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«Acaso, não vos 

prolongamos as vidas, 

para que,                 

quem quisesse reflectir, 

pudesse reflectir,  

e não vos chegou  

o admoestador?» 
 

— (Alcorão, 35:37). 

 
 

 

 
Prezados Irmãos: 

Saúdo-vos com a saudação do Islão, "Assalam 

alaikum", (que a Paz esteja convosco), que representa o 

sincero esforço dos crentes por estender o amor e a 

tolerância entre as pessoas, seja qual for o seu idioma, 

crença ou sociedade.  

 

Issa ibn Maryam (a.s. = paz esteja com ele), também 

conhecido como Jesus, é um Profeta e Mensageiro de 

Deus (ár. Allah), que foi enviado para guiar o povo de 

Israel com o Livro Sagrado Injil (Evangelho). 

 

Lições para aprender: 
 

1. Posicionar-se Contra a Tirania 

O Profeta Jesus (a.s.) ao se dirigir ao seu povo disse: 

«E (Deus) fez-me piedoso para com a minha mãe, 

não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde». 

(Alcorão, 19:32).  

A violência arrogante não é apenas injuriosa e danosa 

para a pessoa contra quem é praticada; ela é, talvez, 

ainda mais danosa para a pessoa que a pratica, porque 

a sua alma torna-se turva, insegura, infeliz e arruinada 

— o estado das almas que se encontram no Inferno. 

Todo muçulmano precisa acreditar no Profeta Jesus 

(AS) assim como acredita no Profeta Muhammad 

(s.a.w.). 

 

2. Fazer caridade e orar diariamente 

Além de pregar a unicidade de Allah, Jesus (a.s.) 

também pregou aos submissos à Vontade de Deus 

para dar caridade, ajudar os pobres e orar diária-

mente. A mensagem ficou clara quando o Profeta Jesus 

(a.s.) disse isso, enquanto falava com o seu povo: 

«(Deus) fez-me abençoado, onde quer que eu este-

ja, e encomendou-me a oração e (a paga do) zakat 

(caridade) enquanto eu estiver vivo». (Alcorão, 19:31). 

 Jesus declara, desde o princípio, que era um servo 

de Deus, negando, desse modo, a falsa noção de que 

era Deus ou filho de Deus. O único Deus verdadeiro é o 

Pai sozinho de acordo com Cristo (João 17:1, 3), e de 

acordo com os Profetas (Malaquias 2:10). 
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Deus é Espírito por natureza (João 4:23-24) e Deus é 

imortal, invisível, Deus único (1 Timóteo 1:17). 

Deus diz que não há outro Deus além d’Ele (Isaías 

45:22), Não há Deus antes e depois d’Ele (Isaías 

43:10), e Ele é Deus e não homem (Oséias 11:9) 

 

3. Todos os Profetas no Islão são pré-
selecionados 

Ao falar com as pessoas, enquanto o Profeta Jesus 

(a.s.) estava no berço, o Alcorão afirma: 

«Então ela (Maria) indicou-lhes que interrogassem 

o menino. Disseram: Como falaremos a uma criança 

que ainda está no berço?» (Alcorão, 19:29). 

Deus selecionou apenas algumas pessoas numeradas 

para coroá-las com a missão profética. 

 

4. Para Deus, Nada é Impossível 

O nascimento do Profeta Jesus (a.s) é a maior lição 

em si para os muçulmanos e para o mundo. Para Deus, 

tudo é possível. O Profeta Jesus (a.s.) nasceu sem um 

Pai, tornando-se um dos maiores milagres do mundo. O 

Alcorão registra Maryam (a.s.), também conhecida como 

Mãe Maria, quando Gabriel (a.s.) veio até ela para 

informá-la sobre o nascimento de Jesus (a.s.): 

«(Gabriel) explicou-lhe: Sou tão-somente o Mensa-

geiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho 

imaculado. Ela disse-lhe: Como poderei ter um filho, 

se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser 

casta? Respondeu-lhe: Assim será, porque o teu 

Senhor disse: Isso Me é fácil! E faremos disso um 

sinal para os seres humanos, e será uma prova de 

Nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável». 

(Alcorão, 19-21) 

Deixa claro que o nascimento de Jesus (AS) sem pai 

foi a vontade de Deus. 

Deus a havia destinado a ser a mãe do Profeta Jesus 

(a.s.), e então chegara o tempo em que isso deveria ser 

anunciado a ela. A missão de Jesus é anunciada de 

duas maneiras: (1) ele iria ser um Sinal para os seres 

humanos; o seu maravilhoso nascimento e a sua ma-

ravilhosa vida iriam trazer a volta de Deus a um mundo 

ateu; e (2) a sua missão iria trazer consolo e salvação 

aos que se arrependessem. Este, de um modo ou de 

outro, é o caso que se passa com todos os Mensageiros 

de Deus, e foi, predominantemente assim, no caso do 

Mensageiro Muhammad (s.a.w.). Mas o ponto principal, 

aqui, é que os israelitas, para os quais Jesus foi 

enviado, para quem a mensagem de Jesus era verda-

deiramente um Evangelho de Misericórdia, eram um 

povo de coração duro, e não aceitaram Jesus. 

Para qualquer coisa que Deus deseja criar, Ele diz: 

"Seja!", e é. Não há intervalo algum entre o Seu decreto 

e a consumação deste, excepto se Ele assim o estipular, 

no próprio decreto. Pode ser que o tempo seja apenas 

uma projecção de nossas mentes, neste mundo de rela-

tividade. 

