os familiares destas crianças que aceitaram 
instalar, nas telas dos televisores ou dos jogos 
eletrônicos, aparelho que consegue limitar o 
tempo de exposição das crianças. 

Os pesquisadores dividiram os voluntários, 
por sorteio, em dois grupos. O primeiro tinha 
acesso não bloqueado às telas de televisão. O 
segundo grupo tinha seu acesso à televisão di-
minuído progressivamente. O aparelho não per-
mitia que as crianças ultrapassassem sua “quo-
ta” diária de televisão. Todas as crianças foram 
observadas e seguidas durante dois anos pelos 
cientistas. O grupo “restrito” diminuiu o tempo 
gasto na frente da televisão a não mais que 5 ho-
ras por semana. O outro grupo manteve seu tem-
po normal de 17 horas por semana. 

O resultado mais interessante deste estudo 
foi observado pelos pesquisadores quando 
avaliaram a evolução do peso destas crian-
ças. O peso do grupo que teve limitado 
seu acesso às telas de televisão di-
minuiu muito em relação ao ou-
tro grupo. Além de aumenta-
rem suas atividades físicas, 
com mais brincadeiras 
e exercícios e menos 
sofá, estas crianças 

consumiram menor quantidade de alimentos ri-
cos em calorias, como refrigerantes e doces.  

Os pesquisadores concluíram que a televi-
são apresenta uma influência muito ruim sobre 
o peso das crianças, tornando-as obesas e aptas 
a desenvolver doenças graves quando adultas. 
Esta influência tem dois aspectos: vida sedentá-
ria, sem exercício físico significativo durante o 
tempo que assistem à televisão, e a propaganda, 
que induz as crianças a consumir grandes quan-
tidades de alimentos não muito saudáveis, como 
doces, chicletes, batatas fritas e refrigerantes. 

São resultados valiosos e de aplicação ime-
diata e óbvia para todas as famílias. Estes cien-
tistas aconselham os pais a lutar contra a obe-
sidade infantil e a limitar progressivamente o 
tempo que as crianças perdem grudadas na tela 
dos televisores ou dos jogos eletrônicos. Seus 
olhos, sua mente e seu corpo agradecerão por 
muitos e muitos anos.   

*DR. RIAD YuNES é professor livre-docente do Departamento de Cirur-
gia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo Avançado de Tórax 
do Hospital Sírio Libanês e diretor clínico do Hospital Sírio Libanês.

Televisão e 
OBESIDADE
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Os Muçulmanos

DO AMAZONAS

ANWAR ASSIComunidade

“Óh, Senhor!”
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A
vinda dos muçulmanos 
ao Amazonas remonta ao 
período de chegada das 
grandes levas de árabes 
oriundas dos mais dife-
rentes países do Oriente 
Médio que aportaram no 
Brasil, no século XIX. 
Não há uma data que 

determine com exatidão a chegada dos primeiros 
muçulmanos ao Estado. Acredita-se que os pionei-
ros desembarcaram no final da segunda metade do 
século retrasado, vindos do Líbano e da Síria. 

Porém, de acordo com o livro “A Colônia Ára-
be no Amazonas”, do escritor Gaitano Antonaccio, 
os primeiros muçulmanos chegaram no início do 
século XX, mais precisamente em 1905. Neste ano 
se estabeleceram no Estado os irmãos Abdon e Ab-
dul Hauache, procedentes da Síria.

Em meados do século passado, a comunida-
de começou a crescer com a chegada dos primei-
ros muçulmanos provenientes da Palestina. Esta 
imigração se desenvolveu rapidamente nos últi-
mos 30 anos.

Embora em menor escala do que a de seus ir-
mãos, é de se notar a existência, no Amazonas, de 
um grupo de muçulmanos oriundos de países sul-
americanos vizinhos ao Brasil, como a Guiana, a 
Guina Francesa e o Suriname. Estas nações con-
tam com grandes comunidades de muçulmanos. Há 
também brasileiros convertidos ao Islã.

Não há um número oficial sobre a quantida-
de de muçulmanos e seus des-
cendentes no Amazonas. A es-
timativa é de que pelo menos 
mil vivam em todo o Estado. 
Entre as famílias muçulma-
nas existentes no Amazonas 
podemos citar: Abrahim, Al-
Ale, Amed, Amud (Hamud), 
Assi, Aziz, Awad, Ballout, 
Baze, Bawab, Baydoun, Cha-
ar, Hachem, Hatoun, Haua-
che, Ihmud, Imwas, Hojjeij, 
Ismael, Jezini, Kibbe, Manas-
ra, Muneymne, Nasser, Raad, 
Rahim, Saad, Said, Sakeb, Ta-
rayra, Waked e Yacoub.

 A maior parte dos muçul-
manos trabalha no comércio e 
na indústria. Dentro da comu-
nidade há vários profissionais 
liberais, que atuam como mé-
dicos, advogados, jornalistas, 
professores e engenheiros. É 
bom salientar que a comuni-

dade muçulmana tem papel de destaque na econo-
mia do Estado, em particular no comércio.

Um dado curioso: a primeira pessoa a ter uma 
emissora de televisão na história do Amazonas é 
uma mulher árabe e muçulmana chamada Sadie 
Hauache, que foi proprietária da extinta TV Ajuri-
caba. Um dos maiores expoentes da literatura ama-
zonense e brasileira da atualidade, reconhecido in-
ternacionalmente e ganhador do prêmio Jabuti, o 
escritor Milton Hatoun, faz parte desta comunida-
de vibrante. O lutador e empresário do Jungle Fi-
ght, Walid Ismail, também veio do seio desta nação 
de muçulmanos amazonenses. Estes são apenas al-
guns exemplos vitoriosos que enchem de orgulho os 
muçulmanos do Amazonas. 

É comum notarmos a presença de descenden-
tes dos muçulmanos em posições de destaque da 
sociedade amazonense. São pessoas que não se-
guem a fé islâmica, mas que têm um pai, mãe, avô 
ou uma avó oriundos desta comunidade religiosa. 
O atual vice-governador do Amazonas, Omar Aziz, 
é uma destas personalidades.

Atualmente, há duas entidades muçulmanas no 
Estado, ambas criadas há pouco tempo: o Centro 
Islâmico do Amazonas e a Associação Muçulma-
na do Amazonas. Embora os muçulmanos possuam 
uma história de mais de cem anos no Estado, eles 
jamais conseguiram construir uma mesquita ou 
um centro social que pudesse servir de referência 
para a comunidade. O máximo que conseguiram 
foi manter salas de orações, onde mantêm vivas as 
preces de sexta-feira. 

