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A Caaba foi a primeira casa de adoração 
dedicada ao Único Deus Verdadeiro no 
mundo. É a direção que os muçulmanos 
encaram em suas orações diárias e o destino 
para o qual são ensinados a viajar se tiverem 
os meios para realizar a peregrinação anual 
do Hajj. É um lugar que exige grande respeito 
e reverência nos corações dos muçulmanos 
em todo o mundo, muitos dos quais 
economizam por anos para visitá-lo. A Caaba 
significa literalmente "cubóide”, assim 
chamado de sua forma. A origem da palavra 
se refere a uma estrutura elevada.
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O Caaba



O Alcorão afirma claramente que o profeta 
Abraão construiu a Caaba. Os fundamentos 
que Abraão foi capaz de reconhecer e 
levantar foram estabelecidos pelos anjos 
antes da criação de Adão, o primeiro homem. 
Foi então renovado por Adão quando ele 
desceu à terra.
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Os Fundamentos 
da Caaba



Abraão e seu filho Ismael foram ordenados 
por Deus a elevar os fundamentos do Caaba. 
Deus diz no Alcorão: “E quando Abraão e 
Ismael levantaram os alicerces da Casa, 
exclamaram: Ó Senhor nosso, aceita-a de 
nós pois Tú és Oniouvinte, Sapientíssimo.” 
(2:127) Ismael traria as pedras para seu pai 
Abraão, que, por sua vez, as colocava e as 
organizava para construir o Caaba. À medida 
que a estrutura subia, Abraão estava em cima 
de uma rocha para completar sua construção. 
A rocha sobre a qual ele estava é conhecida 
como 'Maqam Ibrahim', literalmente 'a 
estação permanente de Abraão'.

Abraão Eleva os 
Fundamentos da 

Caaba

Maqam Ibrahim
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Historicamente, várias tribos árabes se 
estabeleceram em Meca, cada uma 
venerando o Caaba e assumindo a custódia 
de sua manutenção e reparos. Eles herdaram 
essa tradição de Abraão e Ismael. Meca é um 
vale cercado por montanhas, com o Caaba no 
seu centro. Portanto, o local  era 
frequentemente submetido a inundações 
quando as chuvas chegavam à cidade. Com o 
tempo, à medida em que a estrutura 
enfraquecia ou foi danificada devido a 
inundações e outros elementos, essas tribos a 
reparavam.

Reparos ao Longo 
dos Séculos
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A tribo dos coraixitas ou “Quraish” em árabe 
era da progênie de Abraão e Ismael,e 
tornou-se a guardiã do Caaba durante várias 
gerações antes do nascimento do profeta 
Muhammad. Cerca de cinco anos antes do 
início da profecia do mensageiro Muhammad, 
as inundações atingiram Meca e 
enfraqueceram muito a estrutura do Caaba. 
Os coraixitas decidiram a reconstruir o Caaba 
a partir de suas fundações para fortalecê-la.
Apesar da necessidade, eles estavam 
relutantes em iniciar a tarefa, sendo 
supersticiosos em remover uma estrutura tão 
antiga. Um dos nobres Qurashite, Al-Walid, se 
ofereceu para ser o primeiro a iniciar a tarefa. 
Outros então seguiram o seu exemplo. Os 
coraixitas também decidiram usar apenas a 
riqueza que tinham certeza de que era obtida 
por meios legais. Isso causou o esgoto dos 
fundos financeiros que eles tinham, e resultou 
em que uma parte do Caaba ficasse fora da 
estrutura, somente sendo marcada por uma 
parede semicircular que ainda pode ser vista 
até hoje. Todos os coraixitas, incluindo o 
mensageiro Muhammad, participaram na 
reconstrução desta estrutura especial.

A Reconstrução 
dos Coraixitas
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Black StoneBlack Stone

A última coisa que restava na construção do 
Caaba era a substituição da Pedra Negra, que 
é uma pedra angular da estrutura de origens 
e composições celestiais. Todos os nobres 
coraixitas queriam a honra de substituir esta 
pedra, o que levou a uma disputa. Eles 
finalmente concordaram que a próxima 
pessoa a entrar não seu local de congresso 
iria arbitrar e decidir quem receberia essa 
honra. Muhammad foi a pessoa que entrou, e 
decidiu colocar a Pedra Negra em um pano, e 
para cada clã ter um delegado, que juntos 
levantariam cada um deles um pedaço do 
pano para o lugar da Pedra Negra no Caaba. 
Muhammad então encaixou a Pedra em seu 
lugar.
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A Caaba é uma estrutura cubóide.

A parede semicircular situa-se de um lado 
do Caaba é conhecida como a seção 
demolida do Caaba que fazia parte da 
estrutura original, deixada de fora pelos 
coraixitas devido à falta de fundos.

A estrutura tem quatro cantos. Um canto 
contém a Pedra Negra. Este é o ponto de 
partida e término de cada circuito de 
circumambulação durante os ritos da 
peregrinação de “Hajj” e “Umrah”.

O canto antes da Pedra Negra é conhecido 
como canto iemenita, pois fica de frente à 
direção do Iêmen ao sul da península 
árabe.

A porta do Caaba é levantada do chão. Os 
coraixitas fizeram isso para impedir que as 
pessoas entrassem dentro do Caaba sem 
a permissão deles.

O Caaba agora está coberto por um pano 
conhecido como 'kiswah'. Este é o pano 
preto bordado com versos do Alcorão que 
cobrem a estrutura. Este pano é substituído 
anualmente.

A Estrutura da 
Caaba
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