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isse Allah, Exaltado seja:

“E que seja formado de vós um grupo que convoque ao bem, ordene o conveniente e coíba o 

reprovável. Esses são os bem-aventurados” (Alcorão Sagrado, 3:104)

Neste número da Revista Islâmica Evidências, trazemos aos nossos queridos leitores dois temas 

que consideramos de suma importância para o mundo atual: a bondade e o amor. Guerras, conflitos e catástrofes man-

cham o quotidiano da raça humana e nos fazem pensar: por que tudo isso ocorre?

De acordo com a Doutrina Islâmica, quando uma pessoa confessa a si mesma: “Creio!” e submete-se, incondicional-

mente, à Lei Divina, isso implica na assunção imediata e sincera de um código de conduta que regulamentará não apenas 

a sua relação com o Plano Transcendental, mas com a dimensão mundana da sua vida. Ela vai procurar aplicar, no seu 

dia-a-dia, normas e regras prescritas pelo Criador, que não quer outra coisa senão o bem da Sua criação.

Daí decorre que o verdadeiro muçulmano – muslim – é aquele que busca a paz – salam – a cada momento: Na relação so-

cial e familiar, nos negócios, em seu trabalho, no trato com o vizinho e o amigo, no local de estudo e na relação conjugal. 

A prática diária do amor e da bondade, que implica, necessariamente, na negação de suas antípodas – o ódio e a maldade 

– é a garantia da construção de um mundo harmônico, de compreensão e tolerância. Mesmo onde haja a diferença. Con-

ceitos que são intrínsecos à Religião Islâmica.

O leitor encontrará, também, outra novidade nesta edição da Revista Islâmica Evidências. Para atender cada vez melhor 

a um público crescente e diverso, sem, contudo, perder nossa identidade primeira que é a de ser uma publicação volta-

da para temas islâmicos, estamos publicando matérias de interesse geral. Neste número, uma reportagem fala sobre os 

atrativos de um importante ponto turístico do Sul do país: o Jardim Botânico de Curitiba. E, entrando no clima das Olim-

píadas de Pequim, que ocorrerão em agosto desse ano, passaremos a publicar, até lá, textos que abordam a questão dos 

esportes e da atividade física, sob uma ótica islâmica. Neste número, uma entrevista muito interessante com a eminente 

esportista iraniana Robab Shahrian sobre a atuação da mulher muçulmana na arena esportiva. 

Que a paz esteja convosco!

D
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Cartas Envie-nos sua opinião para: Revista Islâmica Evidências Rua Maria Marcolina, 487 - 1º andar, 
sala 3 - São Paulo - SP. CEP: 03011-001 ou pelo e-mail evidencias_islamicas@hotmail.com

Errata:• Na edição nº 0 da Revista Islâmica Evidências, informou-se, de maneira incorreta, que o matemático Mohammad ibn Mussa Al-Khwarizmi teria 
sido o inventor do logaritmo. Na verdade, os seus importantes estudos de Álgegra serviram de base ao desenvolvimento deste conceito no século XVII, por ma-
temáticos europeus. • A mesquita que ilustra a capa da edição nº 0 de Evidências é a Grande Mesquita Azul, localizada em Istambul – antiga Constantinopla. 
Foi construída no século XVII pelo arquiteto Sinán, por ordem do Sultão Ahmet. • Na edição nº 1, a ilustração da capa representa a Grande Mesquita de Meca, 
à noite. • Na edição nº 1, na seção de Cartas, o leitor Paulo Argolo é do Rio de Janeiro, não de Curitiba. • Quanto à nota número 03, na página 35 da edição 
número 01, a informação correta é que o termo Ashura refere-se ao 10º dia do mês de Muharram, o primeiro do calendário lunar islâmico. Foi naquele dia que 
ocorreu o Martírio do Imam Hussein (a.s.), em Karbalá, no Iraque.

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 dedicada 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.

CONSELHOS DO CORAÇÃO
“Escuta meu filho, quero te dar alguns coselhos que podem te servir em tua vida diária. 

Conforme imagino, um homem precisa de algumas diretrizes, necessárias na hora do aperto, 
da solidão ou da dificuldade.” “Ó meu filho! Não caminhe no escuro e o escuro aqui não quer 
dizer a falta de luz. É muito mais profundo do que isso. Significa que deves estar consciente 

de tudo o que estás fazendo.” “Nesta vida passageira, escolhe o caminho da verdade e da 
honestidade, porque ao se comportar assim, a honestidade e a verdade permanecem como tuas 

aliadas e te afastam do mal e de seus provocadores.” “Tem fé em Deus, o Supremo, porque 
sem ele tu não estarias nesta vida maravilhosa.” “Escolhe o Paraíso como tua última moradia 
e faze o bem o quanto puder, porque por meio dele estarás no caminho da fé e a tua recom-

pensa estará ao lado dos iluminados e santos.” “Olha para o céu: os planetas e as estrelas são 
incontáveis e tu verás que não passas de um átomo. Então, não sejas arrogante com teus 

semelhantes.” “Ó meu filho! Olha para o chão onde estás pisando; descobrirás que de 
solo e água és feito e tua imagem é a imagem de Deus, que cobre o teu corpo de 

santitade. Então, procura não destruir este corpo com os vícios e as drogas.”

Naim Khalil Ayache -  São Paulo (SP)  

EXPERIÊNCIAS PESSOAIS
Em nome de Deus. 

Após ler o exemplar nº 1 da Revista Evidências, e com o intui-
to de colaborar com o aprimoramento desta, faço aqui minhas 

críticas, elogios e sugestões: Críticas: Exagerados erros e falhas 
gramaticais. Elogios: - A idéia de editar uma revista islâmica foi 
excelente! É uma ótima ferramenta de aproximação entre irmãos 
muçulmanos, senão física, mas de idéias. Meus sinceros e fortes 
cumprimentos! - Muito bom o espaçamento entre as linhas e o 

tamanho dos caracteres, tornam a leitura bastante fácil e agradável. 
Sugestões: - Acho que seria fundamental que sempre constasse 

alguma matéria relatando experiências de vida, seja de conversão 
ou não, em que um irmão muçulmano relatasse alguma experiência 

pessoal. - Também seria importante sempre constar algum “edi-
torial” escrito por alguma personalidade muçulmana de destaque 
no cenário nacional ou internacional, seja reprodução de algum 

discurso, seja uma entrevista, um texto, enfim, mesmo que apenas 
reproduzidos/traduzidos de outra fonte. - Notícias/recados sobre 
eventos. - Poderia constar também, em cada edição um assunto 
específico, uma “aula” sobre a religião islâmica, que pode ser a 
própria “Exegese do Alcorão Sagrado”. - Principalmente, que a 
revista fosse mensal... ela é muito boa pra ficarmos tanto tempo 

esperando a próxima edição... Um forte abraço a todos, e que con-
tinuem firmes trilhando esse caminho, com a graça de Deus.

Diego Dias de Souza

Resposta: Caro Diego, muito obrigado por suas críticas e conselhos. 
Estamos trabalhando para melhorar e esperamos implantar algumas 

das suas sugestões nos próximos números. Que Allah o abençoe!

Revista Islâmica Evidências - �

EM BOA HORA
Há muito o público brasileiro tem manifestado crescente interesse 
sobre a civilização e a religião islâmica. Contudo, as informações 
disponíveis têm sido insuficientes, esparsas e até mesmo impre-
cisas e incorretas, decorrência de uma abordagem inadequada da 
mídia, em grande parte. Uma publicação especializada sobre o 
Islã, voltada ao diálogo com os brasileiros e à compreensão de 

suas demandas e de seu contexto, é mais que bem-vinda. Espera-
mos que a Revista Islâmica Evidências preencha essas lacunas e 

que Deus Altíssimo abençoe essa iniciativa.

Roger Elias – São Leopoldo (RS)

PAZ MUNDIAL
Há um sonho na mente de quase toda humanidade - “A paz mun-
dial, o respeito mútuo entre todos, o de que qualquer ser humano 

na face da terra tenha uma vida digna”. A Revista Islâmica Evidên-
cias mostra, com toda força de conteúdo, beleza e delicadeza  em 
sua apresentação, estar fortemente comprometida com esse sonho 
pois conhecimento é um caminho seguro para abrir as mentes e 

unir os povos.

Solange Garcia Ernandes – São Paulo (SP)

LUZ
Assalam aleiqom. Parabéns a todos os irmãos pela revista 

Evidências! Muito boa e de ótima qualidade! Simplesmente 
nota 1000! Desejo sucesso ao todos responsáveis pela revista 
que teve uma boa aceitação aqui no Amazonas! Esperamos 

que Evidências possa irradiar a luz do conhecimento sobre o 
Islã e as questões envolvendo os muçulmanos em uma época 

onde domina cada vez mais a ignorância e a intolerância. 
Que a paz de Deus esteja convosco.

Anwar Assi - Manaus (AM)
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humanidade, no desenrolar do 
seu quotidiano, tem vários ob-
jetivos, que podemos resumir 
em três palavras: justiça,  be-
nevolência e beleza. Cada um 
desses valores é essencial caso 
desejemos a felicidade e a per-
feição, que nos dão a dimensão 
de nossa humanidade. Séculos 

se passaram tendo o homem vivido como vítima da igno-
rância, adorando o sol, a lua e as estrelas, aliás, adorando 
pedras, árvores e animais, sem desfrutar do prazer do co-
nhecimento, sem alcançar a verdade, sem que o seu espí-
rito se ligasse e sua mente o elevasse até o Criador desse 
maravilhoso Universo. Nesta etapa, o homem só pensava 
no que estava entre as mãos, no que fosse material e palpá-
vel, como se fosse um dos animais que abundam na terra, 
não se distinguindo muito deles. O homem estava privado 
de captar a plena beleza e desfrutar de seus atrativos. A lei 
era do mais forte, como é o caso entre os animais ferozes, 
sem consideração à moral e às virtudes, sem dar valor à 
honra. Não havia exemplos edificantes a seguir ou mode-
los negativos a evitar. 

Contudo, o homem não foi criado para isso e não foi 
para isso que Deus o instituiu como Seu legatário na terra. 
Daí a necessidade da Orientação Divina, que o protegeria e 
o educaria, mostrando-lhe o caminho, traçando-lhe a senda 
reta, tirando-o das trevas para a luz.  Por isso, as mensagens ce-
lestiais evoluíram, concentraram-se e foram aperfeiçoadas, 

A

Editorial

A Religião e os três

OBJETIVOS 
DE VIDA

cul-
m i -
n a n d o 
com a 
Mensagem 
Final envia-
da a Moham-
mad (que Deus 
o abençoe e a sua 
Família e lhes dê 
paz). Qual seria a evo-
lução do homem se não 
lhe tivesse sido concedi-
da a orientação divina? Sem 
dúvida que assimilaria alguns 
aspectos da verdadeira realidade, alguns há-
bitos de benevolência e se conscientizaria de alguns segre-
dos da beleza. Porém, até que ponto? E depois de quantos 
séculos e etapas? A Orientação Divina acelerou a educação 
e a purificação do homem. Os princípios que todas as leis 
abrangem foram conquistados graças às sementes divinas 
plantadas no coração e no espírito humano, que brotaram e 
continuam brotando e influenciando profundamente a ide-
ologia e a busca humana. O homem pode imaginar que o 
que alcançou em termos de elevação intelectual, de desco-
bertas e avanço tecnológico foi obtido graças ao seu pen-
samento e raciocínio, que se não houvesse religião a men-
te seria uma guia suficiente. Porém, qual é a capacidade da 
mente? Seria capaz, não fosse fecundada pelo soro celes-
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tial, 
d e 

d a r 
u m 

p a s s o 
na senda 

reta? Não 
se desviaria 

nem se entris-
teceria? Não e 

não! Não vê ele 
as nações primitivas 

ou as isoladas? Passam épocas no seu 
isolamento e continuam como estavam 
com seus pensamentos, costumes e 
tradições, sem evoluir. Só conseguem 

se desenvolver com a importação de conceitos, tendências 
e tecnologias, por meio contato com outros povos, quando 
alguns de seus filhos emigram e retornam, ou coisa simi-
lar. Então, iniciam um novo pensamento, analisando a sua 
situação, tirando, finalmente, proveito dela, abandonando 
idéias cristalizadas e paralisantes, reformulando e desen-
volvendo outros modos de ver a realidade. É possível que 
evoluam juntamente com seus pensamentos a seu respeito, 
evoluam os métodos de vida de forma nova. Isso só acon-

tece porque a fecundação deu resultado e provocou mu-
danças. É dessa forma, lenta, esporádica, circunstancial e 
contraditória que a situação humana seria alterada, caso 
não lhe fosse dada a orientação celestial. 

Vamos analisar o versículo sagrado: “Não transcor-
reu um período de tempo, desde que o homem nada era? 
Em verdade, criamos o homem, de esperma combinado, 
para prová-lo, e o dotamos de ouvidos e vistas. Em ver-
dade, assinalamos-lhe uma senda, quer fosse agradecido, 
quer fosse ingrato” (Alcorão Sagrado, 76:1-3). O trecho 
faz referência ao longo período de estagnação e ignorância 
que transcorreu para o homem até que nele despertasse a 
centelha da inteligência e sabedoria. O homem é o sustentá-
culo da terra. É o legatário de Deus nela. É a criatura mais 
honrada por Deus. Se ele foi citado como sendo “nada”, 
essa descrição revela, em verdade, sua condição original de 
fraqueza e de insipidez. O versículo acima cita a origem do 
ser humano e o objetivo da sua criação, bem como a sua 
formação natural e o desenvolvimento dos seus sentidos, 
como a visão e a audição. O versículo afirma que foi devi-
do à dádiva de Deus que ele foi dotado destes elementos, 
orientando-o para a senda da verdade e para o caminho reto, 
oferecendo-lhe a oportunidade de viver com conhecimento: 
“quer fosse agradecido, quer fosse ingrato”. Portanto, o 
homem só pode ser descrito como agradecido ou ingrato a 
partir do momento em que lhe é oferecida a oportunidade 
de adquirir conhecimento. 

Daí decorre que o homem deve reconhecer, com hu-
mildade, a orientação divina. Não deve ser enganado pela 
mente, fazendo-o negar a condição de ser limitado. A partir 
do momento em que negam a ação metafísica no mundo 
sensível, os seres humanos caem na armadilha de adotar, 
cada um, uma ideologia própria, que muitas vezes extra-
pola o limite do indivíduo e passa a fundamentar a atitude 
das nações. Estas, no momento seguinte, passam a obrigar 
as pessoas a adotá-la, pela força ou propaganda. Como 
exemplos, citamos as ideologias nazista, fascista, socialista, 
comunista, consumista, liberal, capitalista, etc. Todas essas 
doutrinas são humanas e influenciadas da mesma forma 
como o homem é influenciado. Seus criadores e aqueles que 
as aplicaram – e aplicam – não são anjos, nem santos isen-
tos de desejos e inclinações mundanas, muitas delas pouco 
edificantes ou preocupadas com o bem estar coletivo. Por 
isso, nutrem idiossincrasias entre si e conflitam umas com 
as outras, necessitando de força para a sua imposição e pro-
teção. Quando a perdem, elas ruem e permanecem apenas 
como lembranças históricas. Se fossem verdadeiras e boas, 
teriam permanecido e as pessoas as adotariam voluntaria-
mente: “A espuma desvanece-se rapidamente: o que be-
neficia o homem, porém, permanece na terra” (13:17). 
Onde estão estes sistemas humanos perto do sistema de 
Deus, o Oniouvinte, o Sapientíssimo, isento de defeitos e 
de erros, Que olha todos os Seus servos de forma justa, mi-
sericordiosa e em pé de igualdade?

Isto posto, fica claro que apenas a mente humana não é 
suficiente, mesmo na época das antigas civilizações e no atu-
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al estágio do desenvolvimento tecnológico, para capacitar a 
humanidade a realizar os seus objetivos: Justiça, Benevolên-
cia e Beleza. É necessária a orientação divina para a amplia-
ção dos horizontes da mente, garantir a sua retidão, ajustar os 
seus pensamentos e limitar sua fraqueza às seduções.

A orientação divina e a religiosidade implicam nos 
sentimentos de submissão e santidade, guiando o rela-
cionamento com Deus (o Adorado) e o próximo. Acom-
panha esses sentimentos uma série de crenças e de atos 
individuais e coletivos. Esses sentimentos dominam a 
alma, manifesta e ocultamente. Por isso, a estabilidade 
espiritual para muitos seres humanos exige que sejam 
religiosos. A religiosidade é uma questão natural, ina-
ta, para o homem. Os inúmeros estudos em psicologia 
mostram claramente e provam que a preparação para 
a religiosidade existe naturalmente em cada indivíduo. 
A necessidade da religião é uma questão natural para 
assegurar e estabilizar a felicidade humana, determi-
nando uma direção para a vida. A adoração unicamente 
de Deus significa a libertação da humanidade de todo 
tipo de escravidão, material ou espiritual. O homem não 
pode adorar ao seu semelhante, nem ao que ele pró-
prio produziu. Deve adorar somente ao Deus, Único, 
que não possui parceiro algum na Sua soberania. Sem 
dúvida que este é o mais sublime e o mais elevado nível 
de adoração para o homem. A religião, do lado positivo, 
orienta o verdadeiro ser religioso na direção da bene-
volência, do amor, da misericórdia e da fraternidade. 
Do lado negativo, veda o indivíduo de cometer desobe-
diências e crimes. Quem teme a Deus, ou quem ama a 
Deus, crendo n’Ele e no Dia do Juízo Final, não comete 
perversidades e evita os pecados.

O verdadeiro impulso religioso é uma fonte abun-
dante de virtude e prática do bem. A religião é a fonte da 
virtude com seu sublime significado, ou seja, impulsiona 
para a prática do bem, da justiça e da beleza, do amor e 
da misericórdia. A prática do bem, sem dúvida, existia 
antes das religiões, porém pelo impulso do instinto, o 
instinto de conservação. O homem civilizado, nos dias 
atuais, tem a mesma necessidade da religião como tinha 
antigamente, apesar do desenvolvimento da ciência, dos 
inventos, da conquista do espaço. O homem, atualmente, 
sente uma intranqüilidade espiritual e social ilimitadas, 
que o induzem ao desespero e ao suicídio – individual ou 
coletivo – a menos que se proteja na fé e nos sentimentos 
elevados que a acompanham, como o amor ao bem, à 
justiça, à liberdade e à beleza, entre outros.

Por isso, os grandes cientistas e filósofos da nossa épo-
ca confirmam que a humanidade de hoje necessita de uma 
religião para seguir. A inovação e a modernidade não dispen-
sam as virtudes e os cultos, ou a submissão aos mensageiros 
divinos para a orientação das pessoas. Os que abandonam a 
religião e começam a divinizar a matéria, muitas vezes entre-
gam-se ao consumismo desenfreado ou ao terrorismo suicida 
e assassino, submetem-se ao partido ou seus dirigentes, retro-
cedem em sua humanidade para a época faraônica. 

A base da religião é a veracidade e a moralidade. 
Devemos saber que a fé não pode ser imposta ao homem. 
A fé é dádiva e orientação de Deus. Aquele que não se 
guiar pela orientação de Deus, é inútil obrigá-lo a ter fé. 
O ser humano, nesta época em que é atingido por mudan-
ças rápidas, dificuldades e aflições, não consegue sentir 
tranqüilidade psicológica ou estabilidade interna se não 
crer realmente em Deus. O indivíduo religioso não sen-
te estranheza nem melancolia neste mundo. Ele percebe 
que pertence a essa “casa”. Ele existe para colaborar na 
execução da grandiosa vontade de Deus e Suas sublimes 
determinações. O crente é feliz, valente, ousado, não im-
porta que aflições e dificuldades enfrente. Ele é o inver-
so do ateu, dominado pela aflição e pelo desespero. O 
crente está tomado pela tranqüilidade e estabilidade, ao 
contrário do ateu, que declara a falência espiritual peran-
te as crises, porque não conhece o valor e o significado 
da vida, fora da sua existência animal. Observamos nele 
as mesmas condições de nervosismo, instabilidade e sen-
sação de impunidade, que muitas vezes leva à prática do 
crime e do suicídio: “Que são crentes e cujos corações 
sossegam com a recordação de Allah. Certamente, a 
recordação de Allah sossega os corações. Os crentes 
que praticam o bem terão a bem-aventurança e terão 
feliz retorno” (13:28-29).  

“A recordação de Allah sossega os corações”
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eguir, da-
mos con-
tinuidade à 
análise e in-
terpretação da 
Surata de Abertu-

ra do Alcorão Sagrado, estudando os sig-
nificados dos seus dois últimos versículos.

Surat Al-Fátiha

6. Guia-nos à Senda Reta,
7. À senda dos que agraciaste, não à dos abominados, 
nem à dos extraviados.

Após confessar a sua submissão ao Senhor do Uni-
verso, elevando o nível de adoração a Deus, o homem, 
Seu servo, apresenta o primeiro pedido ao seu Criador, 
ou seja, o pedido de orientação para a Senda Reta (Si-
rata Mustaqim), que significa o caminho da pureza e do 
bem, da justiça e do benefício, da fé e das boas obras. 
É um pedido para que Deus lhe proporcione a dádiva 
da orientação, assim como faz com todas as demais be-
nesses que derrama sobre Seus servos. O homem, ao 
chegar a essa etapa, assume a condição de crente e co-
nhece a seu Senhor. Contudo, deve ter consciência de 
que estará sempre sujeito, devido às más condutas que 
venha a desenvolver, a se desviar da Senda Reta e a 
perder essa dádiva. Por isso, deve repetir várias vezes 
por dia o seu pedido a Deus para guiá-lo à Senda Reta, 
evitando os tropeços e os desvios.

Lembramos aqui o que foi dito anteriormente: a 
Senda Reta é a religião de Deus e possui posições e 
graus de tal forma que nem todas as pessoas se igua-
lam nela. Por mais que o homem se eleve de posição, 
há sempre círculos mais sublimes e distantes. O crente 
deve buscar a ascensão nessa escada e pedir ajuda a 
Deus para isso.

Uma pergunta se apresenta 
quanto ao nosso pedido de orientação 

para a senda reta: Será que todos os seres huma-
nos estão desorientados e, portanto, todos eles, indis-
tintamente, necessitam desta guia? Como, então, fica 
a situação dos infalíveis (ma’assumin), sendo eles o 
exemplo de perfeição humana? A resposta a isso é:

Primeiro: o homem está sujeito a todo instante ao 
perigo do tropeço e do desvio da senda da orientação 
– como citamos acima. Por isso, é dever de todo indiví-
duo confiar os seus assuntos a Deus, pedindo-Lhe para 
fixar os seus passos na Senda Reta. Devemos lembrar 
que a dádiva da existência e de todas as demais gra-
ças divinas nos chegam do Altíssimo, a cada instante. 

Exegese do
ALCORÃO SAGRADO

“Óh, 
Deus, 

guia-nos 
na Senda 

Reta”
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1 - Em árabe, Ali Mohammad, isto é, sua filha Fátima, seu genro Ali, seus netos Hassan e Hussein e, por extensão, seus nobres descendentes (a.s.) (NE).
2 - I.é, “Guia-nos à Senda Reta” (NE).
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A exemplo das lâmpadas elétricas, cuja luz é resultante 
da energia fornecida ininterruptamente pelo gerador. 
Este oferece, a cada momento, nova carga de energia e 
a envia, através dos fios, às lâmpadas, transformando-a 
em luz. A nossa existência se parece com a da lâmpada: 
mesmo parecendo constante, é, na realidade, uma exis-
tência renovável, que nos chega constantemente a partir 
da origem da existência, o Criador Generoso.

Essa permanente renovação da existência exige, 
constantemente, uma nova orientação. Se houver um 
defeito nos fios virtuais que nos ligam a Deus, como 
a injustiça e o pecado, a nossa ligação com a Fonte da 
orientação é interrompida e os nossos pés escorregam, 
desviando-nos da Senda Reta. Nós suplicamos a Deus 
em nossas orações para que não aconteça esse defeito 
em nossa ligação com Ele e permaneçamos firmes no 
caminho corretamente guiado.

Segundo: A orientação é seguir o caminho da per-
feição. Nesse trajeto, o homem percorre diversas fases, 
a partir da imperfeição até as etapas mais elevadas. O 
caminho para a perfeição – como se sabe – é ilimitado 
e constante, prolongando-se ao infinito.

Entendemos, do que foi dito acima, o motivo pelo 
qual até mesmo os Profetas e os Imames (A.S.) têm de 
suplicar a Deus, o Altíssimo, para que os oriente na di-
reção da Senda Reta. A Perfeição Absoluta só pertence 
a Deus e tudo, exceto Ele, Perfeito por Sua excelsa na-
tureza, tem de percorrer um determinado caminho até a 
perfeição. Portanto, não soa estranho que as pessoas in-

falíveis peçam, sempre e de maneira humilde, graus mais 
elevados de proximidade em relação ao seu Senhor.

Nós invocamos a paz e a graça de Deus para Mo-
hammad1 e para a Família de Mohammad . Isso significa 
que os renovados pedidos de misericórdia divina para 
Mohammad e seus Familiares, feito constantemente pe-
los muçulmanos durante as suas orações e súplicas, é o 
pedido de uma posição mais sublime para eles. O Men-
sageiro (S) falou em várias oportunidades sobre a ordem 
que Deus lhe deu: “Dize: Ó Senhor meu, aumenta-me 
em sabedoria!” (20:114); o Alcorão Sagrado revela: 
“E Deus aumentará os orientados com mais orien-
tação” (19L76); diz também: “Quanto àqueles que se 
orientam, Ele lhes aumenta a orientação e lhes con-
cede piedade.” (47:17).

O Emir dos Crentes, o Imam Ali bin Abi Tálib 
(AS), disse a respeito da exegese do 6º versículo2  da 
Surata de Abertura: “Concede-nos constantemente o 
Teu sucesso pela obediência a Teus mandamentos nos 
dias passados, para que Te obedeçamos no futuro das 
nossas vidas.”

O Imam Jaafar Ibn Mohammad Assádik (AS) dis-
se: “Significa orientar-nos para nos apegarmos ao ca-
minho que leva a amar-Te e que concede o Teu Paraíso, 
que nos veda seguirmos os nossos desejos, que nos ar-
ruinarão, e que nos impede de esquecermos nosso Cria-
dor, o que causará a nossa perdição.”

O termo “senda”, filologicamente, significa “ca-
minho claro e amplo”. O termo, bem como os seus de-
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3 - “Sirata Mustaqim” (NE)
4 - “Subul”,  plural de “sabil”, que significa “caminho”. (NE)
5 - “Nur” (NE).
6 - “Zulumat” (NE).
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rivados, é citado no Alcorão Sagrado 54 vezes; os seus 
sinônimos, 187 vezes.

A senda, como parece pelos versículos do Alcorão, 
é a religião do monoteísmo, o apego às ordens de Deus, 
o Altíssimo, e o afastar-se de Suas proibições. Ele diz: 
“Sabei que Deus é meu Senhor e o vosso. Adorai-O, 
pois. Essa é a senda reta.” (3:51)

Porém, aparece no Alcorão Sagrado transfigurada 
em diferentes expressões: É a “Religião Inatacável” e o 
“Credo de Abraão” (AS), de acordo com as palavras de 
Deus, o Altíssimo: “Dize: Meu Senhor conduziu-me 
pela senda reta – uma religião inatacável; este é o 
credo de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou 
entre os idólatras.” (6:161).

É também a rejeição da adoração a Satanás e o di-
recionamento para a adoração a Deus, o Único, de acor-
do com as palavras do Altíssimo: “Porventura não vos 
prescrevi, ó filhos de Adão, que não adorásseis Sa-
tanás, porque é vosso inimigo declarado? E que Me 
adorásseis, porque esta é a Senda Reta?” (36:60-61).

É nosso dever citarmos que a Senda Reta é 
uma só, porque não existe entre dois pontos mais do 
que uma linha reta, que representa a menor distância 
entre eles. Por isso, o Alcorão Sagrado citou a senda no 
singular3 , e os outros caminhos no plural4 . O Altíssi-
mo, disse: “Esta é a Minha senda reta. Segui-a e não 
sigais os demais caminhos, para que estes não vos 
desviem da Sua. Eis o que Ele vos prescreve, para 
que O temais.” (6:153). O Altíssimo afirmou, ainda, 
em Seu Livro Evidente: “Deus é o Protetor dos cren-
tes; é Quem os retira das trevas e os transporta para 
a luz; ao contrário, os protetores dos incrédulos são 
os sedutores, que os retiram da luz, levando-os para 
as trevas; eles serão condenados ao Inferno, onde 
permanecerão eternamente.” (2:257). Uma vez que a 
Senda Reta é a luz que encaminha o homem na vida, ela 
foi citada no singular5 , enquanto as trevas aparecem no 
plural6 , porque a luz é única e é o caminho de Deus, e 

porque a verdade é uma só, existindo além dela apenas 
o extravio. Quanto aos outros caminhos, são numerosos 
e, por isso, são citados no plural. Deduz-se disso que a 
religião verdadeira é uma só, não mais: “Para Deus, a 
religião é o Islã.” (3:19).

Compreende-se que as várias exegeses quanto ao 
significado do termo “Senda Reta” se resumem a um só 
significado. Segundo os estudiosos, exegetas e os es-
critos dos Imames Infalíveis, ele significa “paz”, “Al-
corão”, “os profetas e os líderes”, além da “religião de 
Deus”, ficando claro que não se aceita outra além dela. 
Todos esses significados são atribuídos à mesma reli-
gião divina, tanto em seus aspectos doutrinários quan-
to práticos. Os textos existentes nas fontes islâmicas 
apontam várias dimensões dessa única verdade. Todas 
elas atribuídas a uma só raiz. O Mensageiro de Deus 
(S) disse que a expressão “Senda Reta”, presente no 6º 
versículo da Surata de Abertura, significa a senda dos 
profetas, que foram agraciados por Deus.

Jaafar Ibn Mohammad Assádik (AS), comentan-
do o versículo em questão, disse: “O caminho para se 

conhecer Deus se divide em duas partes: a 
senda deste Mundo e a senda 
da Outra Vida. Quanto à senda 

deste Mundo, refere-se ao Imam 
que deve ser seguido, e quem o 

conhecer no mundo e seguir a sua 
orientação, passará pela senda que 

é a ponte sobre o Inferno, na Outra 
Vida. Quem não o conhecer, seus pas-

sos tremerão na senda da Outra Vida e 
será arrojado no Fogo do Inferno.” Ele 

também disse: “Por Deus, nós somos a 
Senda Reta”.