Os Muçulmanos

DO AMAZONAS
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Dentro da comunidade 
há vários profissionais 

liberais, que atuam 
como médicos, 

advogados, jornalistas, 
professores e engenheiros

Porém, recentemente,  os membros da co-
munidade conseguiram comprar um terreno 
no centro de Manaus e,  em breve,  construirão 
uma mesquita que vai servir de base espiritual 
para os muçulmanos “barés”.

A falta de um templo nunca foi  empecilho 
para que a comunidade desenvolvesse suas 
obrigações religiosas.  Os muçulmanos prati-
cam sua fé com liberdade no Amazonas.  Re-
zam, jejuam e comemoram as datas festivas 
como o ‘Id Al-Adha (que marca o fim da pere-
grinação a Meca) e o ‘Id Al- Fitr (que marca 
o fim do jejum no mês do Ramadã) a exemplo 
de seus irmãos em outras partes do mundo, 
com a diferença que são abeançoados com as 
riquezas da Amazônia.    
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Comportamento

Violência ePaz
Violência e Paz

e alguém lhe perguntar: “Qual foi o 
primeiro caso de assassinato inten-
cional que a terra testemunhou?”, 
provavelmente você se recordará  
do assassinato de Abel por seu ir-
mão Caim, filhos de Adão (a.s.). O 
caso, como foi narrado pelo Alco-
rão Sagrado, é como segue: “E con-
ta-lhes (ó Mensageiro ) a história 

dos dois filhos de Adão, quando apresentaram duas 
oferendas; foi aceita a de um e recusada a do outro. 
Disse aquele cuja oferenda foi recusada: Juro que 
te matarei! Disse-lhe (o outro): Deus só aceita (a 
oferenda) dos justos. Ainda que levantasses a mão 
para assassinar-me, jamais levantaria a minha para 
matar-te, porque temo a Deus, Senhor do universo. 
quero que arques com a minha e com a tua culpa, 
para que sejas um dos condenados ao Inferno, que é 
o castigo dos injustos. E o egoísmo (do outro) indu-
ziu-o a assassinar o irmão; assassinou-o e contou-se 
entre os desventurados” (5:27-30).

Dois irmãos, sem terem outros irmãos na face da 
terra - um deles crente e benevolente, o outro maldoso 
e perverso. Ambos fizeram oferenda a Deus, o Altís-
simo. Ele aceitou a oferenda de Abel e recusou a de 
Caim. Não há parentesco entre Deus e alguém. Ele só 

S
aceita a oferenda dos piedosos, feita de maneira since-
ra e voluntária. Nada tem a ver Abel com a aceitação 
de sua oferenda. Deus, o Altíssimo, é Quem aceita e 
Quem recusa. Porém, o fogo da inveja acendeu no co-
ração de Caim e este resolveu se vingar do irmão, mes-
mo sem ele ter qualquer culpa. Abel chamou a atenção 
de Caim para a verdade: A aceitação de Deus, glori-
ficado seja, depende da fé e da piedade. Ele não dá 
preferência a ninguém.

Caim, com o seu ódio, cólera e inveja, recusa dei-
xar o coração e a razão ouvirem as palavras do irmão. 
Ele estava concentrado numa coisa só, em algo obs-
curo, um sentimento mau, subindo como fumaça em 
seu interior. Aquilo lhe cegou a vista, a ponto de não 
suportar mais ver o irmão em melhor posição do que 
ele perante Deus. Caim, em estado de ódio e sentimen-
to de vingança, puxou de sua faca, com chispas saindo 
pelos olhos vermelhos como duas brasas, espumando 
pela boca, com o fogo da inveja acendendo no peito e 
disse ao irmão: “Só me resta matar-te.”

Abel disse, fazendo-o lembrar que não tinha cul-
pa pelo que havia acontecido, e que era a vontade de 
Deus e não a dele: “Se quiser me matar, não agirei 
como estás agindo. Puxe da minha faca para matar-te, 
pois temo a Deus, Que proibiu a matança.”

Caim, furioso como touro, não enxergava mais 
do que a bruma brotando de seu íntimo e cegando sua 
vista. Ele não ouvia nada além do apelo de vingança: 
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Paz
Carregamos dentro de nós uma luz, uma orientação 

moral que conduz ao bem
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“Mate-o, livre-se dele e viva sozinho.”
Abel, numa última tentativa para apagar o fogo 

aceso no peito do irmão, disse-lhe: “Se levares a tua 
ameaça a cabo, irás carregar a minha e a tua culpa, 
porque não tens nada de bom para compensar a tua 
maldade.”

Caim, cego pelo extravio, surdo, só ouvindo a voz 
que o estava induzindo à morte, não desejava ver nada 
além do corpo ensangüentado do irmão, envolto pela 
terra. Caim obedeceu aos apelos de sua maldosa alma, 
atendeu o chamado de sua concupiscência cega e en-
terrou a faca no peito do irmão, matando-o.

Foi o primeiro crime de assassinato na história. 
Qual foi a sua causa? A inveja, a cobiça e o ódio, o 
egoísmo, o amor próprio, o predomínio da raiva, o 
sentimento de vingança e eliminação dos outros. Essas 
são as primeiras causas e raízes da violência.

O Alcorão não abandonou a cena do crime ra-
pidamente, nem cerrou a cortina sobre a visão do as-
sassinato para deixar que os nossos sentimentos se 
compadeçam da vítima inocente (Abel) e condenem o 
assassino (Caim) por meramente ver o sangue jorrar 
da vítima.

Aí, a voz do Céu se elevou para soar nos ouvidos 
do tempo e da humanidade: “De sorte que prescre-
vemos aos israelitas que quem matar uma pessoa, 
sem que esta tenha cometido homicídio ou seme-
ado a corrupção na terra, será considerado como 
se tivesse assassinado toda a humanidade; quem a 
salvar, será reputado como se tivesse salvo toda a 
humanidade...” (5:32).

Com o acontecimento do crime, surgiu a rígida 
lei Divina:
A morte de uma só pessoa = à matança de toda a hu-
manidade
A salvação de uma só pessoa = à salvação de toda a 
humanidade.

o que isso quer dizer?
1. A humanidade forma uma só unidade;
2. A honra e a segurança do ser humano são sa-

gradas e não podem ser maculadas, a não ser quando 
ele se transforma em elemento de corrupção;

3. Quem se permitir matar uma pessoa inocente, 
pode cometer aquilo duas, três,... dez ou mais vezes. 
Ou seja, está preparado para eliminar toda a raça hu-
mana, se puder fazê-lo.

o Emprego Negativo das Dádivas de Deus

O que Caim utilizou para matar o irmão?

