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A declaração de fé no Islã é uma aliança com Deus que compreende duas partes. O primeiro é 
o testemunho e a promessa de adorar e servir ao Único e Verdadeiro Deus, sem nenhum 

parceiro em Seus direitos exclusivos, e o segundo é fazê-lo apenas nos termos e condições de 
Deus, seguindo o exemplo vivido de Muhammad, o Mensageiro final de Deus para a 

humanidade.  Viver de acordo com esta declaração de fé e aplicá-la na vida é o único caminho 
para a Salvação. 

 
Vamos dar uma breve olhada neste tópico… 

 
No Islã, acreditamos que Deus criou os seres humanos com o propósito de conhecê-lo 

adequadamente e ter um relacionamento com Ele baseado no amor e reverência supremos. O 
resultado desse relacionamento é devoção, serviço, adoração e ação de graças. Para que os 

humanos conheçam Deus, Ele lhes enviou mensageiros humanos para ensinar a mesma 
mensagem através dos tempos. Essa mensagem é 'Adore e obedeça a Deus e siga Seu 

mensageiro'. Essa mensagem é o Islã e os mensageiros foram os muçulmanos ideais ao longo 
dos tempos. Eles produziram comunidades muçulmanas durante seus respectivos ministérios.
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O Único e Verdadeiro Deus enviou mensageiros humanos ao longo da 
história para se apresentar adequadamente às pessoas. Os mensageiros 
foram encarregados de mostrar às pessoas o caminho correto para Deus e 
exemplificar como viver suas vidas de acordo com seu propósito de uma 
maneira que agrada a Deus. “Deus sempre enviou mensageiros falando a 
língua de seu próprio povo para esclarecer as coisas para eles.” 14:4 Todos 
esses grandes homens ensinaram quem Deus realmente é e quais são 
Seus direitos exclusivos e o que Ele merece. Eles deixaram claro que 
devemos conhecer a Deus corretamente, amá-lo e reverenciá-lo, dar 
graças a ele e servi-lo devotadamente somente em seus termos e 
condições. “Enviamos um mensageiro a cada comunidade dizendo: ‘servem 
e obedeçam ao Único e Verdadeiro Deus e evitem os falsos deuses’.” 16:36 
Os mensageiros de Deus são modelos a seguir pelos quais tentamos 
imitar nossas vidas.
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O Propósito dos Mensageiros 
Divinamente Enviados



Deus também enviou escrituras com esses mensageiros e encarregou 
os mensageiros da responsabilidade de aplicar a escritura e explicá-la 
por meio de suas ações e declarações. Deus enviou várias escrituras 
ao longo da história humana. O Alcorão é a escritura final. É 
importante perceber que Deus nunca enviou uma escritura sem antes 
enviar um mensageiro. Os mensageiros tinham a melhor reputação 
entre seu povo antes mesmo de receber revelação de seu Senhor. 
Depois de serem designados para levar a mensagem, eles também 
foram encarregados de explicar a escritura e interpretá-la por meio 
de suas palavras e ações. Esse é o exemplo vivido dos mensageiros.
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As Escrituras e os  
Mensageiros
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O Mensageiro Muhammad foi o último dos Mensageiros Escolhidos de 
Deus. Em várias passagens do Alcorão, Deus nos ordena a obedecer a 
Muhammad como uma figura de autoridade divinamente designada. 
“Diga: ‘Obedeça a Deus e ao Mensageiro’.” 3:32 “Vós que credes, 
obedecei a Deus e ao mensageiro”. 4:59 Deus ainda nos ordena a 
tomar Muhammad como um modelo e exemplo final: “O Mensageiro 
de Deus é um excelente modelo para aqueles de vocês que colocam 
sua esperança em Deus e no Último Dia e mencionam e lembram de 
Deus com frequência”. 33:21
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Muhammad
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Alguns podem pensar que os muçulmanos adoram Maomé da mesma 
forma que os cristãos adoram Jesus. Isso simplesmente não é verdade. 
 
Os cristãos acreditam na divindade de Jesus e alguns deles acreditam na 
divindade de sua mãe Maria, a Virgem. Os muçulmanos não acreditam na 
divindade de Jesus, Maria ou Maomé. No Islã somente Deus é Divino. 
 