Fica claro que o Profeta (S) e os líderes dentre 
seus familiares (AS) convocaram para a divina religião 
monoteísta e para o apego a ela, ideológica e ativamen-
te. Vejamos as palavras do Altíssimo: o versículo “À 
senda dos que agraciaste, não à dos abominados, nem 
à dos extraviados” contém explicações claras sobre a 
Senda Reta. Ela é a senda dos que foram agraciados 
por vários tipos de dádivas (como a dádiva da orienta-
ção, do sucesso, da liderança correta, da educação, da 
ação, da jihad e do testemunho de fé), não os que foram 
atingidos pela ira divina devido às suas más obras e ao 
desvio de seus corações, nem os extraviados e perdidos 
do caminho da verdade e da orientação, como resultado 
da corrupção de seus pensamentos e suas más obras.

Quem são, então, os que Deus agraciou? São os 
abrangidos pelo nobre versículo: “Aqueles que obe-
decem a Deus e ao Mensageiro, contar-se-ão entre 
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os agraciados por Deus: profetas, verazes, márti-
res e virtuosos. Que excelentes companheiros se-
rão!” (4:69).

O versículo, claramente, divide os que são agracia-
dos por Deus em quatro categorias: profetas, verazes, 
mártires e virtuosos7 . A citação destas quatro catego-
rias indica os quatro pilares que fundamentam a edifica-
ção de uma sociedade humana sã, evoluída e crente.

Primeira etapa: aparecimento dos profetas, com 
sua convocação divina;

Segunda etapa: atividade dos verazes, cujas pa-
lavras harmonizam com seus atos para a divulgação 
da missão;

Terceira etapa: luta contra os elementos antagô-
nicos e perversos na sociedade. Nessa etapa, os már-
tires derramam o seu sangue para regar a árvore do 
monoteísmo;

Quarta etapa: o surgimento de homens e mulhe-
res virtuosos, vivendo numa sociedade pura, comanda-
da por valores morais e éticos.

Então, nós, na Surata de Abertura, pedimos a 
Deus, de manhã e de noite, que nos conte entre aqueles 
quatro grupos: profetas, verazes, mártires e virtuosos. É 
certo que temos de cumprir, a cada etapa, com a nossa 
obrigação e com a nossa missão.

 Deus, Glorificado seja, determinou para todos, 
além d’Ele, um caminho para ser percorrido. Ele disse: 
“Óh, ser humano, em verdade, esforçar-te-ás afoita-
mente por compareceres ante o teu Senhor. Logo O 
encontrarás!” (84:6). Esse versículo explica que Deus 
determinou um objetivo elevado para o homem – e o 
homem aqui significa toda a humanidade. Toda ela ca-
minha na direção do Altíssimo, com esforço contínuo. 
Da mesma forma, a humanidade, quando se esforça na 
direção de Deus, marcha constantemente na direção do 
ápice da sua perfeição e da sua evolução para o melhor. 
Esse marchar na direção de um objetivo é considerado, 
certamente, um caminho que se prolonga entre o cami-
nhante e seu destino. É o caminho ao qual os versículos 
sagrados se referem em pontos diferentes, sob o nome de 
“Caminho de Deus”, “Senda de Deus” ou simplesmente 
“Senda”. Todas essas diferentes formas alcorânicas fa-
lam do caminho que impõe a marcha e da marcha que 
se impõe ao caminho. O versículo citado acima fala de 
verdade patente, de uma realidade objetiva e fixa: cada 
avanço do homem, na sua longa marcha histórica, é um 
avanço na direção do Glorificado, Exaltado seja. Mes-
mo os grupos que se apegam a tipos sem expressão ou 
aos deuses artificiais, mesmo os grupos que o Alcorão 
denomina de politeístas, caminham na direção de Deus. 
Porém, há uma diferença entre a marcha responsável 
e a marcha irresponsável. Quando a humanidade avan-

ça, seguindo o Exemplo Sublime de forma consciente 
e objetiva, o avanço é considerado responsável. Porém, 
quando a norma que orienta o avanço é distanciada da 
conscientização quanto ao exemplo correto, transforma 
este avanço em atitude irresponsável.

Portanto, cada avanço é feito na direção de Deus, 
mesmo no caso dos que correm atrás de uma miragem, 
como o versículo sagrado diz: “Quanto aos incrédulos, 
as suas ações são como uma miragem no deserto; o 
sedento crerá ser água e, quando se aproximar dela, 
não encontrará coisa alguma. Porém, verá ante ele 
Deus, Que lhe pedirá contas, porque Deus é Expedi-
to no cômputo.” (24”39). Aqueles que correm atrás de 
uma miragem social, atrás de uma imagem sem valor, 
nada encontram quando chegam ao local assinalado, a 
não ser Deus, Glorificado e Exaltado seja, e Ele pedirá 
contas de seus atos. Deus, Glorificado e Exaltado seja, 
é o final do caminho, não no sentido geográfico. Deus, 
Glorificado e Exaltado seja, é Absoluto, é o Exemplo 
Sublime. Por ser Absoluto, Ele Se encontra ao longo de 
todo o caminho, não deixando nenhum vazio, nenhuma 
restrição, nenhum limite. Quem chega à metade do ca-
minho, quem chega ao local da miragem, pára e desco-
bre que foi vítima de uma ilusão. Uma vez que Deus, 
Glorificado e Exaltado seja, é Absoluto, o caminho 
não tem fim e é uma aproximação constante na dire-
ção d’Ele, porque o limitado não alcança a condição do 
Absoluto. O espaço aberto entre o homem e o Exemplo 
Sublime é ilimitado, ou seja, foi deixada para o homem 
a maravilha da infinidade, um espaço de evolução inte-
gral, considerando que o caminho estendido é um cami-
nho infinito. A humanidade, quando bem sucedida na 
conscientização quanto à sua marcha e à realidade cós-
mica dessa caminhada, experimentará uma mudança na 
percepção da sua forma e distância. Ou seja, o domínio 
da evolução, da invenção e do crescimento é permanen-
te, constantemente aberto para o homem. O Exemplo 
Sublime, quando adotado, elimina do caminho todos os 
falsos deuses, todos os ídolos, de grande ou pequena 
repercussão, construídos ao longo da jornada humana e 
que se constituem em percalços entre o homem e Deus, 
Glorificado e Exaltado seja. Daí a Religião do Monote-
ísmo estar em luta constante contra a miríade de falsos 
ídolos que surgem no meio do caminho. No desenrolar 
da história, a Religião do Monoteísmo foi quem em-
punhou a bandeira da batalha contra eles. O Exemplo 
Sublime, então, causará uma mudança na distância per-
corrida pelo movimento, libertando-o de suas amarras 
e de seus limites artificiais, fazendo-o seguir avante. 
Quanto à mudança que o Exemplo Sublime provoca na 
forma desta jornada, ela significa dar a única solução 
objetiva à disputa e às contradições humanas. É dar aos 
sentimentos humanos a responsabilidade objetiva, por 

7 - No original em árabe: “Annabiin wa assidiqin wa ashshuhadá wa assalihin” (NE)
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invenção nem produção humana. Então, este Exemplo 
é incorporado, em toda a sua extensão, aos seus senti-
mentos, pensamentos e afetos. Por isso, o Profeta (S) e 
os Imames tornaram-se infalível. 

O Exemplo Sublime, devido a sua realidade perene 
intrínseca, causa uma mudança drástica na marcha hu-
mana, porque favorece um sentimento de responsabili-
dade. Não se trata de uma questão acidental, secundá-
ria, mas de uma condição fundamental para o avanço 
da marcha histórica do homem que, pela sua forma-
ção, é a mescla de um punhado de pó com um so-
pro do Espírito de Deus, Glorificado e Exaltado seja, 
como descrito pelos versículos alcorânicos. Então, 
o ser humano é um conjunto de duas contrariedades 
que se uniram em sua identidade: Um punhado de 
pó, que o atrai para a terra, para os desejos, para as 
tendências desviadas da realidade mundana, para 
tudo o que a terra simboliza em termos de deca-
dência e degeneração; e o Espírito de Deus, Glori-
ficado e Exaltado, que Ele soprou no homem e que 
se caracteriza pelo conhecimento, poder e justiça 
ilimitados, glória e misericórdia, atraindo-o para 
uma posição mais sublime, próxima a Deus. 

O homem situa-se, então, na corrente da 
contradição, na corrente da disputa travada en-
tre sua dimensão espiritual e sua constituição 
material. Essa disputa e essa contradição que 
a natureza do homem possui será abordada no-
vamente quando tratarmos da história de Adão 

(AS), se Deus quiser. Por hora, podemos dizer que este 
conflito que se instala no âmago do ser humano possui 
uma só solução: é o sentimento de responsabilidade. 
Os sentimentos objetivos de responsabilidade não são 
garantidos a não ser pelo Exemplo Sublime, que é a di-
mensão elevada, superior, do Universo. O homem sen-
te, por meio dele, que está entre as mãos de Um Senhor 
Onipotente, Oniouvinte, Onividente, Julgador, Punidor 
da injustiça e Recompensador da Justiça. Portanto, os 
sentimentos objetivos da responsabilidade conformam 
a única solução para a contradição e para a disputa in-
trínsecas à natureza dual do ser humano. Neste caso, o 
papel da Religião Monoteísta vem a ser a pavimentação 
do longo caminho de evolução humana e a eliminação 
dos percalços que a inibem, dinâmica, quantitativa e 
qualitativamente, combatendo os ídolos artificiais que 
levam à paralisia do movimento evolutivo, de um lado, 
e ao despojo dos sentimentos de responsabilidade, do 
outro. Daí a luta dos profetas contra os deuses artifi-
ciais, no desenrolar da história.

 “Óh, ser humano, em verdade, esforçar-te-ás 
afoitamente por compareceres ante o teu Senhor. 
Logo O encontrarás!” (84:6). O versículo deixa bem 
claro que todos estão percorrendo um caminho e que 
se dirigem a Deus, Glorificado seja. Em outro trecho 
do Alcorão Sagrado, o Altíssimo diz: “E a Ele retor-
nareis.” (64:3). 

intermédio da crença no Exemplo Sublime e da 
conscientização do homem. Porque o Exemplo 
Sublime é um fato e uma realidade patente, separada 
do homem. Por isso, tem a propriedade de estabelecer 
a condição para o exercício da responsabilidade lógica. 
A responsabilidade verdadeira só pode ser fixada en-
tre duas partes, entre Quem responsabiliza e quem é 
responsabilizado. Se não houver um ente mais elevado 
do que a criatura responsável, e se este ser responsável 
não crê que tem diante de si Alguém mais elevado, não 
é possível que seus sentimentos de responsabilidade 
sejam sentimentos objetivos e verdadeiros. Por exem-
plo, as pessoas medíocres, os falsos deuses, os anões 
morais que se engrandecem no desenrolar da história, 
no desenrolar da marcha da humanidade, não passam, 
na realidade, como vimos e analisamos, de invenção e 
produção humana. Significa que se constituem de seres 
fabricados pelo engenho humano, que não têm senti-
mentos objetivos pela responsabilidade. Certamente, 
criam regras, costumes e ideologias, mas tudo isso é 
superficial. Toda vez que o homem encontra meio de se 
livrar desses costumes, ideologias e regras, ele conse-
gue. Para a Religião Monoteísta, o Exemplo Sublime é 
considerado uma realidade efetiva, separada do homem 
e superior a ele. Constitui-se de valores e regras de 
conduta – material e espiritual – que são permanentes, 
eternas, que não podem, por sua natureza perene, ser 



Deus, Glorificado seja, esclareceu que o caminho 
bifurca-se. Ele disse: “Porventura não vos prescrevi, 
ó filhos de Adão, que não adorásseis Satanás, por-
que é vosso inimigo declarado? E que Me adorásseis, 
porque esta é a senda reta?” (36:60-61). Há, portanto, 
um caminho reto e outro atrás dele. O Altíssimo mos-
trou que Ele está próximo de Seus servos, e que o cami-
nho mais próximo d’Ele é o caminho de adoração e de 
súplica a Ele, de acordo com as Suas palavras: “Quan-
do Meus servos te perguntarem por Mim, dize-lhes 
que estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante 
quando a Mim se dirigir. Que atendam o Meu apelo 
e que creiam em Mim, a fim de que se encaminhem.” 
(2:186). Então, Deus diz, descrevendo os incrédulos: 
“Esses serão chamados de um lugar longínquo.” 
(41”44). Por isso, fica claro que há dois caminhos que 
levam para Deus, um próximo, que é o caminho dos 
crentes, e outro longínquo, que é o caminho dos outros. 
Há um caminho de baixo para cima, que é a senda reta, 
e há outro que leva para baixo; este é o caminho dos 
abominados. Deus, o Altíssimo, disse: “Aquele sobre 
quem recair a Minha abominação, estará verdadei-
ramente perdido.” (20:81). A perdição, aqui, é o ca-
minho que leva para baixo. Há também o caminho do 
extravio, de acordo com as palavras de Deus: “(Sabei 
que) aquele que permuta a fé pela incredulidade des-
via-se da verdadeira senda.” (2:108), explicando que 
o desvio do caminho reto constitui em incredulidade ao 
dizer: “desvia-se”. Resumindo, podemos dizer que as 
pessoas, quanto à escolha do caminho a ser trilhado em 
sua existência – mudana e além-túmulo – dividem-se 
em três grupos:
1. Os que caminham para cima, e são os que crêem nos ver-
sículos de Deus e não se ensoberbecem ao O adorarem;

E assegurou, também: “É certo que a Allah re-
tornarão todas as coisas.” (42:53) .

2. os que caminham para baixo, e são os abominados;
3. os que se desviam do caminho, e são os extraviados.

Portanto, a senda reta é a senda dos não extravia-
dos. Ela não admite o politeísmo, nem injustiça, nem 
extravio, oculta ou manifestamente; não soma cometi-
mento de pecado ou negligencia quanto à obediência. 
Esse é o direito do monoteísmo, teórica e praticamente, 
pois não há uma terceira opção. O que há depois da ver-
dade a não ser o extravio? Aplicam-se a isso as palavras 
do Altíssimo:  “Os crentes que não obscurecerem a 
sua fé com injustiças obterão a segurança e serão 
iluminados.” (6:82). Nelas há a garantia da segurança 
no caminho e uma promessa de plena orientação.

Em acréscimo ao que dissemos a respeito do 
significado da palavra “senda”, verificamos que o Al-
corão Sagrado utilizou-a com significado material e 
sensivelmente. As manifestações do Alcorão Sagrado 
são argumentos que estão de acordo com narrações fi-
dedignas. Dentre os versículos que comprovam isso, 
citamos: “É verdade que tu procuras convocá-los 
à senda Reta. Porém, certamente, aqueles que não 
crêem na Outra Vida desviam-se dela.” (23:73-74). 
E o versículo: “E, se quiséssemos, ter-lhes-íamos 
cegado os olhos; lançar-se-iam, então, precipitada-
mente à procura da senda. Porém, como a veriam?” 
(36:66). Essa senda é a ponte que se estende sobre o 
Inferno. Não é possível ingressar no Paraíso sem trans-
pô-la. Imagine duas montanhas altíssimas. Há entre 
elas um fogo abrasador e uma corda estendida entre 
seus cumes. Você está esperando a vez de transpor a 
distância equilibrando-se numa lisa e fina corda. Há 
uma enorme aglomeração e o sol próximo das cabe-
ças, com calor insuportável, fazendo suar e causando 
aflições. Todos se empurrando para transpor a distân-
cia. Gritos e lamentações dominam o local, lançados 
por aqueles cujos passos cambaleiam, fazendo-os cair 
no Fogo, um após o outro. Eis que surge um enorme 
depredador, de ferro, abrindo o seu caminho a partir 
do Inferno, ferindo quem desrespeitou os pais, quem 
cortou os laços consangüíneos, quem traiu a confian-
ça. Os depredadores os arrastam e os jogam no Infer-
no. Um outro grupo de pessoas tenta avançar, mas os 
seus pés escorregam, fazendo-as se pendurar na corda 
para tentar atravessar novamente, com o fogo atingin-
do alguns. Essas pessoas seguram a corda, com o fogo 
atingindo parte de seu corpo e queimando-o. Tentam, 
apavoradas, erguer-se e dar um passo ou mais, mas a 
cena se repete. Quanto tempo leva isso, quantas vezes 
escorregam os seus pés, quanto tempo ocorre entre o 
escorregão e o erguimento, com partes do corpo sendo 
alcançadas pelo fogo? Como conta a tradição: “Ser-
lhes-á dada luz na medida de suas obras. A alguns será 
dada luz do tamanho de uma enorme montanha, a ou-
tros será dada luz menor do que isso; a outros, ainda 
será dada luz em quantidade maior, e a outros mais 
será dada luz do tamanho da tamareira, na mão direita. 
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8 - Um dos nomes do Profeta Mohammad (S.), também denominado Al-Mustafa (NE).
9 - O Imam Ali ibn Abi Tálib (AS), genro e primo do Profeta (S.), o 4º califa dos muçulmanos (NE).

A outros será dada luz menor, na mão direta. Ao úl-
timo lhe será dada luz do tamanho dos polegares dos 
pés, uma hora iluminando, outra não. Quando o seu 
pé fica iluminado, ele caminha e quando apaga, ele 
pára. Então, este, junto com os outros, passará pela 
senda”. Isso é corroborado pelo versículo: “Uma luz 
fulgurará diante deles e pelas suas mãos direitas, 
e dirão: Ó Senhor nosso, completa-nos a nossa luz 
e perdoa-nos, porque Tu és Onipotente!” (66:8). A 
senda é tão estreita como o fio da espada. Há aqueles 
que passam como relâmpago, os que passam como o 
cavalgar de cavalo, os que passam caminhando, os que 
passam engatinhando e há os que passam pendurados, 
sendo atingidos pelo fogo. 

Essa figura da passagem é útil porque mostra 
que o homem, na sua marcha, fica sujeito a alguns 
tipos de castigo. Em outras palavras, são vicissitudes 
que permitem a expiação de seus pecados e sua puri-
ficação. A senda que ele irá percorrer e na qual Deus 
fixará os seus pés permitirá que ele alcance o Paraí-
so. O homem perfeito, que se dirige a Deus, orienta-

do pela Sua luz, apressa a sua ressurreição apagan-
do a candeia do Inferno com a Luz de sua crença. A 
corda da salvação é a indicada pelo Mensageiro de 
Deus (S): “Deixo-vos duas coisas: O Livro de Deus e 
meus Familiares. Se vos apegardes a eles, jamais vos 
desviareis depois de mim.”  

O sábio Al-Zamakhchari disse:

Muita dúvida e desentendimento há,
E todos alegam que seguem a Senda Reta
Refugio-me em ninguém mais além de Ti

E por meu amor a Ahmad8  e Ali9 

Se um cão foi apreciado pelos donos da caverna
Como não posso amar os Familiares do Profeta?

www.sumerland.com.br



Valores

Parte 3  

CONCEITOS 
CULTURAIS

homem, sendo mente e arbí-
trio, é também sentimento, 
simpatia e percepção; é alma 
e espírito, corpo, tecidos e ór-
gãos, funcionando de acordo 
com regras biológicas e fisio-
lógicas. 

O amor é um estado ín-
timo e sentimental que brota 
da profundeza do coração, 

concedendo ao homem felicidade e alegria, vinculando-o 
ao amado com harmonia, satisfação e compreensão, a pon-
to de fazer os dois amantes se unirem, se o amor ficar en-
raizado e for transformado em sensação de aprazimento em 
relação ao amado. Este sente, além da consciência, que não 
há dualidade entre eles. Amante e amado constituem uma 
só verdade, duas personalidades unidas num só ser. 

O amor assume várias formas de expressão, como o 
elogio, o beijo, o cumprimento, o aperto de mãos, o conse-
lho, o abraço, o conforto no sofrimento, a presença, a compa-
nhia no caminhar e visitar, a troca de palavras e o convívio. 

O amor se manifesta em dois aspectos: o sensorial, 
que é o amor praticado no mundo humano; e o espiritual, 
representado pelo amor humano a Deus, aos valores, aos 
conceitos puros, como os valores da justiça e da verdade. 

Devido à importância do amor na vida e sua influên-
cia na felicidade do indivíduo, da família e da sociedade, 
o Islã o considera um valor sublime. Trata-se de um dos 
seus mais importantes objetivos e, por isso, o Islã procura 
criar as condições ideais para que ele seja obtido, intro-
duzindo-o no íntimo do ser humano e deste espalhando-o 
pela sociedade, construindo uma vida baseada na compre-

O
O Amor ensão e na amizade. O Islã se define como o amor e afirma 

que um dos seus grandes valores é o amor: amor a Deus e 
à prática do bem ao próximo. O Mensageiro de Deus (S) 
disse: “Por Aquele em Cujas Mãos está a minha alma, não 
entrareis no Paraíso até crerdes e não crereis até vos amar-
des uns aos outros. Quereis que vos indique algo que, se o 
fizerdes, vos amareis uns aos outros? Espalhai o cumpri-
mento entre vós!”. Abu Jaafar (AS) relatou que disse para 
Ziad: “Ai de ti! Será que a religião não é o amor? Tu não 
leste as palavras de Deus, o Altíssimo?: ‘Dize: Se verda-
deiramente amais a Deus, segui-me; Deus vos amará 
e perdoará as vossas faltas’ (3:31). Primeiro, observa a 
palavra de Deus, o Altíssimo, para Mohammad (S): ‘Deus 
vos inspirou o amor pela fé e adornou com ela vossos co-
rações’ (49:7). E diz: ‘Mostram afeição por aqueles que 
migraram para junto deles’ (59:9). Portanto, a religião 
é o amor e o amor é a religião.” 

Sim, essa explicação simples nos esclarece a respei-
to da relação íntima entre a essência da religião e do amor. 
A religião é o amor a Deus, às pessoas e à prática do bem. 
O amor é sagrado quando incorpora o sentimento em rela-
ção a Deus, quando parte do amor a prática do bem geral 
e a beleza absoluta. 

Vamos nos deter nessa definição, que a Tradição No-
bre nos transmite, analisando os seus significados cultu-
rais e o seu enorme valor na vida humana. Assim, ficamos 
sabendo qual é a necessidade que representa esse valor 
cultural e a sua transformação em condutas e compor-
tamentos na vida da pessoa. Quão necessitadas estão as 
pessoas em relação ao amor, especialmente hoje em dia, 
quando a cultura humana, materialista e repleta de ódio, 
incentiva os sentimentos de vingança, a guerra, a matança 
coletiva, o enterro de pessoas vivas em covas coletivas, o 
estupro de mulheres, a matança das crianças, o bombar-
deio das cidades, dos campos e dos lares, com o intuito de 
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limpeza étnica. Os registros dos institutos de estatística 
revelam, diariamente, os números de mortes selvagens, de 
agressões aterrorizantes que nem as feras mais selvagens 
praticariam. Quão terrível é a miséria que domina boa 
parte dos habitantes do planeta, como conseqüência do 
desaparecimento do amor dos corações, transformando as 
relações entre os seres humanos em grosseria e, em certos 
casos, em ódio e repugnância. Quão necessitada está a 
humanidade do amor do Islã, o amor livre dos lucros e 
dos cálculos matemáticos, o amor espiritual, o verdadeiro 
amor sentimental, não o conceito pretensamente filosófi-
co de amor livre, mas o amor responsável, que o Islã esta-
beleceu como método prático do coração, do espírito, da 
mente, da sensibilidade, do ânimo e do instinto. O amor 
no Islã é: amar a Deus, os pais, a esposa e os filhos; amar 
o governante justo, a pátria e a terra; o amor do governan-
te à comunidade; amar os parentes, o próximo, a beleza, a 
natureza, o estudo, a prática do bem. 

A partir do amor a Deus começa o amor no Islã. O 
Alcorão Sagrado esclareceu essa realidade substancial ao 
exortar: “Dize: Se verdadeiramente amais a Deus, se-
gui-me; Deus vos amará” (3:31). O amor a Deus no Islã 
significa amor dos que crêem em Deus, o amor à prática 
do bem em relação à humanidade, o amor à prática do 
bem e à perfeição do que o homem faz, diz e vive. O amor 
a Deus significa amá-Lo com Seus belos atributos: O Cle-
mente, o Misericordioso, o Perdoador, o Afetuoso, o To-
lerante, o Retribuidor, o Justo, o Indulgente, o Propício, 
Que atende a súplica do necessitado, o Propiciador…

A filosofia do amor divino é a filosofia da paixão 
com que Ele preencheu o mundo das criaturas, atrain-
do-as para o princípio, fazendo-as, com o movimento da 
matéria e do espírito, empenhar-se na busca da perfeição, 
criando uma alma que aprecia o amor, procura a beleza do 
mundo sensorial e do mundo dos valores e sentimentos. 
O crente que ama sente a presença de Deus e o Alcorão 
manifesta os Seus atributos nas coisas e nos mundos ao 
Seu redor. O Alcorão denomina Deus, exaltado seja, de 
‘Allah’. Esta palavra, na língua árabe, é tirada da palavra 
‘walah’, que significa amor e perplexidade ante as carac-
terísticas do amado. A relação entre Deus e as criaturas 
está baseada no amor e na afeição. Por isso, Deus, glori-
ficado seja, descreve a Si mesmo como o Misericordioso 
e o Afetuoso. Alguns relatos nos informam que Deus não 
Se aborrece com as criaturas, mesmo que O neguem ou 
se coloquem como adversárias d’Ele. O Alcorão expres-
sa em muitas oportunidades o amor de Deus ao homem, 
apresentando-O às criaturas como “Aquele que ama os 
praticantes do bem”. Ele diz: “Deus ama os benfeitores” 
(2:195). “Deus ama os que se arrependem e cuidam da 
purificação” (2:222). “Deus ama os piedosos” (3:76) 
“Deus ama os perseverantes” (3:146) “Deus ama os 
justiceiros” (5:42). 

Quantas vezes o Alcorão se preocupou com os que 
desconhecem o valor do amor divino, admoestando-os 
e advertindo-os de que se abandonarem a Deus, Ele os 

substituirá por outros que O amarão e Ele os amará. Ele, 
glorificado seja, deseja construir a vida baseada no amor 
entre Ele e as Suas criaturas, e entre as pessoas. Por isso, 
O vemos rejeitando que o homem ame a outro como ama 
a Ele. Isso é evidenciado pelas palavras: “Entre os hu-
manos há aqueles que adotam, em vez de Deus, rivais 
(a Ele), aos quais professam igual amor que a Ele” 
(2:165). Assim se manifesta o princípio do amor divino 
no texto corânico, que preencheu a vida depois de preen-
cher os corações e as almas. 

O amor a Deus é uma proteção à alma humana contra 
a tendência para o crime e a agressão, é a purificação da 
alma do sentimento de ódio, da negação do direito, dirigin-
do-a no sentido da benevolência e da beleza. O Mensageiro 
de Deus (S) se empenhou na formação da sociedade com 
base no amor e na lealdade a Deus, esclarecendo para as 
pessoas essa verdade com as seguintes palavras: “A afeição 
daquele que crê em Deus é uma das mais importantes par-
tes da fé. Aqueles que amam por Deus, rejeitam por Deus, 
dão por Deus e retêm por Deus são os escolhidos.”

Outro esclarecimento profético é apresentado para 
aprofundar o amor nas pessoas e valorizar a linguagem 
cotidiana com base no amor, ensinando ao muçulmano 
como expressar o seu amor ao irmão, fazendo-o sentir 
que faz parte de uma comunidade baseada neste nobre 
sentimento, sem abrir lugar para o ódio e a rejeição. O 
Mensageiro de Deus (S) disse: “Se alguém ama ao irmão, 
deve fazê-lo saber disso.” 
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1 - Ansar significa “Apoiadores”. São os habitantes de Medina que aprovaram a chegada e sustentaram a permanência dos muçulmanos na localidade, quando  
 os muçulmanos emigraram de Meca para ali, no evento conhecido como Hégira e que marca o início do calendário islâmico (NE).
2 - Muhajirin significa “Emigrantes”. Eram os seguidores do Profeta que o acompanharam de Meca a Medina (NE).
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O Alcorão ensina o muçulmano a purificar sua alma 
do ódio, do rancor e da repugnância, para se tornar pura 
para o amor, apenas. Na súplica corânica, lemos: “Não in-
fundas em nossos corações rancor algum pelos crentes. 
Ó Senhor nosso, certamente Tu és Compassivo, Mise-
ricordioso” (59:10). O Profeta (S) não transmitia pensa-
mentos fantásticos, nem filosofia vã, mas era portador de 
uma missão para a formação efetiva do homem, em suas 
múltiplas e amplas dimensões. Por isso, o vimos incorpo-
rando efetivamente o amor e a afeição ao quotidiano das 
pessoas, advogando o princípio de fraternidade entre os 
muçulmanos. Ele promoveu a irmandade a cada dois cren-
tes, entre ele mesmo (S) e Ali Ibn Abi Tálib (AS), tornan-
do, assim, toda comunidade islâmica um modelo de amor 
e fraternidade. Essa irmandade se manifestou efetivamen-
te quando os Ansar1 dividiram seus bens entre eles e os 
Muhajirin2. Quando esse ato se manifestou, expressando o 
amor e a fraternidade de um grupo pelo outro, Deus, glo-
rificado seja, abençoou o modelo de amor social com as 
palavras: “Os que antes deles residiam (em Medina) e 
haviam adotado a fé, mostram afeição por aqueles que 
migraram para junto deles e não nutrem inveja alguma 
em seus corações, pelo que (tais migrantes) receberam 
(de despojos); por outra, preferem-nos, em detrimento 
de si mesmos, mesmo estando em necessidade daquilo. 
Sabei que aqueles que se preservarem da avareza serão 
os bem-aventurados.” (59:9). Então, a corrente do amor 
e da fraternidade tornou-se um sentimento expresso de 

forma prática, uma norma de conduta para as gerações 
seguintes. Elas herdaram de seus antepassados os sen-

timentos de amor e de respeito. O Alcorão descreve 
esse fenômeno social, no mundo humano, e aquele 
vínculo emocional constante, iluminado pela cren-
ça, apoiado pelo sentimento de calor e vitalidade, 
da seguinte forma: “E aqueles que os seguiram di-
zem: Ó Senhor nosso, perdoa-nos, assim como 
também aos nossos irmãos, que nos precede-
ram na fé, e não infunda em nossos corações 
rancor algum pelos crentes. Ó Senhor nosso, 
certamente Tu és Compassivo, Misericordioso.” 
(59:10). O fenômeno da súplica manifestada neste 

e em outros versículos é a melhor interpretação a 
respeito do amor entre os crentes. O suplicante não 

faz prece a não ser para quem ele gosta e pede que este 
receba o que é benéfico e útil.

