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CARO LEITOR, 

É com grande satisfação que nos dirigimos ao 
público com quinto número da REVISTA 
MINARETE. Agradecemos pela grande 
repercussão e aceitação que a revista teve nos 
mais variados meios de comunicação. Nosso 
objetivo é exatamente esse: despertar as 
pessoas quanto à pertinência e necessidade de 
conhecer e debater o Islã e sua situação atual.   
 
A REVISTA MINARETE é uma revista cultural 
que procura trazer ao público leitor 
informações preciosas sobre a atualidade, 
história, ciência e política islâmica. Nosso 
objetivo é mostrar uma imagem mais 
diversificada e plural do islamismo, fugindo do 
lugar comum do noticiário cotidiano, em que 
ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 
violência. 

Neste número destacamos de vários assuntos, 
entre elas, as relações cristãs e muçulmanas na 
região da Palestina. Relação que inspirou a 
capa dessa nossa nova edição. 

Entre os outros temas, temos história de 
personalidades islâmicas como Malek Al-
Ashtar, a crise na Síria e a luta pela hegemonia 
no Oriente Médio entre Arábia Saudita e Irã. 

 Além disso, os aspectos relacionados a cultura 
islâmica como Atividades Físicas e Sexo. 

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos que 
tem divulgado, lido e nos mandado várias 
sugestões de temas. Esperamos poder agradar 
o nosso público leitor. 

Que a paz esteja convosco! 

O Editor 
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4  Irã x Arábia Saudita, a luta 

pela hegemonia 
Nasser Hashem Al-Mussawi 

 

O objetivo do príncipe herdeiro é reduzir 

o Irã ao tamanho e fazê-lo aceitar a 

hegemonia saudita no Golfo Pérsico. 

 

Em 680 AC, menos de cinquenta anos 

após a morte do Profeta Muhammad 

(saas), um exército de mais de trinta mil 

homens foi implantado pelo Califa 

Omíada Yazid, de trinta e três anos, para 

enfrentar um pequeno grupo de setenta 

e duas pessoas lideradas pelo neto do 

profeta , Hussein ibn Ali, que desafiou a 

legitimidade da regra hereditária dos 

Omíadas como não-islâmica. Na batalha 

resultante que ocorreu em Karbala nas 

margens do Eufrates no Iraque 

moderno, Hussein e seus companheiros 

foram mortos quase até o último 

homem. Após a batalha, seus parentes, 

pertencentes à casa do profeta, e seus 

filhos foram levados em cativeiro para 

Damasco, a capital do califado dos 

Omíada. 

 

Este foi o evento seminal na história do 

Islão primitivo que levou à consolidação 

da identidade política dos xiitas 

(partisans) de Ali, o genro do profeta, o 

pai de Hussein, o quarto dos califas 

justas e agora, póstuma, o primeiro imã 

dos xiitas. As diferenças teológicas entre 

os xiitas e aqueles que sustentaram a 

legitimidade da dinastia dos Omãadis, 

apesar da usurpação do califato (que 

passou a ser conhecido como sunitas 

trezentos anos depois) surgiram nos 

próximos dois séculos. O cisma religioso 

seguiu claramente o cisma político e não 

o contrário, como é comum assumido . 

 



 

5  O atual herdeiro do manto político do 

califa Yazid bin Mu'āwīyya é 

Mohammed bin Salman (MbS), 

impetuoso príncipe herdeiro da Arábia 

Saudita, que também tem trinta e três 

anos. Ele parece estar atualmente 

promovendo uma luta até o final com os 

xiitas no Oriente Médio, assim como a 

Yazid fez em 680 CE. Tendo em mente o 

equilíbrio das forças na região, 

especialmente entre a Arábia Saudita e 

o principal poder xi do Irã, ele escolheu 

o Hezbollah libanês como seu primeiro 

alvo. Ele parece tentado repetir a 

história de Karbala destruindo o 

Hezbollah, um pigmeu militar em 

comparação com o poder armado da 

Arábia Saudita, assim como as forças de 

Yazid destruíram a minúscula banda de 

seguidores de Hussein no século VII. 

 

A detenção forçada por Riyadh do ex-

primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, é 

apenas o primeiro tiro nesta batalha. O 

principal crime de Hariri nos olhos 

sauditas foi que, enquanto foi 

financiado por Riyadh, acomodou o 

Hezbollah como parte de um governo de 

unidade nacional no Líbano. Hariri fez 

isso para minimizar o antagonismo 

sectário que mais uma vez cresceu no 

país graças à cor sectária em que os 

sauditas e seus partidários ocidentais 

haviam pintado a guerra civil na Síria 

vizinha e a participação do Hezbollah 

nesse conflito do lado de o regime de 

Assad. Além disso, excluindo Hezbollah 

do governo teria tornado o Líbano 

ingovernável dada a força militar do 

Hezbollah, que é minúscula quando 

comparada à força militar da Arábia 

Saudita, mas ultrapassou a do exército 

libanês. 

 

Hezbollah é visto pelo regime saudita 

como um substituto do seu inimigo real, 

o Irã, com o qual está bloqueado em um 

concurso sem dominar o domínio no 

Golfo Pérsico. O objetivo real da MbS é 

reduzir o Irã ao tamanho e fazê-lo 

aceitar a hegemonia saudita no Golfo 

Pérsico. Assim como a recusa de Hussein 

em aceitar a autoridade de Yazid foi 

vista como um desafio à legitimidade 

religiosa e política deste último no 

século VII, hoje a Casa Wahhabi de Saud 

sente que sua legitimidade religiosa está 

em jogo enquanto o Irã, o principal país 

xiita, que também se projeta como o 

modelo do Estado islâmico, recusa-se a 

aceitá-lo como o poder predominante 

no Golfo Pérsico e a fonte exclusiva da 

autoridade religiosa dentro do Islã. 

Como foi o caso no século VII, 

 

No entanto, há uma grande diferença. O 

Irã é um grande poder por direito 

próprio com potenciais armas de 



 

6  capacidade nuclear e não uma banda 

ragtag de algumas dúzias de seguidores 

do Imam Hussein. Além disso, apesar do 

fato de que as reservas de petróleo da 

Arábia Saudita representam um quinto 

das reservas mundiais e pode 

ultrapassar muitas vezes o Irã no curto 

prazo, suas recentes tentativas de 

comprar influência na região acabaram 

em fracasso. Essas falhas incluem seu 

apoio aos opositores islâmicos sunitas 

do regime sírio que foram quase 

destruídos pelas forças de Assad, 

apoiadas pelo Irã e pela Rússia. Além 

disso, a tentativa da Arábia Saudita de 

isolar e colocar em quarentena o 

pequeno Qatar não só falhou, mas 

também forçou o Qatar a entrar em 

armas iranianas. 

 

Acima de tudo, o bombardeio 

indiscriminado do país ao Iêmen, que 

visa expulsar do poder, os Houthis, que 

são Zaidi Shia e não Shia-Shia como o Irã, 

falharam miseravelmente. Este último 

empreendimento, apoiado pelos 

Estados Unidos, infligiu misérias 

incalculáveis ao povo iemenita, sem se 

importar com o controle de Houthis 

sobre grande parte do país. Finalmente, 

apesar da despesa de vastos recursos, a 

Arábia Saudita não conseguiu recrutar 

aliados leais a longo prazo na região que 

estão ligados a ele ideologicamente ou 

por meio de seu poder suave. 

 

A tentativa da Arábia Saudita de 

exportar sua ideologia wahabá, de fato, 

foi contrabalançada e colocou o Reino 

em risco. As raízes radicais de sua 

ideologia religio-política extremista, 

como a Al Qaeda e o ISIS, acabaram por 

ser os inimigos mortais de Riyadh 

porque o consideram altamente 

hipócrita e insuficientemente islâmica. 

A Arábia Saudita pode comprar 

temporariamente suporte, gastando 

grandes quantidades de dinheiro, mas 

seu poder suave é insignificante se não 

estiver totalmente ausente na região. 

 

Por outro lado, o Irã pode se orgulhar de 

um histórico bem-sucedido de política 

externa no Oriente Médio, apesar de 

enfrentar rigorosas sanções econômicas 

e esforços concertados das principais 

potências para conter seu alcance 

regional. A influência de Teerã no Iraque 

é primordial; As milícias xiitas treinadas 

pelo IRGC são parte integrante do 

esforço do Iraque para derrotar o ISIS. 

Sua influência política sobre o governo 

iraquiano supera muito a dos Estados 

Unidos, apesar da presença de tropas 

americanas no país. O regime de Assad, 

apoiado pelo Irã, está recuando 

rapidamente as forças da oposição e o 



 

7  território de ocupação desocupado pelo 

ISIS. A influência do Irã no Líbano 

através do aliado Hezbollah está 

crescendo e tornou os sauditas muito 

nervosos como testemunhou o episódio 

de Hariri. 

 

Os relatórios sugerem que o controle de 

territórios contíguos no Iraque, na Síria 

e no Líbano por forças aliadas com Teerã 

e, portanto, fornecer um corredor 

seguro para a projeção do poder 

iraniano no Levant no futuro é cada vez 

mais transformar a idéia de um 

crescente crescente xiita em um auto-

realizável profecia . A aliança do Irã com 

o Hezbollah eo apoio incondicional 

deste último aos objetivos iranianos na 

Síria e em outros lugares está na base 

dessas conquistas. O Hezbollah, embora 

um produto do contexto libanês da 

guerra civil sectária e da ocupação 

israelense na década de 1980, é 

simultaneamente um ramo ideológico 

do Khomeinismo, que combina 

doutrinas religiosas xiitas com fervor 

revolucionário. 

 

No entanto, o sucesso da aliança reside 

no fato de que Teerã não tenta controlar 

todos os movimentos do Hezbollah. 

