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Ler o Alcorão, aprendê-lo, memorizá-lo, 
compreendê-lo e estudá-lo, 
contemplá-lo e refletir sobre ele, agir de 

acordo com seus ensinamentos e 

chamá-lo, são todas ações virtuosas e 

recompensadoras no Islã. O Alcorão é o 

discurso e a comunicação de Deus 

para a humanidade e, como tal, é algo 

que deve ser uma parte integrante das 

nossas vidas. O Mensageiro 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص disse que “Os melhores 

entre vós são aqueles que aprendem o 

Alcorão e o ensinam”.
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Para muitos de nós, como o Árabe não é nossa 

língua materna, podemos ter dificuldades em 

ler o Alcorão. Isso pode levar à frustração, ou 

pior, desespero e desistência. No entanto, o 

Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nos informou que o 

esforço e o tempo investido na tentativa de 

recitar o Alcorão corretamente não serão 

desperdiçados. Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Aquele que recita 

o Alcorão fluentemente e com facilidade terá 

a companhia dos anjos. Quanto aos que lêem 

o Alcorão e gaguejam por acharem difícil, 
terão uma recompensa dupla.” Esta narração 

não só fala sobre a recompensa que um 

estudante do Alcorão receberá, mas também 

dá-nos um incentivo para tornarmos leitores 

fluentes do Alcorão.
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Em outro ensinamento, o Mensageiro 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Leia o Alcorão, 
pois ele intercederá em favor dos 

seus leitores no Dia do Julgamento. 
Leia os capítulos de Al Baqara (A 

Vaca, capítulo 2) e Aal Imraan (a 

Família de Imran, capítulos 3), pois 

eles virão como nuvens ou um 

bando de pássaros no Dia do 

Julgamento, intercedendo em favor 
de seus leitores.”
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Por cada letra do Alcorão que é lida, o leitor 
receberá em retorno dez recompensas. Ler 
qualquer capítulo do Alcorão, mesmo o capítulo 

mais curto (Al Kawthar, que contém somente 10 

palavras) é extremamente recompensador. O 

Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Quem ler uma 

palavra do Alcorão receberá dez recompensas. 
Não digo que ‘Alif Laam Meem’ (o começo do 

segundo capítulo do Alcorão, Al Baqara - A Vaca) 
seja uma palavra. Em vez disso, ‘Alif’ é uma palavra, 
‘Laam’ é uma palavra e ‘Meem’ é uma palavra.” Se 

contares somente as palavras do primeiro capítulo 

do Alcorão (Al Fatiha - A Abertura do Livro), que 

tem vinte e cinco palavras, e depois multiplicar 
cada palavra por dez, irás perceber que a duzentas 

e cinquenta boas ações para receber, apenas 

recitando este capítulo.
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Cada passagem que alguém memorizar do 

Alcorão será recompensada com um nível 
mais alto no Paraíso. Só isso já é uma 

recompensa incrível. Embora a 

memorização possa ser difícil no início, o 

treinamento e a prática, juntamente com 

repetições frequentes, podem facilitar esta 

tarefa. O Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص disse: 
"A pessoa que memorizar o Alcorão será 

instruída a subir um nível no Paraíso para 

cada passagem que memorizar. Seu nível 
final será com a última passagem que 

memorizar".

 www.newmuslimacademy.pt
5

ALCORÃO 
As Virtudes do 



O Islã é baseado no Alcorão, juntamente 

com os ensinamentos do Mensageiro 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. O Mensageiro Muhammad 

 disse-nos que o Alcorão é a corda que se ملسو هيلع هللا ىلص

estende dos céus até nós. Ele ملسو هيلع هللا ىلص passou 

grande parte de sua vida ensinando e 

explicando o Alcorão. Ele encorajava seus 

companheiros a aprender o Alcorão e 

ensiná-lo a outros. Desta forma, o Alcorão foi 
estudado e ensinado, sendo transmitido de 

geração em geração. Por esta razão, o 

Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nos disse que as 

pessoas do Alcorão são as pessoas 

especiais de Deus.
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O Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nos 

ensinou a honrar e respeitar as 

pessoas do Alcorão. Ele instruiu que a 

pessoa que lidera as orações rituais 

diárias (Salah) da congregação deve 

ser a pessoa com mais experiência 

com o Alcorão. Ele disse ainda: “É da 

glorificação de Deus honrar aquele 

que memorizou o Alcorão”.
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Ler, aprender e estudar o Alcorão é muito importante 

para todos os muçulmanos. É no Alcorão que 

aprendemos quem Deus realmente é, o que Deus 

quer que fazemos, e o que O agrada. O Alcorão é a 

base para aprender o Islã. O Mensageiro Muhammad 

 deu uma comparação entre aquele que aprende ملسو هيلع هللا ىلص

(o Islã) com a orientação do Alcorão e do 

Mensageiro Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, e aquele que não 

aprende. Ele disse: “O exemplo de orientação e 

conhecimento que Deus me enviou é como o 

exemplo da chuva forte. A chuva atinge a terra. 

O solo bom e fértil aceita a chuva, e assim produz vegetação e forragem. Outras 

partes da terra retêm a água na superfície, permitindo assim que outros bebam e 

se beneficiem. No entanto, outras partes da terra são estéreis, nem retêm a água 

nem fornecem plantas. Este é o exemplo de quem aprende a religião de Deus e 

ensina os outros, e o exemplo de quem não lhe dá atenção e não aceita essa 

orientação”.
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Portanto, dedicar tempo para 

aprender o Alcorão, seja para 

aprender a ler, memorizá-lo, 
compreendê-lo e estudá-lo, ou 

contemplá-lo e refletir sobre ele, estas 

são todas ações nobres e atividades 

que valem a pena. Todos os dias 

devemos reservar algum tempo para 

nos conectarmos com o Alcorão, 
tendo em mente todas as suas 

virtudes e recompensas.
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