Com base no amor é que o Islã constrói a família. 
Com base no amor é baseada a relação entre os casais e en-
tre os pais e os filhos. O que mais expressa esse espírito são 
as palavras de Deus, o Altíssimo: “Entre os Seus sinais 
está o de haver-vos criado companheiras da vossa mes-
ma espécie, para encontrardes repouso nelas; e colocou 
amor e piedade entre vós” (30:21). O Imam Assádiq (AS) 
descreve o amor à mulher no Islã da seguinte forma: “Não 
penso que o homem aumente a sua fé a não ser quando 
aumenta o seu amor à esposa.” O Mensageiro de Deus (S) 
incentivava o homem a fazer a mulher sentir o seu amor 
para conservá-lo em seu coração. Ele descreveu estes con-
ceitos eternos da seguinte forma: “O dizer do homem para 
a mulher: ‘Eu a amo’, nunca abandona o coração dela.” 

No ambiente familiar, o amor se move, enchendo os 
corações dos filhos como enche os corações dos pais. A 
mensagem do Islã convoca os pais a educarem os filhos no 
amor, porque o amor é uma necessidade psicológica cuja 
perda ou diminuição causa enfermidades e situações psico-
lógicas perigosas. Por isso, o Islã exige que a relação com os 
filhos seja baseada no amor, fazendo-os sentirem essa afei-
ção e crescerem amando os pais e amando todo aquele que 
merece ser tratado com esse sentimento. O Mensageiro de 
Deus (S) insistiu no amor aos filhos para criar nas pessoas o 
desejável sentimento de afeto. A respeito disso, o Imam As-
sádiq (AS) relatou: “Amem os filhos e tenham misericórdia 
deles. Quando lhes prometerem algo, cumpram o prometido, 
porque eles esperam que vocês o façam.” Ele também disse: 
“Deus terá misericórdia do servo pela intensidade do amor 
que ele nutre pelo filho.” Para que o amor se transformasse 
numa relação sentimental estreita entre pais e filhos, o Men-
sageiro de Deus (S) incentivou os pais a beijarem-nos, pois 
esta é uma demonstração prática de sua união amorosa e in-
dissolúvel. Relata-se que o Mensageiro de Deus (S) disse: 
“Para quem beijar o filho, Deus anota como um benefício.”



3 - A interjeição “ufa”, aqui, é apontada pelo Altíssimo, louvado e exaltado seja, como sinal de enfado, fastio, aborrecimento em relação aos pais, algo que, 
segundo a Doutrina Islâmica, um filho jamais deve sentir ou expressar (NE).
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“Ó Senhor nosso, faz com que as nossas esposas 
e a nossa prole sejam o nosso consolo, e designa-nos 
líderes dos devotos.”

O Alcorão não aborda tanto outro direito humano 
como o dos pais e a obrigação de amá-los. Citamos as pa-
lavras de Deus, o Altíssimo, “(E lhe dizemos): Agradece 
a Mim e aos teus pais, porque o retorno será a Mim.” 
(31:14). “O decreto de teu Senhor é que não adoreis se-
não a Ele; que sejais indulgentes com vossos pais; se a 
velhice alcançar um deles ou ambos, em vossa compa-
nhia, não lhes digais ‘ufa3’ , nem griteis com eles; ou-
trossim, dirigi-lhes palavras honrosas. E estendeis so-
bre eles as asas da humildade, e dizei: 

‘Ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, 
como eles tiveram misericórdia de mim, criando-me 

desde pequenino!’” (17:23-24).
Na verdade, o Islã coloca o amor aos pais no nível 

da adoração. O Mensageiro de Deus (S) ilustrou esta ver-
dade ao dizer: “O olhar com amor do filho para os pais é 
um ato de adoração a Deus.”

O amor aos pais é uma questão moral que o ser hu-
mano sente no recôndito mais profundo do ser. Os pais 
são as fontes da prática do bem, da benevolência e do 
amor ao ser humano na terra. É de seu direito serem tra-
tados da mesma forma de acordo com a base moral que o 
Alcorão confirma: “A recompensa pela bondade não é, 
acaso, a própria bondade?” (55:60). O Mensageiro de 
Deus (S) foi perguntado: “Quais são os melhores atos?” 

Ele respondeu: “A prática da oração em seu devido tem-
po, o respeito aos pais e o jihad pela causa de Deus.”

A construção da vida no Islã, baseada no amor, con-
tinua na relação com Deus, na relação entre os membros da 
família e na relação com a autoridade justa, a autoridade 
constituída na base do amor e da misericórdia para com a 
comunidade. O Nobre Mensageiro de Deus confirmou esse 
princípio na conduta política, ao dizer: “Os melhores gover-
nantes são aqueles que vocês amam e eles os amam.” 

O amor no Islã não é apenas afeição e sentimentos 
perceptivos que vinculam o homem a Deus, glorificado 
seja, ou um homem ao seu próximo, mas é um vínculo sen-
timental que relaciona o homem à natureza, à terra, às coi-
sas e à beleza. Quão bela é a expressão profética a respeito 
disso quando descreve o Magnificente Criador: “Deus é 
belo e ama a beleza.” Quão bela é a expressão do Nobre 
Mensageiro (S) a respeito do sentimento de seu amor à terra 
e às coisas que nela existem. Ele se empenhou sobejamen-
te para transformar o homem em um espírito elevado, de-
senvolvendo em seu íntimo sentimentos repletos de amor, 
vinculados ao mundo natural e à terra. Os livros biográficos 
e os narradores das tradições citam que o Mensageiro de 
Deus (S) estava caminhando com os companheiros e apa-
receu-lhes a montanha de Uhud. Ao vê-la, ele disse: “Esta 
é uma montanha que amamos e ela nos ama.” 

Da mesma forma que o amor possui um grande lado 
positivo, influenciando de maneira benéfica a alma quando 
é bem orientado, ele também tem as suas influências nega-
tivas quando é exagerado e mal orientado. O amor excessi-
vo aos filhos, à esposa ou aos amigos, por exemplo, domi-
na os sentimentos e a mente humana. O amor cego, como 
dizem, prejudica a personalidade do amante e do amado 
ao mesmo tempo. O amor e o mimo excessivos aos filhos 
fazem com que os pais atendam os desejos filhos de forma 
ilimitada, deixando de chamar a sua atenção quanto às suas 
más condutas. Da mesma forma, o amor excessivo ao ma-
rido ou à esposa acarreta muitos problemas familiares. Esse 
amor pode maltratar o resto dos membros da família, ou a 
conduta de alguns deles causar danos ao relacionamento 
familiar e ao próprio sentimento de amor. Lemos na tradi-
ção do Nobre Profeta uma orientação e um controle para 
os sentimentos de amor. O Mensageiro de Deus (S) disse: 
“Modere o seu amor por seu amigo, pois um dia poderá vir 
a ser o seu inimigo; e modere o seu ódio por seu inimigo, 
que um dia poderá vir a ser o seu amigo.” 

Na vida social observamos que algumas espécies de 
amor levam ao desvio, servindo de apoio ao que é ilícito 
ou negligenciando o direito do próximo. O Islã rejeita e 
adverte contra isso. Abu Jaafar (AS) disse: “Ao se agradar, 
não deve entrar em seu agrado (os sentimentos do) pecado 
ou ilícito. Ao se irritar, a sua irritação não deve vedá-lo de 
dizer a verdade. Ao assumir o poder, este não deve incitá-
lo a ultrapassar o que não lhe cabe por direito.”  



1- I.é, a Caaba (NE).
2-Chamada, em árabe, de “Jahiliya” (NE).
3- Na região havia seguidores do Zoroastrismo (também denominado Mazdeísmo), religião originária da Pérsia (atual Irã) (NE).

História

uando chegou a 
hora do seu nascimento, 
o mundo manifestou vá-
rios sinais da chegada do 
Nobre Orientador. Pou-
co antes deste grandioso 
evento, a terra havia sido 
dominada pela tirania e 
injustiça. A ignorância 
estendeu as suas trevas 
e cobriu os olhos e os 

corações; a terra tornou-se um imenso pasto para a 
injustiça, a corrupção e o desvio nas religiões. Os Li-
vros de Deus foram queimados e seus conteúdos al-
terados. Era necessário que a bondade celestial des-
pontasse nos vários cantos da terra, reconstituindo a 
Mensagem de Deus, glorificado seja, para o homem. 
O Altíssimo dirigiu a Mohammad (S.) a palavra da 
verdade, ordenando-lhe a convocação para a correta 
orientação. Foi da anuência de Deus que a luz nasces-
se nos limites de Meca, que a inspiração se manifes-
tasse no seu horizonte sagrado, a voz do monoteísmo 
soasse no Santuário Sagrado e seguro, o santuário de 
Abraão e de Ismael (AS)1 . Todas essas verdades fo-
ram registradas no Alcorão, que nos mostrou, com a 
sua doce evidência, seu método admirável, sua preci-
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A HISTÓRIA 
DO ISLÃ

O Nascimento do Mensageiro de Boas
Novas, Mohammad ibn Abdallah(S)

sa e clara eloqüência, os tristes personagens da época 
da ignorância2 e as situações difíceis que o homem 
então vivia, torturado pelas vicissitudes da etapa an-
terior à chegada de Mohammad (S).

Entre os árabes, a época pré-islâmica era mar-
cada pela prevalência da idolatria, insipiência e sel-
vageria, maculando o território de Meca e a Casa Sa-
grada. A corrupção e a adoração ao fogo dos magos 
persas3  prevaleciam na parte oriental da Península 
Arábica. Os rabinos judeus e os prelados cristãos di-
fundiam versões alteradas da Torá e do Evangelho. 
O Império Romano aplicava sobre as pessoas, tanto 
em sua parte ocidental, dominada por Roma, quanto 
oriental, comandada por Bizâncio, os piores castigos. 
O Mundo estava repleto de gente, abundante em cri-
mes, com a imoralidade e a corrupção dominando a 
conduta do ser humano.

No seio desta situação social degradante e em meio 
às trevas daquela época de ignorância e de atraso, as lu-
zes do Islã surgiram, manifestando-se por meio do nasci-
mento e missão de Mohammad Ibn Abdallah Ibn Abdel 
Mutalib Ibn Háchim Ibn Abd Manáf (S), descendente da 
família de Ismael (AS), filho de Abraão (AS), e em aten-
dimento à súplica narrada no Alcorão, feita por este: “Ó 
Senhor nosso, faze surgir, dentre eles, um Mensageiro, 
que lhes transmita as Tuas leis e lhes ensine o Livro, 
e a sabedoria, e os purifique, pois Tu és o Poderoso, o 
Prudentíssimo” (2:129). Por meio de um Nobre Dito, 
o Mensageiro de Deus (S) explicou o significado deste 
versículo: “Eu sou o atendimento à súplica de Abraão.”
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4-“Filha” (NE).
5-A sigla “(R)” significa “Radi’Allah an-ha”, ou seja, “Deus esteja satisfeito com ela” (NE)

O Profeta Abraão (AS) suplicou ao seu Senhor 
quando estabeleceu o seu filho, Ismael, em Meca, 
uma terra árida, sem água, cercada por desertos are-
nosos e por montanhas rochosas. Ele suplicou a Deus 
para que lhes concedesse de Seus frutos, tornando a 
terra abençoada, repleta de gente, e que Ele lhes en-
viasse um Mensageiro nascido dentre seu povo. Deus 
atendeu à súplica e veio Mohammad (S), de sua aben-
çoada estirpe, empunhando a bandeira do monoteís-
mo e anunciando a orientação e a reforma.

Foi da anuência de Deus que Abdallah Ibn Abdel 
Mutalib casasse com Ámina, filha de Wahb, 
respectivamente mãe e avô de Mo-
hammad (S). Mohammad Ibn 
Abdullah (S) nasceu na Sa-
grada Meca, no mês de 
Rabi’il Auwal, no Ano 
do Elefante (570 
A.D.), quando 
Meca correu o 
perigo da inva-
são e da agres-
são abissínia, 
que desejava 
destruir a Ca-
aba, apagando 
a luz da profe-
cia e eliminan-
do a herança 
do grandioso 
Abraão (AS). Ele 
veio ao mundo 
antes do ataque do 
exército do elefante 
por cinqüenta noites.

Foi da vontade de 
Deus que ele nascesse órfão, 
pois o pai, Abdallah Ibn Abdel Mu-
tálib havia falecido na volta de sua viagem 
comercial à Síria, enquanto Moham-
mad (S) estava ainda no ventre da mãe. 
Mohammad (S) nasceu e com ele nas-
ceram as grandes esperanças na vida humana, abrindo-se 
novas páginas e na história da humanidade. No dia de 
seu nascimento veio à luz, também, a revolução contra a 
injustiça, a corrupção e a tirania. Aquele foi o dia da re-
volução e da mudança completa na vida da humanidade.

Mohammad (S) nasceu e viveu a sua imaculada 
infância sob a tutela de seu avô, Abdel Mutalib. O 
costume entre os coraixitas era procurar uma nutriz 
quando nascia alguém. Então, o seu avô começou a 
procurar uma. As nutrizes, porém, quando ficavam 

sabendo que a criança era órfã, se negavam amamen-
tá-la, pois esperavam, com sua atividade, auferir lu-
cros e dádivas. Foi da vontade de Deus que a nutriz 
que amamentaria o Nobre Profeta (S) fosse Halima 
As Sa’diya, tendo ele crescido sob os seus cuidados, 
juntamente com os seus filhos. Halima obteve, pelo 
fato de amamentar Mohammad (S), muitos benefí-
cios. Quando O Escolhido (S) estava com cinco anos 
de idade, Halima levou-o de volta para Meca. Ele en-
controu no avô, Abdel Mutálib, o melhor tutor, que 
ele lhe forneceu todo tipo de carinho e bondade pa-

ternal necessários. Ele cuidou mais do seu neto 
do que do restante de seus familiares 

e filhos. 
Mohammad (S) nasceu, 

cresceu e tornou-se um jo-
vem puro, isento dos pe-

cados, desobediência e 
dos costumes, cren-

ças e condutas da 
era pré-islâmica. 
Sabe-se que sem-
pre rejeitou os 
ídolos. Ele cos-
tumei ramente 
colocava-se em 
meditação, pen-
sando no Reino 
dos Céus e da 

terra, isolando-se 
para suas análises e 

pensamentos nas ca-
vernas do Monte Hira, 

nos arredores de Meca. 
Ainda menino, quando 

ainda não havia alcançado os 
seis anos de idade teve de enfren-

tar o falecimento de sua querida mãe. 
O avô, então, assumiu a sua tutela, cuidando 

dele de forma benevolente. Ele não aban-
donou seu neto até a sua morte, quando 
Mohammad (S) tinha oito anos de idade. 

O tio, Abu Tálib, passou a cuidar dele, protegendo-o e 
orientando-o durante a sua adolescência e juventude, 
apoiando-o na sua missão, aflição e luta pela verdade e 
divulgação da mensagem do Islã.

O escolhido (S) começou a trabalhar ainda jo-
vem. O seu primeiro trabalho foi como pastor de ove-
lhas. Depois, viajou com o tio, Abu Tálib, em viagem 
comercial para a Síria. Ao atingir vinte e cinco anos 
de idade, foi encarregado por Khadija Bint4 Khuwai-
led (R)5 de uma caravana comercial para a Síria.
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Profeta Mohammad (SAAS) 
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Mesquita do Nobre Profeta (S) na cidade de Medina Munauwara, em cujo interior está o seu túmulo.

Mohammad (S) cresceu na casa de seu tio, Abu 
Tálib. Ali, Fátima Bint Assad, esposa de Abu Tálib 
{e, portanto, mãe do Imam Ali (AS)}, lhe dava muito 
carinho, para compensar a perda do afeto da sua mãe. 
Ele próprio revelou isso no dia da morte de Fátima, 
dizendo: “Hoje a minha mãe morreu. Ela foi a minha 
mãe, pois deixava os filhos passarem fome para satis-
fazer a minha, deixava de penteá-los e me untava os 
cabelos. Ela foi a minha mãe.”

O Casamento Eterno

Mohammad (S) nasceu numa das mais impor-
tantes casas árabes, de mais elevada nobreza, das 
mais honradas. Ele (S) cresceu e com ele as espe-
ranças de toda a vida. Ao atingir a idade adulta, 
precisamente aos 25 anos de idade, ele iria se casar 
com uma mulher de seu nível moral, que corres-
pondesse a seus objetivos e ao seu estilo de vida: 
respeitoso, perseverante, espiritualizado. Por isso, 
esperava dela empenho, sacrifício e paciência. No 
mundo de Mohammad (S) não havia outra mulher 
que preenchesse estes requisitos além de Khadija 
(R). Ela era uma das mais nobres, mais ricas e mais 
belas mulheres de Coraix. Ela era denominada, na 
época pré-islâmica, de “At-Táhira” (“A Mulher 

Pura”). Era denominada também de 
“A Senhora de Coraix”. Quan-

do a fama de Mohammad 
(S) ficou conhecida, ela 
lhe ofereceu a função de 

responsável por uma ca-
ravana comercial 

para a Síria, oferecendo-lhe um salário superior ao 
de qualquer um que o havia antecipado na função. 
Ele dirigiu a caravana em companhia de um em-
pregado dela de nome Maissara e retornou com um 
enorme lucro.

Maissara relatou a Khadija as nuances da con-
duta de Mohammad (S) e despertou nela o amor por 
ele (S). Por isso ela o escolheu para ser o seu esposo, 
depois de ter rejeitado vários líderes de Coraix, que 
se apresentaram para desposá-la.

O Mensageiro de Deus (S) casou-se, então com 
Khadija. Ambos realizaram a mais carinhosa das uni-
ões, perfumada com a fidelidade, o amor e a miseri-
córdia, consagrando uma das mais belas e bem suce-
didas imagens da vida conjugal.

Assim, formou-se a família da Casa Profética 
com uma esposa pura, a grande Mãe dos Crentes, 
Khadija, filha de Kuwailed, e pelo Mensageiro de 
Deus, Mohammad (S), de excelente caráter, que foi 
denominado por Coraix, ainda na era pré-islâmica, 
de “As-Sádiq Al-Amin” (“O Veraz e Fiel”).

Essa família exemplar foi um oásis de dignidade 
no deserto pré-islâmico, um local de felicidade, re-
pleto de amor e fortalecido pela sinceridade no mun-
do de aflição que reinava na época.

O Mensageiro de Deus, Mohammad (S), 
amou Khadija (R) e ela o amou. Foi fiel a ela e 

ela foi fiel a ele. Ele não via outras mulheres 
no mundo que se igualassem a Khadija 
(R). Ela foi o primeiro ser humano a 
crer em sua Missão, confirmou 
a sua convocação, gastou a 
sua grande fortuna pela cau-
sa de Deus, o Altíssimo, e 
em prol da divulgação 
do Islã. Ela supor-
tou juntamente 

com o 

Mesquita do Nobre Profeta (S) na cidade de Medina Munauwara, em cujo interior está o seu túmulo.
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6- Futura esposa do Imam Ali bin Abi Tábli (a.s.), mãe dos Imames Al-Hassan e Al-Hussein (a.s.) (NE).
7- A mãe do Profeta Jesus (a.s.) (NE).

Mensageiro de Deus (S) o castigo, o boicote e o 
cerco de Coraix. Essa sinceridade ímpar, crença 
verdadeira, amor sincero de Kahdija tinham de 
ser devidamente retribuídos pelo Mensageiro de 
Deus (S), com amor, sinceridade e generosidade. 
O seu amor e a fidelidade que dedicava a ela, de-
vido à elevada consideração que nutria por ela, 
permaneceu até depois da sua morte. Nenhuma 
de suas esposas posteriores conseguiu substituí-
la em sua alma e coração. Foi narrado que quan-
do ele degolava uma ovelha, dizia: “Enviem um 
pedaço para os amigos de Khadija.” Aicha, outra 
de suas esposas, questionou-o a respeito e ele lhe 
respondeu: “Eu gosto de quem gosta dela.”

Narra-se que uma mulher foi visitá-lo enquan-
to ele estava no quarto de Aicha. Ele a recebeu e 
lhe deu as boas-vindas e atendeu rapidamente a sua 
solicitação. Aicha ficou surpresa com aquilo. O 
Mensageiro de Deus (S) lhe disse: “Ela costumava 
nos visitar durante a vida de Khadija.”

Houve um dia um diálogo entre ele e sua es-
posa, Aicha, quando ela sentiu ciúme por ele men-
cionar muito a Khadija e demonstrar o seu amor 
por ela. Ela lhe disse: “Por que você menciona uma 
mulher idosa, de faces vermelhas, sendo que Deus 
lhe concedeu alguém melhor que ela?” Aquelas 
palavras feriram o Profeta (S). Ele lhe respondeu: 
“Deus não me concedeu ninguém melhor que ela. 
Ela foi a mãe dos meus filhos, a dona do meu lar, 
acreditou em mim quando as pessoas me rejeita-
ram, deu-me apoio com a sua fortuna quando as 
pessoas me negaram isso, ela me concedeu filhos 
que nenhuma outra concedeu.”

Khadija, filha de Khuwailed, foi única a ocu-
par essa posição e ter esse valor perante o Men-
sageiro de Deus (S), depois de ter conseguido a 
elevada posição e o grau sublime perante Deus, o 
seu Senhor. Ela foi a mulher escolhida pelo Se-
nhor do Universo, que lhe anunciou a eternidade 
e a graça. Foi narrado que: “O anjo Gabriel foi ter 
com o Mensageiro de Deus (S) e lhe disse: ‘Óh, 
Mensageiro de Deus, eis que Khadija está vindo 
com uma vasilha contendo comida ou bebida. Ao 
chegar, avisa-a que seu Senhor e eu a saudamos. 
Anuncia-lhe que terá uma casa no Paraíso feita de 
brocado, em que não se ouvirá ruído nem haverá 
fadiga.’” Por isso, o Mensageiro de Deus (S) disse 
a respeito dela: “As mais honradas mulheres do Pa-
raíso serão: Khadija, filha de Khuwailed, Fátima, 
filha de Mohammad6 , Maria, filha de Imran7 , e 
Ássia, filha de Mazáhi, esposa do Faraó.”

O Profeta (S) e a Questão da Pedra Negra

A história nos narra a respeito de uma genial 
atitude, inspirada pelo Profeta (S) antes de seu co-
missionamento como Profeta. Ele foi designado ár-
bitro entre os clãs de Coraix por ocasião de um li-
tígio entre elas, o que lhe auferiu o seu respeito e 
admiração. O que se sabe é que, historicamente, os 
árabes tinham uma grande consideração pela Caaba. 
Eles cuidavam dela durante a era pré-islâmica e pere-
grinavam até ela. Antes da Missão Profética de Mo-
hammad (S), por cinco anos houve uma inundação no 
recinto da Caaba, o que a fez desmoronar, destruindo 
a construção. Os coraixitas se reuniram e resolveram 
reedificá-la e ampliá-la. Eles pediram para um hábil 
carpinteiro copta, que vivia em Meca, construir um 
telhado de madeira, que os coraixitas obtiveram de 
uma embarcação naufragada e encalhada no litoral.

Os distintos clãs trabalharam por turnos, até que 
os muros tiveram a altura suficiente para colocar, uma 
vez mais, a Pedra Negra em seu canto. Então, originou-
se um violento desacordo entre eles, porque cada clã 
queria para si a honra de colocar a pedra em seu lugar. 
O impasse se manteve por quatro ou cinco dias; a ten-
são foi crescendo a ponto de se formarem alianças e de 
se iniciarem os preparativos para uma batalha, quan-
do alguém dentre os presentes propôs uma solução: “Ó 
coraixitas!” disse ele, “tomai por árbitro para o vosso 
impasse o primeiro homem que adentrar a porta do san-
tuário!”. Os líderes ficaram de acordo em seguir o con-
selho da pessoa, e o primeiro homem a entrar no recinto 
foi Mohammad (S). A visão da sua silhueta produziu o 
reconhecimento imediato e espontâneo de que ali esta-
va a pessoa idônea para fazer o que havia sido cogitado, 
sendo que a sua chegada foi saudada com exclamações 
e murmúrios de satisfação. “É o Amin!”, disseram uns. 
“Aceitamos a sua sentença!”, afirmaram outros. “É Mo-
hammad!”. Quando lhe explicaram o assunto, ele disse: 
“Trazei-me um manto.” Quando lho entregaram, esten-
deu-o sobre o solo e, pegando a Pedra Negra, colocou-
a no centro da tela. “Que cada clã pegue na borda do 
manto”, disse. “Então, levantai-o todos juntos.” Quando 
o haviam erguido a uma altura conveniente, Mohammad 
(S) pegou a Pedra e a colocou no canto com as próprias 
mãos. O edifício foi continuado e completado em cima 
dela. Assim, ele evitou a guerra entre os clãs, com a sua 
genialidade e sublime posição.

Aquele gesto deixou um importante efeito nas al-
mas dos clãs, aprofundando a posição do Mensageiro 
de Deus (S) e seu papel de liderança, concretizando a 
confiança nele, no seu juízo e na sua fidelidade.  
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Disse o Nobre Mensageiro de Deus (S.): 
“Que o homem diga à mulher ‘Eu te amo’ é algo 

que não sairá jamais do coração dela” 
(Wasa’il Ash-Shiah, t.14, p.10).

á 1.400 anos, no meio das 
trevas em que mergulhou 
o mundo, a Revelação Di-
vina ecoou, no deserto 
hostil da Arábia, com uma 
Mensagem Lúcida, Nobre 
e Universal para a humani-
dade: ‘’Ó humanos, temei 
a vosso Senhor, que vos 

criou de um só ser, do qual criou a sua compa-
nheira e, de ambos, fez descender inumeráveis 

homens e mulheres. Temei a Deus, em nome do 
Qual exigis os vossos direitos mútuos e reveren-
ciai os laços de parentesco, porque Deus é vosso 
Observador.’’ (Alcorão Sagrado 4:1). O famoso 
sábio muçulmano, Al-Khuli Al Babi, ponderou so-
bre este versículo e declarou: ‘’É crença geral que 
não existe texto, quer antigo, quer moderno, que 
diga respeito à humanização da mulher sobre os 
aspectos da vida, numa tal espantosa brevidade, 
eloqüência, profundidade e originalidade, como no 
Decreto Divino.” 

Assim, com um simples traço magistral, o Islã  
removeu o estigma da ‘’fraqueza” e da “impureza”, 
com as quais as religiões mundiais caracterizaram 
a mulher. O Islã proclama que homens e mulheres 
provêm da mesma essência e, por conseguinte, se 

H

A Elevada Condição

DA MULHER NO ISLÃ
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a mulher poderia ser tida como fraca, o homem, 
também, poderia ser visto como tal, ou se o ho-
mem tem uma centelha de nobreza, então a mulher, 
também, tem de possuí-la. A propósito, o Profeta 
Mohammad (S.), disse: “As mulheres são almas gê-
meas dos homens.’’

De acordo com o Alcorão Sagrado, a mulher não 
é culpada do primeiro erro de Adão, como afirmam 
outras crenças. Na perspectiva islâmica, ambos er-
raram na sua desobediência a Deus, ambos se arre-
penderam e ambos foram perdoados. Podemos ler o 
seguinte no Alcorão: ‘’Determinamos: Ó Adão, ha-
bita o Paraíso com a tua esposa e desfrutai dele 
com a prodigalidade que vos aprouver; porém, não 
vos aproximeis desta árvore, porque vos contareis 
entre os iníquos. Todavia, Satã os seduziu, fazendo 
com que saíssem do estado (de felicidade) em que 
se encontravam.’’ (Alcorão Sagrado 2:35-36). 

Antes do advento do Profeta Mohammad (S.), o 
mundo degradou a mulher e, praticamente, baniu-a. 
Ela tinha sido atirada para tão profundo abismo, que 
parecia não haver esperança na sua redenção. O Islã 
lutou acirradamente contra esta injustiça, sublinhan-
do que a vida precisava tanto do homem como da 
mulher. Como o homem, a mulher tem o seu propó-
sito e direito à existência, e a Natureza está a alcan-
çar o seu objetivo com a ajuda de ambos, homem e 
mulher, conforme ensina Deus Altíssimo no Alcorão: 
“A Deus pertence a Soberania dos céus e da terra. 
Ele cria o que deseja. Dá filhas a quem deseja e dá 
filhos a quem deseja; ou dá-lhes aos pares machos 
e fêmeas, e torna estéril a quem deseja, pois Ele é 
Sábio e Poderoso.’’ (Alcorão Sagrado 42:49-50)

Onde todas as outras religiões privam a mu-
lher de todos os direitos, até ao de viver, o Islã 
garante os mesmos direitos que ao homem. O Islã 
também avisa que aqueles que pretendem retirar-
lhes os seus direitos, serão, seguramente, respon-
sáveis perante Deus no Dia do Julgamento. So-
bre Fátimah Azzahrá (A.S.), sua querida filha, o 
Profeta (S.) disse: “Por certo, Deus se aborrece 
mediante o aborrecimento de Fátimah e se conten-
ta pelo seu contentamento. Certamente que minha 
filha Fátimah é a Senhora das mulheres do uni-
verso, desde a primeira até a última” (Kanz ul-
’Umal, t.12, p. 111, hadith 34237).

O casamento no Islã é compartilhado pelas 
duas metades da sociedade, isto é, o homem e a 
mulher, e os seus objetivos, para além de perpetu-
ar a vida humana, são o bem-estar emocional e a 
harmonia espiritual. A sua base é o amor e a mise-
ricórdia. Entre os versículos mais impressionantes 
do Alcorão Sagrado sobre o casamento, está o se-
guinte: ‘’Entre os Seus sinais está o de haver-vos 
criado companheiras da vossa mesma espécie, 
para que com elas convivais; e colocou amor e 
piedade entre vós. Por certo que nisto há sinais 
para os sensatos.’’ (Alcorão Sagrado 30:21). 

Finalizamos com mais alguns ditos do Profeta 
Muhammad (S.) sobre a mulher:
• “O Paraíso encontra-se sob os pés das mães” 
• “É generoso (em caráter) aquele que é bom para 
as mulheres, e é fraco aquele que as insulta”. 
• “Deus nos ordena que tratemos as mulheres de 
uma forma nobre, pois que elas são nossas mães, 
filhas e tias.”  