Hezbollah é um ator libanês autônomo 

que trabalha em conjunto com o Irã 

porque seus interesses coincidem; não 

recebe ordens de Teerã . Não só os 

objetivos das duas partes estão em 

sincronia, o Irã oferece um firme apoio 

às políticas do Hezbollah no Líbano e a 

Israel, que são criadas no sul de Beirute 

e não em Teerã. Consequentemente, o 

nível de confiança existente entre 

Hezbollah e o regime iraniano é 

qualitativamente diferente do que 

existe entre Riyadh e seus apoiantes 

regionais. O último não se baseia em 

uma convergência de objetivos e na 

aceitação de Riyad do caráter autônomo 

de seus aliados, mas em uma rua 

unidirecional de patrocínio financeiro 

de um lado e obediência inquestionável 

do outro. É essa expectativa de 

submissão absoluta na parte da saudade 

que está no cerne da crise que o GCC 

enfrenta hoje, onde, além das elites 

governantes dos Emirados Árabes 

Unidos e do pequeno apoio do Bahrein 

para o regime saudita, está se 

deteriorando rapidamente. Essa 

combinação de patrocínio e obediência 

também significa que a lealdade dos 

aliados à Arábia Saudita se dissipa 

rapidamente quando as coisas ficam 

difíceis. Dada essa constelação de 

forças, é extremamente irreal para MbS 

e seus cortesãos esperar que o Irã ceda 

às ambições sauditas em relação ao 

Golfo Pérsico e ao Oriente Médio mais 

amplo. A tentativa do regime saudita de 



 

8  retratar sua rivalidade com o Irã em 

termos sunitas-xiitas também pode ser 

esperada para se contramigar. O país 

sunita não-árabe mais importante, a 

Turquia, já se aproximou 

consideravelmente do Irã do que antes 

da crise do Catar. A deserção recente do 

Qatar sunita do acampamento saudita e 

nas armas do Irã pode ser lida como um 

sinal de coisas para entrar na região do 

Golfo. Vale ressaltar, neste contexto, 

que o Qatar é o único estado wahhabi 

que não a Arábia Saudita e, portanto, 

esperaria demonstrar maior afinidade 

ideológica com o seu vizinho maior. 

Omã, que já tem boas relações com 

Teerã, 

 

A agressividade de MBS em relação ao 

Irã e sua retórica religio-política 

deliberadamente provocativa em 

relação a Teerã são propensas a acelerar 

esse processo. E, se se trata de um 

confronto militar, as forças sauditas, 

apesar do equipamento militar de 

primeira linha que Riyadh adquiriu dos 

Estados Unidos e seus aliados, 

provavelmente não conseguirá igualar o 

exército iraniano endurecido pela 

batalha e o IRGC, que são bem 

conhecidos por sua capacidade de 

improvisar em tempos de conflito. É por 

isso que Riyad está com vontade de 

vender seu conflito com o Hezbollah e 

com o Irã para os Estados Unidos como 

parte do confronto contínuo entre o 

governo Trump e Teerã, atraindo 

Washington para uma guerra de tiroteio 

contra Teerã. Em outras palavras, como 

um analista sugere, Riyadh quer lutar 

contra Teerã para o último americano. 

 

O último movimento da Arábia Saudita 

para construir uma frente comum com 

Israel para enfrentar o inimigo comum 

do Irã também é susceptível de contra-

ataque, porque irá ainda mais corroer a 

legitimidade de sua reivindicação de ser 

o líder do mundo árabe e muçulmano. A 

menos que a MbS comece a mostrar 

uma maior sagacidade política em 

breve, suas ações imprudentes e sua 

retórica precipitada acabarão por ser 

autodestrutiva e poderiam arrasar toda 

a região para uma conflagração 

importante. A segunda batalha de 

Karbala entre as forças de Yazid e 

Hussein, que MbS parece ter a intenção 

de desencadear, ainda pode ocorrer, 

mas é provável que termine de forma 

diferente da primeira batalha. 

 

Mohammed Ayoob é professor 

universitário distinguido emérito de 

Relações Internacionais da Michigan 

State University e membro sênior do 

Centro de Política Global. 

 



 

9  Atividade Física no Islam 
Sheik Hamid Waqar 

 

Os Ahl al-Bayt (a) procuraram caminhar 

em duas perspectivas diferentes. 

 

 Existem algumas tradições que 

retratam a caminhada como uma mera 

atividade física e depois discutem os 

maneirismos que um muçulmano 

deveria ter ao caminhar. Há também 

algumas tradições onde caminhar para 

um local religioso torna-se um ato de 

adoração.  

 

Andar é conhecido por ser uma das 

melhores formas de exercício 

disponíveis para a humanidade. Por 

exemplo, a caminhada é conhecida por 

fortalecer o coração, reduzir o risco de 

doença, regular o peso, prevenir a 

demência, prevenir a osteoporose, 

aumentar os níveis de vitamina D, 

aumentar a energia e aumentar a 

felicidade geral. Mas, não há tradições 

que apontem diretamente para os 

benefícios para a saúde da 

caminhada. A razão mais 

provável para isso é que, na era 

da revelação, as pessoas 

caminharam como uma rotina 

diária antes do advento dos 

veículos de transporte. Assim, 

as tradições gerais em relação à 

saúde incluem caminhar, mas 

não mencionam diretamente 

isso. 

 

Os Ahl al-Bayt incentivaram 

esportes como natação, 

passeios a cavalo e tiro com 

arco. Eles também 

recomendaram manter um 

corpo forte e forte. O Imam Sajjad (a), 

na Duá de Abu Hamza, suplica:  

 

"Alá, forneça-me um corpo saudável e 

capaz" (Misbah al-Muhjtahid wa Silah 

al-Mu'tabid, v.2, p.595).  

 

O Profeta do Islã disse:  
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"Deus tem direitos sobre você, seu 

corpo tem direitos sobre você e sua 

família tem direitos sobre você" 

(Majmu'ah Warram, v.1, p.2). 

 

Há maneiras de caminhar também. Uma 

das maneiras é abster-se de andar 

arrogantemente na terra. Isso 

significaria não andar em torno de colar 

o peito e apontar o nariz no céu. Os 

arrogantes são repreendidos no Alcorão 

e nas tradições, por isso é preciso fazer 

tudo o que puder para abster-se de 

assumir suas qualidades. Há mesmo 

tradições que afirmam que o chão 

amaldiçoa os arrogantes, como o 

seguinte de Imam Sadiq (a):  

 

"O chão amaldiçoará quem quer que se 

envolva com arrogância" (Thawab al-

A'mmal wa 'Iqab al-A 'mmal, p.587) 

 

Em vez disso, deve andar dignamente 

com umildade. Portanto, a humildade 

não deve tirar sua dignidade. A 

dignidade é uma qualidade importante 

do crente. Foi narrado que o Profeta (s) 

andaria com tal energia que ninguém 

indicaria que ele tinha alguma forma de 

incapacidade. (Makarem al-Akhlaq, 

p.22) Imam Sadiq (a) descreveu a 

caminhada de seu avô Imam Sajjad (a) 

como tendo tanta dignidade que ele 

poderia equilibrar qualquer coisa em 

sua cabeça. (Wasa'il al-Shia, v.15, p.382) 

 

Há também muitas tradições sobre 

caminhar para lugares sagrados. Por 

exemplo, Imam Sadiq (a) mencionou 

que caminhar para ziyarat e outras 

obrigações religiosas é difícil e 

considerado como um culto. (Wasa'il al-

Shia, v.11, p.78) Imam Hussein (a) andou 

vinte vezes da Medina para a Meca para 

realizar Hajj. (Tahdhib al-Ahkam, v.5, 

p.11) 

 

Há também virtude em caminhar em 

direção ao santuário de Imam Hussein 

(a) em Karbala. Por exemplo, há uma 

tradição que afirma que aquele que sai 

de sua casa com a intenção de executar 

ziarat do túmulo de Imam Hussein (a), 

Deus escreverá boas ações para cada 

passo e perdoará um pecado a cada 

passo até ele atinge Karbala. "(Thawab 

al-A'mmal wa 'Iqab al-A'mmal, p.194) 

 

Portanto, caminhar é bom tanto como 

exercício e caminhar em direção a locais 

religiosos. Que Deus recompense todos 

aqueles que caminharam para o 

santuário do Imam Hussein (a) em 

Arba'een, e todos aqueles que vão este 

ano! Mantenha-nos nas suas duás. 
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 Malek al-Ashtar 

 

Sheikh Taleb Hussein Al-Khazraji 

 

Malek ibn Hareth al-Ashtar al-Nokhaei 

(R.A.), da tribo iemenita Modhaj. 

Nasceu antes da revelação da 

Mensagem Islâmica e se converteu ao 

Islam através do Mensageiro de Deus, 

Mohammad (S.A.A.S.), se 

transformando em um exemplo de 

verdadeiro muçulmano. 

 
Acompanhou o Príncipe dos Fiéis, Ali ibn 

abi Taleb (A.S.) e se transformou em um 

de seus companheiros mais próximos, 

aprendendo muito com o 

conhecimento, tradição e conduta do 

Imam (A.S.). 

 

Foi um homem forte, íntegro, paciente, 

eloqüente, sábio, líder, corajoso, 

defensor dos direitos dos oprimidos e 

jamais temeu nada, exceto Deus. 

 
Com incomensurável 

coragem, força e 

determinação ele partici-

pou de todas as batalhas 

que o Imam Ali (A.S.) 

travou durante seu 

Califado, enfrentando os 

inimigos e se sacrificando 

pela Mensagem do Islam. 

 

Pelo seu alto grau de 

conhecimento e 

destacado dom de 

liderança foi escolhido 

pelo Príncipe dos Fiéis 

(A.S.) como governador do Egito, após o 

assassinato do governador anterior, 

Mohammad ibn Abu Bakr (R.A.), por 

ordem de Moawiya ibn abi Sufian. 

 
A respeito de Malek al-Ashtar (R.A.), o 

Imam Ali (A.S.) disse o seguinte em sua 

carta ao povo do Egito: “...Agora, eis que 

lhes enviei um homem, dentre as 

criaturas de Deus, que não se dá ao luxo 

de dormir nos dias de perigo, tampouco 

se encolhe perante o inimigo nos 
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 momentos críticos. Ele é mais severo 

para os corruptos do que o fogo 

abrasador. É Malek ibn Hareth, da tribo 

dos Modhaj. Portanto, ouçam e 

obedeçam a ele nas ordens que se 

coadunem com o certo, porque ele 

constitui uma das espadas de Deus... 

Se lhes ordenar que avancem, avancem, 

se lhes ordenar que permaneçam, 

permaneçam, porque ele não avançará 

ou atacará, nem porá ninguém na 

retaguarda ou na vanguarda a não ser 

com a minha ordem. Eu o preferi, para 

vocês, a mim mesmo, por ser homem de 

bem e por causa de sua severidade 

quanto aos teus inimigos...”. 