 

5. Ser conhecedor 

Ele se concentrou mais em adquirir conhecimento à 

medida que a pessoa aprende mais, o que leva a 

mudanças na sua vida e acção. O Profeta Jesus (a.s.) 

conhecia as escrituras e o conhecimento, o que lhe deu 

imenso poder para enfrentar a tirania. 

 

6. Sua Mãe é a parte mais importante da 

sua vida 

Ele (Jesus a.s.) enfatizou cuidar da mãe e durante a 

sua vida ele foi o mais obediente para com sua mãe. Ele 

disse que não há relacionamento sagrado além do 

relacionamento com a sua mãe. E também disse que o 

relacionamento com a sua mãe é o caminho mais fácil 

para o Paraíso. 

 

7. Falar sempre a verdade 

A vida de Jesus (a.s.) é toda sobre a verdade e nada 

além da verdade. Menos número de seguidores não 

significa que ele não será bem-sucedido, esteja com a 

verdade e estará entre os certos. 

 

8. Seguir o Caminho Recto 

Jesus (a.s.) também aconselhou o seu povo a não 

seguir o caminho errado para o sucesso. Ele disse para 

falar a verdade e ser obediente a Deus (Allah (SWT), 

que é o caminho recto. 

 

/// 
 

ALGUMAS COISAS QUE SÃO PROIBIDAS 

NA BÍBLIA, MAS QUASE TODO MUNDO FAZ 

    - O termo ‘ostentação’ ficou muito famosa no Brasil 

por causa do funk. A Bíblia fala a respeito de se gabar 

por ter bens materiais e condena a prática. Em Timóteo 

2:9 fala a respeito desse assunto. 

    - A pessoa que usa tatuagem, que se prepare para 

queimar na chama do inferno. Brincadeiras a partes, o 

livro sagrado – Bíblia - também fala sobre o uso das 

tatuagens: “Não façam cortes em seus corpos por 

causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu 

sou o Senhor.” 

    - O divórcio (na Bíblia) parece não agradar a Deus: 

“Aos casados dou esta carga: à mulher, não se 

separe do marido e que o marido não deve se divor-

ciar da esposa.”. 
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    - Em Coríntios 14:34 diz-se para as mulheres fica-

rem caladas na Igreja, mas não é isso que se vê por 

aí… 

    - Em Levítico 19:27: ”Não cortareis o cabelo, ar-

redondando os cantos da vossa cabeça, nem dani-

ficareis as extremidades da vossa barba.”. 

   -  Fazer fofoca também é pecado e a Bíblia fala 

sobre isso em Levítico 19:16. ■ 

/// 
Quem não pretender continuar a receber estas reflexões, por favor, 

dê essa indicação e retirarei o respectivo endereço desta lista. 

Obrigado, boas leituras. Wassalam. M. Yiossuf Adamgy 

 

 

 

 

 

Jesus, um Profeta do Islão, paz esteja com ele, constitui um 

esforço notável para apresentar a vida sagrada de Jesus, através de 

fontes Cristãs e Islâmicas, estudando exaustivamente as origens da 

Cristandade em ordem a separar os factos dos mitos. 
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JESUS REGRESSARÁ - Jesus (‘Issa) (as), tal como todos os outros 

Profetas, é um servo escolhido por Allah, a quem Allah destinou convocar as 

pessoas para o verdadeiro caminho. Contudo, existem determinados atributos de 

Jesus que o distinguem dos outros Profetas, sendo que o mais importante é o facto 

dele ter sido elevado por Allah, e o de que regressará à Terra uma segunda vez. 

Contrariamente ao que a maioria das pessoas acredita, Jesus não foi crucificado e 

morto, nem morreu por qualquer outro motivo. O Alcorão diz-nos que o não 

mataram nem o crucificaram e que Allah o elevou para junto de Si. Em nenhum 

dos versículos, existe uma referência efectiva ao seu assassinato ou ao facto de ter 

sido morto, com excepção do versículo (ayah) que nega que isto tenha sucedido. 

 Além disso, o Alcorão dá-nos a conhecer alguns acontecimentos da vida de Jesus 

(as) que não aconteceram ainda. Deste modo, a sua segunda vinda à terra 

constitui um pré-requisito para estes acontecimentos aconteçam. Não existe 

dúvida alguma de que as revelações do Alcorão acontecerão de facto. 

Apesar disto, contudo, muitas pessoas acreditam que Jesus (as) faleceu há algumas centenas de anos e que, 

consequentemente, o seu regresso é improvável. Isto é uma concepção errónea, originada pela falta de 

conhecimento a respeito do Alcorão e da Sunnah. Um exame cuidadoso ao Alcorão dará em troca uma 

compreensão precisa dos possíveis versículos a respeito de Jesus (as). 

O Profeta Muhammad (saw) disse-nos também que Jesus (as) será de novo enviado à terra e referiu que, nessa 

época, a qual é denominada de “o fim dos tempos”, poderá haver um período durante o qual a terra obterá paz, 

justiça e bem-estar nunca antes precedentes. 

A prova de que Jesus (as) não morreu, de que foi elevado à presença de Allah e de que regressará de novo, 

será examinada neste livro à luz dos versículos Alcorânicos. 
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A Al Furqán  

deseja a todos os irmãos Cristãos 

BOAS FESTAS  

e um ANO NOVO PRÓSPERO,  

que nos traga  

Paz, Amor e Felicidade  

a todos. 
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