O Islã orienta as mulheres 
a estudar e educar-se
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Torre de la Giralda, em Sevilha, Espanha. Originalmente construída como minarete da mesquita contígua. Com a 
conquista da cidade pelo rei Fernando III de Castela, a mesquita foi transformada em catedral

Um dos elementos mais extraordinários e característicos da 

Civilização Islâmica é sua arquitetura. Os templos islâmicos, 

as Mesquitas, chamam a atenção por suas linhas simétricas, 

elementos típicos, como as cúpulas e torres - chamadas “

minaretes” - e a decoração interna, dominada por desenhos 

florais e geométricos que remetem aos conceitos de infinitude e 

onipresença de Allah, o Uno e Único. A arquitetura islâmica é 

resultado da incorporação e re-elaboração de elementos 

decorativos e estilísticos de culturas como a persa, bizantina, 

indiana e egípcia, presentes em territórios abraçados pelo 

Islã e, hoje, de populações majoritariamente muçulmanas. Em 

qualquer lugar do mundo, as construções islâmicas, sejam de 

caráter  religioso ou não, são imediatamente identificáveis. 
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Complexo de edifícios, palácios e fortificações, o Alhambra foi construído 
na cidade de Granada, Sul da Espanha, no século XIII, no governo de 

Mohammad ibn Al-Ahmar e seus sucessores.
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o longo dos seus 14 séculos de 
história, o Islã favoreceu o sur-
gimento e o desenvolvimento de 
muitas ciências, que, mais tarde, 
foram legadas ao Ocidente. En-
tre os saberes desenvolvidos pe-
los estudiosos muçulmanos está 
a arquitetura. À medida em que 
o Islã se expandia, foram con-

struídos muitos edifícios, entre os quais despontam palá-
cios e mesquitas. A principal característica  arquitetônica 
destas construções são as  numerosas colunas, geralmente 
esguias, os  arcos  em ferradura e as cúpulas decoradas por 
mosaicos e arabescos. 

Politicamente, uma das grandes realizações do No-
bre Mensageiro de Deus (S.) foi a unificação da Arábia. 
Após seu falecimento, começou a rápida expansão do Islã 
até a Palestina, Síria, Pérsia, Índia, Ásia Menor, Norte da 
África e Espanha. Atualmente, o Islã chega ao Sudeste 

Asiático e à China, além de formar comunidades impor-
tantes nas Américas e Europa. Ao expandir-se, o Islã não 
só influenciou de maneira indelével os modos de agir e 
pensar dos povos que o abraçaram, mas, foi, também, in-
fluenciado por eles. 

Assim, os muçulmanos foram incorporando à es-
tética islâmica traços estilísticos dos povos incorporados 
ao Dar Al-Islam1 , adaptando-os ao seu modo de pensar 
e sentir, transformando-os em seus próprios sinais de 
identidade. Foi assim que as cúpulas bizantinas coroaram 
as mesquitas e os esplêndidos tapetes persas, combinados 
com os coloridos mosaicos, as decoraram. A arte islâmica 
foi, desde seu início, conceitual e religiosa, sendo sua be-
leza quase mágica, capaz de colocar o homem em contato 
direto com O Infinito. 

As primeiras mesquitas2  foram construídas entre os 
séculos VI e VIII, seguindo o modelo da casa do Nobre 
Profeta (S.) em Medina: uma planta quadrangular, com 
um pátio voltado para o sul e duas galerias com teto de 

A
1 - Literalmente, “Casa do Islã”, ou seja, o conjunto de territórios e povos muçulmanos (NE).
2 - Do árabe “masjid”, ou seja, “o local onde se faz a prostração (“sujud”). Nome dado aos templos islâmicos (NE).



A Grande Mesquita de Dong Huang, na cidade de Xining, na China. Construída há nove séculos, exemplifica o 
sincretismo entre elementos da arquitetura árabe e chinesa.
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palha e colunas de tronco de palmeira. A área de oração 
era coberta, enquanto no pátio estavam as fontes para as 
abluções. A casa de Mohammad (S.) era local de reuniões 
para oração, centro político, hospital e refúgio para os 
mais pobres. Essas funções foram herdadas pelas mesqui-
tas e alguns edifícios públicos.

No entanto, a arquitetura sagrada não manteve a sim-
plicidade e a rusticidade dos materiais dos primeiros tem-
pos. Exemplos disso são as obras dos primeiros califas: 

Basora e Kufa, no Iraque, a Cúpula do Rochedo, em Jerus-
além, e a Grande Mesquita de Damasco entre elas. Con-
tudo, persistiu a preocupação com a preservação de certas 
formas geométricas, como o quadrado e o cubo. O geôm-
etra era tão importante quanto o arquiteto. Na realidade, 
era ele quem realmente projetava o edifício, enquanto o 
arquiteto controlava sua realização. Tudo era estruturado 
a partir da geometria, já que a matemática foi outra das 
ciências desenvolvidas pelos muçulmanos.



Si
m

on
 K

ár
ol

y

Detalhe de uma das 
cúpulas da Mesquita 

Azul (ou Mesquita do 
Sultão Ahmet), em 

Istambul, Turquia.
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A cúpula ou teto de pendentes, herdado da cultura biz-
antina, permitiu cobrir o quadrado com um círculo, sendo um 
dos sistemas mais utilizados na construção de mesquitas, em-
bora não exista um modelo comum. As numerosas variações 
locais, devido à grande extensão do Dar Al-Islam, fizeram 
com que suas manifestações se adaptassem aos estilos locais, 
mantendo a distribuição dos ambientes, mas nem sempre 
conservando um padrão formal. As mesquitas transferiram, 
depois, parte de suas funções aos edifícios públicos.

As residências dos emires3  constituíram um caso à 
parte em relação às mesquitas. Seus palácios eram plane-
jados num estilo semelhante, pensados como um micro-
cosmo e constituíam o hábitat privativo do governante. 
Exemplo disso é o Alhambra4 , em Granada. De planta 
quadrangular e cercado de muralhas sólidas, o palácio 
tinha aspecto de fortaleza, embora se comunicasse com 
a mesquita por meio de pátios e jardins. O aposento mais 
importante era o diwan, ou sala do trono.

Outra das construções mais originais e representati-
vas do Islã foi o minarete5 , uma espécie de torre cilíndrica 
ou octogonal situada no exterior da mesquita, a uma al-
tura significativa, para que a voz do almuadem ou muezim 
pudesse chegar a todos os fiéis, convidando-os à oração. 
Sua posição no núcleo urbano era sempre privilegiada. A 
Giralda, em Sevilha, é um exemplo dos minaretes da arte 
andaluza6.

3 - Do árabe “amir”, ou seja, “príncipe” (NE).
4 - Do árabe “Al-Hamrá”, que significa “A (construção) Vermelha”. Ao pa-
lácio deu-se esse nome em função da cor avermelhada dos tijolos usados em 
sua construção (NE).
5 - Do árabe “manar”, ou seja, “torre” (NE).
6 - “Al-Andaluz” era como os árabes denominavam a Espanha, quando de sua 
conquista (NE).



As construções, no Islã, foram concebidas pelos 
árabes, o povo que inicialmente recebeu a Mensagem 
do Islã e a divulgou, como estando inseridas no espaço 
circundante. Assemelhavam-se, assim, às tendas dos 
beduínos. Com os turcos e os mongóis, a importância 
do jardim em relação ao edifício que se erguia no meio 
dele era acentuada. Por isso, o grande palácio era prefer-
encialmente construído como um conjunto de pequenos 
pavilhões dentro de um jardim, com uma planta rigoro-
samente estudada. 

Nas construções árabes e muçulmanas existe uma 
relação constante entre o meio ambiente natural e o am-
biente arquitetado, que se inseria no habitat graças ao 
caráter marcadamente pictórico (alegre e aberto, não só-
lido e fechado). Por vezes, essa inserção era feita com a 
ajuda da ornamentação, que pode recobrir todas as super-
fícies, contribuindo par mascarar a estrutura do edifício 

sem nunca criar um ponto focal ou centro que chame a 
atenção. Esta tendência para evitar os elementos salientes 
determinou as ornamentações “de friso contínuo”, motivo 
basilar da arte islâmica não só na arquitetura, como tam-
bém em quase em todas as expressões. A escrita árabe – os 
“arabescos” – foi empregada, em seus vários estilos, como 
elemento decorativo por excelência nestes edifícios.

Outras construções representativas na arquitetura 
islâmica foram os mausoléus ou monumentos funerários, 
semelhantes às mesquitas na forma e destinados aos san-
tos e mártires.

As obras arquitetônicas nascidas do Islã são gran-
diosas e deixam o espectador, muitas vezes, sem pala-
vras diante de sua beleza. Muitos de seus edifícios estão 
entre os escolhidos pela Unesco como patrimônio da 
humanidade, desde a costa atlântica do Marrocos até os 
confins da China. 

Santuário do Imam Ali bin Mussa Arredá (a.s.), na cidade de Mashhad, no Nordeste do Irã. Local de encontro e 
peregrinação de milhões de muçulmanos anualmente.
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A Grande Mesquita do Profeta 
(S.), onde se encontra o seu mau-
soléu, situada na cidade de Medina 
Munawara, atual Reino da Arábia 
Saudita.
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Mesquita do Xeique Zayed, em Abu 
Dhabi, Emirados Árabes Unidos. 
Colunas no interior, com amplos 

espaços para circulação e oração; 
palmas, meias-palmas e motivos 
florais, elementos constantes na 

arquitetura islâmica.

TRANCHANT
jeanswear
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D
O Milagre científico na

TEIA DA ARANHA
eus, o Altíssimo, diz: “O exemplo 
daqueles que adotam protetores, 
em vez de Deus, é igual ao da 
aranha, que constrói a sua pró-
pria casa; por certo que a mais 
fraca das casas é a teia de ara-
nha. Se o soubessem! Em verda-
de, Deus sabe que nada significa 
o que invocam em vez d’Ele, e 

Ele é o Poderoso, o Prudentíssimo. E estas parábolas, 
citamo-las aos humanos; porém, só os sensatos as com-
preendem.” (29:41-43).

Ao comentarem esses versículos, os exegetas obser-
vam: “Este é um exemplo que Deus utilizou para os poli-
teístas, por adotarem protetores em vez d’Ele, quer seja do 
mundo inanimado, animal, agrícola, dos vivos ou mortos, 
a quem eles convocam e pedem para atenderem seus pedi-
dos, esperando ser socorridos por eles. Apegam-se a eles 
nos acidentes e nas circunstâncias graves. Parecem-se com 
a aranha. Ela tece uma casa para protegê-la e abrigá-la. 
Porém, a sua casa não lhe é útil de modo algum. Ela não a 
protege contra o calor, contra o frio ou contra a chuva. Não 
a protege contra seus inimigos nem contra ninguém. A 
casa da aranha não deixa de ser um abrigo para ela 
morar. Ela é, ao mesmo tempo, uma armadilha 
onde caem alguns insetos, para servirem 

de alimento. Aqueles politeístas que adotam protetores 
em vez de Deus, e convocam as pessoas para segui-los, 
convocam-nos para uma armadilha na qual, ao entrarem, 
encontrarão a perdição nesta vida e na Outra.”

O versículo tem uma advertência oculta quanto aos 
que convocam para a corrupção, que adotam protetores 
em vez de Deus, não importa que o protetor seja dinheiro 
ou desejo mundano. Eles o fazem por meio da indicação 
de suas teias ocultas, com as quais caçam suas vítimas, 
quer essas teias sejam dinheiro, raça, posição, ou outros 
critérios. Então, ao agarrarem a vítima, devoram-na. Por 
outro lado, Deus, glorificado seja, adverte quem adora a 
outro além d’Ele: Ele conhece o que fazem e o que 
adotam em vez d’Ele e os castigará por isso, 
pois é Poderoso, Prudentíssimo.

Se examinarmos a aranha e o 
sistema de sua vida, a forma 
de tecer a sua teia, o seu 
meio de caçar a sua 
vítima, veri-
f i c a m o s 
q u e 

Lições Corânicas
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Deus, bendito e exaltado seja, citou a palavra “Itakhazat”, 
um verbo utilizado para designar o gênero feminino após a 
palavra “Ankabut”, uma palavra árabe de gênero masculi-
no. Será que há - que Deus nos Livre - erro lingüístico no 
versículo? Isso nunca poderia acontecer com o Criador da 
aranha e o Criador de todo o universo. Graças à pesquisa 
científica a respeito dos insetos e da natureza da aranha, 
chegamos às seguintes descobertas:

1ª: que o macho da aranha não consegue tecer a teia. 
Quem o faz é apenas a fêmea, através de uma glândula 
situada na extremidade de seu abdômen. O macho não 
possui essa glândula.

2ª: A fêmea só inicia a construção da teia após atin-
gir a maturidade e estiver preparada para o acasalamento. 
Então, constrói a casa que será um meio de atrair o macho 
que, pela sua natureza, é incapaz de construí-la.

3ª: A fêmea constrói a casa com fios de alta resis-
tência, de forma geométrica e com uma arte intrínseca. 
Os fios são muito sensíveis a qualquer vibração externa 
e são de vários tipos, dos aderentes os secos. Os adesivos 
servem para capturar a presa até a chegada da aranha para 
devorá-la.

Este desenho mostra 
um corte na glândula 
produtora dos fios 
da teia de 
aranha

4ª: após o 
processo de aca-

salamento, a fêmea vai 
para um local distante e se-

guro onde deposita os ovos. En-
quanto o macho está na teia sentindo 

segurança, a fêmea cai sobre ele e o devora. 
Este processo deve se completar, uma vez que o 

tecido do macho é importante para a fecundação dos 
ovos. Essas descobertas nos esclarecem o seguinte:

Primeiro: A teia da aranha é a mais fraca das casas 
devido a sua construção e à finura de seus fios. Portanto, 
não protege o animal do calor ou do frio, nem contra ini-
migo algum.

Segundo: A debilidade da casa da aranha não se li-
mita à aparência de sua construção, mas há outra debili-
dade significativa: A casa parece um local seguro para o 
macho, mas ele é nela devorado. Quando os filhotes saem 
dos ovos, eles fogem da mãe porque se ela os alcançar os 
come. Que casa é essa? Nela os casais vivem separados, a 
fêmea devora o macho e os filhotes. Certamente é a casa 
mais fraca, sem o amor, a tranqüilidade e a misericórdia, 
sentimentos que devem imperar nos lares humanos.

Toda pessoa consciente deve se perguntar: Quem 
inspirou à aranha a arte de tecer e lhe indicou a hora de 
produzir o material que serve para a sua confecção? Que 
engenheiro lhe fez a planta da casa em forma de armadi-
lha para os insetos? Será que isso aconteceu por acaso? 
Se o acaso se repetir duas ou três vezes, será que 
iria se repetir em todas as inúmeras aranhas 
que nascem e geram? Deus está isento 
daquilo que os inventores alegam: 
“Que criou e aperfeiçoou 
tudo; Que tudo pre-
destinou e en-
caminhou” 
(87:2-3).

A r i s -
tóteles dis-

se: “A mosca é 
o mais ávido dos in-

setos e a aranha é o mais 
satisfeito. Deus tornou o mais 

ávido dos insetos o alimento do 
mais satisfeito”. Glorificado seja Deus, o 

Onisciente, o Sutilíssimo.
Essas verdades não eram conhecidas de nin-

guém na época da revelação, nem durante longos sé-
culos depois disso. Elas foram descobertas depois de 
longos estudos a respeito do comportamento da ara-
nha, que ocupou centenas de cientistas, durante deze-
nas de anos, sendo descobertas nos últimos anos do 
século vinte. Por isso, Deus finalizou o versículo com: 
“Se o soubessem!” 

Por isso, as considerações corânicas quanto à casa 
da aranha como sendo a mais débil das moradas, revela-
das para o Profeta iletrado (S), que vivia no seio de um 
povo cuja maioria absoluta era também iletrada, 1.400 
anos atrás, são consideradas uma antecipação das des-
cobertas científicas futuras. Nenhuma pessoa sensata 
pode imaginar outra fonte para esse conhecimento além 
de Deus, o Criador, que revelou o Alcorão Sagrado, por 
meio de Sua onisciência, para o derradeiro dos profetas 
e mensageiros. 
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RELIGIÃO

Fundamentos

Parte 3
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O ápice da sabedoria é o temor a Deus.



O Alcance das Atividades Religiosas e seus 
Limites

m dos principais objetivos da 
atividade religiosa é orientar 
a pessoa para a verdadeira 
crença, explicando-lhe devi-
damente o seu significado, 
expondo-lhe detalhadamente 
as provas e as circunstâncias, 
para que não haja incompre-
ensão. Devidamente muni-

ciada de informações e evidências, ela terá plenas 
condições de crer – ou descrer –, empregando o seu 
livre arbítrio, seu direito de livre escolha, viven-
do conscientemente, se quiser, ou condenando-se, 
conscientemente, se assim o desejar.

No campo prático, a religião tem como uma 
das suas missões aplicar os diferentes meios de 
avaliação e educação, oferecendo ao homem um 
conjunto de regras que o orientam a uma vida dig-
na, fazendo-o atingir o seu grandioso objetivo.

Os limites da religião constituem os limites 
da humanidade na terra, sem serem específicos de 
uma raça, nem distintos de uma cor, nem dão pre-
ferência a certo elemento. Não é acaso certo, que 
todos os seres humanos foram preparados – na sua 
formação – para esse fim, e orientados para esse 
caminho? A sua total preparação não é feita, acaso, 
em total pé de igualdade?

Quanto ao sistema de legislação da religião, 
ele deve ser justo. Deve dar a cada setor o que ne-
cessita, sem aumentar nem reduzir, sem tendência 
para nenhum outro setor.

Mentiras das quais a Religião Verdadeira Está 
Isenta

A religião de Deus, quanto à Sua misericórdia 
- e a misericórdia de Deus é completa e abrangente 
- não é privilégio de um povo em particular. É uma 
grande mentira imputar isso a Deus. É hilariante 
e trágico, ao mesmo tempo, atribuir isso à Sua sa-
bedoria. Deus, em sua infinita bondade, clemência 
e misericórdia, não eleva povo algum sobre os de-
mais, não prefere povo algum sobre os demais, não 
privilegia ninguém. Abre a todos a possibilidade 
da crença n’Ele e na salvação.

O objetivo de Deus, na instituição de Sua re-
ligião, é elevar o homem ao ápice e fazê-lo atingir 
o grau de perfeição. O caminho para isso é dirigir 
esse ser na sua vida, fornecendo-lhe as legislações 
e as orientações, guiando-o para a sublime perfei-
ção humana, cujas sementes foram plantadas no 
íntimo de cada ser humano, traçando os planos na 
natureza de cada um deles, sem ser específico a 

U
um espírito em particular, sem menosprezar-lhe o 
corpo, sem privá-lo das vontades nem negar-lhe a 
natureza.

Vamos ler o seguinte texto da Bíblia: 
“Porque povo santo és ao Senhor teu Deus: o 

Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses 
o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a 
terra há.” (Deuteronômio, 7:6 e 14:2). O povo cita-
do pelo Velho Testamento é o povo israelita.

Vamos, agora, comparar este trecho com o se-
guinte versículo:

“Ó humanos, em verdade, Nós vos criamos de 
macho e fêmea e vos dividimos em povos e tri-
bos, para reconhecerdes 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.” (Alcorão Sagrado, 49:13). 

Ao lermos os  dois  textos  podemos anal i -
sar  o  seu conteúdo e  sentenciar  qual  é  o  que 
apresenta  a  verdadeira  re l igião de Deus.  Qual 
é  mais  condizente  com a Sua sabedoria  e  Sua 
miser icórdia? 

Deus é Veracíssimo, ao dizer: “Os judeus e 
os cristãos dizem: Somos os filhos de Deus e os 
Seus amados. Dize-lhes: Por que, então, Ele vos 
castiga por vossos pecados? Certamente, sois 
tão-somente seres humanos como os outros! Ele 
perdoa a quem Lhe apraz e castiga quem quer. 
Só a Deus pertence o Reino dos céus e da terra 
e tudo quanto há entre ambos, e para Ele será o 
retorno.” (Alcorão Sagrado, 5:18).
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 A Religião e a Razão

A mente é o primeiro órgão humano que rece-
be o conceito de religião e o protege. Consideramos 
esse um dos aspectos patentes da crença religiosa, 
que não pode ser passível de dúvida.

Não é,  acaso, o pensamento que determina 
que a religião é essencial  para o homem em to-
das as suas nuances,  sendo indispensável e in-
substi tuível?

Não é, acaso, o pensamento que instrui o ho-
mem quanto à existência de Deus, confirmando a 
Sua Unicidade, Onisciência, Onipotência, Sabedo-
ria... e faz isso com as provas de Seus sinais?

Falamos que a tendência inata nos orienta para 
isso desde o início. Então, que vem a ser a tendên-
cia inata? Não seria a mente no seu primeiro des-
prendimento simples e puro, quando nada vê além 
da luz, nada conhece além da retidão?

Sim, a mente é que recebe a religião pela pri-
meira vez, avalia a sua missão, examina as suas 
verdades, evidencia a sua veracidade. Se não for 
assim, como o homem pode discernir entre a reli-
gião verdadeira e a falsa, entre o válido e o inváli-
do? Não há nas religiões o que é válido e o que é 
inválido? O que é verdadeiro e o que é falso? 

Não está especificado para o homem – por ne-
cessidade ou por demonstração, ou por sentença da 
própria religião – que não deve acreditar a não ser 
na verdade? Que a primeira coisa que a mente capta 
da religião é a crença, porque as crenças são a sua 
base e onde se fixam seus fundamentos? Portanto, 
é necessário que as bases sejam examinadas e se 
conheça a sua solidez antes de se erguer o edifício 
e se fixar os pilares.

Uma vez que as crenças são funções diretas 
da mente, é seu dever estudá-las, compreendê-las e 
comprová-las com exemplos e confirmações.

Nada confirma as crenças além da mente. Não 
podem ser confirmadas por intermédio da própria 
religião, porque o objeto não pode confirmar a si 
mesmo. O que os textos do Alcorão e os textos das 
outras religiões possuem de demonstrações para a 
confirmação das crenças é uma espécie de orienta-
ção. Qual é o significado de uma fé sem ser proce-
dida por um convencimento ideológico completo? 
Como o coração consegue se convencer de algo e 
crer nele estando distante da mente? 

Que valor tem a religião sem verdades convin-
centes que confirmem as experiências da mente e 
sejam comprovadas pelo pensamento? 

Que valor tem a religião desprovida de provas 
suficientes e sólidas que confirmem a veracidade 
do pensamento, a veracidade dos ensinamentos 
e dos métodos, e convençam o pensamento, com 
seus argumentos, a se submeter? Que valor tem a 

fé - mesmo que seja forte e encha o coração e a 
consciência do indivíduo - se seu pensamento é 
de um ímpio ou de um ignorante? Que valor tem 
a vida dividida entre um coração crente e um pen-
samento ímpio? 

Certamente, é um desvio injurioso, rejeitado 
pelo livre pensador que deseja que a fé esteja base-
ada em seus pensamentos, suas observações e leve 
ao seu convencimento; que a sua religião seja tanto 
da mente quanto do coração e do espírito, da cons-
ciência e do desejo, secreto e manifesto. 

Apenas as pessoas néscias é que acreditam sem 
pensar, agindo conforme um desvio manifesto.

Certamente, a verdadeira religião é confirma-
da por argumentos incontestáveis. É impossível 
que Deus obrigue as pessoas crerem numa religião 
qualquer se esta não estiver acompanhada por ar-
gumentos que convençam as mentes, preencham as 
almas, tranqüilizem os corações. 

É impossível que Deus imponha a toda a hu-
manidade uma religião qualquer, sem aceitar ne-
nhuma outra, sem tornar seus argumentos válidos 
em todos os tempos, suficientes em todo lugar, que 
revelem a ambigüidade, iluminem o caminho e eli-
minem a escusa.

Com base nesses argumentos reveladores for-
ma-se o perfeito convencimento que domina a men-
te, satisfaz a fé perfeita do coração, gera a orienta-
ção perfeita que condiciona todas as tendências da 
alma e ilumina os seus horizontes. 

De nada vale a fé que não brota da mente e 
não possui qualquer demonstração firme. É devido 
à mente orientadora e ao argumento correto que 
distinguimos entre o adorador verdadeiro e o ado-
rador dos mitos: “Quem invocar outra divindade 
junto com Deus, sem prova para isso, saiba que 
a sua prestação de contas incumbirá só ao seu 
Senhor. Sabei que os incrédulos jamais prospe-
rarão.” (23:117).

A fé cega, na maioria das vezes, é mais efe-
tiva e mais marcante na pessoa do que a fé com 
conhecimento de causa. Talvez isso ocorra para 
a pessoa suprir a sua incapacidade no âmbito da 
visão e do pensamento, mesmo que seja de forma 
inconsciente.

Será que a crença no Deus Verdadeiro e na re-
ligião correta é vista como uma coisa só, sem di-
ferença nas posições e sem distinção nas situações 
das pessoas? 

A distância é muito ampla entre a fé inteli-
gente e a fé néscia, entre uma fé baseada na visão 
precisa e na demonstração esclarecedora e uma fé 
proveniente da herança familiar ou adquirida das 
conversas com os amigos.  

(Continua na próxima edição)   
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Almejamos 
esta vida 

por causa da

Para Refletir

VIDA fUTURA
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ntre as pessoas, há aquelas que tornaram 
a vida terrena o seu principal objetivo e 
a sua principal preocupação. Elas não 
pensam, noite e dia, a não ser nos seus 
assuntos individuais e interesses mate-
riais (bens, filhos, comida, bebida, terras 
e edifícios, indústria e comércio). Não se 
importam com os assuntos da crença e da 
fé, da educação e da moral, com os inte-

resses dos pobres, dos necessitados e os demais problemas 
da sociedade. Elas não se importam e não se preparam 
para as calamidades do Dia da Ressurreição.

Entre as pessoas há, também, aquelas que só pensam na 
Outra Vida, imaginando que o Paraíso é alcançado apenas com 
desejos. Elas, então, abandonam completamente os assuntos 
do mundo. Não ordenam a prática do bem, não coibem a prá-
tica do mal, não divulgam conhecimento algum nem comba-
tem a ignorância. Não praticam as obrigações, não oferecem 
sacrifício, isolando-se da sociedade, retraindo-se, dependendo 
em tudo dos outros. Alimentam-se do suor dos outros, contra-
riando o método dos profetas, dos enviados, dos escolhidos e 
dos virtuosos, que viveram do suor de seus rostos e dedicaram 
suas vidas para o bem de suas sociedades.

E
A incapacidade de avaliar os valores tanto da vida 

terrena como da Vida Futura e a relação entre elas faz com 
que alguns se dedicassem à vida terrena e esquecessem da 
Vida Futura. Outros buscam apenas o Paraíso, deixando 
de assumir as responsabilidades islâmicas que Deus, o Al-
tíssimo, lhes instituiu. 

O que é esta vida e o que é a Vida Futura?

Esta vida é uma passagem para a Morada Eterna.
Deus, o Altíssimo, criou a terra e colocou nela o ho-

mem, inspirando-o com mensagens orientadoras, selando-
as com o Islã, ordenando-lhe que adorasse somente a Ele 
e seguisse o Seu método para alcançar a felicidade na sua 
vida atual e Futura.

O homem não foi criado em vão, mas para cumprir 
a missão de Deus na sua vida terrena, permanecendo um 
tempo no purgatório e, então, sendo enviado para o julga-
mento. Ou é recompensado com o Paraíso, ou castigado 
com o Inferno. “Pensais, porventura, que vos criamos 
por diversão e que jamais retornareis a Nós?” (23-115).

O verdadeiro muçulmano vislumbra o mundo como 
ele é, de acordo com a sua natureza, percebendo, contem-



O verdadeiro muçulmano 

se preocupa tanto com as 

questões pessoais como 

com as questões sociais.
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plando e estudando a organização do universo, longe tanto 
do monasticismo quanto do materialismo.

O verdadeiro muçulmano se preocupa tanto com as 
questões pessoais como com as questões sociais. Segue 
fielmente as leis islâmicas e se preocupa em defendê-las, 
desfrutando das coisas boas que Deus permitiu para Seus 
servos: “Dize-lhes: Quem pode proibir os adornos de 
Deus e o desfrutar os bons alimentos que Ele preparou 
para Seus servos? Dize-lhes: Estas coisas pertencem aos 
que crêem, durante a vida neste mundo; porém, serão 
exclusivas dos crentes, no Dia da Ressurreição” (7:32).

O verdadeiro muçulmano almeja, com as suas 
obras, a felicidade da Morada Eterna. Ele está longe, na 
consecução de seus objetivos, de se eternizar na terra. 
Não age como o animal irracional, que não se importa 
a não ser com o seu alimento, e se recusa a crer que o 
mundo seja o seu objetivo principal: “Ó crentes, que 
sucedeu quando vos foi dito para partirdes para o 
combate pela causa de Deus, e vós ficastes apegados 
à terra? Acaso, preferíeis a vida terrena à Outra? 
Que ínfimos são os gozos deste mundo, comparados 
com os do Outro!” (9:38).

O mundo é uma etapa que o muçulmano vive no em-
penho e na obediência, é um gozo efêmero que lhe traz, 
também, temor; é uma passagem para a morada eterna: “Ó 
povo meu, sabei que a vida terrena é um gozo efêmero, 
e que a Outra Vida é a morada eterna!” (40:39).

A Vida Futura é a colheita da vida terrena

A Morada Futura é a Vida Eterna, na qual o homem 
será feliz ou infeliz de acordo com os seus atos terrenos. 
“Quem tiver transgredido, e preferido a vida terrena, 
esse certamente terá a Fogueira por morada. Ao con-
trário, quem tiver temido o comparecimento ante o seu 
Senhor e se tiver refreado em relação à luxúria, terá o 
Paraíso por abrigo.” (79:37-41).

O que foi mencionado no Alcorão Sagrado e no no-
bre método do Profeta (S), quanto à censura do mundo, à 
advertência quanto a ele, não significa deixar de atuar nele 
e isolar-se da sociedade. O objetivo é censurar a dedica-
ção estrita aos desejos mundanos, condenar a entrega à 
desobediência, o envolvimento exclusivo com o dinheiro 
e a posição, a preferência da vida terrena aos atos, ao em-
penho e ao sacrifício pela causa de Deus.

O Islã ordena a construção da terra, a prática dos ri-
tuais, a divulgação da justiça, incentivando o esforço hu-
mano em todos os quadrantes do planeta para, dessa ma-
neira, se auferirem os bens lícitos. Isso fica muito claro em 
alguns ditos do Santo Profeta (S.): “Não há nenhum bem 
naquele que não gosta de auferir dinheiro lícito para prote-
ger com ele o seu rosto, auxiliar a sua religião e ajudar os 
seus parentes.” O Islã estipula a procura do conhecimento, 
sua divulgação e ensino. “Quem trilhar um caminho para o 
conhecimento, Deus lhe proporcionará um caminho para 
o Paraíso.” Entre outros ditos célebres.