1. Seu instinto;
2. Sua língua;
3. Sua mão. 
A mente de Caim deixou de funcionar, ficou pa-

ralisada, foi eliminada, extinta pelo ódio. Quando a 
mente da pessoa desaparece, o instinto animal e as re-
ações satânicas ocupam o seu lugar. Eles estão sempre 
juntos. O instinto do animal feroz que mata qualquer 
presa que encontra, presente na natureza humana, é 
freado pela razão, que controla o seu movimento e 
não deixa a sua brida se soltar. O instinto de Caim 
foi que dominou a situação, subjugando-o completa-
mente. Quanto à sua mente, estava envolta num sono 
profundo, paralisada, deficiente, sem energia. Caim 
apagou a luz que poderia iluminar seu caminho. A sua 
língua também esqueceu a sua função benéfica e pas-
sou a proferir a linguagem da ameaça, da matança e 
da vingança. Disse: “Vou matar-te.” A sua mão negou 
a sua responsabilidade, traiu a sua confiança, golpeou 
uma alma inocente, sem que ela tivesse praticado cri-
me algum. 

A língua e a mão, imparciais, seriam como qual-
quer instrumento utilizado para a prática do bem ou 
do mal. O homem é que escolhe em quê utilizá-las: nos 
atos maléficos ou benéficos. A mente, o melhor elemen-
to que distingue o homem, tem muita utilidade. Todas 
as produções culturais humanas são oriundas dela. Há 
pessoas desviadas que a utilizam para a maldade. Em-
pregam-na em fraude, falsidade, destruição e infâmia, 
em tudo que é negativo.

A língua possui várias funções, boas e úteis, que 
não se devem contrariar. Há, porém, quem a restrin-
ja a funções baixas: xingamento, injúria, maldições e 
obscenidades.

A mão possui inúmeras utilidades benéficas. Por 
que, então, é utilizada para roubar, para agredir, para 
matar, ou para outros atos de violência?

Todas as dádivas de Deus são boas. Nós é que as 
utilizamos para o mal, em atos que Deus não deseja 
que sejam realizados. Esta é a diferença entre a pessoa 
boa e a má. Esta é a diferença entre o agradecido e o 
soberbo. Esta é a diferença entre Caim e Abel.

o Sentimento de Exclusão

Revista Islâmica Evidências  -  ��



Num instante qualquer, antes de matar, a men-
te satânica de Caim e seus sentimentos insistentes lhe 
disseram: “Abel é melhor do que você. Por isso, Deus 
aceitou a oferenda dele e recusou a sua. Você não con-
segue ser como ele. É o seu rival, competidor e inimi-
go. Você não suporta vê-lo como superior. Qual é a 
solução, então?”.

“Vou eliminá-lo. Vou matá-lo. Vou fazê-lo desa-
parecer da minha vista. Assim o caminho fica livre 
para mim, fica só para mim, livro-me da preocupação. 
Depois de hoje não haverá mais uma pessoa com o 
nome de Abel que perturbará a minha vida. Só haverá 
‘eu’.”

Temos aqui um claro exemplo de intolerância 
em relação ao outro, quer seja irmão ou não. Não 
suportamos vê-lo presente e isso nos induz a pensar 
em eliminá-lo, importuná-lo, matá-lo. A mentalidade 
de exclusão e de embargo forma-se a partir de uma 
imaginação doentia: “a vida não comporta duas pes-
soas, eu e o outro. Ou eu ou o outro”. O egoísmo é 
que move o instinto humano na direção da elimina-
ção do outro, que é superior em algum aspecto ou se 
distingue, afastando-o das vistas, mandando prendê-
lo ou matá-lo. A violência tornou-se a linguagem do-
minante, provocando os sentimentos de eliminação, 
exclusão e domínio. Querem, as pessoas que pensam 
assim, destacar-se utilizando métodos espúrios, dos 
quais talvez o mais terrível seja a eliminação pura e 
simples do “outro”. Porém, o Islã ensina que o afas-
tamento dele do caminho não resolve o problema; 
pelo contrário, complica, piora a situação, porque, 
se matarmos todo rival ou adversário, a vida torna-
se selvagem. O diálogo, o entendimento, o bom rela-
cionamento, a convivência, a utilização de métodos 
saudáveis deve ser a solução exemplar: “Jamais po-
derão equiparar-se a bondade e a maldade! Repele 
(óh, Mohammad!) o mal da melhor forma possível, 
e eis que aquele que nutria inimizade por ti con-

verter-se-á em íntimo amigo!” 
(41:34).

Os irmãos de José (a.s.) 
não o mataram. Afastaram-no, 
jogando-o no poço, pois não su-
portavam vê-lo por ter ocupado 
um local de destaque no coração 
de seu pai. Não pensaram em al-
cançar uma posição semelhante 
à dele, empenhando-se nisso. Es-
colheram o caminho mais fácil: 
A eliminação. Tentaram apagar 
José (a.s.) do mapa de sua vida. 
Para isso, culparam o lobo de tê-
lo comido, mesmo sendo o animal 
inocente. Os que pensam como os 
irmãos de José (a.s.) estreitam o 
horizonte, o pensamento e a ima-

ginação. Fogem do enfrentamento da verdade e procu-
ram outros caminhos. A verdade, porém, é como o sol 
que se põe no horizonte ou é coberto pelas nuvens. Ele 
aparece novamente, denunciando as ações dos corrup-
tores, das pessoas que se colocam fora da vida, mesmo 
estando dentro dela.

qual é o significado da violência?
A violência é grosseria e aspereza, a utilização 

de força ilegal atrelada ao amedrontamento; corres-
ponde à prática de qualquer ato desprovido de bon-
dade e solidariedade. É representada pela agressão às 
liberdades. Em resumo, significa eliminar os outros, 
alegando falsos motivos e utilizando métodos ilegais e 
irracionais, como no caso dos irmãos Caim e Abel. O 
homem, que pode até ter o impulso violento, num se-
gundo momento a rejeita, porque contraria a sua natu-
reza. A imposição, a coerção, a coação, a subjugação, 
o predomínio são atitudes de caráter violento. Levam 
o outro a adotar o método da resistência, oposição, 
rebeldia e revolta, chegando a enfrentar a violência 
com violência.

Para eliminar a opressão e a atitude violenta, po-
demos tomar as seguintes atitudes:

1. Enfrentar a violência com violência;
2. Enfrentar a violência com tolerância e 

perdão;
3. Enfrentar a violência com atos de bondade.