 

O Imam Ali (A.S) entregou a Malek al-

Ashtar (R.A.) uma carta que é chamada 

de “A Carta a Malek al-Ashtar”, que é 

considerada um documento histórico de 

extrema importância, pois apresenta 

a política a ser exercida pelo 

governador na administração da 

sociedade, em todos os seus aspectos. 

 

Antes da chegada de Malek al-Ashtar 

(R.A.) ao Egito, Moawiya ibn abi Sufian 

soube da nomeação do mesmo, e 

iniciou uma campanha de difamação 

do novo governador, chegando 

inclusive a encorajar ao povo que 

orasse pela morte do líder recém 

nomeado. E em subordinação a 

Moawiya seus seguidores oravam dia e 

noite pela morte de Malek al-Ashtar 

(R.A.).  

 

Durante a viagem de Malek al-Ashtar 

(R.A.) para o Egito a conspiração atingiu 

seu auge, e ele foi envenenado por um 

dos seguidores de Moawiya, com 

veneno misturado a mel, o que o levou 

a falecer no ano 37 A.H.. Isto ocorreu na 

cidade de Ghalzam, região próxima ao 

porto de Aqabah, na atual Jordânia. 

Quando a notícia do seu assassinato 

chegou a Moawiya isto o deixou muito 

exultante, o que fez com que, no auge 

de sua hipocrisia, declarasse ao povo na 

Oração de Sexta-Feira que “Deus 

atendeu as suas preces e matou al-

Ashtar”, e também disse que “Ali tinha 

dois braços, o primeiro foi cortado na 

Batalha de Siffin (Amar ibn Yasser3) e o 
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 segundo foi cortado hoje”. Dessa forma 

Moawiya debochava da situação, 

afirmando também que Deus possuía 

soldados até mesmo no mel. 

 

Quando a notícia do martírio de Malek 

al-Ashtar (R.A.) chegou ao Imam Ali 

(A.S.) isto o deixou muito triste. E ele 

subiu ao púlpito da mesquita e fez a 

seguinte declaração: “Somos de Deus e 

a Ele retornamos. Louvado seja Deus, o 

Senhor do universo.  

Em verdade Malek ibn Hareth faleceu, e 

cumpriu seu dever, indo para o 

encontro de Deus. Então, que Deus seja 

Misericordioso com Malek, um homem 

único, inigualável... Ó Deus, eu desejo 

que ele esteja ao Seu lado, pois sua 

morte é uma tragédia para nossa era. E 

por ele as lágrimas devem ser 

derramadas. Que Deus seja 

misericordioso contigo ó Malek, pois 

você foi para mim como eu fui para o 

Mensageiro de Deus”. 

 

Malek al-Ashtar deixou dois filhos, Israq 

al-Ashtar (R.A.) e Ibrahim al-Ashtar 

(R.A.), que eram iguais ao pai, ou seja, 

fiéis e corajosos, e sempre prontos para 

defender o Islam e os Ahlul Bait (A.S.). 

Israq al-Ashtar (R.A.) foi martirizado na 

Batalha de Karbala junto com o Imam al-

Hussein4 (A.S.), no ano 61 H., e seu 

túmulo encontra-se em Karbala5. E 

Ibrahim al-Ashtar (R.A.) foi martirizado 

no ano 72 H., em uma revolta contra os 

Omíadas para vingar o sangue de 

Hussein (A.S.), e seu túmulo se encontra 

entre as cidades de Bagdá e Samarra, no 

Iraque. 

 

Que a paz de Deus esteja contigo ó 

Malek, no dia em que você se converteu 

ao Islam, sendo abençoado pelo Profeta 

Mohammad (S.A.A.S.), que a paz de 

Deus esteja contigo no dia em que você 

se afirmou no caminho da Wilayah do 

Imam Ali (A.S.), e que a paz de Deus 

esteja contigo no dia em que foi 

martirizado pela Causa de Deus, 

carregando o legado do Alcorão em seu 

peito, e que a paz de Deus esteja contigo 

no dia em que será ressuscitado. 

Que a paz de Deus esteja contigo e seus 

injustiçados filhos, e com todos os 

Mártires que sacrificaram suas vidas 

pela causa de Deus e do Islam. 

 

Mausoléu de Malek al-Ashtar, na cidade 

de Ghalzam, região próxima ao porto de 

Aqabah, na atual Jordânia 
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 Crise na Síria 

 

Hussein Mohamad Taha* 

 

A quem interessa a crise na Síria? 

 

A Síria coleciona uma longa lista de 

inimigos como os Estados Unidos, a 

Inglaterra, Israel, a Arábia Saudita, o 

Qatar, o Kuwait, o Bahrein, dentre 

outros, mas por quê? 

 

O Governo Sírio é socialista, pan-

arabista e nacionalista, o presidente é 

Alauita, grupo étnico-religioso do Médio 

Oriente, proeminente na Síria, que 

constituem cerca de 10% da população 

e que dominam as estruturas políticas. 

O governo de Bashar é composto por 

cristãos ortodoxos o que representa a 

pluralidade no governo, possui a 

maioria no parlamento além de contar 

com um amplo apoio popular. 

 

Os terroristas que estão tentando tirar o 

presidente do poder são claramente 

financiados por Estados inimigos. Os 

rebeldes entraram em território Sírio 

através da fronteira com Israel nas 

colinas de Golan, fronteiras essas 

tomadas por Israel na guerra dos Seis 

Dias em 1967 e até hoje não devolvidas, 

mesmo existindo resoluções da ONU 

determinando o restabelecimento 

dessas terras ao povo Sírio. Este fato 

demonstra o total desrespeito do 

estado Sionista com as leis 

Internacionais. 

 

O jogo de xadrez da região é mais 

complexo do que uma simples análise 

possa sugerir. Temos de analisar a 

região por diferentes aspectos, 

territorial, religiosa e etnicamente. 
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Nesse jogo temos de um lado do 

tabuleiro Arábia Saudita, Bahrein, 

Qatar, Kuwait e Israel aliados dos 

Estados Unidos e do outro lado têm o 

Irã, Líbano, Síria, Palestina apoiados por 

Rússia e China. Irã e Arábia Saudita têm 

divergências religiosas muito severas. A 

Síria aliada ao Irã na região possui um 

exercito melhor equipado, com 

armamento de tecnologia atual. A 

Arábia Saudita é aliada dos Estados 

Unidos que é inimigo do Irã e agora da 

Síria. 

 

O presidente sírio Bashar Al-Assad foi 

eleito em uma eleição livre e 

democrática, ao contrario dos 

mandatários sauditas, do Bahrein, 

Qatar, Kuwait que governam com mão 

de ferro, perseguindo minorias e 

claramente desrespeitando os Direitos 

Humanos. O contrário ocorre na Síria e 

no Irã onde não há perseguições e nem 

ditaduras, e sim liberdade onde 

democracia impera. 

 

A crise na Síria em nada tem haver com 

a Primavera Árabe, na qual a população 

saiu às ruas e tirou do poder 

governantes corruptos como no Egito, 

na Tunísia e Iêmen, que oprimiam a 

população e se submetiam a interesses 

americanos. As pessoas não tinham 

empregos, nem saúde, moradia ou 

quaisquer necessidades básicas 

atendidas. Na Síria esses problemas são 

quase inexistentes, então por que essa 

crise? 

 

Terroristas infiltrados na Síria têm 

espalhado o terror, medo e a 

insegurança entre os civis acusando o 
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 governo de promover massacres muitas 

vezes cometidos por eles mesmos 

levando a imprensa mundial e nacional 

a chamar o governo legitimamente 

eleito de ditadura, fascista, assassino 

dentre outros adjetivos. Um exemplo 

desse comportamento foi o ato 

terrorista ao prédio do governo que 

vitimou algumas pessoas do alto escalão 

do governo Sírio. A Comunidade 

Internacional imputou o ocorrido ao 

governo Sírio, o que não aconteceu com 

os países aliados à Síria, como a China, a 

Rússia, a Venezuela e o Irã. 

 

Esse fato mostra claramente que 

terroristas internacionais estão 

infiltrados na Síria e intitulam-se 

“exército livre da Síria” e seus líderes 

“Amigos da Síria” que nada tem haver 

com a população síria, nem a 

representam, não têm interesse nos 

problemas sírios e muito menos um 

plano para a Síria. Apenas querem o 

poder e submeter o país a interesses 

petrolíferos norte-americanos, como 

servir de base pra tropas americanas 

numa possível guerra com o Irã. 

 

Outro importante ator na região é Israel 

que claramente descumpre resoluções 

internacionais da ONU, com amparo 

americano, resoluções como a 

devolução das Colinas de Golan ao povo 

Sírio, seu verdadeiro dono, a construção 

do muro na Palestina, a construção de 

assentamentos de colonos judeus em 

território palestino, a desocupação do 

Sul do Líbano entre outras, um claro 

desrespeito às Leis Internacionais. 

 

Interessa aos Estados Unidos, a Israel, à 

Inglaterra e a muitas potências 

européias, um governo sírio fraco e 

submisso a interesses imperialistas na 

região. Todo governo que se opõe ou é 

hostil aos interesses de Washington tem 

problemas e sofre com denúncias 

infundadas como foi o caso iraquiano 

acusado de possuir armas de destruição 

em massa. Aliás, onde estão às famosas 

armas que serviram de pretexto para os 

americanos invadirem o Iraque, e 

saírem de lá com o caos instalado 

naquele país? 

 

Com o enfraquecimento da Síria e a 

instalação de um governo alinhado com 

os Estados Unidos seria teoricamente 

muito mais fácil para os Americanos um 

embate com o Irã, mas apenas 

teoricamente. 

 

*Formado em Relações Internacionais 

pela Universidade Tuiuti do Paraná e 

com Pós-Graduação em Geopolítica e 

Relações Internacionais pela 

Universidade Tuiuti do Paraná 
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 Batismo, Monaquismo e 

Celibato no Islam? 