Os que deixam a Vida Futura por causa desta vida 
não são verdadeiramente muçulmanos, porque se desviam 
do método de Deus, dando preferência a um gozo efême-
ro e gosto passageiro, em detrimento de um Paraíso do 
tamanho dos céus e da terra, que foi preparado para os 
tementes.

Não é muçulmano, também, quem deixa o mundo 
por causa da Outra Vida, pois isso indica a procura do 
gozo eterno por meio da preguiça e negligência, contra-
riando as ordens e as proibições de Deus.

A obtenção da Vida Futura depende da procura terre-
na de acordo com o método divino. O mundo é a plantação 
e a Vida Futura é a colheita.

O Islã censura o amor ao mundo pelo mundo.
O Islã ordena o amor ao mundo para se obter a Vida 

Futura. 
Os atos são avaliados de acordo com as intenções, 

e cada um alcançará o que busca de acordo com suas in-
tenções. “A quem quiser as coisas transitórias (deste 
mundo), atendê-lo-emos prontamente com o que de-
sejar; a quem Nos aprouver, porém, destiná-lo-emos 
ao Inferno, em que entrará envergonhado, rejeitado. 
Aquele que anelar a Outra Vida e se esforçar por 
obtê-la, e for crente, terá os seus esforços retribuídos” 
(17:18-19).

O método do Islã, nas suas instituições e leis, nos 
seus pensamentos e moral, nos seus sentimentos e conhe-
cimentos, é a única garantia para a obtenção da orientação 
completa, a verdadeira felicidade, a divulgação da justiça 
e do bem-estar entre as pessoas.

O método do Islã é única segurança para se obter 
o equilíbrio entre as necessidades do mundo e da Outra 
Vida, a restituição da segurança, da tranquilidade e do des-
canso para a humanidade.

Isso porque Quem instituiu o Islã foi o Criador do 
homem, o Autor do Universo, a Ele pertence o início e o 
fim, Ele é o Soberano no Dia do Juízo, o dia em que as 
pessoas se apresentarão ao Senhor do Universo, o mais 
equânime dos juízes. “Ó Senhor nosso, concede-nos a 
graça deste mundo e do futuro, e preserva-nos do tor-
mento infernal!” (2:201) 



Qual é o Significado da Lei

o examinarmos os diversos atos 
que compõe a vida humana, con-
cluímos que podemos dividí-los 
da seguinte forma:

1. Uma parte diz respeito à rela-
ção do homem com o seu Cria-
dor, como a oração, o jejum, a 
peregrinação, etc.
2. Uma parte diz respeito à rela-
ção do homem consigo próprio, 

como a higiene, a purificação, a conservação da vida, etc.
3. Outra parte se situa no círculo da relação do homem 
com os outros, como a relação com a família, com a so-
ciedade, com a nação, no que diz respeito aos direitos do 
casal, da herança, do comércio, da jurisprudência, da polí-

No Âmbito

A

Parte 3

Jurisprudência

DAS LEIS 
ISLÂMICAS

tica e dos direitos trabalhistas.
4. Uma parte representa a relação do homem com os animais, 
com as plantas, com a natureza e o que esta possui de benefí-
cios e riquezas, ou a relação com as coisas, com a produção, 
com a matéria, como a bebida inebriante, o ópio,  etc.
5. A relação do conhecimento científico e intelectual em 
relação a tudo o que foi citado acima.

Todas essas relações são intrincadas e necessitam de 
organização para se evidenciar sua obrigatoriedade, proi-
bição e permissão.

A essa organização de regras e limites que regula-
mentam a relação do homem em seus múltiplos aspectos 
damos o nome de “lei”. Por exemplo, o Islã instituiu o co-
nhecimento de Deus, a prática da oração, da justiça social 
e econômica, a disposição dos bens terrenos para todos, 
proibindo a injustiça, as bebidas inebriantes e a calúnia. 
Determina a impureza da urina e considera que a pessoa 
que mata outra, intencionalmente, estando a ela vinculada 
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por herança, está proibida de herdar seus bens.
Neste comenos, percebemos que o Islã limitou a atitude e instituiu a 

lei, cujo objetivo é organizar a vida e as diferentes relações humanas. Essa 
lei tem como fonte Deus, glorificado seja. Portanto, de um ponto de vista 
estritamente islâmico,  lei é “o conjunto de regras de inspiração divina que 
organiza a vida humana e suas diferentes relações.”

Por isso, o círculo dessas leis se amplia de acordo com a ampliação do 
círculo da vida, em todas as suas ocorrências.

A lei islâmica abrange uma enorme potência legislativa, uma aptidão 
incomparável de multiplicação e dedicação legislativa. Esse é o segredo 
da eternidade da lei islâmica, da fonte de sua vitalidade e autenticidade. 
O muçulmano encontra uma lei para tudo que interessa a suas atividades 
ou descobertas. Não há uma questão, pequena ou grande, na vida, ligada à 
relação do homem, que não tenha uma lei e uma posição legislativa deter-
minada. Ela evidencia a responsabilidade do homem, a sua função prática 
de forma claramente legal, de acordo com a lei islâmica, que diz: “Não há 
uma ocorrência que não tenha uma lei divina que a regulamente.”

Depreende-se disso, também, que o homem responsável desfruta, 
de um lado, de uma clara e exata visão de comportamento, e de outro, 
de um critério prático, por meio do qual consegue limitar e precisar suas 
práticas diárias.

Esse critério prático está à disposição do homem desde a idade da 
responsabilidade legal e sua orientação deve ser seguida. A lei lhe asse-
gura tanto a felicidade e a utilidade das coisas como rechaça a corrupção 
e as causas da infelicidade.  

No Âmbito
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FENICIA MATRIZ  Rua Maria Vieira Ribeiro, 362 PABX:  6781-7462
FENICIA CARRÃO I Av. Conselheiro Carrão, 3410 Fone:  2295-6562
FENICIA SAPOPEMBA Av. Francisco Matias, 48 Fone:  6110-9627
FENICIA COZINHAS  Av. Eduardo Cotching, 2129 Fone:  6674-1513
FENICIA CRUZEIRO Av. Estrada Serra de Itaqueri, 137 Fone:  6297-5167
FENICIA ANÁLIA FRANCO Rua Emílio Marengo, 300 Fone:  6671-2056
FENICIA FORMOSA Av.  Eduardo Cotching, 2129 Fone:  6674-1513
FENICIA GUARULHOS Rua Capitão Gabriel, 128 Fone:  6409-4576
FENICIA SÃO BERNARDO Rua Marechal Deodoro, 917 Fone:  4124-6751
FENICIA LAPA I Rua Clemente Alvarez, 66 Fone:  3641-6702
FENICIA LAPA II Rua Clemente Alvarez, 77 Fone:  3641-4918
FENICIA MARECHAL TITO I Av. Marechal Tito, 336 Fone:  6297-5396
FENICIA MOGI Rua Cel. Souza Franco, 427 Fone:  4798-2452
FENICIA ITAIM Rua Marechal Tito, 4348 Fone: 6572-1970
FENICIA DIADEMA Av. São José, 144 Fone:  4044-9628
FENICIA SANTO ANDRÉ Rua Gal. Glicério, 217 Fone:  4990-0610
FENICIA SÃO MATEUS I Av. Mateo Bei, 2701 Fone:  6919-4429
FENICIA SÃO MATEUS II Av. Mateo Bei, 30091 Fone:  6919-9764

FENICIA SÃO MATEUS III Av. Mateo Bei, 3314 Fone:  6919-2856
FENICIA PENHA I Av. Penha de França, 499 Fone:  6647-1433
FENICIA PENHA II Av. Penha de França, 378 Fone:  6647-2867
FENICIA SÃO MIGUEL PAULISTA  Rua Arlindo Colaço, 303/313 Fone:  6297-5499
FENICIA PINHEIROS Rua Teodoro Sampaio, 2477 Fone:  3816-3357
FENICIA GUAIANAZES Rua Hotelo Augusto Ribeiro, 187 Fone:  6554-1900
FENICIA SUZANO Rua Gal. Francisco Glicério, 306 Fone:  4742-9073
FENICIA SABRINA Av. Milton da Rocha, 140 Fone:  6951-9974
SHOPPING CENTER PLAZA Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 Fone:  6163-8822
SHOPPING INTERLAR Av. Interlagos, 2225 - Loja 161 Fone:  5564-0061
SHOPPING INTERLAR Av. Aricanduva, 5555 - Loja 139 Fone:  6721-3322 
SHOPPING INTERLAR Av. Aricanduva, 5555 - Loja 148 Fone:  6721-5898
SHOPPING INTERLAR Av. Aricanduva, 5555 - Loja 182 Fone:  6721-5902
SHOPPING INTERLAR Av. Aricanduva, 5555 - Loja 159 Fone:  6726-9647
FENICIA 19 DE JANEIRO Av. 19 de Janeiro, 115 Fone:  2295-6562
FENICIA ITAQUERA Av. Padre Viegas de Menezes, 469 Fone:  6153-7244
FENICIA SANTO AMARO Alameda Santo Amaro, 66 Fone:  5523-9901



1 - Allama significa “jurisconsulto” (NE).
2 - Sayyed significa “senhor”. Dentro da Escola de Pensamento Islâmico Jaafarita, trata-se de um título concedido às pessoas, notadamente os religiosos, que 
descendem diretamente da genealogia do Profeta Muhammad (S.) (NE).

Allama1  Sayyed2  Mohammad Hussein Fadlallah

Deus, glorificado e exaltado seja, confirmou a questão da bondade no movimento islâmico, considerando-a o moto 
básico da religião. Ele prescreveu o método do diálogo, que deve ser exercido da melhor forma possível pelo muçul-
mano, quando este encontra divergência na questão religiosa, ideológica ou política com seu interlocutor. Com base 
em seu conhecimento profundo sobre o Alcorão Sagrado, o Allama Senhor Mohammad Hussein Fadlallah, analisou a 
questão, esclarecendo os seus significados e as suas evidências. Assim, para contradizer o que alguns ocidentais pen-
sam, entendem e defendem, acusando erroneamente o Islã de propugnar o terrorismo e o uso da violência, achamos 

por bem apresentar algumas considerações que Sua Eminência faz a respeito deste tema. 

O Significado da Bondade e da Violência

entre os assuntos que pontuam na 
marcha do comportamento huma-
no, tanto em seus aspectos negativos 
quanto positivos, está o significado 
da bondade e da violência. O que 
consideramos aqui como bondade é 
a atitude de flexibilidade quanto aos 
sentimentos dos outros, de forma 
que o pensamento chegue por meio 

da exortação pacífica e respeitosa, que abre a mente com 
facilidade, abre o coração com amor, utilizando o método 

O Significado 
da Bondade 

No Islã
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Sabedoria

D
da tolerância. Quando nos dirigimos aos outros com tole-
rância, usando palavras suaves, que não afrontem os seus 
sentimentos dos outros, não alteramos a sensibilidade do 
próximo e não nos afastamos da senda reta. 

Assim, quando quisermos nos relacionar com os ou-
tros, mesmo que seja dentro do âmbito familiar - com os 
pais, os filhos e o cônjuge - quer seja o relacionamento 
do marido com a esposa ou vice-versa, devemos adotar 
o sistema da tolerância, que respeita os sentimentos dos 
outros, sem causar-lhes traumas psicológicos e até mesmo 
físicos. Pois esse é o caminho mais cordial e eficiente para 
introduzir nossas idéias nas mentes dos outros, atraindo a 
sua bondade, sentimento e disponibilidade de ouvir. Que 



3 - Em árabe, Ahlal Kitab, ou seja, os judeus e os cristãos (NE).

“ Dialoga com eles de maneira benevolente ”
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a palavra do coração que atrai o coração do outro seja a 
mesma palavra da mente que atrai a mente do outro.

Quanto ao método da intolerância e da rudeza, que mui-
tas vezes leva à violência oral e física, é representado pelas 
injúrias, dirigidas a quem não se confia, ou contra quem se 
tem algum problema. O objetivo, neste caso, é enervar ou pres-
sionar os sentimentos do próximo, fazendo-o sentir-se com a 
honra difamada e desafiado, fazendo-o se sentir que nós esta-
mos em posição superior. É dessa maneira que muitas pessoas 
agem ou falam, apresentando ar de superioridade, imaginando 
– e apenas imaginando – possuir uma posição superior.

Isso acontece em vários momentos do relacionamen-
to com a outra pessoa. A questão do relacionamento hu-
mano diz respeito ao próximo e deve basear-se no respeito 
ao seu pensamento, não inferiorizá-lo. Deve-se tratar o 
vício de seu raciocínio da melhor forma possível, deba-
tendo com racionalidade e lógica, de forma que se possa 
convencer o outro. Tratá-lo com crispamento, quer o erro 
seja político, religioso, ou relativo às relações familiares, 
acusando-o arrogantemente de extravio e incredulidade, 
sem apresentar um ponto de vista contrário baseado na 
lógica, significa fechar o coração dele à nossa frente.

Esse pensamento foi confirmado pelo Alcorão Sa-
grado, que abordou nossos relacionamentos com a ou-
tra pessoa no lar, no mercado ou na sociedade. Lemos 
as palavras do Altíssimo, que alerta: “E dize aos Meus 
servos que digam sempre o melhor” (17:53). Se nós 
quisermos falar com os outros, devemos usar a melhor 
palavra, a palavra que une e não a que separa, a que gera 
o amor e não o ódio, a palavra que penetra na mente do 
outro, levando em consideração o seu nível intelectual, 
tendo piedade em relação ao seu ponto de vista e sua 
aptidão para o diálogo. Da mesma forma que nós esco-
lhemos a melhor fruta, a melhor casa, a melhor roupa, 
porque isso reflete nossa posição em relação ao alimento, 
à bebida, à vestimenta, da mesma forma devemos esco-
lher as palavras, porque a palavra ajuda a selar a paz ou 
faz ingressar numa guerra, despertando o sentimento da 
raiva, “porque Satanás causa dissensões entre eles”. 
O Satanás penetra no “âmago” da palavra para perscru-
tar nosso íntimo e causar discórdia, “pois Satanás é um 
inimigo declarado do homem” (17:53).

O Diálogo de Maneira Benevolente

Se nós quisermos discutir com os outros – e as pes-
soas têm diferenças religiosas, ideológicas, políticas, so-
ciais, etc. entre si – é natural que essas diferenças gerem 
debates e suscitem o surgimento de opiniões diferentes. 
Como se discute com os outros? Deus, o Altíssimo, diz: 
“Convoca (os humanos) à senda do teu Senhor com 
sabedoria e uma bela exortação; dialoga com eles de 
maneira benevolente” (16:125). 

Mesmo com o Povo do Livro3 , Deus, exalta-
do seja, nos ordena dialogarmos de maneira benevo-
lente. Se tivermos algum desacordo com o ponto de 
vista dos outros, Deus ordena que escolhamos o mé-
todo mais cordial, para transformar a dissensão em 
amizade: “Jamais poderão equiparar-se a bondade” 
- o método de benevolência - “e a maldade!” - o mé-
todo de violência. “Repele o mal da melhor forma 
possível, e eis que aquele que nutria inimizade por 
ti converter-se-á em íntimo amigo!” Isso exige em-
penho e forte temperamento: “Porém a ninguém se 
concederá isso, senão aos tolerantes, e a ninguém 
se concederá isso, senão aos bem-aventurados.” 
(41:34-35). Isso é o que nos faz ganhar o mundo. 

Há alguns indivíduos que não estão preparados 
para discutir de maneira educada ou dialogar. Eles 
preferem exibir a sua força, seus “músculos”. Por 
isso, Deus, exaltado seja, recomendou, na discus-
são, a melhor forma possível, mesmo com os injus-
tos: “A quem vos agredir, rechaçai-o, da mesma 
forma” (2:194). É como Deus, exaltado seja, ensina 
o Seu Profeta Noé (AS), quando o seu povo zomba-
va dele enquanto ele estava construindo a arca num 
local sem água. Deus, o Altíssimo, disse: “Se zom-
bardes de nós, zombaremos de vós, tal como o 
fazeis” (11:38). Porém, quem busca o diálogo, deve 
dialogar de forma benevolente, porque Deus, exalta-
do seja, coloca cada coisa em seu devido lugar.

O Método de Bondade e de Misericórdia é a Base do 
Comportamento

No Islã, a base do comportamento humano é a bon-
dade; que o homem trate de todas as suas questões, consi-
go próprio e com os outros com tolerância e bondade, nas 



... o Islã nos ensina a 
sermos amigos do 

mundo, a seguirmos 
métodos que nos fazem 

conquistar amigos ...
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palavras e nos atos. Deus, glorificado e exaltado seja, diz, 
ao Se dirigir ao Seu nobre Mensageiro, indicando o mé-
todo de seu relacionamento com seus companhei-
ros os demais: “Pela misericórdia de Deus, foste 
gentil para com eles; porém, tivesses tu sido in-
sociável ou de coração insensível, eles se teriam 
afastado de ti” (3:159). Por isso, quando o Pro-
feta (S) se dirigia aos outros, aos seus familiares, 
seus parentes, seus companheiros e a todos que se 
relacionavam com ele, fazia-o com boa e flexível 
palavra, que abria a mente e o coração do próximo. 
As pessoas o seguiram porque ele utilizou o método 
que respeita aos outros, sem demonstração de dure-
za, insensibilidade ou maltrato. Com tuas palavras, 
óh, Mohammad, tu não foste indecente, nem falaste 
com as pessoas de forma indecente. Tu não foste 
maledicente, nem amaldiçoaste quem discutiu con-
sigo, mas uma pessoa benevolente, misericordiosa, 
estudaste os pontos fracos das pessoas e tiveste mi-
sericórdia de sua debilidade, sem pressioná-las.

Deus, glorificado seja, confirma ao Mensageiro 
(S) que o segredo de seu sucesso missionário foi a 
atenção das pessoas às suas palavras, a permanência 
ao seu redor, sendo o Mensageiro de coração compa-
decido. Sua língua pronunciava as palavras que pene-
travam seus corações e suas mentes. Ele lhes dirigia 
um olhar humano e afável, que superava todas as po-
sições. Deus lhe concedeu a função mais importante 
da humanidade. Ele foi o companheiro flexível, que 
perdoava as pessoas que cometiam erro. 

O homem de missão, o líder, deve avaliar as con-
dições dos seus seguidores e as condições das pessoas 
que convivem com ele, perdoando as faltas cometidas, 
tratando-os com inteligência, benevolência, fazendo-
os sentirem-se confiança. Uma das virtudes do líder 
é fazer os pensamentos de seus seguidores brotarem 
e se moverem com ele ao passo em que as questões 
se apresentam: “Consulta-os nos assuntos” (3:159). 
Consulta-os na guerra e na paz, nas questões ativas 
na organização da sociedade. Incentiva-os a pensar, 
não os tornando meros seguidores da liderança sem 
compreenderem as questões pertinentes a ela. Trans-
forme cada um deles em projeto de líder, fazendo-

os se acostumar a pensar e planejar. Se ingressarem 
com motivação num projeto qualquer, eles sentirão a 
importância do projeto como a liderança sente. Este 
proceder contraria o roteiro seguido por muitos líde-
res, que olham para seus seguidores como a pessoa 
olha para um grupo de ignorantes que nada fazem 
além de ovacionar e bater palmas.

Nós sabemos que o Profeta (S) foi agraciado por 
Deus com o conhecimento que lhe permitia não con-
sultar a ninguém. Porém, Deus quis, por intermédio de 
Seu Mensageiro, apresentar um método educacional 
como base para o pensamento e para a crítica do líder, 
porque as lideranças futuras após Mohammad (S) não 
seriam todas mensageiras de Deus. Por isso, é dever da 
liderança consultar a base, apresentando-lhe os seus 
planos, a não ser os planos secretos, que não podem 
ser completamente expostos. Esses devem ser expos-
tos aos especialistas e aos responsáveis: “E quando 
te decidires, confia em Deus, porque Deus aprecia 
aqueles que (n’Ele) confiam” (3:159).

O Profeta (S), Exemplo e Modelo

Nós sabemos que o Profeta (S) foi o Mensageiro 
benevolente com seus companheiros e com as pessoas 
ao seu redor. Deus, glorificado e exaltado seja, descre-
veu-o claramente quando Se dirigiu aos muçulmanos, 
informando-os a respeito da personalidade do Profeta 
(S): “Chegou-vos um Mensageiro de vossa raça, que 
se entretece com o vosso infortúnio, anseia por pro-
teger-vos, e é compassivo e misericordioso para com 
os crentes” (9:128).

Essa foi a característica do Mensageiro de Deus, 
que tinha compaixão e misericórdia em relação aos ou-
tros e se preocupava com os problemas da sua comuni-
dade. Era flexível com as palavras e de coração sensí-
vel. A sua preocupação era a bondade e a solução dos 
problemas com retidão. 

É dever de todos os líderes, em todas as situações, 
quer a questão seja de ordem jurídica, política, social, 
ou de segurança, seguir o exemplo do Mensageiro de 
Deus, porque Deus diz: “Realmente, tendes no Men-
sageiro de Deus um excelente exemplo para aqueles 
que têm esperança em Deus e no Dia do Juízo Final, 
e invocam Deus freqüentemente” (33:21). 

Isso é que o crente deve seguir. Deve tratar as 
questões de forma pacífica e bondosa para com o pró-
ximo, até quando for responder uma interpelação. Se 
acontecer um problema e entre a bondade e a vio-
lência a pessoa optar pela primeira, a recompensa de 
Deus certamente será maior. Isso é corroborado pelas 
palavras do Altíssimo: “Jamais poderão equiparar-
se a bondade e a maldade! Repele (óh, Moham-
mad) o mal da melhor forma possível, e eis que 
aquele que nutria inimizade por ti converter-se-á 
em íntimo amigo!” (41:34).



4 -   O cumprimento correto seria “Assalamu ‘aleik”, ou seja “Que a paz esteja convosco” (NE).

Quando a bondade
é acrescentada a algo,
embeleza-o, e quando 
é tirada dele, enfeia-o

O Profeta (S)
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O Islã, a Religião da Bondade

Por isso, falamos com clareza que o Islã nos ensina 
a sermos amigos do mundo, a seguirmos os métodos que 
nos fazem conquistar amigos e nos ensina a não lutar, a 
não ser em defesa própria. A tradição do Profeta (S) diz: 
“Se a bondade fosse algo concreto, Deus não teria criado 
nada mais belo que ela.”

Essa é a linha do Islã: bondade e não violência, por-
que a bondade é o que permite que a nossa comunidade 
seja uma comunidade de justiça, de paz e de amor. A maior 
parte dos problemas que acontecem em nossa sociedade é o 
resultado do relacionamento violento entre seus membros, 
onde o forte comete violência contra o fraco. Da mesma 
forma, o fraco que possui um pouco de força comete vio-
lência contra quem é ainda mais fraco que ele.

O Vínculo Entre a Crença e a Bondade

A respeito disso, o Mensageiro de Deus (S) disse: 
“Deus é Bondoso e ama a bondade. Ele concede pela bon-
dade o que não concede pela violência.” Se uma pessoa ten-
tar resolver o problema pelo método de tolerância, Deus o 
recompensará com a solução do problema mais do que o 
recompensará pela solução obtida por método violento.

A respeito disso, há um caso que aconteceu com o 
Profeta (S). Ele estava sentado, e a sua esposa, a mãe dos 
crentes, Aisha, estava ao seu lado. Um judeu passou e sau-
dou o Profeta (S) de forma ambígua, com uma espécie dis-
simulada de maldição de morte. O judeu disse: “Assamu 
‘alaik: (Que o veneno esteja contigo)4 .” O judeu quis en-
ganar o profeta e zombar dele perante o seu grupo. O Pro-
feta (S) respondeu, com toda calma: “Wa ‘alaik” (e esteja 
contigo). Ao ouvir o judeu, Aicha ficou furiosa e começou 
a insultá-lo. Ela não prestou atenção à resposta do Profeta 
(S). Ele olhou para ela com toda calma e lhe disse: “Óh, Ai-
cha, as palavras injuriosas, se fossem representadas, teriam 
a forma de maldade. Quando a bondade é acrescentada a 

algo, embeleza-o, e quando é tirada dele, enfeia-o.” Dessa 
maneira explicou a ela o que havia respondido ao judeu.

Esta é uma conduta louvável que o Mensageiro de Deus 
(S) usou para nos dizer que mesmo para a maldade pode se 
dar uma resposta condizente, sem nada lhe acrescentarmos 
ou causarmos problemas. Deus, o Altíssimo, diz: “A quem 
vos agredir, rechaçai-o, da mesma forma” (2:194). Isso para 
que se crie um ambiente de paz na vida das pessoas. 

A questão da fé foi vinculada à bondade. O Imam 
Báquir (AS) disse: “Quem for agraciado com a bondade é 
agraciado com a fé.” Ele disse, também: “Cada coisa tem um 
cadeado e o cadeado da fé é a bondade”, levando-se em con-
sideração que o homem que não é bondoso, troca a bondade 
pela violência. Se ele utilizar o método de violência, isso o 
levará ao estado colérico, quer através de palavras ou de atos. 
Talvez essa cólera possa levá-lo a perder o seu equilíbrio e 
sua razão a ponto de tirar a fé de seu coração. A bondade 
elimina o método da violência por causa da conservação da 
fé. O Imam Assádiq (AS) disse: “Toda vez que a bondade 
abandona uma casa, a beneficência a abandona também.”, 
porque a violência conduz à maldade. O Profeta (S) deseja 
que sejamos bondosos até em nosso tratamento aos animais, 
não somente às pessoas. Uma tradição narra que o Profeta 
(S) disse: “Deus ama a bondade e ajuda na sua prática. Se 
vocês montarem animais débeis, devem fazê-los pastar onde 
lhes será benéfico. Se a terra for árida, deve ser evitada, se for 
fértil, deixem que os animais pastem nela.” O Profeta (S) fala 
das pessoas que viajam juntas, ou enfrentam alguma situação 
difícil. Deus recompensa mais a pessoa que acompanha a ou-
tra para cuidar dela. Ele disse: “Toda vez que duas pessoas 
viajarem juntas, a pessoa que terá mais mérito e será mais 
recompensada é a que for mais bondosa para com a outra.” 
Isso em relação ao companheiro. Que dirá do casal! O mais 
amado entre os dois - e que será mais recompensado - é quem 
for bondoso e companheiro de seu cônjuge, não for violento 
muito menos duro com ele. O mesmo acontece na relação do 
pai com os filhos, do irmão com os irmãos, do empregador 
com os empregados, e isso em todos os setores. A tradição do 
Imam Assádiq nos informa que a bondade não é benéfica so-



A questão do relacionamento 
humano diz respeito ao 

próximo e deve basear-se no 
respeito ao seu pensamento, 

não inferiorizá-lo.

5 - Isto é, os 12 Imames Infalíveis, descendentes do Profeta Mohammad (S.), começando com o Imam Ali bin Abi Tálib e terminando com o Imam Azzamán Al-
Mahdi (f.a.)
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mente na vida futura, mas também nesta vida. Ele (AS) disse: 
“Quem for bondoso nos seus relacionamentos obterá o que 
quiser das pessoas”. É da natureza humana que, se virmos 
bondade em alguma pessoa, passemois a amá-la e ajudá-la.

A Bondade nos Relacionamentos e na Responsabilidade

Estamos, perante todos os acontecimentos envolvendo o 
Mensageiro de Deus (S) e os Imames da Casa Profética (AS)5 
, necessitados de adotar o método de conduta social aplica-
do por eles. É o método da bondade nos relacionamentos, no 
convívio e na responsabilidade. O Próprio Deus, o Altíssimo, 
deseja que, quando pratiquemos os rituais da religião, não se-
jamos duros conosco mesmos. Lemos na tradição do Profeta 
(S): “Essa religião é sólida; assim, lidais com ela delicada e 
suavemente. Não queirais odiar a adoração a vosso Senhor.” 

Vamos imaginar uma pessoa praticando a oração desde 
a alvorada até a noite, jejuando por toda a vida. É natural que 
enfraqueça nela a vontade da continuidade da prática, uma vez 
que deseje descansar, por exemplo. Se ela for dura consigo 
mesma e vedar a satisfação de suas necessidades vitais, como 
o descanso merecido, complicará o seu método. O Imam As-
sádiq (AS) disse: “Meu pai me viu com o suor escorrendo de 
meu rosto durante a volta da Caaba. Ele me disse: ‘Filho, Deus 
aceita de ti menos que isso.’” A violência fatiga a nossa vida 
social, familiar, política ou religiosa. É nosso dever transformar 
a nossa sociedade em um ambiente fraternal, de amizade e de 
amor, para que sejamos como o Profeta  (S) disse: “Nenhum 
de vós será verdadeiramente crente até que ame em relação ao 
seu irmão o que ama para si mesmo, e desgoste em relação a 
ele o que desgosta para si mesmo.”

Rejeição da Violência Contra a Mulher
 
Há vários tipos de discriminação do homem con-

tra a mulher. Até nos países chamados “desenvolvidos” 
a violência é representada de várias formas, tanto como 
agressão, tortura ou assassinato da mulher, como coer-
ção psicológica (assédio). Percebemos esse fenômeno em 

nossa sociedade por meio da percepção quotidiana ou dos 
programas de televisão e outros meios de comunicação, 
que muitas vezes representam a mulher numa condição 
inferiorizada, explorada sexualmente e atuando como ins-
trumento de propaganda de bens e serviços. Alguns estu-
dos levados a efeito nos Estados Unidos revelaram que as 
mulheres são as mais atingidas pela AIDS por causa das 
práticas violentas do homem contra elas. A violência do 
homem contra a mulher é totalmente rejeitada pelo Islã.

Durante a vida conjugal, por exemplo. Deus, o Altíssimo, 
diz: “E harmonizai-vos com elas, pois se vos antipatizardes 
com elas, podereis estar antipatizando com algo que Deus 
dotou de muitas virtudes.” (4:19). Assim, Deus dá opção ao 
ser humano na vida conjugal: “Tereis de retê-las dignamente 
ou separar-vos delas com benevolência” (2:229).