A experiência humana confirma:

* Enfrentar a violência com violência significa 
fomentar o fogo da guerra, cujos resultados e perdas 
são incalculáveis;

* Enfrentar a violência com tolerância evita o 
acontecimento de alguma desgraça, ou males outros 
que poderiam advir;

* Pagar o mal com o bem é a melhor solução para 
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aproximação dos corações e a obtenção da segurança 
e da paz.

Os coraixitas  combateram o Profeta (S) com 
violência. Ele, porém, não revidou na mesma moeda. 
Quando teve domínio sobre eles, no dia da conquis-
ta de Meca, perguntou-lhes: “Que esperam de mim?” 
Eles responderam: “És um irmão generoso, filho de 
um irmão generoso.” Ele lhes disse: “Podem ir. Es-
tais livres.” Ele não aproveitou aquela oportunidade 
para se vingar ou castigar as pessoas que feriram seu 
rosto e pernas, torturaram seus companheiros e seus 
seguidores. Os seus Familiares  (a.s.) fizeram o mes-
mo. Eles pagaram o mal com perdão e tolerância, o 
que fez seus inimigos adotar o Islã ou parar as suas 
maldades. Um deles ofendeu o Imam Ali (a.s.), primo 
e genro do Nobre Profeta (S), dizendo: “Que Deus o 
combata. Nenhum incrédulo é mais eloqüente do que 
ele.” Seus companheiros se lançaram sobre ele para 
matá-lo. Porém, o Imam (a.s.) exclamou: “Acalmem-
se e perdoem! Esta é uma ofensa que pode ser paga 
com outra ofensa ou com perdão! Eu tenho a capaci-
dade de perdoar!”.

Será que o Imam (a.s.) estava em posição de fra-
gilidade? Não pagar a violência com violência e a 
prática do mal com o mal não significa covardia, mas 
elevação. Como se dissesse ao agressor: “Esta é a sua 
natureza, e a minha difere da sua. Posso responder da 
mesma forma, talvez em dobro, porém, envergonho-
me de ser pequeno, insignificante e vil, como você.” 
Em outras palavras: “Deixo-o castigar a si próprio.” 
O caráter normalmente penaliza a si mesmo porque 
denuncia a pessoa como sendo maldosa e isso, por 
si, é castigo. Observemos com atenção: Ali (a.s.), o 
herói do Islã, matou muitos politeístas, hipócritas e 
kharijitas . Porém, se perguntássemos a ele. “O que 
você teria preferido: que eles tivessem se orientado 
ou que os tivesse morto?” Ele teria respondido: “Se 
esses grupos se orientassem, reconhecessem os seus 
erros e aproveitassem a minha luz, seria preferível 
para mim a ter de combatê-los.” A luta do Imam (a.s.) 
sempre foi em legítima defesa.

A Violência em Números
As estatísticas revelam aspectos apavorantes da 

violência:
• O século passado foi marcado pela violência, 

pois nenhuma região ou cultura escapou desse fenô-
meno. O século atual testemunha a extensão desse 
fenômeno;

• A violência não representa apenas uma amea-
ça às conquistas humanas materiais e sociais, mas se 
estende para as parcelas mais desprotegidas da huma-
nidade: a mulher e a criança;

• O fenômeno da violência contra a mulher é 
mundial. Um relatório das Nações Unidas de 2001 re-
velou que uma em cada três mulheres do mundo so-

freu agressão física, imposição de relações sexuais ou 
maus tratos de uma forma ou de outra;

• Os psicólogos classificam o estupro como a 
pior forma de violência, devido às maléficas seqüelas 
psicológicas que deixa no indivíduo e na sociedade;

• A transformação do crime organizado e da 
violência premeditada em comércio. Quadrilhas de 
mafiosos, na maioria constituída de jovens, utilizam 
bombas, carros-bombas, cintos de explosivos, bom-
bas-relógios, e outros meios sofisticados para apavo-
rar pessoas em muitas cidades do mundo, com motivos 
suspeitos, em troca de uma quantia em dinheiro que 
será desperdiçado em diversões ilícitas; 

•  Jogos violentos de vídeo; cenas cinemato-
gráficas e televisivas de violência. Mesmo as lutas 
de boxe, luta-livre e touradas incentivam a violência. 
Há um jogo de vídeo-game, por exemplo, denominado 
“Estado de Emergência”, que envolve golpes, ataques 
e aniquilamento de pessoas. Uma psicóloga, ao ana-
lisar o jogo, disse: “Se você quer que seu filho seja 
desorganizado e violento, esse jogo oferece um trei-
namento inigualável”. Apesar disso, foram vendidas 
inumeráveis cópias dele.

• Dissolução do lar e da família: Graves desa-
venças domésticas, situações de separação e divórcio, 
negligência devido ao trabalho excessivo fora de casa, 
tudo isso gerou condições para a disseminação e in-
centivo da violência entre os filhos, de diferentes for-
mas.

O que esses dados significam, mesmo sendo uma 
gota d’água num oceano? Significam uma coisa só: 
seguir o exemplo de Caim na vida. Ele não teve a feli-
cidade esperada, nem alegria espiritual com o crime 
que cometeu, mesmo que tivesse o campo livre. Co-
meteu um grave erro devido a sua ignorância, seu va-
cilo e sua pressa. Ele viveu com dor de consciência, 
arrependido pelo que fez: “Tornou-se então cheio 
de remorsos” (5:31). Muitos cometem atos maldo-
sos e então sentem remorso e arrependimento. São 
sentimentos positivos. Sentimentos de penitência, in-
formando que o pecador, não dominado pelo prazer 

o século passado foi 
marcado pela violência, 
pois nenhuma região ou 
cultura escapou desse 

fenômeno

Revista Islâmica Evidências  -  ��



ht
tp

:/
/i

m
ag

es
.s

m
ar

te
r.c

om
/b

lo
gs

O ódio e o desejo de eliminar o outro revelam nosso 
lado animal e selvagem

de cometer o crime (a vitória utópica), foi acometido 
por uma espécie de censura (dor de consciência). O 
Alcorão Sagrado demonstra essa situação da alma 
que se reprova: “E juro, pela alma que reprova a si 
mesma” (75:2). Ela se pergunta: “Por que fiz isso? 
Por que não segui a Lei de meu Senhor? Se eu tivesse 
feito isso não teria sido melhor?” Isso significa que 
ela não está cega pelo seu engano, nem mergulhada 
em seus desejos, nem afundada em sua negligência. 

O que nos faz ser solidários a Abel, condenando e 
rejeitando a atitude de Caim, apesar de não conhecer-
mos pessoalmente nem um nem outro? Rejeitar Caim e 
ser solidário a Abel tem um significado. Significa que 
carregamos dentro de nós uma luz, um instituição va-
lorosa e uma educação moral. De onde vem isso? De 
natureza com a qual Deus nos criou; da educação que 
recebemos de nossos pais, no seio de uma família bon-
dosa; de nossos professores na escola; de um período 
posterior, pelo empenho e o estudo para se aprofundar 
nestas questões de ordem moral.