Adaptado de Hasnain Suchedina 

 

Quando Imam Ja'far as-Sadiq ainda 

estava em sua infância, algumas pessoas 

seguindo o exemplo dos cristãos 

espalharam a crença de que o Sagrado 

Profeta Ali Ali Abi Talib e os Imames 

tinham duas naturezas - a natureza do 

homem e a natureza de Deus. Eles eram 

parcialmente humanos e parcialmente 

divinos. Essa crença representava um 

grande perigo para a religião. O Imam 

lutou contra esse pensamento e salvou 

o islam da desintegração. Ele percebeu 

que criaria diferenças, dividiria as 

pessoas em facções, enfraqueceria o 

movimento islãmico e finalmente o 

destruiria totalmente. 

O Imam conhecia a história dos 

cristãos. Ele conhecia a origem das 

igrejas ortodoxas e católicas e a 

principal causa das diferenças entre os 

cristãos e sua divisão em tantas 

seitas. Em resposta àqueles que 

propagaram essa ideia, ele disse que 

todos eles eram seres humanos e não 

tinham essência ou elementos de Deus 

neles. Mas eles eram os servos mais 

favorecidos de Deus e foram escolhidos 

por Ele para liderar e guiar a 

humanidade. Ele anunciou que 

qualquer um que acreditasse ou 

confessasse que eles tinham uma 

essência de Deus neles estaria 

acreditando em muitos deuses e não 

permaneceria um muwahid 

(monoteísta). Eles se tornariam um 

mushrik (politeísta). 

 

Outro grande perigo que ameaçava o 

Islã era o monaquismo que os 

muçulmanos queriam adotar dos 

cristãos. O imame lutou contra essa 

tendência e salvou 

os muçulmanos de 

uma grande 

catástrofe. 

 

Na primeira 

metade do século 

2, em Hijra, muitas 

seitas muçulmanas 

estavam inclinadas 

a emprestar o 
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 monasticismo dos cristãos e introduzi-lo 

no Islã. Eles acreditavam que alguém 

deveria abandonar a vida mundana e 

passar o tempo em reclusão e 

orações. Os líderes dessas seitas haviam 

organizado alguns lugares solitários 

onde eles e seus seguidores podiam ir e 

passar suas vidas em orações. Alguns 

deles disseram que no Islã não havia 

nada melhor do que Salaat (oração 

ritual), enquanto outros diziam que o 

jejum era melhor que as orações e se 

alguém se retirasse do mundo ele 

deveria jejuar todos os dias durante sua 

vida e pensar em nada além de Allah. Os 

xiitas também, como outros, também 

foram atraídos pelo monaquismo. Essa 

filosofia atraiu aqueles que não queriam 

trabalhar e ganhar o próprio sustento. 

No início do século II, os muçulmanos 

eram atraídos não apenas pelo 

monaquismo, mas também queriam 

seguir outra prática cristã que era 

o batismo. 

 

O Imam se opunha ao Batismo entre os 

muçulmanos, assim como ele havia se 

oposto ao Monasticismo. Ele disse aos 

muçulmanos: “Temos costumes que 

eram praticados por não-muçulmanos 

antes do Islã, mas o Profeta de Allah os 

aprovou e, assim, eles se tornaram parte 

dos costumes e tradições 

muçulmanos. Embora o Alcorão 

Sagrado tenha louvado e exaltado a 

Cristo e a sua mãe Maria, não é 

permitido seguir os costumes e 

tradições cristãs”. 

 

Outra prática cristã, que estava sendo 

seguida pelos muçulmanos, era 

o celibato. Considerando-o como um 

meio de purificação da alma, muitos 

muçulmanos não se casaram. Dirigindo-

se aos muçulmanos, o Imame disse: 

“Não sigam o exemplo dos cristãos. O 

celibato é contra os mandamentos de 

Allah e a tradição do Sagrado Profeta 

Muhammad (s). 

Não só machuca o homem intelectual e 

espiritualmente, como põe em perigo a 

nação muçulmana como um todo. Isso 

reduziria o número de muçulmanos. Se 

o celibato fosse útil, o Sagrado Profeta 

de Allah não teria se casado em 

absoluto. Como o próprio Profeta se 

casou, é dever de todo muçulmano 

seguir seu exemplo e casar-se para que 

ele possa se salvar da degeneração 

intelectual e espiritual e também ajudar 

a aumentar a população muçulmana” 
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 A Importância do Sexo: 

Uma visão Islâmica do 

tema 
 

Sheikh Mohsen ‘Atawi 

 

A importância de algo está ligada aos 

vestígios que este “algo” deixa nas 

pessoas e nas coisas. Toda vez que seus 

vestígios interferem em outros círculos, 

necessita de maior cautela de quem 

observa o fenômeno. Assim sendo, o 

amplo espaço ocupado pela prática 

sexual, no Islã, é uma prova cabal da 

importância que esta religião lhe dá. 

Vamos tratar disso em dois aspectos: 

 

O significado das Coisas Boas 

 

A aflição, a usura e a consideração do 

celibato como incompatíveis com o 

espírito do Islã são características que o 

distinguem de outras religiões 

contemporâneas. Significa que o Islã 

desencoraja e até mesmo proíbe o 

impedimento do desejo sexual, 

descrevendo-o como uma das coisas 

boas que Deus, Exaltado seja, criou para 

ser desfrutada e saboreada pelo ser 

humano. As coisas boas, no Islã, são 

tudo o que é lícito e agrada à pessoa 

usar, fazer ou olhar. Entre essas coisas 

está o sexo.  

 

Se uma determinada comunidade 

abandonar e substituir as coisas boas 

que são permitidas ao ser humano, 

como vestimentas confortáveis, 

alimentos saborosos, moradias e 

transportes, etc., por vestimentas 

desconfortáveis e comida desgostosa, 

não será prejudicada, caso a 

substituição seja lícita e não cause males 

maiores. 
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Porém, do lado educacional, é 

desgostoso deixar de desfrutar as coisas 

boas, porque Deus, ao agraciar o servo, 

gosta de ver o vestígio de Sua graça nele. 

Isso se torna patente quando o Alcorão 

Sagrado revela: 

 

“Dize-lhes: Quem pode proibir as galas 

de Deus e o desfrutar os bons alimentos 

que Ele preparou para Seus servos? Dize-

lhes ainda: Estas coisas pertencem aos 

que crêem, durante a vida neste mundo; 

porém, serão exclusivas dos crentes, no 

Dia da Ressurreição.” (7:32).  

 

Talvez, a causa desta orientação seja 

guiar o ser humano em relação ao que 

há de bom no atendimento à 

necessidade física e na tranquilidade da 

alma, que constituem parte da 

felicidade. Abrange, também, louvor a 

Deus, Exaltado seja, algo que é exigido 

espiritualmente.  

 

Quanto à prática sexual, é ilícito para a 

comunidade evitá-la e abandonar no 

casamento, pois tal ato constitui em 

enorme dano; constitui na perdição da 

espécie humana. É dever do ser humano 

resguardar a sua existência. Em casos 

isolados e anormais é permitido não 

casar, mas é muito desaconselhável, 

porque faz parte da felicidade do 

indivíduo ter uma boa esposa ou a 

esposa, um bom marido. O sexo, sendo 

uma das coisas boas, que a pessoa 

deseja, pela sua natureza e consistência, 

deve ter o seu quinhão, a sua 

importância e a sua prática.  

 

Não lhe é permitido sair da ordem 

natural, pelo dano e pela anormalidade 
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 causados à norma da vida. Nas palavras 

de Deus, exaltado seja: “Ó crentes, não 

vos priveis das coisas boas que Deus 

permitiu...” (5:87). Diz-se que o 

versículo foi revelado por causa do Emir 

dos Crentes, de Bilal e de Osman Ibn 

Maz’um. Quanto ao Emir dos Crentes, 

ele jurou não dormir à noite nunca, Bilal 

jurou não quebrar o jejum durante o dia 

e Osman Ibn Maz’um jurou nunca mais 

ter relações sexuais. A esposa de 

Osman, que era uma mulher bonita, foi 

ter com Aisha. Esta perguntou: “Que há 

com você, que está 

desleixada?” Respondeu: “Para quem 

devo me enfeitar? Meu marido não me 

procura desde tal data. Ele se tornou um 

monge, vestiu o hábito e ignorou o 

mundo.” Quando o Mensageiro de Deus 

(S) chegou, Aisha o informou a respeito 

do relatado. Ele saiu e fez um chamado 

para a oração em congregação. 

 

As pessoas se reuniram. Ele subiu ao 

púlpito, louvou a Deus e disse: “Que 

acontece com pessoas que proíbem a si 

mesmas desfrutarem das coisas boas? 

Fiquem sabendo que durmam durante a 

noite, tenho relações sexuais, e 

quebrem o jejum durante o dia. Quem 

se negar de seguir o meu exemplo, não 

pertence a minha 

comunidade.”  

 

Os três acima citados se levantaram e 

disseram: 

“Ó, Mensageiro de Deus, juramos nos 

afastar destes atos.” Deus, então, 

revelou: “Deus não vos reprova por 

vossos juramentos fúteis e não 

intencionais.” (5:89). 

 

Por outro lado, o Islã não incentiva a 

cobiça das coisas boas de forma que o 

ser humano 

fique dependente delas e desesperado 

na sua ausência. O Islã rejeita que o 

prazer domine o ser humano e que este 

exagere ao desejá-lo, afundando-se e 

ultrapassando os limites. Não pode o 

alimento saboroso levá-lo a roubar. Não 

pode o sexo levá-lo à fornicação e à 

perversão, porque com isso se afasta da 

retidão. A cobiça em relação às coisas 

boas causa a queda do ser humano 

como vítima delas. Por isso, não se 

permite o exagero. Por causa disso, o 

muçulmano não se sente constrangido 

ao procurar os prazeres e gostar das 

coisas boas, entre as quais o desejo 

sexual. Ele não tem complexo, 

acompanhado de aflição e devaneio 

com o surgimento de tensão sexual 

existente no seu interior. Ao mesmo 

tempo em que ordenou o muçulmano 

satisfazer o seu desejo, o Islã educou-o 

a se preocupar com as coisas sérias, a 

força de vontade e a vinculação com a 
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 Outra vida, para que o prazer deste 

mundo se torne desprezível perante o 

prazer da Outra Vida. 