Há alguns homens que tentam abandonar a mulher sem 
se divorciar dela. Outros exigem que a mulher lhes conceda 
uma parte do dote ou por inteiro para que ele não se divorcie 
dela. Deus, exaltado seja, diz: “Nem as atormenteis, com o 
fim de vos apoderardes de uma parte daquilo com que as 
tenhais dotado” (4:19). Deus nos esclarece que não é permi-
tido ao homem tirar o dote de sua esposa por imposição. Ele 
diz: “E como podeis tomá-lo de volta depois de haverdes 
convivido com elas íntima e mutuamente, se elas tiveram, 
de vós, um compromisso solene?” (4:21)

Há outro tipo de violência representado pela expul-
são da esposa de sua casa. Isso é ilícito porque é dever do 
homem deixar a esposa residir na casa enquanto estiver no 
círculo conjugal.

Há a questão da agressão da mulher. O Islã não faz 
distinção entre o bater na esposa e o bater em qualquer outra 
mulher. Essa violência é totalmente proibida. O mesmo se 
dá em relação à violência verbal, quando o marido insulta 
a esposa. Isso também é proibido, porque não há diferença 
entre ela e qualquer outra mulher da sociedade. O contrato 
conjugal é como qualquer outro contrato, que o casal deve 
cumprir. O contrato permite ao casal o que era proibido 
para eles antes do matrimônio e coloca a responsabilidade 



de sustento sobre o homem: “Elas têm direitos equivalen-
tes aos seus deveres, de forma justa, embora os homens 
tenham um grau a mais sobre elas” (2:228).

O contrato conjugal não torna a mulher e o homem 
escravos um do outro. A questão se restringe aos direitos 
que o contrato aponta para ambos. Deus quis que a vida 
conjugal fosse baseada no amor e na piedade entre eles: 
“E colocou amor e piedade entre vós” (30:21). São um 
casal fisicamente, mas são irmãos na religião.

Quanto à filha, o pai ou o irmão não têm autoridade so-
bre ela para agredi-la ou insultá-la. É verdade que ela é filha, 

mas é irmã na fé. Quem tiver o direito de tutela, porém, 
não possui o direito de castigá-la. Se a mulher tutelada 
for agredida e o local da agressão ficar ao menos ver-
melho, o agressor deve pagar compensação.

 Por isso, é nosso dever nos educarmos de acor-
do com as instruções do Mensageiro de Deus (S), que 
provêm do Alcorão. Devemos adotar os métodos de 
bondade e de tolerância na nossa vida familiar, social 
e política. Esses são os aspectos da civilização: que 
reconheçamos e respeitemos os direitos dos outros, 
não caracterizando, simplesmente, o diferente como 
“incrédulo” ou “ateu”. O Profeta (S) disse: “Tomem 
cuidado para não vos tornardes, depois de mim, incré-
dulos novamente, cada um amaldiçoando ao outro e 
cada um matando ao outro.”

Esse é o Islã. Ele não se restringe à oração, ao 
jejum, à peregrinação, mas deve  ser vinculado ao bom re-
lacionamento com as pessoas. Assim foi o Mensageiro de 
Deus (S). O papel das orações de sexta-feira, por exemplo, 
é o de ensinar e admoestar às pessoas como enfrentar os 
problemas sociais, políticos e espirituais, para que as nos-
sas orações sejam lições, e não meras inclinações e pros-
trações: “Porém, se ao se depararem com o comércio 
ou com a diversão, se dispersarem, correndo para eles 
e te deixarem a sós, dize-lhes: O que está relacionado 
com Deus é preferível à diversão e ao comércio, porque 
Deus é o melhor dos provedores” (62:11). 



O Meio Ambiente e sua relação

COM O SER HUMANO

Atualidade
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e acordo com os cientistas, o meio am-
biente inclui todos os fatores externos 
que influenciam o cotidiano dos seres 
vivos. O meio ambiente, em relação 
ao homem, constitui o círculo em que 
ele vive, o que inclui o solo, a água, o 
ar e o que cada um dos três elementos 
possui de formações minerais ou de 
seres vivos. Também incorpora as di-

versas manifestações desses “entes”, como condições meteo-
rológicas, clima, ventos, chuvas, gravidade, magnetismo, etc., 
e os meios de troca entre esses elementos.

Falar sobre o meio ambiente, então, é falar de suas 
formações naturais, das circunstâncias e dos fatores em 
que os seres vivos vivem.

Alguns pesquisadores dividem o meio ambiente em 
duas partes principais, que são:
1. O meio ambiente natural: são as circunstâncias de 
cujo surgimento e existência o homem não participa. As 
suas manifestações são o deserto, os mares, o clima, a to-
pografia, a água de superfície e a subterrânea, a vida ve-
getal e animal. Enfim, o ambiente natural tem influência 
direta e indireta na vida da população, de plantas, animais 
e seres humanos.
2. O ambiente artificial: É formado pela infra-estrutura 
material que o homem construiu, as organizações sociais e 
as instituições que ele fundou. Então, pode-se analisar para 
esse que poderíamos considerar um “meio ambiente artifi-
cial” através da forma em que as comunidades organizam 
suas vidas e da maneira como modificaram o meio ambien-
te natural, para suprir suas necessidades. O meio ambiente 
“construído” inclui o uso do solo para a agricultura, para a 
residência, para a extração de minérios, a procura de recur-
sos naturais, para a instalação de regiões industriais, centros 
de comércio, escolas, institutos, vias, etc.

O meio ambiente, nas suas duas formas, natural e arti-
ficial, inclui todo elemento que compõe o globo terrestre. O 
próprio homem é um dos elementos do meio ambiente, que 
interage com os seus outros elementos, incluindo os seus se-
melhantes. Esse conceito abrangente foi definido pelo antigo 
Secretário Geral das Nações Unidas, U Thant. Ele disse: “Quer 
queiramos quer não, estamos viajando juntos sobre o globo 
terrestre. Não temos outra escolha racional a não ser trabalhar 
juntos para transformá-lo num ambiente em que possamos, 
juntamente com os nossos filhos, levar uma vida totalmente 
segura. Isso é exigido do ser humano, o único ser racional entre 
os seres vivos, que pode tratar o meio ambiente com bondade, 
utilizando-se dele sem degradá-lo ou destruí-lo.”

Os elementos do meio ambiente

Podemos dividir o meio ambiente, de acordo com as 
recomendações do Congresso de Estocolmo 1, em três tipos:

D
1. O meio ambiente natural: É formado por quatro sis-
temas interligados: camada atmosférica, sistema hídrico, 
solo e espaço aéreo, incluindo aí os elementos como água, 
ar, solo, minerais, fontes de energia, além da flora e da 
fauna. Tudo isso representa os recursos que Deus, exalta-
do seja, proporcionou ao homem para que extraia deles os 
elementos para a sua vida: alimentos, vestimenta, remé-
dios e abrigos.
2. O meio ambiente biológico: Inclui o ser humano, 
como indivíduo, família e comunidade. Inclui, também, 
os seres vivos. O meio ambiente biológico faz parte do 
meio ambiente natural.
3. O meio ambiente social: É o círculo de relações dos se-
res humanos entre si. São as relações básicas na organiza-
ção de qualquer sociedade, quer seja entre seus membros 
em um ambiente qualquer, entre sociedades semelhantes 
ou com ambientes distantes. Essas relações são formadas 
por sistemas sociais. O homem criou durante a longa eta-
pa de sua existência no planeta um ambiente cultural para 
auxiliá-lo na sua vida. Ele explorou a terra e penetrou no 
espaço marinho e sideral para conquistá-lo.

Os elementos do meio ambiente cultural do homem 
estão incluídos em dois setores básicos:
Primeiro: O setor econômico, que inclui tudo que o ho-
mem consegue produzir com seu trabalho, como a resi-
dência, o vestuário, os meios de transporte, os equipamen-
tos e aparelhos que utiliza na sua vida cotidiana, os bens 
e os serviços.
Segundo: O setor moral, que abran-
ge as crenças, valores, costumes, 
tradições, pensamentos e ativi-
dades artísticas, transmitidos 
por meio do conhecimento, 
seja ele espontâneo ou ad-
quirido.

Caso se 
considere o 

meio ambiente como o círculo onde 
o homem vive, adquire os bens e ser-

1 - Congresso internacional sobre meio-ambiente, que ocorreu na capital da Suécia, em 1972 (NE).
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viços essenciais para a sua vida (alimento, vestuá-
rio e abrigo, por exemplo) e se relaciona com seus 
semelhantes, então o seu principal dever é compre-
endê-lo devidamente em todas as suas dimensões 
(elementos constituintes, instituições e interações), 
agindo coletivamente para a sua proteção e aperfei-
çoamento, empenhando-se em adquirir bens lícitos 
sem degradá-lo ou corrompê-lo.

 O Homem e o seu Papel no Meio Ambiente

O homem é um ser vivo de suma importância no 
esquema da natureza porque provoca, conscientemen-
te ou não, alterações relevantes no meio ambiente e, 
por sua ação muitas vezes inconseqüente, desordem no 
sistema natural biológico. Desde a sua criação, ele se 
relaciona com os elementos do meio ambiente. Quan-
to mais o tempo passa, mais o domina, principalmente 
depois que o desenvolvimento científico e tecnológico 

facilitou-lhe as oportunidades geradoras de transforma-
ções da natureza, de acordo com o aumento de suas ne-
cessidades por alimentos e por vestuário.

Por isso, o homem desmatou as florestas e 
transformou o solo em campos agrícolas, em in-
dústrias e residências. Excedeu no uso das pasta-
gens, no uso dos variados produtos químicos, como 
pesticidas e inseticidas. Estes são fatores eficientes 
no desequilíbrio do meio ambiente, cuja influência 
acaba por refletir-se na vida do ser humano. Alguns 
dados comprovam isso:
• As florestas: São um fator ambiental fortemente re-
lacionado com o homem, abrangendo 28% dos conti-
nentes. Por isso, a sua degradação ou extinção causam 
reflexos perigosos no ecossistema, principalmente no 
equilíbrio exigido entre os níveis de oxigênio e do dió-
xido de carbono (gás carbônico) na atmosfera;
• As pastagens: O mau uso das pastagens gera a destrui-
ção da flora natural, que é acompanhada pela destruição 
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do solo e do clima. Se a sua expan-
são, uso indiscriminado e intensivo 
continuar, o solo fica nu e sujeito 
à erosão.
• Os sistemas agrícolas: O homem 
se pôs a transformar as florestas na-
turais em terras aráveis. Ele substi-
tuiu os fatores naturais do meio am-
biente com equipamentos artificiais. 
Substituiu as cadeias alimentares e 
as relações de troca entre os elemen-
tos distintos do ecossistema por uma 
relação artificial entre o cultivo do 
solo e o meio ambiente natural que o 
cerca. Ele utilizou os fertilizantes e 
inseticidas para alcançar o seu obje-
tivo de elevar a produção de alimen-
tos. O maior erro, nesse caso, é a sua 
crença de que é possível trocar as re-
lações naturais complexas existentes 
entre os fatores ambientais – como 
plantas e animais – com métodos 
artificiais simples. Ele contraria, 
com isso, as leis do sistema natural, 
levando, no limite, ao esgotamento 
das condições essenciais à produção 
e produtividade agrícolas.
• A flora e a fauna: O esgotamento 
e a redução das áreas destinadas ao 
plantio de alimentos (provocada esta, 
entre outras causas, pela desertifica-
ção e erosão) e a caça desenfreada 
sujeitaram um grande número de es-
pécies vegetais e animais à extinção, 
desequilibrando o meio ambiente.

A influência da indústria e da 
tecnologia moderna sobre o meio ambiente

A indústria e a tecnologia moderna têm uma influência 
geralmente maléfica sobre o meio ambiente. A emissão 
de gases, de fumaça tóxica, o lançamento e depósito de 
lixo a céu aberto causaram distúrbios na natureza e, por-
tanto, na cadeia alimentar, refletindo-se isso no homem, 
com a poluição do meio ambiente, o que terminou por 
torná-lo, em muitos locais, inadequado para a vida:
• Poluição do sistema hídrico: O sistema ambiental hí-
drico possui relações diretas e indiretas na vida humana. 
A água que se evapora volta em forma de chuva, necessá-
ria para a vida do solo, para a vida vegetal e animal. Re-
percute intimamente na geração de recursos alimentares 
para toda a humanidade.
• Poluição do ar: As origens da poluição do ar são inú-
meras e aumentam dia-a-dia. Pode-se dizer que incluem 
as indústrias, os meios de transporte, as detonações atô-
micas e as diversas formas de radiação, além de outras 

que surgem cotidianamente, liberando inúmeras substân-
cias tóxicas. Por exemplo, o cloro, o dióxido de carbono, 
dióxido de fósforo, óxido de nitrogênio, os sais de ferro, 
de zinco, de chumbo, micróbios e elementos radioativos. 
Se a porcentagem desses poluentes aumentar até certo 
nível no ar, a sua influência se tornará patente no homem 
e nos elementos do meio ambiente. Algo, aliás, que já 
pode ser constatado em vários locais do planeta.
• Poluição do solo: O solo é poluído devido ao uso de uma 
grande variedade de inseticidas, pesticidas, fertilizantes e 
por causa do depósito de resíduos industriais, afetando 
isso os seres vivos ali presentes. Como conseqüência, isso 
prejudica – ou anula – a sua fertilidade, a flora e a fauna, o 
que traz reflexos sobre o homem, por fim.

O homem enfrentando os desafios ambientais

O homem, que nem sempre tem presente a consciência 
de que é um dos seres que habitam a terra, necessita, 
ele próprio, de oxigênio para respirar e exercer as suas 
atividades vitais. Ele precisa, também, do fornecimen-
to permanente da energia que extrai dos alimentos, que 
consegue obter de outros seres vivos - vegetais e animais 
– e do reino mineral. Necessita, ainda, da água potável 
como elemento importante para continuar vivo. A conti-
nuidade de sua vida baseia-se claramente na obtenção de 
soluções rápidas e inteligentes a muitos problemas am-
bientais, que podemos resumir da seguinte maneira: 
a. Obter fontes suficientes de alimento para garantir o su-
primento de energia corporal necessária à população hu-
mana crescente;
b.  Livrar-se, racionalmente, dos resíduos cuja quantidade 
se expande, melhorando os meios e técnicas disponíveis 
para se livrar dos vários tipos de lixo, principalmente o 
não-biodegradável;
c. Encontrar meios apropriados para conciliar o cresci-
mento populacional e a exploração dos recursos naturais, 
para que haja equilíbrio entre o número de pessoas e o 
meio ambiente.
É certo que o destino do homem está intimamente ligado ao 
equilíbrio biológico e à cadeia alimentar contida no ecossis-
tema. Qualquer desordem nesse equilíbrio reflete-se imedia-
tamente na qualidade da vida humana. Por isso, o bem-estar 
do homem está inserido na conservação das condições básicas 
do sistema ambiental, o que certamente lhe garantirá uma vida 
melhor. Isso implica na:
1. Boa administração (manejo) das florestas;
2. Boa administração (manejo) das pastagens: É necessário 
conservar as pastagens naturais e evitar a sua deterioração, 
aplicando-se um sistema apropriado para o seu uso;
3. Boa administração (manejo) das áreas aráveis: o manejo 
inteligente das terras aráveis assegura a obtenção de melhor 
produção - em quantidade e qualidade -, conservando-se a 
fertilidade do solo e o equilíbrio biológico necessário para a 
integridade do sistema agrícola. Consegue-se isso com:
a. Diversidade de cultivo, com um rodízio equilibrado;
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b. Fertilidade das terras aráveis;
c. Melhoria do solo com o acréscimo racional de mate-
rial orgânico;
d. Combate à erosão do solo.
4. Combate à poluição do meio ambiente: Devido à impor-
tância da poluição do meio ambiente em relação à saúde 
das pessoas, é dever de todos incentivar as pesquisas 
científicas para o combate a todos os tipos de poluição.
5. A cooperação construtiva entre os cientistas e os 
responsáveis pelo planejamento e execução dos pro-
jetos econômicos: Na execução de qualquer projeto 
deve-se levar em conta o respeito ao meio ambiente. 
Por isso, é preciso que especialistas e pesquisadores 
analisem cada proposta de exploração dos recursos 
naturais para determinar, conjuntamente, os impac-
tos que a execução dos projetos pode ter sobre o 
meio ambiente (EIA/Rima). Os grupos envolvidos 
devem trabalhar juntos para reduzir as influências 
negativas possíveis e prováveis. O contato entre os 
especialistas e os pesquisadores deve se tornar per-

manente para o tratamento dos novos problemas que 
poderão ocorrer.
6. O desenvolvimento da conscientização ambiental: 
A humanidade necessita de conduta coletiva moderna 
vinculada ao respeito ao meio ambiente. Só consegui-
mos esse tipo de conduta depois da conscientização do 
homem quanto ao alcance de seu vínculo com o meio 
ambiente, ensinando-o que os seus direitos quanto ao 
meio ambiente têm geram deveres como contraparti-
da. Não há direitos sem deveres.
7. É claro que há uma estreita relação entre o ser hu-
mano e o meio ambiente. O homem o influencia e é 
influenciado por ele. Além disso, sabemos que o in-
teresse do ser humano, individual e coletivo, está in-
serido na sua existência dentro de um meio ambiente 
saudável, o que assegurará a continuidade da uma vida 
equilibrada e íntegra. 

Com a anuência de Deus, nos próximos números, 
voltaremos a falar sobre estes temas, indicando o ponto 
de vista do Islã a respeito do meio ambiente.  
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27 Anos de Experiência em Restaurante

• Sanduiches Especiais

• Pratos Frios

• Esfihas Feitas

  na hora

• Sobremesas

• Churrasco no Espeto

Aberto diariamente de Terças à Sábados
das 8:00 às 20:00hs

e Domingos das 8:00 às 17:00hs

ENCOMENDAS PARA FESTAS

Fone: 3227-2439
Rua Barão de Ladário, 927 - Brás - SP



Turismo

uritiba é uma metrópole 
onde o progresso é com-
panheiro da preservação 
ambiental. De acordo 
com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a capi-
tal do Paraná é, hoje, a 
maior cidade do Sul do 

país, com 1,8 milhão de habitantes - Porto 
Alegre tem 1,4 milhão, segundo os dados do 
censo de 2007. Dotada de inúmeros museus, 
ampla rede de hotéis e restaurantes, Curitiba 
se notabiliza também pelos seus parques. En-
tre eles, merece destaque o Jardim Botânico. 
Inaugurado em 5 de outubro de 1991, o local 
funciona como um centro de pesquisas da flo-
ra do Paraná e constitui uma das principais 
atrações turísticas da capital paranaense. 

O Jardim Botânico de Curitiba, cujo 
nome oficial é uma homenagem à urbanista 
Francisca Maria Garfunkel Rischbieter, uma 
das pioneiras no trabalho de planejamento ur-
bano na cidade, contribui para a preservação e 
conservação da natureza. Abrigo de milhares 
de espécies vegetais, colabora na educação 
ambiental, na formação de espaços represen-
tativos da flora brasileira e ainda oferece uma 
alternativa de lazer para a população, atraindo 

C
a atenção, também, de visitantes de outras ci-
dades do Brasil e do mundo.

Mais de 40% de sua área total, de 178 mil 
metros quadrados, corresponde a um remanes-
cente florestal típico da vegetação regional, 
chamada de “capões”. Conta com nascentes 
que formam seus lagos e tem uma trilha, que 
proporciona ao visitante um contato maior 
com a natureza, mesmo estando localizado 
numa área bem próxima do centro da cidade.

Sua principal atração é uma estufa de fer-
ro e vidro, com 450 metros quadrados, ins-
pirada no Palácio de Cristal de Londres. Em 
seu interior, há exemplares vegetais caracte-
rísticos de regiões tropicais. Um imenso jar-
dim francês emoldura a construção, com seus 
canteiros geométricos. Esculturas como “A 
Mãe” (situada no jardim), também compõem 
paisagem.

Atrás da estufa, em formato semi-circu-
lar, encontra-se o Espaço Cultural Franz Kra-
jcberg, com exposição permanente.Tem uma 
dimensão de 1.500 metros quadrados de área 
construída e a abrigar exclusivamente as obras 
doadas pelo artista Franz Krajcberg ao Muni-
cípio de Curitiba. 

No Museu Botânico Municipal, cientistas 
e pesquisadores de todo o mundo encontram 
um dos maiores herbários do país, com o que 
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Jardim Botânico de Curitiba

Área: (178.000 m2);

Localização: Av. Lothário Meissner/ 

Rua Ostoja Roguski;

Acesso: gratuito;

Ano de Implantação: 1991;

Fauna: saracura, ouriço, sanhaço, 

canário-da-terra, preá, gambá e pe-

quenos roedores, sabiá;

Flora: araucária, imbuia, cedro, aro-

eira, pimenteira e pitangueira; 

Equipamentos: estufa, galeria de 

exposições, Museu Botânico Muni-

cipal, bistrô , jardim francês, lago, 

fontes, pista de cooper, trilhas, sani-

tários públicos, loja, equipamentos 

de ginástica e estacionamento;

Horário de funcionamento: 

Jardim Botânico - de segunda-feira 

a domingo, das 8:00 às 20:00;

Salão de Exposições do Museu Bo-

tânico - de segunda a sexta-feira, 

das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00 

; sábados, domingos e feriados, das 

8:00 às 18:00.
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Obras de Franz Krajcberg em exposição permanente são uma atração à parte

Estufa em aço e vidro e jardins simétricos encantam turistas do Brasil e exterior
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Trilhas levam ao contato direto com espécies animais, vegetais e aos lagos do parque
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há de mais representativo da flora parana-
ense e brasileira. Incentivar o amor à na-
tureza e a sua proteção completam o traba-
lho científico desenvolvido pelo Museu.

Por sua beleza, amplos espaços ao 
ar-livre e áreas convidativas à prática es-
portiva, o Jardim Botânico de Curitiba e 
freqüentado, diariamente, por pessoas que 
procuram ali praticar seu jogging, fazer 
caminhadas ou simplesmente passar horas 
agradáveis em companhia da família e dos 
amigos. Os turistas que visitam a cidade 
levam, após passar pelo local, belas ima-
gens e uma lembrança agradável da capital 
do Paraná.  
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Comportamento

Mulher Moderna

É MENOS fELIZ

D
uas pesquisas diferentes feitas 
nos Estados Unidos chegaram, 
separadamente, à mesma con-
clusão: atualmente, no Ociden-
te, os homens são mais felizes 
que as mulheres. O casal de 
economistas Betsey Stevenson 
e Justin Wolfers, da Universi-
dade da Pensilvânia, perguntou 

aos entrevistados quão satisfeitos eles estavam com 
suas vidas. Em 1976, 16% dos homens estavam satis-
feitos com suas vidas; em 2007, a porcentagem subiu 
para 25%. Já a porcentagem de mulheres felizes se 
manteve igual: 22%.

Segundo as pesquisas, dos anos 70 para cá os se-
xos trocaram de lugar na escala de felicidade. Se há 38 
anos as mulheres eram um pouco mais felizes do que os 
homens, atualmente são eles que levam vantagem.

Na opinião de Betsey, a mulher atual se sente me-
nos feliz do que o homem porque, há três décadas, tinha 
ambições muito menores. De acordo com a pesquisado-
ra, uma estudante de Administração que encontrou re-
centemente resumiu o sentimento da mulher moderna. A 
jovem contou que a meta de vida de sua mãe se resumia 
a ter um jardim bonito, uma casa organizada e crianças 
educadas, que tivessem sucesso nos estudos. “Eu tam-
bém quero todas estas coisas, mas também quero uma 
grande carreira e ter impacto em um mundo mais abran-
gente”, disse a estudante.

Mais Obrigações

Os dados encontrados pelo casal de pesquisadores 
convergem com um estudo realizado pelo economista Alan 
Krueger, da Universidade de Princeton. Ele perguntou aos 
pesquisados o que sentiam durante cada atividade que pra-
ticavam durante o dia. Homens e mulheres deram respostas 
parecidas sobre o que gostavam de fazer (como sair com os 
amigos) e do que não gostavam (como pagar contas).

Entretanto, o estudo observou diferenças nas reações 
a diversas atividades. Entre as mais curiosas, ele percebeu 
que homens sentem aparentemente bastante prazer em passar 
tempo com seus pais, enquanto mulheres consideram esta ati-
vidade apenas um pouco menos prazerosa que lavar roupa.

Outra conclusão foi de que, dos anos 60 até os dias de 
hoje, os homens foram reduzindo gradualmente as ativida-
des que consideravam desagradáveis. Hoje em dia, eles 
trabalham menos e relaxam mais, à medida que a presença 
das mulheres no mercado de trabalho foi crescendo.

Nos anos 70, a mulher gastava 23 horas semanais com 
atividades consideradas desagradáveis - 40 minutos a mais 
que o homem. Hoje, se as mulheres continuam gastando o 
mesmo tempo em atividades de que não gostam, o tempo 
que os homens perdem caiu para 21,5 horas - o que aumen-
tou para 90 minutos a diferença entre um sexo e outro.

“As mulheres atualmente têm uma lista muito mais 
longa de obrigações. E elas não conseguem fazer tudo, 
portanto muitas delas acabam se sentindo um pouco frus-
tradas”, observa Krueger.  



s capitalistas privilegiaram a 
propriedade individual absoluta 
sobre as necessidades sociais, 
privatizando os serviços públi-
cos e o acesso à riqueza.

Os socialistas privilegia-
ram a propriedade coletiva ab-
soluta, sob o pretexto de tratar 
dos problemas sociais que, por 

fim, o próprio sistema marxista negligenciou.
Os muçulmanos seguem firmes na direção do sistema 

econômico islâmico, de inspiração divina, que traçou para a 
sociedade, desde o início, três tipos de propriedades: 
1. Propriedade individual (particular);
2. Propriedade coletiva (comunal);
3. Propriedade do Estado (socialista).

A revisão dos sistemas capitalista e socialista não parou 
nem terá limite, começando a partir do choque causado pela apli-
cação prática de suas teorias econômicas e sociais. Certamente, 
perceberemos que persistem os seus maus resultados, denuncia-
dos diariamente pela realidade da economia planetária.

O que os defensores dos dois sistemas chamam de ex-
ceções, são na realidade desvios de concepção presentes nas 
referências básicas que formam a estrutura econômica tanto 
capitalista quanto socialista.

Enquanto isso, percebemos que a economia islâmica 
estabeleceu, desde o início, os três tipos de propriedade, o 
que permite uma fácil adaptação do sistema produtivo às ca-
racterísticas da sociedade.

A natureza do Direito à Propriedade

O direito à propriedade é estabelecido, no sistema eco-
nômico islâmico, em duas bases:
1) A verdadeira propriedade de tudo que há no universo é 
unicamente de Deus, sem ter ninguém antes d’Ele, nem ter 
nenhum parceiro. A Ele pertencem os reinos dos céus e da 
terra e o que há entre eles. Ele concede a soberania a quem 
quiser e a tira de quem quiser;
2) As pessoas herdam, portanto, suas propriedades, pois to-
dos nascem sem nada possuir.

De acordo com essas duas bases, podemos estabelecer a na-

O
tureza da propriedade nas leis do sistema econômico islâmico.
1. O direito à propriedade é um domínio patrimonial que o 
proprietário exerce, individual, coletiva ou publicamente, 
com vistas a uma função social, enquanto o dinheiro é um 
meio para sustentar a sociedade, sendo considerado um ins-
trumento para garantir a sobrevivência das pessoas: “Não en-
tregueis aos tolos o vosso patrimônio, cujo manejo Deus 
vos confiou, mas mantende-os, vesti-os e dirigi-vos a eles 
com benevolência” (Alcorão Sagrado, 4:5).

Por isso, o sistema econômico islâmico estabeleceu leis 
para o uso do dinheiro, prevendo a destinação de determinadas 
cotas1  aos necessitados, citando os que merecem recebê-lo, 
determinando os meios de acúmulo de riqueza, definindo seus 
valores e a forma de utilizá-lo, etc., distinguindo, dessa manei-
ra, o papel da propriedade coletiva oficial.
2. O direito à propriedade é uma relação social entre o proprie-
tário herdeiro e o bem herdado, relação esta que o Islã protege, 
considerando incrédulo quem a renega. Porém, o Islã pode in-
terferir nesta instância e anular esta relação, de acordo com as 
suas determinações legais a respeito dos meios de obtenção da 
riqueza e sua distribuição, quer na etapa de produção ou após, 
vedando, assim, a riqueza excessiva e a pobreza aviltante: “… 
isso, para que (as riquezas) não sejam monopolizadas pelos 
opulentos, dentre vós” (Alcorão Sagrado, 59:7).

A lógica do sistema econômico islâmico

O sistema econômico islâmico depende, quer seja 
na determinação de seus objetivos ou na limitação de seus 
meios, de duas premissas:
1 – Base moral: Isso significa que o Islã procura atingir seus 

1 - Por exemplo, o zakat e o khoms (NE).
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2 - “Sedutores” aqui é uma palavra que guarda uma conotação religiosa explícita. O Satanás (Shaitan, em árabe), em 
vários trechos do Alcorão Sagrado, é denominado de “O Sedutor”. Ou seja, “sedutores” são aqueles indivíduos que, 
levados por maus impulsos e agindo como verdadeiros “demônios” sociais, desencaminham outras pessoas, dissemi-
nando a discórdia, promovendo o desequilíbrio econômico e levando milhões a um estado de miséria (NE).

po econômico, quer em qualquer outro campo, não é para se 
proteger das crises que pairam sobre os sistemas correntes de 
ignorância e o que acarretam elas de sofrimento aos povos.

A insistência dos muçulmanos em recorrer à vida islâmi-
ca, com base no sistema econômico islâmico e nas demais legis-
lações sociais e políticas islâmicas, não é um impulso egoísta na 
direção da lei, por considerá-la a realização de interesses indi-
vidualistas, ou para, simplesmente, regular tudo o que se refere 
aos assuntos do indivíduo, da sociedade e da nação. A busca pela 
aplicação do Islã e a resposta afirmativa à convocação em dire-
ção a ele só pode ocorrer por um impulso ritual cujos valores são 
a crença na divindade do Legislador, que é Deus Altíssimo.