Os valores são as medidas, as normas e os sinais 
no caminho, são o mapa e o laboratório onde separa-
mos e distinguimos entre o que é bom e o que é ruim. 
O valor é que desvenda se algo merece ser avaliado 
e valorizado, como o direito, a justiça, a boa ação, a 
beleza, a hombridade, a sinceridade, a veracidade e 
a firmeza, considerando-o absolutamente valioso. Ou 
indica que um sentimento ou ação não é merecedor 
de consideração e engrandecimento. Ficamos saben-
do que é inútil, efêmero, intruso, imposto pela força, 
como a exagerada consideração do valor real do di-
nheiro, do nome familiar, da posição social e da apa-
rência exterior. 

Todas as mensagens celestiais, sem exceção, fo-
ram enviadas para plantar a instituição absoluta dos 
bons valores nas pessoas. Foram enviadas com a ex-
celência moral e de conduta. O Islã também. Quantos 

países se envolvem em guerras perniciosas 
que consomem seus filhos e seus recursos? 
Porém, no fim, não encontram mais do que 
uma mesa para as negociações e relações 
pacíficas para resolverem os problemas sur-
gidos entre eles. As guerras começam com 
atear o fogo, uma centelha que brilha aqui, 
outra ali, e termina – muitas vezes após dé-
cadas de tragédias e sofrimentos – com a 
extinção do fogo. 

A segurança coletiva, que oferece tran-
qüilidade a cada cidadão, é o filho legal da 
obediência aos valores e exemplos morais. 
Se estudarmos a situação de qualquer so-
ciedade, em qualquer época, iremos encon-
trar que a sua segurança e estabilidade não 
foram conquistados com a autoridade do 
governo e o seu domínio. Muito menos com 

a manifestação de sua severidade, com a aplicação de 
leis opressivas de segurança. Sua segurança e estabi-
lidade surgiram quando os seus membros aceitaram 
e seguiram valores vitais, levando em consideração a 
consciência viva, sentimentos sublimes de responsabi-
lidade e respeito voluntário a um código moral. 

Caso uma roupa cara descosture, seu proprietá-
rio a costurará novamente para não se rasgar, pois é 
cara e querida para seu dono. Se um automóvel va-
lioso deixa de funcionar, seu proprietário o conserta, 
porque lhe custou muito dinheiro. Nosso irmão é mais 
caro do que nossa roupa ou nosso automóvel. Deve-
mos “consertá-lo” com bons tratos. O ensinamento 
islâmico diz: “Sê misericordioso com os outros, pois 
eles serão misericordiosos contigo.” O Profeta (S) dis-
se e também agia de acordo com que dizia: 

“quem não for misericordioso na 
terra, quem está no céu não será 

misericordioso com ele.” 

Uma misericórdia maior do que a outra. Deus, o 
Altíssimo, tem misericórdia de Seus servos, que devem 
ter o mesmo sentimento em relação aos outros. Uma 
misericórdia que abrange tudo e todas as pessoas, o 
virtuoso e o rebelde. Pela nossa natureza, como seres 
humanos, tendemos para a brisa agradável, suave e 
branda. Nós fugimos do vento forte, que arranca as 
árvores e destrói as casas. Nós nos familiarizamos 
com a água do rio tranqüilo e fugimos do transbor-
damento devastador, que ceifa as almas e arruína as 
propriedades. Pela nossa natureza, também, aceitamos 
a palavra tranqüila, agradável, benéfica e fugimos das 
palavras ásperas, ofensivas e indecentes, que deixam, 
na pessoa, feridas e fraturas. Estamos sempre procu-
rando o “segredo” na grandeza das pessoas famosas: 
como conseguiram atrair os corações dos demais para 
si mesmos? Será que nunca nos perguntamos sobre 
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o segredo do Profeta (S), que conseguiu conquistar 
os corações das pessoas mais difíceis, até mesmo de 
seus inimigos mais empedernidos? O Alcorão Sagrado 
responde: “Pela misericórdia de Deus, fostes gentil 
para com eles; porém, tivesses tu sido insociável ou 
de coração insensível, eles se teriam afastado de ti” 
(3:159). Um dos conselhos e admoestações do sábio 
Lukman é: “Há palavras mais fortes do que as pedras, 
mais penetrantes do que as agulhas, mais amargas que 
o fel, e mais quentes do que as brasas. Os corações são 
campos para se plantar. Por isso, deve-se plantar neles 
a boa semente. Se ela não brotar por completo, uma 
parte dela o fará.” 

A utilização da violência ilegal ou a ameaça com 
morte, seqüestro, tortura, ataque, quer seja praticada 
por indivíduo, grupo ou país, é rejeitada, definitiva-
mente. O Islã convoca para a convivência entre muçul-
manos e não-muçulmanos por meio do conhecimento 
mútuo e da colaboração: “Ó humanos, em verdade, 
Nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos 
em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos ou-
tros. Sabei que o mais honrado, dentre vós, ante 
Deus, é o mais temente” (49:13). “Auxiliai-vos na 
virtude e na piedade. Não vos auxilieis mutuamen-
te no pecado e na hostilidade” (5:2). O Islã convoca 

para o diálogo e o entendimento entre muçulmanos e 
não-muçulmanos: “Dize-lhes: Ó adeptos do Livro, 
vinde, para chegarmos a um termo comum, entre 
nós e vós: Comprometamo-nos, formalmente, a não 
adorarmos senão a Deus, a não Lhe atribuirmos 
parceiros e a não nos tomarmos uns aos outros por 
senhores, em vez de Deus” (3:64). Os jurisconsultos 
muçulmanos condenaram o terrorismo e o amedron-
tamento dos cidadãos inocentes. Não é permitido, de-
finitivamente, sujeitar a vida das pessoas à morte, ao 
terror, à injúria, nem as suas propriedades ao roubo 
e à destruição. Os muçulmanos diferenciam entre a 
revolução contra a injustiça e a resistência contra a 
ocupação e o que é chamado de “terrorismo” ou “vio-
lência por causa da violência”. A revolução e a re-



Sociedade
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poeta apresentou uma quei-
xa contra o vizinho que cor-
tou uma árvore que lhe havia 
inspirado muitos e belos po-
emas. Estranhou, contudo, 
que o fórum não aceitasse 
uma queixa como a sua. 