 

Interesse da Lei Islâmica: 

 

Nos nobres textos islâmicos – entre 

versículos corânicos e tradições do 

Profeta (S) – destaca-se o profuso 

interesse com a atividade sexual do ser 

humano. Nesses textos tratou-se do 

assunto de vários ângulos: desde o início 

da maturidade sexual, que se inicia com 

a puberdade, acrescida de outros 

indícios, e o que foi disposto em termos 

de normas legais como a necessidade de 

cobrir-se, banhar-se, etc. Ou o que se 

relaciona ao casamento, sua ética, 

preparo, suas normas e relações, ou o 

que é relacionado com 

o adultério, tipos de 

perversões, suas 

normas e castigos 

pertinentes. Tudo isso 

foi tratado pela Lei 

Islâmica em detalhes e 

com profunda 

sinceridade, sem lugar 

para vergonhas ou 

tabus, uma vez que se 

trata de uma 

necessidade humana 

e um instinto natural. 

Se o Islã trata de todas 

as questões do ser humano e o orienta 

para a senda 

reta, é natural tratar da questão sexual 

de forma equivalente à sua importância 

e pertinência. 

 

O Alcorão Sagrado se concentrou em 

muitos versículos sobre a biologia do 

processo sexual, como sendo um dos 

milagres da constituição do ser humano 

que indicam a grandeza do Criador. 

 

Nas Suas palavras:  

“Não foi a sua origem uma gota de 

esperma ejaculada, que logo se 

converteu em algo que se adere, do qual 

Deus o criou, aperfeiçoando-lhe as 

formas, e dele fez dois sexos, o 

masculino e o feminino?” (75:37-39).  



 

23
  E mais: “Que o homem considere, pois, 

do quê foi criado! Foi criado de uma gota 

ejaculada, que emana de entre a 

espinha dorsal e as costelas.” (86:5-7).  

 

Ele também se concentrou no ato sexual 

como constituindo uma das formas de 

desvio, 

de desobediência e de embelezamento 

do mal, por seu lado ilícito. Condena em 

vários versículos a voluptuosidade, o 

papel do demônio na desobediência e 

no adorno do mal. Ele condena o 

homossexualismo, a fornicação e 

considera estes atos uma agressão 

contra a natureza, por levar o homem a 

desviar-se da marcha natural, 

ultrapassando os limites de Deus e Sua 

organização com excessos e 

negligências. Abordou também o ato 

sexual quanto a seus objetivos e 

benefícios.  

 

O sexo é descanso, convivência e recato 

para o ser humano, nas palavras de 

Deus, exaltado seja:  “Elas são vossas 

vestimentas e vós o sois delas.” (2:187).  

 

O Elevado também disse: “Entre os Seus 

sinais está o de haver-vos criado 

companheiras da vossa mesma espécie, 

para que com elas convivais; e colocou 

amor e piedade entre vós.” (30:21).  

 

Esses dois versículos mostram que o ato 

sexual não é mero ato mecânico, mas 

um ato vital, que proporciona 

profundidade no relacionamento entre 

homem e mulher insuperável por 

qualquer outro tipo de relacionamento. 

 

O sexo institui amor mútuo, o mais 

profundo amor, porque possui 

compaixão, o mais elevado grau de 

amizade. Estes sentimentos são 

resultados do ato sexual entre o casal. 

 

Nas Nobres Tradições, o Profeta (S) se 

coloca como exemplo nessa questão, 

incentivando os muçulmanos a se casar 

e estimulando-os a perguntar sobre 

tudo que desejarem nessa questão, com 

toda franqueza. Isso por causa do 

elevado nível de vícios e da vergonha 

inerentes a essas questões. Assim, os 

muçulmanos se abriam com o 

Mensageiro de Deus e lhe perguntavam 

sobre coisas que talvez se 

envergonhassem de perguntar se ele 

não tivesse removido as barreiras nesse 

sentido. Suas palavras são as mais 

famosas de serem lembradas:  

“As três coisas mais agradáveis do 

mundo são: perfume, mulheres e 

oração”, entre outras conhecidas. 

Uma vez que o ato sexual é aprovado e 

incentivado no Islã, a Religião destaca as 

seguintes questões: 
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 Primeiro: A ampla permissão e 

importância dada ao casamento, nas 

suas várias formas: o permanente, que 

permite até quatro esposas; o 

temporário, firmado por um 

determinado tempo; as cativas, com 

quem se poderia ter relações 

compradas – isso no tempo em que 

havia esse tipo de relação. 

 

Segundo: O incentivo ao casamento 

para homens e mulheres. 

 

Terceiro: O interesse da Nação Islâmica 

em ajudar os que não têm meios de 

casar, fornecendo-lhes o dinheiro 

suficiente para constituírem família e 

vedar a proliferação da prostituição, 

proporcionando felicidade geral. Se é 

válido gastar os recursos do país para 

combater a fome, é também válido, na 

mesma proporção, gastá-lo para 

combater o sexo ilegal. Deus, 

Glorificado seja, quer para nós a 

facilidade e esse é o Seu caminho. 

 

Assim, cremos ter demonstrado neste 

estudo o valor e o interesse do Islã em 

relação a esta dimensão da realidade 

humana, considerando-a uma atividade 

natural e respeitada, um sistema para 

servir ao objetivo da vida, algo que não 

é, intrínseca e necessariamente, 

prejudicial. 

É necessário confirmar que o interesse 

pelo desejo sexual, no Islã, é completo, 

tanto para o homem como para a 

mulher. Se o texto em muitas 

oportunidades é feito no masculino, não 

significa preferir o homem e desprezar a 

mulher. O termo “homem” faz 

referência às pessoas em geral, de 

ambos os sexos. Talvez, o uso do 

masculino nas questões sexuais seja 

mais conveniente devido ao pudor, por 

ser o homem o agente e, naturalmente, 

quem toma a iniciativa. Não há nisso, 

porém, preferência do homem sobre a 

mulher. De qualquer forma, o interesse 

que o Islã demonstra pelo sexo mostra a 

vitalidade, a flexibilidade e a harmonia 

da sua Legislação com a natureza 

humana, da qual foram dotados o 

homem e a mulher. Isso também indica 

que o Islã está sempre a serviço do ser 

humano, pavimentando o seu caminho 

para a felicidade. 
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 Relações Cristãs- 

Muçulmanas na Palestina 
Silvia Nicolau Garcia (Middle East 

Monitor) 

 O número estimado de cristãos 

palestinos na Cisjordânia, Faixa de Gaza 

e Jerusalém é de 51.710, o que faz com 

que a porcentagem de cristãos 

palestinos nos territórios ocupados seja 

2% da população palestina. Há, em 

contrapartida, uma maior percentagem 

de cristãos em Israel. A porcentagem 

dos cristãos árabes em Israel - incluindo 

Jerusalém ocupada por Israel - é de 1,66, 

segundo o Escritório Central de 

Estatísticas de Israel. Belém, cujas 

origens remontam à própria origem da 

fé cristã, é o lar da mais alta 

porcentagem de cristãos na Palestina 

(43,4%), seguida por Ramallah (24,7%), 

depois Jerusalém (17,9%). 

 

O cristianismo tem uma longa história 

na Palestina, e os cristãos palestinos 

pertencem a várias comunidades 

tradicionais de fé. As primeiras são as 

tradições das igrejas ortodoxas 

orientais, a segunda é composta das 

igrejas síria, copta e armênia ortodoxa, 

e uma terceira categoria consiste 

daquelas igrejas pertencentes à família 

católica de igrejas. Há também um 

pequeno, mas crescente número de 

igrejas evangélicas, incluindo as igrejas 

luterana e episcopal. No último século, a 

porcentagem de palestinos cristãos 

entrou em declínio. O afluxo de 

imigrantes judeus desde o final da 

década de 1880, a Nakba de 1948 e as 

expulsões de 1967 tiveram um grande 
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 papel na diminuição da presença de 

cristãos palestinos. Durante o massacre 

de Yassin em Deir, em 1948, mais de um 

quarto de milhão de palestinos, muitos 

deles cristãos, foram deslocados ou 

desapareceram. Muitas das 531 aldeias 

que foram niveladas em 1948 tinham 

uma mistura de cristãos e 

muçulmanos. Até hoje, milhões de 

palestinos foram expulsos de suas terras 

e tornaram-se desabrigados e 

refugiados. Dos restantes cristãos 

palestinianos, a maioria deles emigrou a 

uma taxa crescente a partir de 1990, 

devido à falta de liberdade e segurança 

e devido à deterioração da situação 

económica. 

 

Várias fontes de propaganda afirmam 

que o principal problema para os 

cristãos palestinos são seus vizinhos 

muçulmanos. O declínio da presença 

cristã na Palestina é retratado como 

culpa dos muçulmanos e não da 

ocupação de Israel. A propaganda 

divulgada aos cristãos na Terra Santa 

contribuem para a disseminação desse 

mito e enquadram o conflito de maneira 

antimuçulmana, a fim de desviar a 

atenção das contínuas violações do 

direito internacional por parte de Israel. 

Embora a relação entre cristãos 

palestinos e muçulmanos nem sempre 

foram tranquilas, as afirmações acima 

estão longe de serem verdadeiras. Os 

cristãos palestinos são uma parte 

indígena e integral da cultura e 

civilização palestinas árabes nas esferas 

política, histórica e religiosa. No nível 

político, os cristãos palestinos têm sido 

cidadãos na luta comum contra a 

invasão estrangeira ou colonial, 

independentemente de sua identidade 

religiosa ou étnica. Muitos assentos no 

atual Conselho Legislativo Palestino são 

ocupados por cristãos palestinos. Isso 

equivale a mais ou menos 8% dos 

assentos, enquanto os cristãos 

representam apenas 2% da população 

da Cisjordânia e Gaza. Da mesma forma, 

os samaritanos, que têm trezentas e 

vinte pessoas, têm um assento no 

Conselho. Feriados cristãos como o 

Natal e a Páscoa são observados, e os 

cristãos continuam a ser parte 

integrante da cultura e civilização 

palestinas árabes. Uma relação de 

coexistência pacífica também é 

encontrada no nível pessoal. Pessoas de 

ambas as religiões visitam-se durante 

festivais religiosos, e em Jerusalém as 

escolas administradas por igrejas cristãs 

têm uma maioria de estudantes 

muçulmanos. 

