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ROTEIRO DE AULA
Tema: Dimensão Ética na Literatura Sagrada do Islamismo.
Objetivo: Reconhecer, na literatura sagrada do Islamismo, ensinamentos
relacionados ao modo de ser e viver; além de elementos da doutrina, cultura e
história da comunidade mulçumana.
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O que é o Alcorão?
Reflexão sobre a Caridade.
Versículos do Alcorão.
Atividade Complementar.
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Alcorão
“Ó crentes, crede em Allah, em Seu mensageiro, no Livro que Ele lhe revelou
e no Livro que havia sido revelado anteriormente. Em verdade, quem renegar
Allah, Seus anjos, Seus Livros, Seus mensageiros e o Dia do Juízo Final,
desviar-se-á profundamente.” (Alcorão 4:136)
3

• O nome, em árabe, significa ‘lido’ ou
‘recitado’. Contém, para os muçulmanos, uma
série de revelações de Alá (Deus) a Maomé.

Alcorão

• Estas revelações ocorreram nas primeiras
décadas do século VII; quando Maomé já
tinha 40 anos: em Meca e Medina.
• Foram feitas em árabe e, segundo as crenças
mulçumanas, através do Anjo Gabriel.
• Quando Maomé as proclamou, os ouvintes
memorizavam e, às vezes, escreviam-nas em
folhas de palma, fragmentos de osso ou peles
de animais.
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• Essa era a situação dos árabes antes do Islam: grupos
que disputavam, tribos que combatiam entre si,
inúmeras seitas religiosas.
• Os judeus e os cristãos não conseguiram, apesar da
atividade de seus propagadores, reunir os árabes e
constituí-los numa só nação.
• E no âmago desse caos religioso, social e político surgiu
Mohammad com o Alcorão, pregando a adoração a um
Deus Único, o respeito ao ser humano, a valorização do
pensamento e da mente, auspiciando uma nova ética,
que elevaria o valor humano, negando as obscenidades
e as imoralidades, injungindo a relação do homem com
sua comunidade e com seu Senhor.
(Os Significados dos Versículos do Alcorão Sagrado: Introdução)
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Ética no Islamismo

• Maomé atacou o politeísmo dos árabes.
Ele ressaltou, assim como fizeram os
judeus e os cristãos, a crença num só
Deus.
• Esse Deus criou o mundo e tudo o que
nele há. No último dia, irá trazer todos
os mortos de volta à vida para julgá-los.
• O islã não proíbe que se desfrute a vida
na terra. Mas, lembra aos fiéis que esta
existência não passa de uma preparação
para a vida que começará depois do
julgamento divino.
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• A crença num julgamento final após a morte é
necessária para que o homem assuma a
responsabilidade sobre seus atos.
• A idéia de um julgamento cria um importante senso
moral de dever.

• No entanto, Deus não é apenas um juiz onipotente.
Ele é, também, repleto de amor e compaixão.
Embora Deus seja aquele a quem todos devem se
submeter, também é o que perdoa e auxilia o homem
• Todas as suras do Corão começam com as palavras:
"Em nome de Alá, o Misericordioso, o Compassivo".
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• Como religião, o islã não compreende apenas a
esfera espiritual, mas todos os aspectos da vida
humana e social.
• As obrigações religiosas dos muçulmanos,
consideradas "os cinco pilares“, contém normas
no campo religioso e no ético:
1. O credo.

2. A oração.
3. A caridade.
4. O jejum.
5.

A peregrinação a Meca.
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Caridade: ZAKAT
• A caridade é, praticamente, uma obrigação de todo
muçulmano financeiramente estável.
• ZAKAT: É um tributo religioso. Equivale à 2,5% de
toda quantia, abatidas as dívidas. Os recursos
devem ser destinados aos muçulmanos que passam
por necessidades financeiras.

• O ZAKAT é fator importante para reparar injustiças
sociais.
• O Islã encoraja o compartilhamento da riqueza com
outros; e ajuda as pessoas a se estabelecerem e
serem membros produtivos da sociedade.
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Alcorão: Caridade

“A virtude não consiste só em que orienteis
vossos rostos até ao levante ou ao poente. A
verdadeira virtude é a de quem crê em Allah,
no Dia do Juízo Final, nos anjos, no Livro e nos
profetas; de quem distribui seus bens em
caridade por amor a Allah, entre parentes,
órfãos, necessitados, viajantes, mendigos e
em resgate de cativos (escravos). Aqueles que
observam a oração, pagam o zakat, cumprem
os compromissos contraídos, são pacientes na
miséria e na adversidade, ou durante os
combates, esses são os verazes, e esses são os
tementes (a Allah)”
(Alcorão, 2ª Surata, 177)
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Perguntam-te que parte
devem gastar (em caridade).
Dize-lhes: Toda a caridade
que fizerdes, deve ser para os
pais,
parentes,
órfãos,
necessitados e viajantes
(desamparados). E sabei que
todo o bem que fizerdes,
Allah
dele
tomará
consciência.

Alcorão, 2ª Surata, 215
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Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.
1. Pela noite, quando cobre (a luz),
2. Pelo dia, quando resplandece,
3. Por Quem criou o masculino e o feminino,
4. Que os vossos esforços são diferentes (quanto às metas a
serem atingidas).
5. Porém, àquele que dá (em caridade) e é temente a Allah,
6. E crê no melhor,
7. Facilitaremos o caminho do conforto.
8. Porém, àquele que mesquinhar e se considerar suficiente,
9. E negar o melhor,
10. Facilitaremos o caminho da adversidade.
11. E de nada lhe valerão os seus bens, quando ele cair no
abismo.
Alcorão, 92ª Surata, 1-11
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Allah ordena a justiça, a prática do
bem, o auxílio aos parentes, e veda a
obscenidade, o ilícito e a injustiça.
Ele vos exorta a que mediteis.

(Alcorão, 16ª Surata, 90)

Quem cometer uma iniquidade, será pago na
mesma moeda; por outra, aqueles que
praticarem o bem, sendo crentes, homens ou
mulheres, entrarão no Paraíso, onde serão
agraciados imensuravelmente.
(Alcorão, 40ª Surata, 40)
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ATIVIDADE
01. Como religião, o islã não compreende apenas a esfera espiritual, mas
todos os aspectos da vida humana e social. As obrigações religiosas dos
muçulmanos, consideradas "os cinco pilares“, contém normas no campo
religioso e no ético. Dentre os 5 pilares, o que é o ZAKAT? (Marque a
alternativa correta)
A. ( ) O Credo.

B. ( ) O Jejum.
C. ( ) A Oração.
D. ( ) Peregrinação a Meca.
E. (

) Caridade.
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NA PRÓXIMA AULA

Tema:
Literatura
Sagrada do Espiritismo
Kardecista.
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ATIVIDADE
O Islamismo é uma tradição religiosa que enfatiza o amor prático ao
próximo configurado na CARIDADE que é, praticamente, uma obrigação de
todo muçulmano.
Estudamos, até aqui, a dimensão ética das principais tradições religiosas
monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
01. Cite pelo menos 5 valores, virtudes ou comportamentos, comuns nas
doutrinas do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
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