Nós nos solidarizamos 
com o poeta, por ter sido ele 
privado da fonte de sua ins-

piração. Talvez o fórum aceite as queixas de uma mulher 
contra os comerciantes que caçam animais raros, de belas 
peles, para transformá-las em casacos femininos para pro-
teção do frio intenso, ou por mero enfeite. Talvez uma delas 
diga: “Isso faz parte da graça concedida por Deus a nós 
para nos aquecermos e nos enfeitarmos. Por que nos privam 
disso?” Devemos considerar grave um grande incêndio na 
floresta amazônica, mesmo que os bombeiros despendam os 
seus maiores esforços para apagá-lo, que a floresta não seja 
uma zona residencial e que, Graças a Deus, não tenhamos 
vítimas ou perdas humanas.

Estes fatos, por mais singelos que possam parecer, 
revelam a importância que meio-ambiente tem para nós. 
Porém, como podemos defini-lo? Podemos dizer que meio-
ambiente é o conjunto dos seres e elementos, animados e 
inanimados, que cercam o indivíduo e a sociedade, exer-
cendo influência sobre eles psicológica, sanitária e social-
mente. Por isso, podemos dizer: O “ambiente natural”, que 

“A corrupção surgiu na terra e no mar por causa do que as mãos dos humanos lucraram. E (Deus) os fará 
sentir o gosto do que cometeram. Quiçá assim se abstenham disso” (Alcorão Sagrado, 30:41).

significa o ambiente geográfico, como a água, a terra, as 
plantas, os animais, o ar… e “ambiente social”, que signi-
fica o meio social em que nascemos e vivemos, abrangendo 
os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, os 
nossos colegas da escola e do trabalho e as demais pesso-
as com quem nos relacionamos.

Podemos também utilizar o termo “ambiente ideo-
lógico” ou “cultural”, caracterizando-os como as poten-
cialidades e atividades ideológicas e culturais, que visam 
moldar a personalidade do indivíduo e da sociedade. O 
meio-ambiente, então, é o mundo objetivo exterior, for-
mado pela natureza, pela sociedade e pelas ideologias 
relacionadas a elas.

Números que assustam
As estatísticas e fatos que vamos apresentar a seguir 

foram tirados de fontes científicas oficiais recentes e cons-
tituem uma introdução ao assunto que iremos discutir:
• 2/5 dos seres humanos - a maioria constituída de mulhe-
res e crianças - estão sujeitos a níveis catastróficos de fu-
maça gerada pelas chamas de cozinha e de aquecimento.
• 100 bilhões de litros de água são consumidos diariamen-
te somente nos Estados Unidos e a maior parte vai para o 
ralo ou os canos sanitários.
• Semanalmente, milhões de árvores são utilizadas para a 
produção de jornais americanos de domingo e 30 milhões 
de árvores são transformadas anualmente em papeis de jor-
nal.
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Manguezal do Rio Cocó, em Fortalez (CE): os mangues são berçários de vida natural e estão ameaçados.
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• A camada de ozônio, que absorve a maior parte dos raios 
ultravioletas gerados pelo sol, possui dois buracos enormes, 
cada um equivale à superfície da América, o que provoca a 
elevação da temperatura da terra e o aumento do calor aci-
ma do normal, ameaçando derreter o gelo dos dois pólos.
• O número de animais raros, que era de 60 milhões, foi 
reduzido, devido à caça ilegal, para apenas algumas cen-
tenas.
• Voluntários extraíram, em 2003, 25 toneladas de lixo do 
leito do rio Mississipi.
• 1/3 dos habitantes da terra sofrem de falta de água e isso 
está cada vez pior.
• O corte das árvores da floresta amazônica ameaça o re-
gime de chuva, restringindo-a ou elevando sua queda em 
volumes ameaçadores.
• O lançamento de milhões de toneladas de gases veneno-
sos pelas chaminés das indústrias, como dióxido de enxo-
fre, faz com que eles se misturem às gotas d’água, nas nu-
vens, provocando a chuva ácida, o que leva à diminuição 
da produção agrícola.
• A exposição ao chumbo utilizado nas indústrias e nas fá-
bricas provoca a perturbação do desenvolvimento mental 
e do sistema nervoso.

Verdades científicas
O meio-ambiente, com todas as suas variáveis, cons-

titui uma só família com vários membros. Seus papéis e 
suas funções são diferentes, porém a obra da natureza ou 
do meio-ambiente opera de acordo com um sistema preci-
so, no qual nenhum elemento se separa do conjunto, nem 
um membro difere do sistema ambiental.

Pier Kaufer diz: “A primeira regra na ciência am-
biental é que tudo está interligado.” 

Eis alguns exemplos:
1. As coisas e os fenômenos do meio-ambiente estão inter-
ligados de uma forma ou de outra. Os grandes peixes se 
alimentam dos pequenos. Os animais ferozes se alimentam 
dos animais mais fracos ou domésticos. Uma parte de nos-
sa alimentação depende dos animais. Dessa forma, todos 
os seres vivos estão interligados numa rede vital complexa 
que impõe a existência de um tipo de 
ligação entre eles.
2. O meio-ambiente tem duas faces: 
A parte vital, representada por todo 
ser vivo (animal ou vegetal); o aspec-
to não-vital, representado pelos seres 
inanimados, nas suas variedades e 
formas, como a terra, a luz, a tem-
peratura, as rochas e a água. Ambos 
representam um todo, significando 
duas faces da mesma moeda.
3. Há uma situação de disputa no 
meio-ambiente e que constitui o se-
gredo de seu movimento, atividade 
e vitalidade, quer essa disputa seja 
pelo alimento ou pela ha-
bitação, ou por outros mo-
tivos. Além disso, há áreas 
de interesse comum entre 

os membros do meio-ambiente. As pessoas estão associa-
das na utilização da água, por exemplo.
4. Há a ação da produção da energia e a ação de seu con-
sumo. Os ambientalistas dizem que o consumo, atualmen-
te, é superior à produção, o que ameaça as fontes ambien-
tais. Em relação a isso, surgem, mesmo que lentamente, 
tentativas de regular o consumo, implantar a reciclagem e 
instituir leis em defesa e proteção do meio-ambiente. Sabe-
se que a demanda por energia se reduz permanentemente 
até um nível baixíssimo, toda vez que materiais são reuti-
lizados e reciclados.
5. Os elementos vivos do meio-ambiente são criaturas que 
vivem dentro de parâmetros ambientais específicos quan-
to à temperatura, umidade e fertilidade. Uma influência 
negativa sobre as condições de vida e sobre os elementos 
de seu desenvolvimento e continuidade ameaça-os com o 
desaparecimento ou a ruína, reduzindo a sua população.
6. O crescimento demográfico e, em algumas sociedades, o 
aumento dos níveis de fertilidade humana, não tem relação 
apenas com a cultura dos povos e sua situação econômi-
ca, mas avança também sob os recursos ambientais, o que 
provoca desequilíbrios entre o ritmo de produção de bens 
e serviços e as quantidades de nascimentos.

os problemas ambientais contemporâneos
Quanto mais o homem se lança na direção do mate-

rialismo, mergulhando no egoísmo, afastando-se dos valo-
res espirituais e humanos, mais problemas ambientais en-
frentará, às vezes bastante complexos. O meio-ambiente é 
um colo misericordioso. Dele extraímos o nosso alimento, 
nele encontramos algum consolo pela fadiga do trabalho e 
o cansaço da vida. Às suas portas lançamos as nossas pre-
ocupações. No seu campo agimos vital e dinamicamente 
na construção do nosso presente e futuro. 