 

Os cristãos palestinos, assim como seus 

pares muçulmanos, experimentaram 

uma longa história de desapropriação e 



 

27
 não foram imunes às políticas 

israelenses de ocupação e 

discriminação. Eles não apenas 

precisam lidar com as dificuldades do 

dia-a-dia que acompanham a ocupação, 

mas também se espantam com o fato de 

muitos de seus companheiros cristãos 

na Europa e na América do Norte 

apoiarem inquestionavelmente o 

regime israelense. Cristãos ocidentais 

(em particular americanos e britânicos), 

por uma variedade de razões, tendem a 

mostrar maior simpatia pelo estado de 

Israel do que em relação ao estado de 

piora do povo palestino. Esta aliança 

pode ser rastreada até 1917, quando o 

Reino Unido emitiu a Declaração de 

Balfour e estabeleceu a Palestina como 

um “ lar nacional para o povo judeu” 

 Mais recentemente, o governo Nixon, 

em 1973, forneceu a Israel uma 

substituição completa de todos os seus 

tanques, aviões e munições durante a 

Guerra de Outubro contra o Egito e a 

Síria. 

 

No entanto, as alianças cristãs 

ocidentais com Israel vão além de uma 

aliança política. Ao longo do século XX, 

houve uma influência significativa das 

atitudes cristãs teológicas em relação a 

Israel, que tem sido devastadora para a 

comunidade cristã indígena palestina. A 

ascensão do evangelicalismo e do 

fundamentalismo cristão fermentou o 

apoio inquestionável ao estado de 

Israel. Como foi destacado pelo Papa no 

início deste mês durante sua visita a 

Chipre, “ a ocupação israelense dos 

Territórios Palestinos está criando 

dificuldades na vida cotidiana… ; certas 

teologias fundamentalistas cristãs usam 

a Sagrada Escritura para justificar a 

ocupação israelense da Palestina. "Um 

texto de 46 páginas publicado pelo 

Vaticano: A Igreja Católica no Oriente 

Médio: Comunhão e Testemunho" 

salienta como esta teologia 

fundamentalista está tornando a 

situação dos árabes cristãos ainda mais 

sensível.  

 

O apoio sionista cristão a Israel 

manifesta-se também sob a forma de 

peregrinações à Terra Santa, 

particularmente incentivadas pelo 

Gabinete de Turismo do Governo de 

Israel. Esse apoio tem uma 

consequência objetável nas 

comunidades indígenas palestinas 

cristãs. Muitos dos peregrinos 

ocidentais parecem não apenas 

ignorantes da recente história do 

Oriente Médio, mas surpresos ao 

encontrar uma presença cristã 

árabe. Como seus vizinhos 

muçulmanos, eles estão sujeitos a 

experiências diárias de humilhação em 
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 postos de controle e bloqueios de 

estradas e impedidos de fazer 

peregrinação a seus locais sagrados de 

culto. Cristãos palestinos são 

rotineiramente proibidos de viajar para 

a Igreja do Santo Sepulcro na Cidade 

Velha de Jerusalém, onde a igreja 

comemora a crucificação, o 

sepultamento e a ressurreição de Jesus 

dos mortos, enquanto os muçulmanos 

palestinos na Cisjordânia e Faixa de 

Gaza são impedidos de viajando para a 

Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém.  

 

Em dezembro de 2009, um grupo de 

cristãos palestinos, incluindo o 

arcebispo Michel Sabbah, o patriarca 

latino aposentado de Jerusalém, 

publicou “A Moment of Truth” , um 

chamado para ajudar a comunidade 

internacional em nome dos cristãos 

palestinos. Criticaram severamente “os 

teólogos do Ocidente que tentam 

vincular uma legitimidade bíblica e 

teológica à violação israelense de 

nossos direitos, exigem instrumentos de 

resistência não violenta, como boicote e 

desinvestimentos, e pedem uma 

suspensão do 'racismo e apartheid' 

israelense”. Em uma entrevista com 

Sabbah no início deste ano, ele falou 

claramente em nome de todas as igrejas 

cristãs na Palestina ao afirmar que “ a 

ocupação israelense é a principal causa 

de instabilidade no Oriente Médio ”. 

 

Ao contrário do que é propagado na 

mídia, a relação entre os cristãos e a 

resistência islâmica na Palestina é de 

respeito. Embora as tensões surjam 
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 entre a minoria cristã e o resto da 

população, estas não são o resultado de 

uma discriminação sistemática contra 

elas, mas são mais devidas à angústia 

cotidiana do cerco e ocupação. Um 

exemplo da coexistência é a situação 

dos cristãos palestinos em Gaza, 

contrária à propaganda israelense 

( hasbara ). Playgrounds escolares são 

lugares onde a coexistência entre 

muçulmanos e cristãos acontece. A 

Escola da Sagrada Família na Cidade de 

Gaza é parcialmente financiada pelo 

Vaticano. O padre Emanuel Musallem 

explica como ele é o sacerdote de mais 

de 4.000 cristãos em Gaza. Sua escola 

tem mais de 1.200 alunos, dos quais 

1.000 são muçulmanos. O padre 

Emanuel explica quantos líderes do 

Hamas estão enviando seus filhos para 

essa escola, porque ele não está 

pregando o “cristianismo”, ele está 

“espalhando a luz do conhecimento em 

sua nação palestina”. O padre Emanuel 

se declara primeiro um árabe, depois 

um palestino e depois um cristão. 

 

Colaboração entre a Igreja Ortodoxa 

Grega e o Estado de Israel - “A Terra 

Santa não é para venda ou aluguel”. 

 

A Autoridade Palestina, no entanto, não 

é a única acusada de corrupção e 

transações escandalosas, e parece haver 

um conflito interno entre as diferentes 

comunidades cristãs palestinas. A Igreja 

Ortodoxa Grega tem sido retratada 

como colaboradora de Israel desde 

1967, devido ao seu envolvimento na 

terra e disputas políticas. A Igreja 

Ortodoxa é a maior proprietária privada 

de terras em Jerusalém e possui a maior 

parte da terra na Cisjordânia, na qual os 

locais religiosos cristãos, incluindo a 

Igreja da Natividade em Belém, onde os 

cristãos acreditam que Jesus nasceu, 

são construídos. Grande parte dessa 

terra foi doada a ele por palestinos 

cristãos ortodoxos no final do século 

XIX. Nas últimas décadas, a igreja 

aumentou as vendas de terras para as 

autoridades israelenses ou terras 

arrendadas para eles por um período de 

999 anos. 

As vendas de terras da igreja vieram 

contra um fundo de alegações de 

corrupção. Nicholas Papadimas, um 

tesoureiro anterior da igreja em 

Jerusalém, envolveu algumas das 

vendas antes de fugir do país e foi 

acusado na Grécia de roubar fundos da 

igreja em um caso separado. Ao ser 

nomeado patriarca em 2005, Teófilo 

havia prometido parar de vender terras 

palestinas, mas também estava 

envolvido em muitos empreendimentos 

obscuros com Israel. O atual patriarca, 

Irineos, também foi acusado de estar 
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 por trás de acordos de terras secretas 

com dois grupos internacionais de 

investimentos judeus. 

Outra fonte de tensão vem do fato de 

que o clero grego não permite que os 

clérigos árabes subam na igreja. Este é o 

caso do proeminente clérigo cristão 

palestino, Abdullah Hanaa. No dia 13 de 

novembro de 2009, Theofilos removeu 

Abdullah de sua posição como vice-

chefe da Igreja Ortodoxa. Isso resultou 

em condenação generalizada da 

Comunidade Ortodoxa Grega da 

Palestina, que se manifestou aos 

milhares nas ruas de Ramallah. 

 

Várias centenas de manifestantes 

palestinos do Conselho de Instituições e 

Organizações Ortodoxas Árabes na 

Palestina, representando 19 grupos, 

protestaram contra o envolvimento da 

Igreja Ortodoxa Grega com o Estado de 

Israel e a remoção de Abdullah Hanaa de 

sua posição. Os cartazes diziam: "A Terra 

Santa não é para venda ou 

arrendamento".  

 

As autoridades israelenses usaram a 

corrupção e as dificuldades financeiras 

da igreja em benefício político e 

aplicaram pressão política adicional 

para assegurar que a escolha dos 

patriarcas seja benéfica para as políticas 

de aquisição de terras de Israel. Uma 

das propriedades da igreja em 

Jerusalém foi comprada por Israel com o 

envolvimento da associação Ateret 

Cohanim, que se dedica a comprar 

propriedades árabes em Jerusalém e a 

instalar judeus ali. 

Ambas as comunidades cristãs e 

muçulmanas palestinas sofreram nas 
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 mãos da ocupação. Escavações perto do 

portão de Maryam no Muro das 

Lamentações da Igreja do Sepulcro em 

novembro de 2009 são um exemplo 

recente disso. Longe de colaborar com a 

entidade israelense, a luta contra a 

ocupação deve unir não apenas as 

diferentes Igrejas cristãs, mas também a 

comunidade muçulmana. 

 

Teto da Igreja Batista de Gaza caindo  

Segundo Hanna Massad, pastor da 

Igreja Batista de Gaza, “os últimos 5 

anos foram muito difíceis para todos os 

palestinos - muçulmanos e cristãos”. A 

Igreja Batista de Gaza é uma das três 

igrejas que servem os 4.000 cristãos que 

vivem entre os 1,5 milhão de habitantes 

da Faixa de Gaza. Hanna explica como o 

cerco uniu a comunidade. Por causa da 

falta de comida básica, instituições de 

caridade cristãs forneceram comida 

para as famílias, 99% das quais são 

muçulmanas. Durante os atentados de 

2009, “o teto da igreja caiu até 6 vezes”. 

A situação do cristão palestino está 

muito ligada à do muçulmano palestino, 

pois ambos, seja nos territórios 

ocupados ou dentro do próprio Israel, 

estão sofrendo injustiças diárias nas 

mãos de políticas opressivas e 

discriminatórias impostas pelo governo 

israelense. O conflito não é, portanto, 

entre muçulmanos e cristãos; nem 

entre a Igreja Ortodoxa Grega e os 

Cristãos Palestinos; é entre os 

palestinos como um todo e a ocupação 

de Israel e o estabelecimento do 

apartheid. É realmente difícil ser cristão 

palestino. Assim como é igualmente 

difícil ser um muçulmano palestino. 
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 Imam Ja´Far as-Sadiq: A 

Ciência e tecnologia  
Hasnain Suchedina  

 

Imam Ja'far as-Sadiq nasceu em Medina 

no dia 17 de Rabi ul-Awwal no ano de 82 

Hijra. Seu pai era o 5º Imam Muhammad 

Baqir (as) e sua mãe era Umm 

Farwa. Diz-se que Ja'far as-Sadiq nasceu 

circuncidado. 