A corrupção que grassa na economia e nas sociedades 
mundiais, a fome de milhões de pessoas, a inflação de pre-
ços, a crise energética, entre outros 
males, não são gerados pela falta de 
um sistema econômico igualitário 
nem pela falta dos recursos dis-
postos por Deus, pois suas dádi-
vas são incalculáveis. Esses pro-
blemas são o resultado concreto 
da obediência ao extravio, que 
leva à má distribuição de renda 
praticada pelos sedutores2  e 
monopolizadores.  “Deus não 
é injusto com os homens; 
porém, os homens se conde-
nam a si mesmos.” (Alcorão 
Sagrado, 10:44). 

objetivos sociais de acordo com os seus valores particulares. Por 
exemplo, não impõe uma carga horária menor para o trabalha-
dor apenas por considerá-lo produtor de riqueza (e valor), como 
faz o socialismo, mas por considerá-lo uma pessoa que Deus Al-
tíssimo enobreceu, estabelecendo seu direito a uma vida digna. 
Esse direito não se resume a uma mera legislação, como faz o 
capitalismo, mas constitui uma realidade islâmica testemunhada, 
que a nação garante e cujo cumprimento e respeito os membros 
da sociedade islâmica exigem das autoridades responsáveis.
2 – Base real: Isso significa que o Islã trabalha para interagir 
com as inclinações naturais, suprindo as necessidades humanas 
básicas, de acordo com a realidade da vida social. O Islã promo-
ve a união entre a educação individual, o fortalecimento da ren-
da pessoal e o controle legal da autoridade. Ele concilia a liber-
dade de administração econômica dos indivíduos e o princípio 
de justiça social, de existência necessária. Coordena toda a sorte 
de empenho humano e o quinhão do capital do investidor na dis-
tribuição dos benefícios de produção, estabelecendo a santidade 
do direito à propriedade individual como princípio. Porém, con-
cede ao chefe do estado islâmico a autoridade de redistribuição 
das riquezas, para o benefício das classes pobres.

Assim, o Islã reúne a questão moral e real no seu 
sistema econômico, distante da utopia socialista e da ex-
ploração capitalista.

Óh, Comunidade de Mohammad (S.)!

O avanço dos muçulmanos na adoção e convocação ao 
apego completo ao método de Deus Altíssimo, quer no cam-

ISLÂMICO
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A responsabilidade 
de pertencer ao

ocê é muçulmano? Então você é 
responsável!

O Islã constitui-se na respon-
sabilidade do muçulmano e isso, 
como sabemos, não é apenas pro-
nunciar os dois testemunhos, nem 
realizar meros rituais formais, mas 
realizar ações. Se você ingressar na 
empresa da fé, deve se apegar aos 

seus programas de trabalho, suas atividades e suas diferen-
tes celebrações. Ou seja, você escolheu, livremente, ser um 
membro dela. Ser membro de qualquer empresa significa 
possuir direitos e deveres, os quais todos devem conhecer. Se 
não for assim, a pessoa se movimentará como cego ou como 
alguém que tem os seus olhos vendados. 

Quando você testemunha a Unicidade de Deus, deve se 
afastar, em sua atividade cotidiana, de tudo o que inclui polite-
ísmo, incredulidade, extravio e rebeldia. Quando testemunha a 
profecia de Mohammad (S.), é-lhe exigido que concretize isso 
em obediência aos seus mandamentos, seguir o seu exemplo, 
aceitar e agir de acordo com os seus ensinamentos: “Não é 
dado ao crente, nem à crente, agir conforme seu arbítrio, 
quando é Allah e Seu Mensageiro que decidem o assunto. 
Sabei que quem desobedecer a Allah e ao Seu Mensageiro 
desviar-se-á evidentemente.” (33:36). “Aceitai, pois, o que 
vos der o Mensageiro, e abstende-vos de tudo quanto ele 
vos proíba” (59:7).

Se você reza, então a ora-
ção coíbe a prática da obsceni-
dade e do ilícito. Se você jejua, 
o seu jejum exige o afastamento 
de todos os atos ilícitos, mate-
riais e espirituais, e daquilo que 
podemos denominar de desvio.

Por isso, vemos que há 
um número de ditos do Pro-
feta (S.) que expulsam alguns 

muçulmanos da família islâmica, ou da empresa da fé, porque 
não se apegaram e não agiram de acordo com as exigências 
dessa fé. Entre esses ditos, citamos:

“Quem for muçulmano e não se importar com os 
problemas de sua comunidade, verdadeiramente não o é. 
Quem ouvir alguém chamar: ‘Ó, muçulmanos! e não o 
atender, não é muçulmano.”
“Não é de nós quem enganar ou prejudicar um muçulmano.”
“Não é de nós quem não respeita o idoso, tem misericór-
dia das nossas crianças quem não ordena a prática do 
bem e proíbe a prática do mal.” 
 “Não é de nós quem prega o tribalismo.”
“Não é de nós quem não faz um exame de consciência 
diariamente. Se praticou o bem, deve pedir que Deus o 
auxilie a continuar. Se praticou o mal, deve se arrepender 
e pedir perdão a Deus.”
“Não é de nós quem dorme com o estômago cheio, en-
quanto o vizinho passa fome.”
“Não é de nós quem abandona o seu mundo pela Outra 
vida, e quem abandona a Outra vida por esse mundo.”
“Não é de nós quem trair a confiança.”
“Não é de nós quem não tem autodomínio na sua cólera, 
quem não for leal ao amigo, tratar com consideração quem 
o trata, ser companheiro de quem lhe é companheiro e ser 
vizinho do seu vizinho.”
“Não é de nós quem negligencia as suas orações.”

Uma análise atenta 
desses ditos mostra-nos 
que o Islã constitui-se em 
responsabilidade em re-
lação a tudo que cerca o 
crente e que a expressão 
“não é de nós” significa o 
afastamento de todo aque-
le que não sente a sua res-
ponsabilidade no círculo 
do Islã.  

ISLÃ
V

O Islã constitui-se 
em responsabilidade 

em relação a tudo 
que cerca o crente
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Como o Alcorão 
trata o fenômeno do 

Perguntas e Respostas

suicidio?
ma série de pesquisas e estudos feitos 
mundialmente apontam para o perigo 
desse fenômeno. A cada 40 segundos 
há uma pessoa que se suicida em al-
gum local do mundo. A cada ano 873 
mil pessoas cometem suicídio. É um 
fenômeno que exige que pensemos 
longamente sobre suas causas e a for-
ma de ser tratado. Na resposta iremos 
encontrar as verdadeiras causas ocultas 

por trás do suicídio. São causas que foram encontradas por pes-
quisas que custaram milhões de dólares. A partir delas, pode-se 
encontrar um tratamento prático para esse problema. 

Apesar dos enormes recursos gastos anualmente para o 
tratamento do fenômeno, o número dos suicídios não se altera 
e às vezes aumenta. A gente se pergunta: Será que o Livro de 
Deus, que foi revelado pelo Altíssimo, abrangendo explicações 
para tudo, esqueceu-se desse fenômeno e do tratamento dispen-
sado a ele? Vamos comparar o tratamento científico com o trata-
mento dispensado pelo Alcorão para vermos a assombrosa coin-
cidência entre ambos e verificarmos que o Alcorão até mesmo 
superou os cientistas e suas pesquisas, em muitos aspectos.

Generalidades

• De acordo com as estatísticas da ONU, em todo o mundo há 
450 milhões de pessoas que sofrem de desordens psicológicas 
e nervosas; mais de 90% das causas de suicídio estão ligadas a 
distúrbios psicológicos, principalmente ao desespero ou à perda 
da esperança.
• O suicídio é a oitava causa de morte nos Estados Unidos.
• Os homens estão mais propensos ao suicídio do que as mulhe-
res em quatro vezes, aproximadamente. 
• 60% das práticas de suicídio são feitas com armas de fogo.

• Os estudos indicam que a propensão ao suicídio nas pessoas 
aumenta com a idade. Assim, os números de suicídio são mais 
expressivos entre os que têm idade superior aos 65 anos.

Fatores que levam ao suicídio:

• A depressão é o fator mais comum nos sentimentos de quem 
tem propensão ao suicídio. 
• O sentimento de desespero tem um papel importante na pro-
pensão ao suicídio.
• As várias tentativas de suicídio ou de se pensar em suicídio são 
fatores preponderantes para a execução do ato, posteriormente.
• O alcoolismo e outros tipos de dependência química são fato-
res que levam ao suicídio.
• A crença religiosa possui um papel importante na aceitação ou 
não da idéia do suicídio. Quando a pessoa ignora que o suicídio 
é ilícito, fica fácil cometê-lo. Em algumas culturas, o suicídio é 
um ato digno para se defender de erros ou de grandes perdas que 
a mente não consegue suportar.
• A perda de algo caro, ou de grandes somas em dinheiro, leva a um 
tipo de reação que, para determinadas pessoas, termina em suicídio.
• Causas psicológicas como o isolamento ou a agressão levam a 
se pensar em suicídio.  

Fatores de prevenção de acordo com a ciência moderna

Os cientistas que estudaram milhares de casos de suicídio 
confirmam a necessidade de tratamento médico ou psicológico 
para quem possui desordens que podem levar ao suicídio. Certa-
mente, os cientistas não tratam a enfermidade a não ser após o seu 
aparecimento. O médico espera o aparecimento da enfermidade e 
então passa a estudá-la e analisá-la para encontrar um tratamento 
adequado. Os cientistas, porém, não conseguiram, ainda, encon-
trar procedimentos que possam diminuir as situações de suicídio.

U
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sobre a coibição deste ato, que é necessário informar às pessoas que 
têm tendência suicida sobre o perigo e as conseqüências de tal atitu-
de: Que é um ato doloroso e termina em conseqüências graves. Esse 
método tem grande influência em coibir as tentativas de suicídio. É 
o que o Alcorão fez. Deus, o Altíssimo, diz, no versículo imediato 
ao de cima: “Àquele que tal fizer, perversa e iniquamente, intro-
duzi-lo-emos no Fogo Infernal porque isso é fácil a Deus” (Al-
corão Sagrado, 4:30). Analisando o significado do castigo divino 
“introduzi-lo-emos no Fogo Infernal”, notamos claramente que 
é, de fato, aterrador para quem tentar o suicídio. Dai entendemos 
que o Alcorão Sagrado não negligenciou esse fenômeno, mas tra-
tou-o de forma exemplar. É por isso que verificamos entre os países 
muçulmanos as menores taxas de suicídio do mundo, e isso aconte-
ce por causa dos ensinamentos do Alcorão Sagrado. Já o Ocidente 
sofre da ausência de ensinamentos que coíbam o indivíduo de tentar 
o suicídio, o que eleva o desespero e as taxas de suicídio. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde, entre 2003 e 2005, de um 
total de 95 países pesquisados e classificados por taxa de suicídio, 
onze apenas são de maioria muçulmana e destes, sete estão entre os 
países de menor taxa – abaixo de 3% para cada 100 mil habitantes.

Entre a lenda, a ciência e o Alcorão

Na época em que o Alcorão foi revelado, havia uma série 
de crenças populares. Dentre elas, a de que não se deve falar do 
suicídio, porque isso encoraja a sua prática. Se o Alcorão fosse 
constituído de palavras compostas por Mohammad (S.), que ele 
reuniu baseado nas lendas correntes na sua época, como alguns 
alegam, então melhor seria não falar do suicídio, em atendimento 
à lenda que proíbe de se falar do fenômeno. Se o Alcorão fosse 
composto de palavras humanas, como dizem alguns, então como 
soube o Santo Profeta (S.) que o tratamento efetivo para o suicídio 
é dar uma pitada de misericórdia e de esperança ao indivíduo, mi-
nistrando aos mais reticentes um pouco de medo quanto às conse-
qüências de tal prática? Como seria possível esse ser humano ter 
conhecimento do tratamento do suicídio quatorze séculos antes 
das pesquisas atuais desenvolvidas pelos cientistas?

A existência dessas verdades científicas é um indício veraz 
para todo aquele que tiver dúvidas de que o Alcorão é um livro que 
provém de Deus, que diz: “Dize-lhes: Revelou-mo Quem conhe-
ce o mistério dos céus e da terra, porque é Indulgente, Miseri-
cordioso” (Alcorão Sagrado, 25:6). Vamos ler o texto divino por 
inteiro para verificarmos o que ele possui de misericórdia. Deus, 
o Altíssimo, diz: “Deus tenciona elucidar-vos os Seus preceitos, 
iluminar-vos, segundo as tradições dos vossos antepassados, e 
absolver-vos, porque é Sapiente, Prudentíssimo. Deus deseja 
absolver-vos; porém, os que seguem os desejos vãos anseiam 
por vos desviar profundamente. E Deus deseja aliviar-vos o far-
do, porque o homem foi criado débil. Ó crentes, não consumais 
reciprocamente os vossos bens, ilegalmente; que haja comércio 
de mútuo consentimento e não cometais suicídio, porque Deus 
é Misericordioso para convosco. Àquele que tal fizer, perversa 
e iniquamente, introduzi-lo-emos no Fogo Infernal porque isso 
é fácil a Deus. Se evitardes os grandes pecados, que vos estão 
proibidos, absolver-vos-emos das vossas faltas e vos proporcio-
naremos digna entrada (no Paraíso).” (4:26-31). Não nos resta 
mais nada ao final, a não ser citar a súplica do Nobre Profeta (S.), 
que sempre dizia: “Ó Deus, proteja-nos de Teu castigo no dia que 
ressuscitares os Teus servos.” 

Números que impressionam

Para que ninguém pense que estamos exagerando, vamos 
apresentar algumas estatísticas precisas efetuadas em 2002 nos 
Estados Unidos:
• O número de suicídios atingiu mais de 31 mil pessoas, sendo 
25 mil homens e seis mil mulheres.
• Mais de cinco mil vítimas são idosos com idade acima de 65 
anos.
• Quanto ao número de jovens entre 15 e 24 anos, este atingiu o 
número de quatro mil suicídios.
• De acordo com esses números, pode-se dizer que nos Estados 
Unidos, uma pessoa se suicida a cada quarto de hora.
• Segundo esta pesquisa, 17 mil pessoas se suicidaram com armas de 
fogo, cerca de seis mil pessoas o fizeram por enforcamento, 700 atira-
ram-se de locais altos, 300 se jogaram na água e morreram afogadas. 
• Em média, 100 mil pessoas morrem em vários tipos de aciden-
tes, como automobilísticos. Isso significa que o número de pes-
soas que se suicidaram corresponde a 30% do total que morreu 
acidentalmente. Uma taxa considerada muito alta.
Um dado curioso nesse relatório é que cinco milhões de americanos 
tentaram o suicídio em 2002. Apesar dos meios desenvolvidos e dos 
gastos para o tratamento dessa doença, a taxa de suicídios cresceu 
em 60% durante a segunda metade do século passado. Pensava-se 
antigamente que determinadas pessoas tinham propensão ao suicí-
dio. As constatações mais recentes da Ciência, porém, confirmaram 
que toda pessoa tem propensão ao suicídio se houver circunstâncias 
apropriadas. Acreditava-se, também, que falar com a pessoa que 
deseja se suicidar a respeito deste ato encorajava-a a praticá-lo. Os 
estudos, porém, provaram o contrário. Ou seja, falar sobre o castigo 
reservado a quem se suicida, suas perigosas conseqüências e as do-
res que acarretará podem coibir a tentativa.

O que há no Livro de Deus a respeito do suicídio?

Sabemos que o Alcorão Sagrado não negligenciou esse fe-
nômeno. Ele deu uma grande importância ao assunto e ao seu 
tratamento. Ele fala com toda simplicidade e clareza a respeito do 
assunto, ordenando a conservarmos a nós mesmos e não atentar-
mos contra nossa própria vida, dizendo: “… não cometais sui-
cídio” (Alcorão Sagrado, 4:29). É uma ordem divina que não 
devemos desobedecer. Porém, será que essa ordem é suficiente 
para o tratamento do perigoso fenômeno? Não, não é suficiente, 
porque os estudos modernos confirmam a necessidade de introdu-
zirmos a esperança nos desesperados e propensos ao suicídio, e a 
necessidade de serem tratados com benevolência. Por isso, vemos 
centenas de locais e centros designados para o tratamento e acom-
panhamento dos que têm propensão ao suicídio.

Por isso, Deus, o Altíssimo, fez acompanhar a sua ordem 
com um esclarecimento para todos os crentes. Diz Ele: “… porque 
Deus é Misericordioso para convosco” (Alcorão Sagrado, 4:29). 
É um apelo repleto de misericórdia, de esperança e de confiança. 
Mas, Para que serve esse apelo? Se soubermos que a maior par-
te das tentativas de suicídio é causada pela perda da esperança em 
tudo, então compreendemos a importância desta referência à mise-
ricórdia divina. Porém, será que é suficiente falar da misericórdia e 
da esperança? Não, porque algumas pessoas não atendem ao apelo, 
e, por isso, necessitam de um alerta mais enfático sobre as conse-
qüências do suicídio. Os cientistas confirmam, em suas pesquisas 
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odos nós cremos na existência de Deus, 
o Criador dos Céus e da Terra e do que 
há neles (animais, plantas e coisas inanima-
dos). Nós, mulçumanos, cremos que Deus, o 
Altíssimo, é Um, Único, Absoluto, não gerou nem 
foi gerado e ninguém e nada é comparável a Ele. 

Todos nós cremos que Deus, o Altíssimo, é 
Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipre-
sente, dá a vida e dá a morte e é o Vivente que não 

morre, Eterno na Sua existência, Perene na Sua permanência, nada O 
abrange, nada é livre d’Ele, tudo está submetido a Sua Soberania, sujei-
to a Sua vontade.

Todos nós acreditamos que Deus, o Altíssimo, é Justo, não comete 
injustiça com ninguém, é Clemente, Misericordioso, a Ele pertencem os 
assuntos e o juízo, em Suas Mãos estão a criação e as dádivas, Ele exalta 
quem quer e humilha a quem deseja, concede a soberania a quem quer e a 
retira de quem deseja, Ele é o Onisciente, o Sutilíssimo.

Todos nós cremos que Deus, o Altíssimo, instituiu para a humani-
dade um método que lhe garante o bem deste mundo e do Outro. 
Feliz é quem obedece a Deus e infeliz quem seguir os seus 
próprios desejos.

Esta é a nossa crença em Deus, o Altíssimo. Qual é a sua 
influência no nosso comportamento?

O Monoteísmo teórico

Uma parte das pessoas crê em Deus, o Altíssimo, mas 
não se apega às normas dessa crença. Elas mentem, come-
tem injustiça, roubam, fraudam, matam, agridem, traem, 
espionam, ou são negligentes quanto a suas obrigações.

Encontramos outra porção de pessoas que crê em 
Deus, o Altíssimo, mas não pratica a oração, não je-
jua, não cumpre a peregrinação, não paga a zakat1 . 
Pode ser que elas pratiquem um comportamento dúbio, 
cumprindo as obrigações e praticando atos proibidos. 

Monoteísmo, Crença e

COMPORTAMENTO

Doutrina

1 - Zakat (“purificação”, em árabe) é uma contribuição financeira que todo o muçul-
mano deve, obrigatoriamente, pagar em benefício dos pobres e necessitados. Equivale a 
2,5% da renda auferida durante um ano (NE).

T
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Por exemplo, pessoas que 
praticam a oração e a usura 
ao mesmo tempo.

Essas pessoas e seus 
semelhantes vêem o mo-
noteísmo como uma idéia 
teórica. A sua crença em 
Deus é formal, vazia, não 
domina a sua vida, nem 
regula suas atitudes. Eles 
dispõem de seus bens, por 
exemplo, a seu bel prazer, 
na lucratividade ou dis-
pêndio estéril, no entesou-
ramento ou desperdício.

Essas pessoas imagi-
nam que a simples cren-
ça em Deus é suficiente e 
que não há necessidade do 
cumprimento dos rituais, a 
não ser superficialmente, 
sem importância.

Eles imaginam que é 
direito do ser humano viver 
como gosta e deseja, que ele deve cumprir a sua relação 
com Deus, consigo próprio e com seu semelhante como 
pode, sem se apegar ao que Deus inspirou em termos de 
leis e ensinamentos.

O Monoteísmo Prático

Os crentes que praticam o verdadeiro Monoteísmo 
vêem que Deus, o Altíssimo, está sempre com eles, du-
rante seus rituais, durante o seu relacionamento com as 
pessoas, secreta e manifestamente, porque, glorificado 
seja, “Está distante e não pode ser visto, e está próximo 
e testemunha a confidência.”

Os verdadeiros monoteístas temem a seu Senhor 
em todas as suas atitudes. Nos seus direitos e nos seus 
deveres, porque, glorificado seja, é “Conhecedor do 
conhecido e do desconhecido.” (6:73).

Os verdadeiros monoteístas dispõem de tudo 
o que possuem, considerando que serão sucedidos, 
que a verdadeira propriedade é de Deus. A Ele per-
tence o que há nos Céus e na Terra. Eles pagam a 
zakat de seus bens e dão uma parte para o mendigo e 
o desafortunado. Os verdadeiros monoteístas fazem 
o seu trabalho bem feito, cumprem suas obrigações 
com habilidade e sinceridade, porque “a religião é 
aconselhar.” E porque “Não sigas (ó humano) o 
que não conheces, porque pelo teu ouvido, pela 
tua vista e pelo teu coração, por tudo isto serás 
responsável!” (17-36).

Os verdadeiros monoteístas seguem ao Mensagei-
ro de Deus, Mohammad (S) em tudo o que ele transmi-

tiu a respeito de seu Senhor e o que lhe foi inspirado, no 
Alcorão e no método do Profeta (S): “Quem quer que 
siga outra religião, que não seja o Islã, (ela) jamais 
será aceita e, no Outro Mundo, contar-se-á entre os 
desventurados” (3:85).

O monoteísmo é o alicerce do Islã, a base de sua 
crença, a origem de suas leis, e dele se depreendem as 
excelentes condutas islâmicas.

A Unicidade de Deus, o Altíssimo, significa adotar 
a obediência e rejeitar a desobediência a Ele. A obe-
diência e a desobediência se realizam na natureza das 
relações do ser humano, sua relação com seu Senhor, 
consigo próprio e com o próximo.

A organização dessas relações não se conhece por 
meio dos desejos ou pelo voto, mas pelo apego à fácil e 
tolerante Lei Islâmica, que é testemunhada pela nossa 
língua, confessada pelos nossos corações e à qual sub-
metem os nossos órgãos.

O apego à Lei Islâmica decorre da obediência 
a Deus completamente, sem falta ou acréscimo, para 
sempre, sem vacilação, no lar e no comércio, na fábri-
ca e no campo, na rua e na mesquita, no céu, na terra e 
no mar, porque o apego ao Islã é o caminho da unidade 
e da felicidade, da glória e da honra, que atrai todo o 
bem para todas as pessoas, removendo-lhes todo tipo 
de corrupção, de maldades, garantindo-lhes uma vida 
agradável e cômoda, garantindo-lhe o bem-estar per-
manente na morada eterna: “Dize: Minhas orações, 
minhas devoções, minha vida e minha morte per-
tencem a Deus, Senhor do Universo, Que não pos-
sui parceiro algum. Tal me tem sido ordenado e eu 
sou o primeiro dos muçulmanos.” (6:162-163). 
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O

Boa Guia

segundo Imam da Casa Pro-
fética, Al-Hassan ibn Ali 
(a.s.), nasceu na cidade de 
Medina , no Hijaz (atual 
Arábia Saudita) no dia 15 
de Ramadã do ano 3 da Hi-
jra (626 d.C.). Seu pai foi 
o Imam Ali ibn Abi Táleb 
(a.s.), o recomendado do 

Mensageiro de Allah (s.a.a.a.s) para ser seu sucessor e 
califa. Sua alcunha era “Al-Mujtaba”, ou seja, “O Ge-
nuflexo” porque ficava por muito tempo em posição de 
oração e súplica a Allah, o Majestoso.

Sua mãe foi Fátima “Azzahrá”, Senhora das Mu-
lheres do Universo e filha do Mensageiro de Allah 
(s.a.a.a.s); seu avô materno foi Mohammad Ibn Ab-
dallah (s.a.a.a.s.), Mensageiro de Deus e o último dos 
profetas; sua avó materna foi Khadija bent Khuaileid, 
a Mãe dos Crentes; seu avô paterno foi Abd Manaf 
ibn Abdel Muttâleb, mais conhecido como Abu Táleb, 
sheikh dos nobres e protetor do Mensageiro de Deus 
(s.a.a.a.s.); sua avó paterna foi Fátima Bent Assad ibn 

Hachem, considerada como a segunda mãe do Mensa-
geiro de Deus.

Logo que o Imam Al Hassan (a.s.) nasceu, seu 
pai o levou até o Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.) e 
este, ao tomar o recém nascido nos braços, exclamou: 
“Deus te guarde e a teu filho contra o a maldito Sata-
nás”, fazendo em seguida o Azan (chamamento para 
as orações, que se ouve nas mesquitas) em seu ouvi-
do direito e a Iqammat (a repetição do chamamento) 
no seu ouvido esquerdo. Então, deu-lhe o nome de 
Al Hassan, por inspiração de Deus, sendo o primeiro 
a ter esse nome. No sétimo dia, o Apóstolo de Deus 
mandou abater um carneiro em homenagem ao seu 
primeiro neto, e desde então, o fato passou a ser um 
preceito e um costume entre os muçulmanos. Até 
hoje estes são costumes praticados pelos muçulma-
nos, quando nascem seus filhos.

Muitas tradições do Profeta Mohammad (s.a.a.a.s.) 
referem-se aos beneméritos do Imam Al-Hassan (a.s.): 

”Aquele que se apraz em contemplar o Senhor dos 
Jovens do Paraíso, deverá então fazê-lo olhando para 
Al-Hassan Ibn Ali.”
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”Tu, Óh, Al-Hassan, te assemelhas a mim e a meu 
temperamento”.

O Imam Al-Hassan (a.s.) teve quinze filhos, dos 
quais oito do sexo masculino e sete dos sexo feminino, 
gerados de várias esposas. 

Seu desenvolvimento

O Imam Al-Hassan (a.s.) viveu ao lado de seu avô, 
o Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s), e à sombra de seus 
pais, o Imam Ali e de Fátima “Azzahra” (A paz esteja 
com ambos). Dos três adquiriu a mais elevada educa-
ção, passando a ser uma eminência, cuja notoriedade 
foi construída pelo conhecimento, fé e caráter. O Imam 
(a.s.) passou a ser a luz para os que permaneciam no 
caminho da razão e da fé. 

O Imam “Assádiq”(a.s.) certa 
vez falou: “O Imam Al-Hassan Ibn 
Ali (a.s.) foi dos mais devotos da sua 
época, e dos mais desprendidos e ge-
nerosos”. 

O Imam Al-Hassan (a.s.) pos-
suía um espírito elevado, que o fa-
zia ficar próximo a Deus Supremo, 
rogando-lhe o perdão por chegar tão 
perto... tanto é que, quando se apro-
ximava da porta da mesquita, levan-
tava o rosto para o céu e exclamava: 
“Senhor! O Vosso visitante está à 
Vossa porta... Òh, Misericordioso, 
eis que chega o imperfeito que sou; 
derrames sobre mim o que tens de 
melhor, pelo que possuo de abomi-
nável!”. 

Quando o Imam Al-Hassan 
(a.s.) empenhava-se na leitura do 
Alcorão e passava por um versícu-

lo onde se lia “Yá ayyuha’l Mu-minún (...)” isto é, “Ó 
aqueles que crêem (...)”, parava a recitação e proferia 
uma frase tipicamente pronunciada durante a peregri-
nação a Meca, que diz: “Labbaika, Alláhumma, Lab-
baik!”, que significa: “Em atendimento a teu chamado, 
Senhor!”.

A história nos relata que o Imam Al-Hassan 
(a.s.) peregrinou vinte e cinco vezes a Meca e dis-
tribuiu metade de suas riquezas aos necessitados, em 
prol da causa de Deus.

Conta-se que em uma ocasião, o Imam Al-Hassan 
(a.s.) estava sentado em determinado local quando, ao 
decidir sair dali, entrou um homem paupérrimo. Ao vê-
lo, o Imam (a.s.) cumprimentou-o, trocando com eles 
algumas palavras e depois, afetuosamente falou ao ho-
mem: “Tu sentaste justamente na hora em eu ia levan-
tar-me; peço-te pois, permissão para sair”. Apressada-
mente, o homem lhe respondeu: “Pois sim, Óh, filho do 
Mensageiro de Deus!”. Assim, revela-se-nos o quanto 
o Imam Al-Hassan (a.s.) foi humilde e benevolente no 
seu tratamento para com as pessoas em geral.

No que alude à sua nobreza e generosidade, o Imám 
Al-Hassan (a.s.) jamais negou auxílio a quem o procuras-
se, beneficiando em abundância os necessitados. Um dia 
perguntaram-lhe: “Por que jamais negaste algo àquele que 
te procurou?” E o Imam (a.s.) respondeu: “Eu procuro a 
Deus e Ele me tem atendido satisfatoriamente, portanto, 
eu me envergonharia, na qualidade de apelante, de repe-
lir aquele que me procura por ajuda; além disso, Deus já 
me fez acostumar-me no seguinte: Ele me gratifica com 
as suas bênçãos e eu preencho as pessoas com as graças 
d’Ele, pois temo que se eu interromper tal costume, possa 
eu chegar a ficar privado daquilo que Ele me envia”. As-
sim, o Imám Al-Hassan (a.s.) era conhecido pela sua ge-

“Que a paz esteja convosco, óh, habitantes de Baqi’”. 
Da direita para a esquerda, o quarto túmulo é o do 

Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (a.s.).

Aquele que se apraz em con-

templar o Senhor dos Jovens 

do Paraíso, deverá então fazê-lo 

olhando para Al-Hassan Ibn Ali
Profeta Mohammad (s.a.a.a.s.)



...Se algo o induziu à 

amizade, procure então 

aquele que te levou em 

consideração...
Imam Al-Hassan (a.s.)

nerosidade e nobreza de caráter e muitos o denominavam 
de “Karim Ahl Il-Bait”, isto é, “O Generoso da Linhagem 
do Profeta”.

Ditos do Imam Al-Hassan (a.s.)

Sermão: Quando Jenáda Ibn Abi Omaya estava aca-
mado por uma doença terrível que o levou à morte, falou 
ao Imam Al-Hassan (a.s.): “Aconselhe-me, Óh, filho do 
Mensageiro de Deus!” E o Imam (a.s.) respondeu: “ Sim, 
prepara-te para tua viagem e consiga tua fartura espiritu-
al antes que chegue a tua hora derradeira, pois tu pedes o 
mundo e a morte te convoca; portanto, não te preocupes 
com o que virá no dia em que vives, como saibas que 
nada lucrarás além de tuas possibilidades, porque estará 
armazenando-o para os outros, e finalmente, saibas de 
que na vida existe a prestação de contas daquilo que é 
lícito e a punição daquilo que é ilícito”. 