O meio-ambiente é o nosso lar, nosso asilo, nosso al-
bergue, o local do nosso deleite. Fornece o nosso alimento, 
nossa provisão e as boas coisas da vida. O meio-ambiente 
é a água que utilizamos para beber, regar as nossas plan-
tações e obter as nossas verduras. O meio-ambiente é o ar 
que respiramos, o perfume das flores, o frio e o calor que 
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Milhões de metros cúbicos de madeira de lei deixam a Amazônia 
anualmente de maneira ilegal
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sentimos. O meio-ambiente é a nossa escola, nosso traba-
lho, nosso comércio, nossos estabelecimentos, nossas ca-
sas, nossas ruas, nossos locais de lazer. O meio-ambiente  
é a nossa família, nossos vizinhos, nossos parentes e cole-
gas e nós estamos incluídos nele. Um ambiente tão amplo 
necessita de considerações especiais. Se a nossa pequena 
casa que abriga a nossa família é objeto de cuidados de 
cada um de seus indivíduos e não responsabilidade dos 
pais, apenas, a nossa grande casa, o meio-ambiente, tam-
bém precisa de cuidados. Afinal, ela nos proporciona uma 
tenda de segurança, de tranqüilidade, de comodidade, in-
dispensáveis para qualquer atividade humana.

O nosso meio-ambiente, a nossa grande casa, está 
ameaçada por mais de um problema. Talvez colaboremos, 
com intenção e conhecimento, ou por ignorância e sem in-
tenção, para piorar a situação. Olhemos ao redor. Vemos o 
desleixo do lixo em locais que não lhe são destinados, mes-
mo estando a lixeira próxima. Porém, a negligência e o ato 
de imitarmos os preguiçosos nos fazem jogar entulho fora 
dos cestos, nas ruas, praças, recantos, rodovias, avenidas 
ou na gaveta da carteira escolar!

Vemos o fumante não se importando em impregnar 
o local em que está com a sua fumaça e sem considerar 
ou respeitar os sentimentos dos outros. Talvez ignore que 
o fumo é maléfico, ou que a fumaça de 
seu cigarro faz mal à saúde dos fumantes 
passivos, que estão ao seu redor. Mas, se 
sabe disso e prejudica aos outros inten-
cionalmente, além de se prejudicar, torna 
o problema mais grave ainda. 

Se você estiver viajando com seus 
familiares ou amigos e vocês pararem à 
beira da estrada para comer, deixando o 
resto da comida e as latas vazias no local, 
estarão colaborando para dar-lhe aspec-
to poluído. Imagine-se o que acontecerá 
se tal ato de negligência for praticado por 
várias pessoas que não dão importância 
à limpeza. 

Outra situação de risco iminente 
ocorre quando se acende uma fogueira 
no meio de uma floresta para passar o 
tempo, ou se aquecer, e ela é deixada 
arder. O fogo atinge as folhas secas e 
vai se espalhando, queimando áreas 

que podem somar milhares de hectares. Fica difícil até 
para os bombeiros apagarem o incêndio, a não ser de-
pois de muito trabalho – e, às vezes, infelizmente, vidas 
humanas. 

Sem contarmos os outros grandes problemas am-
bientais, como a emissão de fumaça dos escapamentos 
dos automóveis, das chaminés das indústrias dentro das 
cidades e próximas às zonas residenciais. É verdade o 
que foi dito: “A poluição do ar envelhece a mãe-natureza 
antes de seu tempo.” 

Estamos observando a elevação incomum da tempe-
ratura em algumas áreas, causando a evaporação exces-
siva da água e a queda de chuvas torrenciais, inundando 
muitas áreas e matando milhares de inocentes; o fenô-
meno Tsunami no nordeste da Ásia, no ano de 2005, as 
enfermidades estranhas e perigosas que ceifam milhares 
de vidas acometidas por gripe aviária, ou por deficiên-
cia de defesa do organismo; os milhares de atingidos por 
terremotos, vulcões, ciclones, guerras biológicas e não 
biológicas, atingindo pessoas e propriedades. 

Rafael Carzon disse: “Cada ser humano está sujeito 
aos perigos dos produtos químicos desde o seu nascimento 
até a sua morte.” Essas calamidades ambientais são ge-
radas, de um lado, pela corrupção na terra, e do outro, 
pelos fenômenos naturais que estão advertindo o homem e 
tentando fazê-lo retornar à razão, e se arrepender de seus 
atos. Deus, exaltado seja, diz: “A corrupção surgiu na 
terra e no mar por causa do que as mãos dos humanos 
lucraram. E (Deus) os fará sentir o gosto do que comete-
ram. quiçá assim se abstenham disso” (Alcorão Sagra-
do, 30:41).

A corrupção do meio-ambiente acontece, às vezes, 
devido à prática de muitos pecados. Essa é uma verda-
de reconhecida por muitos versículos do Alcorão e pe-
las tradições proféticas. Sem dúvida que todo desvio ou 
transgressão deixa a sua marca sobre o meio-ambiente. 
Foi dito: “O exemplo do pecado e da transgressão é o 
de um alimento envenenado, que certamente deixará a 
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O fogo fora de controle destrói matas e o material 
orgânico existente no solo, esterilizando-o.
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Lixo jogado a céu aberto, em matas e recantos: fator 
de risco à saúde e ao meio-ambiente.
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* FABIANA BoRREGo  é nutricionista especialista em Nutrição Clínica e Gastronomia.  

Pão, alimento da 

VIDA
pão é, para o homem, sím-
bolo de sustento e da vida, 
apropriado para todas as 
horas e todas as fases da 
sua existência. O pão é um 
alimento democrático: está 
na mesa de todos os povos 
e classes sociais. Freqüen-
ta diariamente restaurantes 

sofisticados, mas também está presente nas ruas e nos 
mercados mais populares.