 

Ao contrário da crença ocidental, os 

xiitas acreditam firmemente que o 

Imam Ja'far as-Sadiq tinha Ilm-e-

Ladunni ou "Conhecimento dado a 

Deus". Os xiitas acreditam que a mente 

subconsciente de um homem é bem 

diferente de sua mente consciente. É o 

tesouro do conhecimento da 

humanidade e do mundo. A ciência 

moderna dá suporte a essa teoria. 

Estudos biológicos provaram 

gradualmente que cada grupo de células 

no corpo humano sabe o que é 

cognoscível desde o começo do mundo 

até hoje. Os xiitas afirmam que quando 

alguém é escolhido como um profeta ou 

como um Imam, a cortina que paira 

entre a mente consciente e 

subconsciente, é levantada e ele pode 

fazer uso do conhecimento que está 

armazenado em sua mente 

subconsciente. 

Imam Muhammad al-Baqir e Imam 

Ja'far as-Sadiq (as) sabia que o mundo 

muçulmano seria inundado com livros 

dos filósofos da Grécia e Alexandria e 

que os muçulmanos aceitariam 

cegamente tudo o que haviam escrito 

como a verdade do Evangelho. Assim, 

muitas das teorias falsas e falaciosas 

capturariam sua imaginação, 

corromperiam suas mentes e as 
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 manteriam sob total escuridão durante 

séculos, o que na verdade era o que 

acontecera no passado. Por exemplo, a 

teoria de Ptolomeu de que a Terra é o 

centro do universo e do sol, o planeta e 

as estrelas giram em torno dele foi 

geralmente aceito pelos muçulmanos 

como verdade. 

 

Os dois imames explicaram aos seus 

alunos que deveriam divulgar seus 

ensinamentos entre os muçulmanos as 

teorias desses filósofos, apontando seus 

erros e apresentando suas próprias 

teorias corretas. Da mesma forma, 

ensinaram-lhes física, química, 

geografia, etc. antes da tradução desses 

temas, de indiano, grego e persa para o 

árabe. Porque eles eram imãs 

(representantes de Allah na Terra) eles 

tinham o conhecimento das teorias dos 

filósofos gregos e outros. 

 

O importante despertar intelectual dos 

muçulmanos testemunhado no segundo 

século da Hégira não se deu a influências 

helênicas ou outras influências 

estrangeiras, como alguns historiadores 

ocidentais registraram. Foi esse o 

resultado dos esforços incansáveis e 

incessantes feitos pelos membros da 

família do Profeta para trazer essa idade 

de ouro do conhecimento. 

Entre todos os califas abássidas, apenas 

al-Mamun estava interessado em 

conhecimento. Os demais estavam 

interessados apenas em acumular 

riqueza, prazeres mundanos e 

satisfação de desejos carnais. Um halo 

de glória e grandeza foi colocado em 

volta da cabeça de Harun pelos 

historiadores e contadores de 

histórias. Ele não passava de um tirano 

e um déspota. O califa abássida al-

Mansur estava bem ciente da 

popularidade do Imam Ja'far as-Sadiq 

(as). É relatado na autoridade do 

Mufazzal bin Umar que al-Mansur 

queria matar o Imam. Ele o chamou 

muitas vezes com essa intenção, mas 

quando o viu, ficou cheio de medo e não 

pôde realizar seu plano vicioso. Em vez 

disso, ele colocou o Imam em prisão 

domiciliar por longos períodos de 

tempo. Ele eventualmente o envenenou 

secretamente. 

 

Este foi o final da Academia de Medina, 

fundada pelo Imam. Para destruir a 

influência do imã no campo da religião, 

al-Mansur e seus sucessores 

encorajaram o sectarismo. Muitas 

novas escolas de Jurisprudência Islâmica 

surgiram nesse período e foram 

totalmente apoiadas por elas. Como os 

líderes dessas novas seitas tinham o 

apoio do governo, suas ideologias se 
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 espalharam e o número de seus adeptos 

aumentou. 

 

Por outro lado, aqueles que seguiram os 

ensinamentos do Imam foram 

sistematicamente perseguidos pelos 

califas abássidas. No entanto, como al-

Mansur ainda não conseguia encontrar 

no mundo muçulmano alguém que 

pudesse rivalizar com o Imam em física, 

química, astronomia, matemática e 

outras ciências, ele gastava grandes 

somas de dinheiro e importava livros de 

diferentes países sobre assuntos 

científicos. Eles foram traduzidos para o 

árabe e lecionados em escolas e 

faculdades. 

 

Gradualmente, os nomes de Sócrates, 

Platão, Aristóteles e Ptolomeu 

tornaram-se um nome familiar e suas 

teorias científicas e filosóficas 

capturaram a imaginação e dominaram 

os pensamentos dos muçulmanos 

durante séculos. Esse esquema foi tão 

bem-sucedido que, com o passar do 

tempo, os muçulmanos esqueceram 

totalmente as conquistas científicas do 

Imam e as importantes descobertas 

feitas por ele. 

 

Como resultado, o mundo perdeu mais 

de mil anos de conhecimento, pois a 

ciência introduzida pelo Imam só foi 

descoberta pelo homem comum no 

século XIX em diante. E o crédito dessa 

descoberta também foi para a pessoa 

que a descobriu recentemente. Mal 

sabe o mundo que todos eles foram 

conhecidos pelo Imam 14 séculos 

atrás. Estudiosos eruditos da Europa 

começaram a estudar literatura islâmica 

desde o início do século XVII. 

 

A Rotação da Terra ao redor do Sol 

 

Aos 11 anos, o Imam refutou a teoria de 

que o sol, a lua e os planetas giravam 
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 em torno da terra. Ele disse que o sol, 

durante seu curso ao redor da Terra, 

passa pelas 12 constelações em um ano 

e permanece em cada constelação por 

30 dias, então por que então 

desaparece de vista durante a 

noite. Deve permanecer visível em cada 

constelação por 30 dias. A teoria 

de Ptolomeu 1 disse que o sol tem dois 

movimentos. Um de seus movimentos é 

que ele cruza o signo do zodíaco e 

contorna a Terra em um ano e o outro 

movimento é que ele circunda a Terra 

em uma noite e um dia, como resultado 

do que vemos crescer na Terra. leste e 

situado no oeste. 

 

Aristóteles foi um grande pensador e 

filósofo. Seus livros, Arganan e Física, 

são os mais preciosos tesouros literários 

da humanidade, mas sua teoria de que a 

Terra é estacionária e o sol e as estrelas 

giram em torno dela, atrasou o 

progresso da ciência da Astronomia e 

manteve a humanidade na escuridão da 

ignorância. 1800 anos. 

 

O Imam observou que esses dois 

movimentos não eram 

compatíveis. Quando o sol teve que 

passar pelo signo do zodíaco em um ano 

e permanecer em cada constelação por 

30 dias, como poderia mudar seu curso 

e girar em torno de 24 horas? 

Ele também anunciou que a Terra girava 

em torno de seu próprio eixo. O grande 

erudito Poincaré, que viveu no século 

XX, zombou dessa teoria. Quando tal 

estudioso poderia se recusar a acreditar 

nisso, como as pessoas do século I e II da 

Hijra poderiam acreditar na teoria do 

Imam. A rotação da Terra em seu 

próprio eixo poderia ser comprovada 

apenas pela observação. Quando os 

astronautas pousaram na superfície da 

Lua e dirigiram seu telescópio em 

direção à Terra, observaram que estava 

girando lentamente em seu eixo. 

 

Algumas pessoas podem dizer que foi 

apenas por adivinhação que o Imam 

Ja'far as-Sadiq (as) disse que a Terra gira 

sobre seu próprio eixo. Às vezes 

acontece que a adivinhação se mostra 

correta. Mas surge a questão de por que 

ninguém mais imaginou isso por tanto 

tempo. Isso prova que ele conhecia as 

leis da astro-física que lhe permitiram 

fazer essa descoberta. Se ele não 

conhecesse essas leis, teria sido 

impossível descobrir a rotação da Terra 

em seu eixo. Esta descoberta não 

poderia ter sido acidental. É preciso 

conhecer a causa para saber seu efeito. 

Tragicamente, pelas razões expostas 

acima, o crédito real da descoberta do 

movimento da Terra ao redor do Sol foi 

dado a Copérnico, que era um 
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 astrônomo e matemático, no século 

XV. A teoria da rotação da Terra em 

torno de seu próprio eixo foi para 

Galileu, que descobriu o telescópio. 

 

Teoria dos 4 Elementos 

 

Com a idade de 12 ele rejeitou a teoria 

dos quatro elementos de Aristóteles e 

provou que está errado. Ele comentou: 

“Eu me pergunto como um homem 

como Aristóteles poderia dizer que no 

mundo existem apenas quatro 

elementos - Terra, Água, Fogo e Ar. A 

terra não é um elemento. Ele contém 

muitos elementos. Cada metal, que está 

na terra, é um elemento. Por 1.000 

anos, essa teoria nunca foi refutada e 

permaneceu como a pedra angular da 

física. Imam Ja'far as-Sadiq provou que 

Água, Ar e Fogo também não eram 

elementos, mas uma mistura de 

elementos. Isso ele disse que 1.100 anos 

antes dos cientistas europeus 

descobrirem que o ar não era um 

elemento e separou seus 

constituintes. Derivar o fato de que o ar 

não é um elemento, mas uma mistura 

de elementos, era impossível concluir 

na época e no tempo do imã. Ele disse 

que existem muitos elementos no ar e 

que todos eles são essenciais para a 

respiração. 

 

Foi apenas no século XVIII, que foi 

considerado a idade de ouro da ciência, 
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 depois que Lavoisier separou o oxigênio 

do ar e demonstrou o importante papel 

que desempenha na respiração e na 

combustão, aceitando que não é um 

elemento. No entanto, mesmo assim, 

eles eram da opinião de que outros 

elementos não desempenham um papel 

na respiração. Em meados do século 

XIX, os cientistas mudaram suas visões 

sobre o papel desempenhado por 

outros elementos na respiração. 