A camaradagem: No que alude à amizade entre 
os homens, o Imám Al-Hassan (a.s.) falou: “Se algo 
o induziu à amizade, procure então aquele que te 
levou em consideração; e se o servires, ele te preser-
vará e se pedires o seu auxílio, te auxiliará; se lhes 
falares, te acreditará; e se investires, torcerá pela tua 
tentativa; e se lhe estenderes a mão, estenderá a dele 
com generosidade; e se cometeres algum erro, ele o 
solucionará; e se ele presenciar algum benefício teu, 
ele o mencionará; e se o procurares, te atenderá, e se 
lhes fores sigiloso, te prevalecerá; e se o infortúnio 
te assolar, então ele virá e te socorrerá sutilmente, 
sem deixar que algo venha a ventilar”;

O temperamento do muçulmano: No que se 
refere ao caráter do fiel muçulmano, o Imám Al-
Hassan (a.s.) assim o definiu: “Oh, filho de Adão! 
Abstenha-te de tudo o que 
Deus abomina e tornar-se-á 
dos veneradores... Conten-
ta-te com aquilo que Deus 
lhe reservou e serás rico... 
Mantenhas a boa vizinhan-
ça e te tornarás mulçumano, 
e sejas amigo dos outros da 
mesma forma que gostarias 
que eles o fossem para con-
tigo, e serás dos justos”.

A graça de Deus: 
“Sempre que Deus abre a 
porta de uma questão a al-
guém, reserva-lhe a porta 
do atendimento; e sempre 
que abre as portas das boas ações a um homem, 
reserva-lhe a porta da aceitação; e sempre que abre 
a porta da gratidão ao devoto, reserva-lhe a porta 
da abundância”. 

A destruição do homem: “A destruição do ho-
mem define-se de três formas: o orgulho, a cobiça e a 

inveja. O orgulho destrói a fé e a religião e por causa 
dele, o demônio foi amaldiçoado; a cobiça é a inimiga 
da alma e por causa dela Adão foi retirado do Paraí-
so; e a inveja é o agente da maldade e por causa dela, 
Caim matou Abel”. 

Seu Ministério como Imam

O Imam Al-Hassan (a.s.) tomou posse do imama-
to após a morte do seu pai, o Imam Ali Ibn Abi Táleb 
(a.s.), de acordo com a recomendação de seu avô, o 
Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.), que cumpria a ordem 
de Deus Supremo para tal, perdurando seu mandato 
por dez anos, de 40 a 50 da Hijra, correspondente ao 
ano 661 a 671 d.C.

Depois da morte de seu pai, entretanto, Mo-
áuiya ibn Abi Sufian, governante da Síria, come-
çou a maquinar formas de lograr e burlar a fé das 
pessoas, chegando a utilizar o terror quando se 
tornava necessário, a fim de solidificar o seu go-
verno, perseguindo os partidários e simpatizantes 
do Imam Ali (a.s.). Ele insultava declaradamente 
a memória do Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.), de-
terminando, inclusive, que o Imam Ali (a.s.) fosse 
injuriado durante as oratórias nos púlpitos. 

A partir daí, Moáuiya passou a torturar todo 
aquele que apoiava o Imam Ali (a.s.), tomando-lhe 
seus bens, boicotando seus negócios ou mandando 
matá-lo. E assim, o terror de Moáuiya se estendeu 
com a guerra entre os próprios muçulmanos, parti-
cularmente os moradores de Al-Kufa, a capital is-
lâmica, no Iraque, subornando os oficiais do Imam 
Al-Hassan (a.s.) com valores exorbitantes para dis-
sensão do Exército, para que entregassem as estraté-

gias do Imam (a.s).
Diante das evidên-

cias da política astucio-
sa e da hipocrisia que 
Moáuiya utilizava em 
seus vis artifícios, por 
meio do suborno e da 
calúnia, para que os pró-
prios oficiais traíssem 
a confiança do Imam 
Al-Hassan (a.s.), assim 
como fizeram com seu 
pai (a.s.), o Imam (a.s.) 
viu-se obrigado a firmar 
acordo, impondo as se-
guintes condições:

1. Que Moáuiya procedesse segundo o Alcorão Sa-
grado e os preceitos do seu Apóstolo; 
2. Que cessassem as ofensas e injúrias contra o 
Imam Ali (a.s.), principalmente durante as orató-
rias nos púlpitos; 
3. Que a segurança do povo fosse respeitada, principal-
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“Que a paz esteja contigo, óh, Hassan Ibn Ali”

mente para os xiitas {seguidores do Imam Ali (a.s.)}; 
4. Que ninguém fosse nomeado “Califa” como suces-
sor de Moáuiya, a não ser o Imam Al-Hassan (a.s.) - se 
ainda estivesse vivo - ou o Imam Al-Hussein (a.s.); 

Entretanto, Moáuiya recusou tais acordos vo-
ciferando: “Os acordos propostos por Al-Hassan 
estão todos sob os meus pés! Não concordarei com 
eles por nada!”

A morte do Imam Al-Hassan 
(a.s.)

Moáuiya sempre planejou eli-
minar o Imam Al-Hassan (a.s.). 
Assim, o Imam (a.s.) sofreu vários 
atentados, até que a última tentativa 
teve sucesso. Atraída com riquezas e 
um casamento vantajoso com Yazid, 
filho de Moáuiya, se ela fosse bem 
sucedida no ato criminoso, uma mu-
lher, chamada Jaada Bent Al-Ach’, 
uma das esposas do Imam (a.s.), 
serviu-lhe uma iguaria envenenada, 
ficando ele debatendo-se com dores 
lancinantes durante quarenta dias, 
até que seu fígado se despedaçou, 

levando-o à morte após terrível sofrimento. 
Antes, porém, pediu para ser enterrado ao lado 

de seu avô, O Mensageiro de Deus (s.a.a.a.s.). Entre-
tanto, Aicha, viúva do Profeta Mohammad (s.a.a.a.s.), 
recusou que se atendesse ao pedido do moribundo, 
sendo o Imam (a.s.) enterrado no cemitério do Al-
Baqui, em Medina. 

Rua Dr. Ornelas, 51 - Pari - São Paulo - SP
Beirute House  3313-2069 / 3313-7112



Gratidão

SE vOCê PENSA qUE 
é INfELIz, OLHE, PENSE, 

PONDERE.

SE vOCê PENSA qUE O 
SEU TRABALHO é áRDUO, 
OLHE, PENSE, PONDERE.

SE vOCê PENSA qUE O 
SEU SALáRIO é INSUfICIENTE, 

OLHE, PENSE, PONDERE.

SE vOCê CRê qUE 
O ESTUDO é INúTIL, OLHE, 

PENSE, PONDERE.

SE vOCê CRê qUE SOfRE 
NESTA vIDA, SENTE-SE 

REALMENTE ATORMENTADO, 
OLHE, PENSE, PONDERE.

SE vOCê RECLAMA DA 
SITUAçÃO DE TRANSPORTE 

EM SEU PAíS, OLHE, 
PENSE, PONDERE.
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“Ó Deus, perdoa os crentes e as crentes, 
os muçulmanos e as muçulmanas, os 

vivos e os mortos.”

“Glorificado e louvado seja Deus, tanto 
quanto o número de Suas criaturas, de 
forma que esteja satisfeito, conforme a 
imensidão de Seu Trono, e tanto quanto  

o número de Suas palavras.”

SE vOCê ACHA qUE NÃO 
POSSUI MUITOS AMIgOS, 

PERgUNTE-SE... SE TEM UM 
SÓ AMIgO SINCERO!

SE vOCê SE SENTIR
DERROTADO, RESIgNADO, 

OLHE, PENSE, PONDERE.

SE vOCê CRê qUE A 
SUA SOCIEDADE é INjUSTA, 

OLHE, PENSE, PONDERE.

RENDEMOS 
gRAçAS A DEUS 

DE QUALQUER fORMA !
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Princípios Básicos para uma

* DRA.  FABIANA BORREGO  (CRN 13096) é nutricionista especialista em nutrição clínica. Trabalha na clínica Chef Nutri. www.chefnutri.com.br

DRA. FABIANA BORREGOÀ mesa
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momento da refeição não se 
limita apenas a nutrir-se. É 
também um momento de ale-
gria e satisfação.

Por isso, a alimentação 
é um processo complexo, 
que ultrapassa a necessidade 
biológica e acaba recebendo 
influências de vários fatores 

(sociais, religiosos, afetivos e culturais).
Para que a alimentação seja saudável, além de agra-

dável e prazerosa, deve se adaptar às necessidades de cada 
indivíduo, ser variada e equilibrada.

Há três princípios para que uma alimentação seja 
equilibrada e um guia a seguir: a pirâmide alimentar, adap-
tada para a população brasileira. O primeiro princípio é o 
da variedade. Devemos consumir uma ampla gama de ali-
mentos, de todos os grupos. Cada grupo contém diversos 

O
alimentos com características distintas, fornecendo parte 
dos nutrientes necessários para nosso organismo. Vale 
ressaltar que esta variedade deve ser bem distribuída, ao 
longo do dia, em três grandes refeições - café da manhã, 
almoço e jantar - e três intermediárias - lanche da manhã e 
da tarde e uma pequena ceia.

A proporcionalidade é o segundo princípio, ou seja, 
manter uma proporção adequada na alimentação diária, 
considerando que a base da pirâmide - as frutas e legumes 
- devem ser consumidos em número maior de porções. A 
moderação é o terceiro, que nos orienta qual a quantidade 
recomendada das porções que devemos ingerir por dia e 
modera o consumo dos alimentos que estão no topo da 
pirâmide, as gorduras e açúcares em geral.

Seguindo estes princípios, não há como errar Claro 
que a prática de uma atividade física ou a ausência de se-
dentarismo irão colaborar bastante para o seu bem-estar 
físico e mental.
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Pirâmide Alimentar Adaptada a 
População Brasileira
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Grupo 1(tubérculos, cereais, pães e raízes)- 5 a 9 porções por dia
Grupo 2(legumes e verduras)-4 a 5 porções por dia
Grupo 3(frutas)- 3 a 5 porções por dia
Grupo 4(leite e derivados)- 3 porções por dia
Grupo 5(carnes e ovos)- 1 a 2 porções por dia
Grupo 6(leguminosas-feijões e favas)- 1 porção por dia
Grupo 7(óleos e gorduras)- 1 a 2 porções por dia.
Grupo 7(açúcares)-1 a 2 porções por dia

Quanto vale 1 porção?

Cereais
Arroz, massas= 4 colheres de sopa
Pão francês=  1 unidade
Pão de forma= 2 fatias
Legumes e Verduras
Alface = 15 folhas
Brócolis= 4 ½ colheres de sopa

Frutas
Laranja= 1 unidade
Banana nanica = ½ unidade ou prata = 1 unidade

Leite e derivados
Leite = 1 copo (tipo de requeijão)
Queijo Minas = 1 fatia média

Leguminosas
Feijão = 1 concha

Carnes
Bife = 1 unidade de aproximadamente 100g
Ovo = 1 unidade

Açúcares 
Açúcar refinado = 1 colher de sopa

Óleos e gorduras
Óleo vegetal (canola, girassol e soja)= 1 colher de sopa 



Esporte

Sucesso das mulheres muçulmanas

N     ESP    RTE
entrevista a seguir foi feita 
pela jornalista iraniana Tu-
ran Jamshidian, editora-che-
fe da Revista Mahjubah, edi-
tada na República Islâmica 
do Irã, com a senhora Robab 
Shahrian, chefe do Departa-
mento de Promoção das Mu-
lheres no Esporte do país. 

Ela é presidente e membro executivo da Comissão 
Esportiva Feminina do Comitê Olímpico Nacional do 
Irã. Aqui, Shahrian fala sobre as condições das mu-
lheres esportistas muçulmanas, suas potencialidades 
e dificuldades. Trata-se da primeira de uma série de 
reportagens e textos que a Revista Islâmica Evidên-
cias publicará até as Olimpíadas de Pequim enfocan-
do a questão dos esportes. O Islã respeita e apóia a 
prática de exercícios físicos e a competição esportiva, 
num ambiente saudável de aprimoramento humano e 
disputa justa. Acompanhe. 
 
Turan Jamshidian: A senhora poderia se apresentar 
aos nossos leitores, por favor?
Robab Shahrian: Meu nome é Robab Shahrian. Eu 
sou casada e tenho dois filhos. Nasci em 1959 e tenho 
mestrado em Educação Física e Ciência do Esporte. Faz 
quase 22 anos que estou envolvida com o esporte. No 
presente momento, eu sou chefe do Departamento de 
Promoção das Mulheres no Esporte e membro executi-
vo do Comitê Olímpico Nacional. Além disso, sou pre-
sidente da Comissão Esportiva Feminina do Comitê.

TJ: Que papel o esporte cumpre na vida das mulhe-
res iranianas?
RS: As mulheres necessitam de muito mais atenção 

Por Turan Jamshidian

devido a suas caracterís-
ticas físicas especiais. 
Por isso, elas devem 
procurar meios de 
desenvolver e preser-
var seu estado físico. 
Desde que os espor-
tes auxiliam a obter 
disposição física e boa 
forma, as pessoas po-
dem desenvolver suas 
atividades diárias sem 
estar cansadas, en-
quanto desfrutam de 
uma vida saudável. 
Se uma pessoa tem 
uma boa condição 
física, ele ou ela es-
tará com a mente, 
seus relacionamen-
tos e até mesmo o seu 
lado econômico plenamen-
te ativos.O esporte ajuda as 
pessoas a desenvolver um 
caráter saudável. O espor-
te e a Educação Física são 
necessidades inevitáveis 
para as mulheres, pois elas 
atuam tanto como mães 
quanto como educadoras 
das próximas gerações.
 
TJ: As mulheres po-
dem estudar Educa-
ção Física e Ciência 

A
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do Esporte numa universidade? A educação supe-
rior é uma opção para aquelas que desejam conti-
nuar seus estudos e alcançar os graus de mestre e 
doutor?
RS: Uma vez que a admissão na universidade é pos-
sível, não há limitação paras as mulheres. Elas podem 
estudar Educação Física e Ciência do Esporte por sua 
livre e espontânea vontade. Atualmente, a maioria dos 
estudantes que entram nos cursos de Educação Físi-
ca e Ciência do Esporte é constituída por mulheres e 
elas podem continuar seus estudos até obter o grau de 
doutoras.

TJ: Os centros e ginásios esportivos para mulhe-
res no Irã são comparáveis aos que existem em ou-
tros países, considerados os primeiros e melhores 
no esporte?
RS: Com o objetivo de observar o papel que cabe às 
mulheres nos esportes, uma imagem completa dos es-
portes no Irã deve ser levada em consideração e, então, 
compararmos com outros países no mundo. É digno de 
menção que atualmente os esportes femininos têm re-
cebido muito mais atenção que no passado. As mulhe-
res têm se esforçado para conquistar mais oportunida-
des e impulsionar sua atual condição; por isso, muitos 
ginásios, centros esportivos e estádios têm sido alo-
cados para esse objetivo. Mas, falando honestamente, 
ainda existe uma grande distância entre a nossa situ-
ação e a de países que têm fama internacional nos es-
portes. Contudo, nós estamos tentando encurtar este 
espaço a cada dia.

TJ: Por acaso já foi realizada alguma pesquisa para 
medir as condições de altura, peso, físicas, musculares 
e ósseas das mulheres? Quais os resultados que foram 
obtidos? As mulheres iranianas estão adequadas aos 
padrões mundiais nesses aspectos? Caso não, há pla-
nos para mudar estas condições? Que papel o esporte 
pode ter para melhorar o físico das mulheres?
RS: Positivamente. Em 1999, o Ministério da Educação – 
o Departamento de Educação Física – realizou um estudo 
profundo para examinar a condição física das meninas de 
todo o país, por cinco anos. Os resultados indicaram que 
havia um grande número de garotas que sofria de fraqueza 
muscular em todo o corpo, o que tem a ver com algumas 
doenças, maus hábitos e vida sedentária. Contudo, houve 
uma grande mudança entre estas meninas, com a realiza-
ção de exercícios regulares de correção para reduzir defor-
midades e check-up repetidos. Esse programa foi acompa-
nhado pela instalação de ginásios para mulheres, por parte 
do Departamento de Educação Física. Além de 380 clíni-
cas para averiguar e corrigir desordens físicas, um Centro 
de Saúde foi construído na capital de todas as províncias, 
com todos os equipamentos necessários não apenas para 
determinar as dimensões da forma física feminina, mas 
para melhorar, também, a sua condição física.

TJ: O que a senhora acha das instalações públicas 
para a prática esportiva das mulheres?
RS: As pessoas que comandam as organizações esporti-
vas femininas vêm se esforçando ao máximo para criar 
parques seguros e protegidos com o objetivo de motivar 
e encorajar a realização de esportes coletivos e jogos 
regionais, além de incentivar as mulheres a participar 
das atividades esportivas. O estabelecimento de centros 
esportivos específicos para mulheres em todas as cida-
des e até mesmo em vilas é um tema ao qual tem sido 
dirigida muita atenção. Acredita-se que, com o tempo, 
se as mulheres não aderirem aos esportes, a maioria vai 
seguir e, por conseguinte, os esportes vão se tornar algo 
periférico ao invés de fundamental. Por isso as mulheres 
têm sido consideradas prioridade nas políticas recente-
mente implantadas. O interesse crescente delas em re-
lação aos esportes, ao lado da maior atenção dada a elas 
nesse setor, tanto nacional quanto internacionalmente, 
por aqueles que estão no comando, traria grandes bene-
fícios para todos os atletas, homens e mulheres.

TJ: Os líderes das organizações esportivas crêem 
firmemente no Islã e seus princípios, entre os quais 
podemos citar o hijab  e a maneira de as mulheres se 
vestirem; por isso eles encorajam as mulheres a par-
ticipar das disputas e a agir de acordo com as nor-
mas islâmicas, incentivando-as a cobrir-se quando 
estão em público. Este assunto pode ser considera-
do um novo fenômeno na arena esportiva mundial e 
certamente encontraremos uma série de problemas 
quanto a isso. A Senhora poderia nos falar sobre os 
altos e baixos nesse caminho de colocar as normas 
islâmicas em prática?
RS: Uma porção de paciência e discernimento é ne-
cessária quando tratamos de um assunto delicado como 
esse. À medida em que aumenta o status internacio-
nal da mulher nos esportes, muita soluções podem 

O interesse feminino 

crescente pelos esportes 

trará grandes benefícios 

para todos os atletas, 

homens e mulheres
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ser trabalhadas para mostrar a habilidade e 
competência dela nas competições e, ao mes-
mo tempo, dar-lhe o direito de decidir o que 
aplicar em relação a suas crenças religiosas. 
As mulheres iranianas, em primeiro lugar, se 
preocuparam com relação aos Jogos Asiáticos, 
em Pequim, o que pavimentou o seu caminho 
para participar em disputas internacionais. 
Em seguida, algumas mulheres participaram 
das competições de tiro ao alvo, seguidas por 
partidas de xadrez e escalada. As mulheres, no 
Irã, deveriam ter em conta dois aspectos rela-
cionados às normas e regulamentos islâmicos: 
primeiramente, observar as regras islâmicas e, 
em segundo lugar, a maneira de vestir-se. Sua 
roupa deveria ser aceita pelos quadros direti-
vos das federações internacionais e asiáticas, o 
que lhes permitiria participar das competições 
internacionais. Depois de verificado o princípio segundo o qual o tema dos 
esportes seria decidido nacionalmente, a política quanto à vestimenta femini-
na – nacional e internacionalmente – foi levada seriamente em consideração. 
A maneira como as mulheres deveriam estar vestidas fez brotar uma série de 
problemas. Houve muita conversa com os comitês olímpicos tanto da Ásia 
quando mundial sobre o tema e como resultado tivemos a participação das 
mulheres nos jogos asiáticos, que ocorreram em Pequim. 

TJ: Quantas vezes vocês tomaram parte em competições internacionais 
estando vestidas segundo os códigos islâmicos?
RS: Ao todo, nós participamos das seguintes competições: tiro ao alvo, remo 
e canoagem, taekwondo, xadrez, Jogos Olímpicos Especiais, caratê, escalada, 
tiro ao vôo, esqui, futebol, badminton, skate, squash, tênis, tênis de mesa, 
voleibol e handebol. 

TJ: Como vocês foram tratadas quando apareceram usando o hijab nestas 
competições internacionais em países não-islâmicos?
RS: À primeira vista foi um pouco estranho para os outros países, especial-
mente os não-islâmicos, ver mulheres em competições internacionais vestidas 
de acordo com os princípios islâmicos. Mas, apresentar uma imagem vitoriosa 
das mulheres muçulmanas no esporte mostrou que o esporte não tem nada que 
contradiga as visões das diferentes religiões. Quando as mulheres iranianas to-
maram a iniciativa de participar dos jogos usando suas vestimentas islâmicas, 
outras mulheres também seguiram o figurino e isso normalizou a situação das 
mulheres nos jogos internacionais. Assim sendo, nós devemos salientar o papel 
que o esporte cumpre ao expandir as relações entre os países, relações estas que 
vão continuar de maneira pacífica e amistosa.  



As atividades esportivas são estimuladas pelo Islã. 
Elas são, contudo, governadas pelas regras da Sharia, 
cujos fundamentos foram estabelecidos ao longo da 
história islâmica. No Islã, o esporte é percebido como 
uma atividade importante para obter um corpo e uma 
mente saudável. 

A Lei Islâmica estabelece alguns limites que 
regem a atuação dos atletas muçulmanos. Isso inclui 
regras em relação a awrah, as partes do corpo que não 
podem ser expostas em público. O véu para as mul-
heres também é recomendado. Quanto aos homens, 
não devem usar vestimentas que revelem as partes do 
corpo situadas entre os joelhos e o umbigo. 

No início do Islã, os exercícios físicos tinham a 
função precípua de preparar os exércitos para ações 
militares, com objetivo de defesa contra governantes e 
impérios que atacavam os muçulmanos. Por isso, ativi-
dades esportivas como equitação e tiro ao alvo com 
arco e flecha eram incentivadas. Contudo, até hoje ex-
istem restrições a esportes que têm um maior potencial 
ofensivo, como o boxe, pois provocam ferimentos em 
ambos os contendores.

Alguns estudiosos crêem que o pólo – jogado at-
ualmente por cavaleiros dispostos em time de quatro 
participantes – nasceu entre tribos iranianas, por volta 
do século 6 A.D – antes, portanto, do advento do Islã 
na antiga Pérsia. Praticado inicialmente por soldados e 
nômades, acabou se tornando o “esporte dos reis” e dos 
potentados, durante a Idade Média européia.

Ao longo do século 20, os países muçulmanos 
envolveram-se em eventos esportivos, como as Olim-
píadas, obtendo excelentes resultados. Entre os grandes 
esportistas e atletas da antiga União Soviética, por ex-
emplo, havia muitos muçulmanos das repúblicas social-
istas da Ásia Central, como Cazaquistão, Usbequistão, 
Tajiquistão, Turkmenistão  e Quirguistão, de população 
majoritariamente mulçumana.

Na década de 1980, a Organização da Conferên-
cia Islâmica criou os Jogos da Solidariedade Islâmica, 
como uma forma de encorajar a cooperação entre os 
estados muçulmanos. A primeira edição do evento 
ocorreu em 1980 em Izmir, na Turquia. Mais recen-
temente, eles foram realizados em Meca, na Arábia 
Saudita, em abril de 2005.

A Paloma Travel está comemorando 22 anos de mercado, e ninguém mais do que você 
merece esta comemoração. Afinal foi a sua confiança, aliada ao empenho e dedicação da 

nossa equipe, que permitiu não só chegarmos até aqui, mas oferecermos o melhor em via-
gens e turismo acompanhando as tendências mais modernas do mercado.

• Passagens nacionais e internacionais
   para todos os destinos
• Pacotes nacionais e internacionais
• Cruzeiros marítimos
• Reservas de hotéis por todo o mundo
• Requisição de vistos
• Seguro viagem.

Rua Maria Marcolina, 487 - 4º Andar - São Paulo / SP
fone - (11) 6694 9744 - fax - (11) 6692 1815



Rua Santa Efigênia, 403 - Loja 01 - Santa Efigênia - CEP: 01207-001 - São Paulo - SP 
Website: www.ambarsp.com.br - E-mail: ambarsp@uol.com.br

MSN: worldview_vendas@hotmail.com 

TELEfONE: (11) 3361-8276

VENHA CONHECER OS MELHORES 
PRODUTOS DIGITAIS

BOLSAS PARA
fILMADORAS

fILMADORASCABO USB CARREGADOR PARA
fILMADORA

CÂMERASMP5 BATERIA PARA
fILMADORAS

LENTES

Todos esses produtos e muito mais: Adaptadores de Lente, Caixa 
Mergulho, Pens Drives, MP3, Microfones, Todos os modelos de 

cartões de memória, Fontes, Filtros, Flash e Acessórios para Ipod.



Saúde

Cuide bem de seus
OLHOS

édica oftalmologista, Ginai-
ne Bazzi Longo dá dicas de 
como manter a visão sempre 
saudável. Para ela, todas as 
estruturas do olho devem 
estar funcionando bem para 
que a visão seja perfeita

Mais que elementos de 
charme e beleza, os olhos 

são responsáveis por um dos nossos principais sentidos: a 
visão. Para que esse bem valioso esteja sempre saudável, 
alguns cuidados são essenciais. 

O primeiro passo é compreender o processo da vi-
são. Conforme Ginaine, a visão tem início quando os 
raios de luz passam pelos meios transparentes do olho e 
são convergidos para a retina, onde é formada uma ima-
gem invertida. A retina transmite essa imagem ao cé-
rebro que funde as imagens captadas pelos dois olhos, 
formando a imagem perfeita.

Entre as estruturas responsáveis pelo processo da 
visão está a córnea, que é recoberta pelo filme lacrimal, 
permite a passagem de luz e converge esses raios para a 
retina. A íris, que é a parte colorida do olho, controla a 
quantidade de luz que chega à parte posterior do olho. 
Ela faz com que a pupila, que é uma abertura da íris, 
se abra quando há pouca luz no ambiente, e se feche, 
quando há muita luz.

O cristalino é outra estrutura importantíssima para a 
visão. Como o próprio nome diz, ele é totalmente trans-
parente e tem como função acomodar os raios luminosos, 
convergindo-os para a mácula (região da retina). O humor 
vítreo, por sua vez, tem a função de preenchimento do 
olho. É um conteúdo gelatinoso que preenche toda a câ-
mara posterior do olho. Por fim, a retina é responsável por 
transmitir as imagens ao cérebro, através do nervo óptico.

“Para termos uma boa visão, é preciso que todas 

essas estruturas estejam funcionando muito bem. O eixo 
visual, que é a parte central do olho, é a região principal 
do olho. Danos nessa região são muito mais graves que 
nas regiões periféricas do olho”, aponta Ginaine. A mé-
dica oftalmologista lembra ainda que a passagem da luz 
por todas as estruturas do olho é muito rápida, o que faz 
com que o olho seja comparado a uma máquina fotográ-
fica, onde a luz passa pela lente e o diafragma controla 
a entrada dos raios, como faz a íris, até que a luminosi-
dade chegue ao filme, que se assemelha à retina.

Principais problemas

Os principais problemas de visão são os erros ou 
vícios de refração. São eles miopia, astigmatismo e 
hipermetropia. A miopia é a dificuldade de visualizar 
objetos à distância. O astigmatismo, por sua vez, é a 
dificuldade de focalizar objetos. Já a hipermetropia, o 
oposto da miopia, é a dificuldade de visualizar objetos 
próximos.

O astigmatismo pode acontecer combinado com 
a hipermetropia ou com a miopia. “Mas a miopia e a 
hipermetropia nunca acontecem juntas no mesmo olho, 
porque uma é o oposto da outra”, aponta. Esses três er-
ros de refração podem ser corrigidos com óculos, lentes 
e cirurgia a laser.

Outro problema bastante comum é a catarata, que 
começa a se desenvolver a partir dos 50 anos. Ele ocor-
re quando o cristalino começa a ficar opaco. A correção 
é feita com cirurgia, que substitui o cristalino por uma 
lente intra-ocular.

Também resultado do avanço do tempo, a presbio-
pia causa dificuldade para visualizar objetos próximos. 
Porém, diferente da hipermetropia, não se trata de um 
erro ou vício de refração, mas da perda de elasticidade 
das fibras do cristalino. 

M
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Lei de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher foi 
sancionada pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva no dia 7 
de Agosto de 2.006, e recebeu 
o nome de Lei Maria da Penha 
Maia, como forma de homena-
gem a uma mulher que se tornou 
símbolo da luta contra a violên-
cia doméstica.

Maria da Penha Maia foi biofarmacêutica e lutou 
durante 20 anos para ver seu agressor condenado. Ela 
virou símbolo contra a violência doméstica. Em 1983, 
por duas vezes, seu agressor tentou assassiná-la. 

Infelizmente o marido de Maria da Penha somente 
foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou ape-
nas dois anos em regime fechado.

Esta lei altera o Código Penal e permite que agres-
sores sejam presos em flagrante ou tenham a prisão pre-
ventiva decretada. Também acabam com as penas pecu-
niárias, aquelas em que o réu é condenado a pagar cestas 
básicas ou multas. Altera ainda a Lei de Execuções Pe-
nais para permitir que o juiz determine o comparecimen-
to obrigatório do agressor a programas de recuperação e 
reeducação.

A lei também traz medidas para proteger a mulher 
agredida, que está em situação de agressão ou corre risco 
de vida. Entre elas, a saída do agressor de casa, a prote-
ção dos filhos e o direito de a mulher reaver seus bens 
e cancelar procurações feitas em nome do agressor. A 

violência psicológica passa a ser caracterizada também 
como violência doméstica.

A Lei Maria da Penha é fruto também da luta dos 
movimentos das mulheres, trazendo uma série de inova-
ções no combate à violência doméstica.

Há a perspectiva de que a lei efetivamente venha 
mudar o quadro de violência, porque garante e valida o 
direito à vida da mulher.

Portanto esta Lei merece destaque na sociedade, 
principalmente em relação à mulher, pois assegura con-
tra agressões sejam elas suas formas, além de mudanças 
culturais e educacionais, passando mais ainda a envolver 
a atuação de todos os órgãos públicos do Poder Judiciá-
rio, do Poder Executivo e das funções essenciais à Justi-
ça como a Defensoria Pública, o Ministério Público e a 
Advocacia. Além das delegacias de polícia, que também 
têm um papel importante. 

DR. MARCIO CROCIATI* E DR. RENATO PINHEIRO DE LIMA**Direitos Humanos

*DR. MARCIO CROCIATI  é advogado, professor universitário das Faculdades Integradas Torricelli, sócio do escritório Mercedes Torres e Crociati Advogados.
**DR. RENATO PINHEIRO DE LIMA é advogado, professor universitário da UNIP, sócio do escritório RLE Consultoria Empresarial Ltda.
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