A história do pão se confunde com a da humanida-
de. Na Roma antiga, havia quase trezentos padeiros. Já 
na Grécia antiga, um certo padeiro chamado de Theanos 
foi elogiado por Platão. No Oriente, o alimento assumiu 
formas diversas como o pitta e o chapati. Na Idade Mé-
dia, era sinônimo de status e só os nobres tinham acesso 

à farinha de melhor qualidade. Tão cioso de suas qua-
lidades, provocou até a queda de Maria Antonieta, que 
teria dito ao povo que comesse brioches, já que não tinha 
pão.

Alimento energético, o pão está na base da Pirâ-
mide Alimentar, sendo, portanto uma excelente fonte de 
energia. Além disto, contém importantes nutrientes, em 
especial carboidratos e proteínas. Claro que podemos 
criar e enriquecer ainda mais as tradicionais receitas 
deste maravilhoso alimento. 

Injustamente acusado de “inimigo das dietas”, o pão 
na verdade não possui tantas calorias, se ingerido com 
moderação. Pode até auxiliar no tratamento de constipa-
ção intestinal (prisão de ventre) se for rico em fibras (pão 
com linhaça ou aveia), ajudar a incentivar o consumo de 
legumes e verduras entre crianças (pão de cenoura), entre 
outros benefícios. Enfim, na hora de comprar ou preparar 

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de aveia em flocos
• 3 maçãs em cubos pequenos 
• 1 colher (chá) de canela em pó
• 1/2 xícara (chá) de mel 
• 3 tabletes de fermento biológico (45 g)
• Farinha de trigo para polvilhar
• 100 g de manteiga

• 2 ovos 
• 1 ovo inteiro batido
• Manteiga para untar
• 1 colher (chá) de sal
• 1/2 xícara (chá) de uva passa 
branca 
    sem semente
• 5 xícaras (chá) de farinha de trigo, 
aproximadamente

Pão de Aveia e Maçã

DICA: Este pão pode ser feito com outras frutas, com duas bananas nanicas picadas ou pêras no lugar das maçãs.
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Modo de Preparo: Ferva duas xícaras (chá) de água. Junte a Aveia, a manteiga, o mel e o sal. Deixe amornar e acrescente o fermento 
já dissolvido em meia xícara (chá) de água morna. Acrescente os ovos e a farinha de trigo, misturando bem. Coloque a massa em uma 
tigela untada com manteiga, cubra com filme plástico e deixe descansar em lugar aquecido até dobrar de volume. Sove a massa com 
a ponta dos dedos para remover o ar. Se necessário, coloque mais farinha, apenas para poder modelar os pães, pois a consistência da 
massa deve ser elástica e mole. À parte, misture as maçãs com as passas e a canela. Misture metade das maçãs à massa e reserve o 
restante. Divida a massa em duas partes e modele os pães em uma superfície bem enfarinhada. Coloque a massa em duas fôrmas de 
bolo inglês com 1 litro de capacidade (22 x 9 x 6 cm) untadas e enfarinhadas. Cubra e deixe os pães crescerem até dobrar de volume 
(cerca de 40 minutos). Faça um corte na superfície dos pães, no sentido do comprimento. Distribua as maçãs reservadas sobre os 
pães, afundando-as ligeiramente. Pincele com o ovo e asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.



DR. RENATo PINHEIRo DE LIMA*Direitos Humanos

* DR. RENATo PINHEIRo DE LIMA  é advogado, professor da Universidade Paulista - UNIP, sócio do escritório RLE Consultoria Empresarial Ltda.

Estatuto da Criança e do 
Adolescente  (ECA) com-
pletará este ano 18 anos 
de existência.
Desde a sua criação, pela 
Lei nº 8.069 de 13 de ju-
lho de 1990, a criança e 
o adolescente passaram a 
ter direitos e garantias que 

anteriormente não possuíam. Crianças e adolescentes 
passam a ser considerados cidadãos, com direitos pes-
soais e sociais garantidos.  O Estatuto ainda considera, 
como pressuposto básico, que crianças e adolescentes 
devem ser vistos como pessoas em desenvolvimento, su-
jeitos de direitos e destinatários de proteção integral.

Para o ECA, são consideradas crianças as pesso-
as com até doze anos de idade incompletos e adoles-
centes as pessoas entre doze e dezoito anos de idade.

O Estatuto trouxe inúmeras inovações em relação 
ao chamado Código do Menor, instituído em 1979. Den-
tre as principais, podemos informar que a lei assegura 
os direitos de todas as crianças e adolescentes, consid-
erados “pessoas em condição peculiar de desenvolvi-
mento”, sem discriminação de qualquer tipo. 

Não obstante, dentre as inovações legais, no 
que tange à concepção político social, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente é considerado como um ins-
trumento de desenvolvimento social, garantindo pro-
teção especial àquele segmento considerado pessoal e 
socialmente mais sensível.

Todas as infrações anteriormente cometidas pelos 
menores, independentemente da gravidade, eram re-
solvidas por processos que necessariamente deveriam 
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passar pelas mãos do juiz. Com o advento do ECA os 
casos de infração que não impliquem grave ameaça 
podem ser beneficiados pela remissão (perdão) como 
forma de exclusão ou suspensão do processo. Ademais, 
as apreensões de menores se restringem apenas a dois 
casos: flagrante delito de infração penal e ordem ex-
pressa e fundamentada do juiz.

Os casos de internamento serão medidas aplicá-
veis a adolescentes autores de ato infracional grave, 
sempre obedecendo aos princípios de brevidade, ex-
cepcionalidade e respeito à sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento. Garante ainda o Estatuto 
da Criança e do Adolescente a defesa feita por pro-
fissional do direito, ou seja, advogado regularmente 
inscrito na OAB, o que anteriormente era feito por 
curador de menores, ou promotor público.

O ECA ainda traz em seus artigos que os crimes 
cometidos por abuso do pátrio poder, por autoridades 
e por responsáveis pelas crianças e adolescentes serão 
punidos de forma severa, protegendo-os desta forma das 
atrocidades cometidas atualmente por estas pessoas. 

O Estatuto determina ainda que as autoridades 
públicas deverão criar para as crianças e adolescen-
tes:
•Políticas sociais básicas
• Políticas assistencialistas
• Serviços de proteção e defesa das crianças e adoles-
centes vitimizados
• Proteção jurídico-social.

Portanto, é dever de todos conhecer a legislação 
que protege nossas crianças e adolescentes, para que 
assim possamos trazer maior segurança, proteção e 
sobretudo cidadania a estas pessoas que são frágeis e 
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