Naquela época, também foi provado 

que, embora o oxigênio purifique o 

sangue, ele também queima materiais 

combustíveis que entram em contato 

com ele. Se os seres vivos respirarem 

oxigênio puro por muito tempo, seus 

órgãos respiratórios serão oxidados. O 

oxigênio não os danifica porque é 

misturado com outros gases. Portanto, 

eles concluíram que a presença de 

outros gases que estão em quantidades 

muito pequenas no ar também é 

essencial para a respiração. 

 

Além disso, o oxigênio sendo o mais 

pesado de todos os outros gases no ar 

teria se instalado no fundo e coberto a 

superfície da terra até uma certa 

profundidade. Como resultado, os 

órgãos respiratórios de todos os animais 

teriam sido queimados e a vida animal 

teria se tornado extinta. Além disso, 

cortaria o suprimento de dióxido de 

carbono, que as plantas precisam tanto, 

e impossibilitava que elas crescessem na 

superfície da Terra. A presença de 

outros gases no ar não permite que o 

oxigênio se estabeleça no fundo e 

destrua a vida animal e vegetal. 

 

Por fim, após mais de 1000 anos, a 

teoria de Ja'far as-Sadiq (as) de que a 

presença de todos os gases no ar é 

essencial para a respiração mostrou-se 

correta. Ele foi a primeira pessoa a 

descobrir que o oxigênio produz 

acidez. O tempo não permitiu que ele 

divulgasse ao mundo outras revelações, 

mas de fato ele se mostrou o pioneiro e 

líder no estudo científico do oxigênio. 

 

A Origem do Universo 

 

O Imam é outra teoria maravilhosa 

sobre a " Origem do Universo" . Quando 

os cientistas modernos lêem essa teoria, 

confirmam que ela concorda totalmente 

com a teoria moderna, que ainda não se 

tornou uma lei da física. No entanto, 

tem a distinção única que foi enunciada 

12 séculos atrás. A teoria é a seguinte: 

“O universo nasceu de uma minúscula 

partícula que tinha dois pólos 

opostos. Essa partícula produziu um 

átomo. Dessa forma, a matéria 

surgiu. Então o assunto se 

diversificou. Essa diversificação foi 
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 causada pela densidade ou raridade dos 

átomos ”. 

O ponto mais significativo desta teoria é 

a descrição de dois pólos opostos. A 

importância desse ponto foi percebida 

quando a presença de dois pólos 

opostos foi comprovada pela ciência 

moderna. Hoje é um fato indiscutível 

em ciência atômica e eletrônica. 

Outra de sua interessante teoria era que 

o universo nem sempre está na mesma 

condição. Em um período se expande e 

em outro se contrai. 

 

Esse fenômeno foi considerado durante 

séculos inconcebível e a teoria 

permaneceu incompreensível para os 

principais astrônomos. Depois do século 

XVIII, mais e mais poderosos telescópios 

foram construídos e os astrônomos 

puderam ver além do nosso sistema 

solar. Foi em 1960 que foi observado e 

confirmado pelos astrônomos que as 

distâncias entre nossa galáxia e as 

galáxias vizinhas estão 

aumentando. Essas observações 

forneceram provas suficientes de que o 

universo está em estado de 

expansão. Nós não sabemos quando 

esta expansão começou. A descoberta 

dos buracos negros provou que sua 

outra declaração de que o universo às 

vezes se contrai também se mostrou 

verdadeira. Por isso, a teoria do Imame 

mostrou-se correta. 

O Imam também afirmou que tudo no 

universo, incluindo objetos inanimados, 

está sempre em movimento, embora 

possamos não vê-lo. Não há nada sem 

movimento. 

 

Essa teoria, inaceitável em sua época, é 

um fato científico hoje. É impossível 

imaginar, explicar e descrever um 

objeto no universo, que é sem 

movimento. O movimento é a essência 
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 do ser. Se não houver movimento, isso 

não é existência. É um movimento 

perpétuo que cria vida. Em outras 

palavras, o próprio movimento 

perpétuo é a vida. Se o movimento 

parar, a vida deixaria de existir. É pela 

Vontade de Allah que o movimento 

eterno nunca pára e o ciclo de vida 

continua. Este eterno movimento 

continuará até o dia da perdição. Jaber, 

seu aluno uma vez perguntou ao Imam 

“Como o movimento das estrelas os 

impede de cair?” 

 

O Imam respondeu: “Coloque uma 

pedra na tipóia e balance-a em volta da 

sua cabeça. A pedra ficará na funda 

enquanto você a girar. Mas assim que 

você parar a rotação, a pedra cairá no 

chão. Da mesma forma, o movimento 

perpétuo das estrelas impede que elas 

caiam.” 

 

 A Poluição Ambiental 

 

O Imam Ja'far as-Sadiq (as) disse que 

não devemos poluir nosso meio 

ambiente, senão seria impossível viver 

neste planeta. Definitivamente, ele 

tinha nossos momentos em mente 

quando fez essas observações. A 

poluição não foi um problema no seu 

tempo. Não havia uma única fábrica e 

metais eram fundidos em pequenas 

fornalhas queimando madeira. Isso não 

era uma teoria, mas um fato científico 

que não pode ser refutado. Estima-se 

que, se a poluição do ar aumentar à taxa 

atual por mais 50 anos, 50% do plâncton 

morrerá e a quantidade de oxigênio no 

ar será reduzida na mesma proporção. 

A rica nação do Japão ignorou o 

conselho do Imam Ja'far as-Sadiq (as) e 

poluiu seu ambiente e sofreu as 

conseqüências. Depois da Segunda 

Guerra Mundial, na qual o Japão foi 

derrotado, a renda anual média de um 

trabalhador japonês era de apenas US $ 

30. Hoje, são US $ 500. Na produção de 

navios, rádios, televisores, gravadores 

de fita, computadores, tecidos de rayon, 

etc, deu origem a numerosas doenças 

que nunca se sabe que existiram. Uma 

nova e perigosa doença apareceu 

recentemente no Japão. 

 

Esta doença é chamada Eta Eta porque 

os pacientes choram Eta Eta em dor. O 

primeiro sintoma da doença é dor 

intensa e insuportável nos ossos. Depois 

de algum tempo, os ossos se tornam tão 

frágeis que se partem em pedaços como 

o vidro. A causa desta doença é a 

acumulação de grandes quantidades de 

cádmio no corpo, bebendo água e 

comendo produtos agrícolas que foram 

contaminados por esse elemento. Outra 

nova doença apareceu em Kyushu no 
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 Japão. Aqueles que sofrem, perdem a 

visão e os tecidos de seus corpos 

desaparecem. Como resultado, eles não 

podem mover seus membros. Se eles 

não são tratados adequadamente, eles 

gradualmente morrem. A causa da 

doença é o acúmulo de mercúrio no 

corpo através de água e alimentos 

poluídos. 

Desde o tempo de Hipócrates, o famoso 

médico grego, até hoje cerca de 40.000 

tipos de doenças foram diagnosticados, 

seus sintomas registrados e tratamento 

prescrito, mas as doenças, que surgiram 

no Japão devido à poluição de seu 

ambiente, são desconhecidas para a 

ciência. da medicina.  
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 O Massacre de  Camp 

Speicher contra a 

Comunidade Muçulmana 

Xiita 
Centro Cultural Imam Hussein 

 

Atualmente existem aproximadamente 

1,57 bilhões de muçulmanos no mundo. 

As estimativas atuais preveem que 

aproximadamente 1 em cada 3 

muçulmanos pertencem à denominação 

muçulmana xiita. No entanto, isso Pode 

ser uma sub-representação dos 

números reais devido ao fato de que a 

coleta de dados nesses países não é 

confiável e, devido a ameaças de 

opressão, muitos não admitem 

voluntariamente a sua fé. Alguns 

especialistas estimam que até metade 

dos muçulmanos do mundo pertencem 

à tradição xiita ou a uma das suas 

subdivisões.  

  

A maioria dos xiitas reside no Irã, 

Paquistão, Índia, Iraque, Bahrein, Líbano 

e Azerbaijão. (PewResearchCenter, 

"Mapeando a População Muçulmana 

Global"). Shia Rights Watch escolheu 12 

de junho como o Dia Internacional dos 

muçulmanos xiitas em comemoração do 

massacre ocorrido em Camp Speicher 

em 2014. 

  

Militantes do ISIS Escoltaram cerca de 

3000 soldados iraquianos de Camp 

Speicher, uma base do exército 

iraquiano anteriormente operada pelos 

EUA, a Tikrit, uma cidade controlada 

pelo ISIS a 140 km noroeste De Bagdá. 

Uma vez que chegaram a Tikrit, os 

soldados foram divididos por afiliação 

religiosa. Estima-se que ISIS matou mais 

de 1700 soldados xiitas, tornando esta a 

mais sectária contra os xiitas desde o 

tempo do governo de Saddam Hussein. 
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 Ali Hussein Kadhim, o único 

sobrevivente conhecido do ataque. 

Kadhim falou sobre a decisão de agir 

morto durante os tiroteios, esperando 

até a noite cair, quando fez a sua fuga; O 

testemunho de Kadhim, tornou claro 

que este ataque foi devastador para a 

comunidade xiita. E amplamente 

ignorado pelo Comunidade 

internacional e meios de comunicação 

de massa. É em memória desses 1700 

mártires que a Shia Rights Watch 

escolheu 12 de junho para ser o Dia 

Internacional dos Direitos dos 

muçulmanos Xiitas. 

  

Declarar um Dia Internacional foi uma 

decisão que o Shia Rights Watch fez 

depois de perceber a quantidade de 

desinformação e falta de consciência 

que a comunidade internacional tem em 

Respeito às comunidades xiitas. 

  

O significado prático do dia girava em 

torno do aumento consciência pública e 

governamental das violações dos 

direitos humanos que ocorrem contra 

os Muçulmanos Xiitas, que são 

relativamente desconhecidos por 

grupos e organizações internacionais. 

  

Ter um dia internacional incentiva as 

pessoas a tirar um momento de Seu dia 

para refletir sobre suas vidas e 

experiências, e relacionar essas 

experiências com a Experiências de 

muçulmanos xiitas em todo o mundo. 

Mais importante, ao reconhecer e 

participar do Dia Internacional dos 

Muçulmanos Xiitas, a comunidade 

internacional está mostrando apoio E 

solidariedade para aqueles em todo o 

mundo que estão acostumados a ter 

seus gritos de ajuda silenciados ou 

ignorados. 
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