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COMO
ENTENDER 
E ABORDAR

O ALCORÃO



O Alcorão é um livro de orientação. Quem lê, 
entende e age de acordo com ele encontrará
felicidade e sucesso. Deus diz, “Por certo, este 
Alcorão guia ao caminho mais reto e alvissara
aos crentes, que fazem as boas obras, que 
terão grande prêmio.” [Alcorão 17:9].

No entanto, para um novo muçulmano, às 
vezes pode ser assustador ler o Alcorão e 
tentar entendê-lo. Aqui estão alguns pontos 
importantes para ajudá-lo:
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O Alcorão não é como qualquer outro livro. 
Não é uma biografia ou um livro de histórias.
Em vez disso, é um livro de orientação para 
todos os tempos e lugares, ensinando às 
pessoas o que elas precisam saber para 
adorar a Deus corretamente e alcançar o 
Paraíso.
Em geral, o Alcorão é dividido nos seguintes 
temas principais:

Crença somente em Deus – muitas 
passagens do Alcorão falam sobre Deus e
Seu direito de ser adorado sozinho. Deus 
fala sobre fé, recompensa, punição
e a próxima vida depois da morte para 
estabelecer esse objetivo. Na verdade,
todo o Alcorão fala sobre este ponto 
principal.

Mandamentos de Deus – Isso inclui o que 
Deus permitiu ou proibiu. Parte da
realização do objetivo de crer somente em 
Deus e adorá-Lo é através dos
mandamentos e instruções sobre como 
adorá-Lo.

"Histórias" – Deus frequentemente 
menciona histórias de mensageiros e 
nações anteriores, bem como de 
indivíduos. Todas essas histórias contêm 
parábolas e lições, novamente para 
enfatizar o objetivo da crença somente em 
Deus.
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Os Objetivos
do Alcorão:



O Alcorão deve aumentar nossa fé e nos 
aproximar de Deus. Ler e compreender o 
Alcorão deve amolecer nossos corações. Para 
isso, é muito importante concentrar-se na 
contemplação do que lemos e nas reflexões 
sobre ele.

Ao fazer isso, entendemos as passagens do 
Alcorão e as apreciamos, em vez de 
simplesmente lê-las com pouco ou nenhum 
entendimento.
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Aumentando
a fé



Os companheiros do Mensageiro Muhammad 
só liam e aprendiam um punhado de 
passagens de cada vez.

O objetivo deles não era de terminar o capítulo 
rapidamente, mas sim de aprender e se 
beneficiar o máximo possível, aumentar a fé e 
aproximar-se de Deus em ação e crença. 
Selecionar uma ou duas passagens e focar 
nelas antes de passar para a próxima ou duas 
é melhor do que ir rápido demais e não 
entender muito.
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Algumas 
passagens
de cada vez



Existem certos capítulos e passagens do 
Alcorão que você lerá ou ouvirá com 
frequência. Por exemplo, Capítulo 1 (Al 
Fatiha), Capítulos 112 (Al Ikhlaas), 113 (Al 
Falaq) e 114 (An Naas) são todos capítulos 
curtos do Alcorão que você provavelmente 
lerá várias vezes por dia em seu ritual diário 
prescrito, ou Salah. Concentrar-se primeiro 
nesses capítulos irá ajudá-lo de maneira 
prática quando você os ler ou os ouvir serem 
recitados por outros. Em geral, do Capítulo 50 
(Qaf) em diante são os Capítulos mais curtos 
do Alcorão e, portanto, os mais fáceis para 
começar.

Os primeiros muçulmanos começaram os 
seus estudos concentrando-se nos Capítulos 
50- 114 antes de passar para os Capítulos 
mais longos 2- 49.
 Esses capítulos estabelecem as bases da 
crença e da moralidade que um muçulmano 
deve ter, e não se concentram em materias 
mais complexas como regulamentos e leis. 
Além disso, após o Capítulo 1, trabalhar na 
ordem inversa do Capítulo 114 é a maneira 
mais fácil de memorizar. O Capítulo 18 (Al 
Kahf), embora mais longo, também é um que 
você pode dar atenção, pois o Mensageiro 
Muhammad recomendou que fosse lido todas 
as sextas-feiras.
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Capítulos lidos 
com frequência



Encontrar tempo para estudar algumas 
passagens de cada vez, referindo-se a 
trabalhos acadêmicos qualificados sobre a 
interpretação do Alcorão, o ajudará a 
entender e refletir sobre o Alcorão. Considere 
ouvir a recitação do Alcorão em Árabe e ter 
uma tradução de áudio em Português 
também para facilitar o seu entendimento. O 
site www.al-quran.

cc é um bom recurso . Você também pode ler 
uma tradução com a qual se sinta 
confortável.

Aqui estão algumas recomendações (foco 
nas traduções Uthmani, Saheeh e MAS 
Abdelhaleem):

 1. Quran.com

 2. www.englishtafsir.com/ (tradução inglesa)

 3.www.qtafsir.com (tradução inglesa)
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Estudo Extra