Os muçulmanos não adoram Maomé. Não terminamos nossas orações em 
seu nome. Não temos um equivalente de “Ave Maria” dedicado à mãe de 
Maomé. Oramos diretamente a Deus e terminamos a oração somente em 
nome de Deus. Nós simplesmente tentamos seguir o modelo e o caminho 
de Muhammad como ele seguiu o modelo e o caminho dos mensageiros 
antes dele Abraão, Moisés e Jesus.
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Muhammad não é Divino Somente 
Deus é Divino e Santo
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O Mensageiro explicou e exemplificou os mandamentos de Deus. 
Deus nos ordena a realizar adoração no Alcorão, mas o método, 
horários, pré-condições e outros aspectos das devoções rituais 
prescritas foram explicados e mostrados pelo Mensageiro através de 
suas palavras e ações. O mesmo pode ser dito para o jejum, a 
peregrinação e outros aspectos de adoração e devoção. Como tal, o 
Alcorão e o exemplo do Mensageiro Muhammad andam de mãos 
dadas e se complementam. Este exemplo do Mensageiro Muhammad 
é geralmente chamado de ‘Sunnah’ em árabe.
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Como tomamos o Mensageiro  
Muhammad como modelo?
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A Sunnah refere-se a todos os ensinamentos do Mensageiro Muhammad. Estes 
podem ser seus ditos, como quando ele disse: “Ofereça suas devoções rituais 
prescritas como você me viu fazer”, ou “Tome de mim os ritos de sua peregrinação 
ritual”. Ditos como esses nos dão instruções claras sobre o que fazer ou não fazer. A 
Sunnah também inclui as ações do Mensageiro descritas por seus discípulos. Eles 
descrevem para nós como ele realizou seu ritual de lavagem e limpeza e como ele 
ofereceu suas devoções rituais prescritas. Eles também descrevem como ele tratou 
sua família, filhos, comunidade, inimigos e amigos. Portanto, aprendemos que 
devemos realizar essas ações e viver nossas vidas de maneira semelhante. 
 
O terceiro aspecto que a Sunnah inclui são as aprovações tácitas do Mensageiro 
Muhammad. Se uma ação ou declaração foi feita na presença do Mensageiro e ele 
não se opôs, torna-se parte de sua tradição. Nesse caso, ele não diz ou fez nada, mas 
observou os outros em ação e não se opõe. Seu silêncio mostra que a ação que ele 
observou é permissível porque o Mensageiro não teve o luxo de ver o mal e não 
falar contra ele. Seu silêncio é aprovação. 
 
A Sunnah também inclui as descrições físicas e de caráter do Mensageiro 
Muhammad. Isso inclui como ele se vestia, como comia, como dormia, como falava, 
como ensinava, como engajava os outros, sua aparência, sua compleição, seu cabelo, 
sua barba, seu vestuário, sua higiene, sua dieta, sua generosidade, sua paciência, sua 
misericórdia e assim por diante. 
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Nosso amor por Deus, que é parte integrante de nossa fé e seu principal 
fundamento, requer de nós e nos dá o impulso para fazer o que Deus ordena. 
Amar verdadeiramente a Deus também requer amar o que Deus ama. Um dos 
maiores mandamentos de Deus é seguir o exemplo do mensageiro final de 
Deus. A pessoa mais amada por Deus é Seu mensageiro final e servo dedicado 
Muhammad. Uma das maiores recompensas que ganhamos seguindo o 
exemplo de Muhammad é alcançar o amor de Deus e Seu perdão. “Diga: ‘Se 
você ama a Deus, siga-me, e Deus o amará e perdoará seus pecados’. 3:31 
Seguindo o exemplo de Muhammad, garantimos que estamos sempre no 
caminho mais agradável a Deus. O Mensageiro nos informou que deveríamos 
seguir seu exemplo, pois nos ajudaria em tempos de dificuldade e confusão. 
 
O exemplo do Mensageiro Muhammad não inclui apenas as obrigações que 
temos como muçulmanos, mas também as ações voluntárias e recomendadas. 
Um exemplo disso é que Muhammad nos encorajou a oferecer doze unidades 
das devoções rituais voluntárias por dia junto com os cinco rituais diários. Ao 
fazê-lo, teremos uma casa construída para nós no Paraíso. 
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Muhammad leva uma vida dedicada ao serviço de Deus e compartilhando a mensagem com 
as pessoas. Sua vida era muito simples e humilde. Ele era um homem justo que era amado e 
respeitado por seus amigos e inimigos. Cada detalhe de sua vida é preservado, pois ele é o 

modelo a seguir para aqueles que desejam alcançar a salvação e obter o favor de Deus. 
 

Como muçulmanos, devemos desenvolver e cultivar um relacionamento saudável com o 
Mensageiro de Deus. Há muito a dizer sobre este tema, mas basta dizer que a melhor maneira 
de seguir o exemplo do mensageiro Muhammad é conhecê-lo de perto e estudar sua vida e 
tradições. Isso garantirá que tenhamos um relacionamento íntimo com ele baseado em certo 

conhecimento e consciência. 
 
 

Que a proteção de Deus esteja com você.
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