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ROTEIRO DE AULA

Tema: Lideranças Religiosas do Ocidente: Islamismo.

Objetivo:

• Conhecer as principais lideranças do Islamismo.

• Destacar as pessoas mais influentes do Islamismo em áreas como: conhecimento
teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das sociedades.

 Autoridades e Lideranças no Islamismo.

 Atividade Complementar
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• Saber quem manda entre os muçulmanos é um assunto
polêmico desde 632, ano da morte do profeta Maomé.

• Atualmente, o Islã é formado por dois grupos básicos: os
SUNITAS e os XIITAS.

• Razões do Cisma: quem deveria suceder Maomé como líder da
comunidade islâmica? Quando Maomé morreu, os
muçulmanos foram liderados por califas. Os três primeiros
califas eram parentes do profeta ou primeiros convertidos.

• O quarto califa, Ali, era filho do tio de Maomé, Abu Talib. Era
genro de Maomé, casado com sua filha, Fátima.

• A liderança de Ali foi controversa e ele acabou assassinado
pelos adversários. O partido de Ali formou a base do Xiismo.
Começou o CISMA.

O CISMA NO ISLÃ APÓS MAOMÉ

HAMSÁ – ou Mão de Fátima
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Vertentes do Islamismo

• XIISMO: São cerca de 10-20% da multidão de
muçulmanos. Os XIITAS acreditam que Maomé
indicou seu genro, Ali, como sucessor. Por isso,
apenas certos descendentes de Ali poderiam ser
líderes.

• SUNISMO: Cerca de 75%-90% da multidão de féis
mulçumanos. Os SUNITAS acreditam que os
primeiros quatro califas eleitos eram os legítimos
sucessores de Maomé. Deus não especificou,
porém, nenhum líder específico para sucedê-lo.

• Os SUNISTAS defendem que qualquer um que é
justo e correto pode ser um califa.

Ali Khamenei 

4



• Para os muçulmanos, tem grande importância o
sentido de pertença a uma comunidade: a do
mundo muçulmano.

• Não existe nenhum tipo de sacerdócio nem
sacramentos nem casta sacerdotal. Não têm
nenhuma hierarquia nem magistério

• Os leigos são os que realizam as diversas ações
do ritual islâmico. Os títulos no Islamismo –
como Vizir, Aiatolá, imã, etc. – indicam poder e
um prestígio espiritual, mas não significa
sacerdócio.

• Além do mais, o Islamismo exige que a
sociedade se organize em função das leis
sagradas, o que dá aos líderes religiosos uma
importante função política.

Autoridades do Islamismo

Zulfiqar
Espada de Maomé
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Califa
• Quando Maomé faleceu, Abacar, um de seus

primeiro discípulos, tornou-se o CALIFA
(Sucessor).

• O termo passou a designar o líder político e
religioso num CALIFADO. O CALIFA tem o
mesmo status que um imperador. Sua família
se chama FAMÍLIA CALIFAL e o seu trono é
denominado TRONO CALIFAL.

• A Turquia manteve o cargo até 1924. Desde
então, não há mais CALIFAS no Islamismo.

• Em 2014, um grupo de jihadistas sunitas
anunciou a criação de um CALIFADO na região
que ficou conhecida por “Estado Islâmico do
Iraque e do Levante” (Síria e Iraque), sob o
comando do CALIFA Abu Bakr al-Baghdadi.Abdul Mejide II: Ùltimo Califa Turco
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Sultão
• A palavra vem do árabe SULTAN (Potência)

e é usada por qualquer um que detenha o
poder.

• Os sultões governavam pequenos reinos
que surgiram a partir do século XI, quando
o CALIFADO começou a se fragmentar.

• Desde então, é usado pelos soberanos de
todo o mundo islâmico.

• Hoje em dia, o título é utilizado pelos
governantes de países como Omã e Brunei.

Haitham bin Tariq Al Said: Sultão do Omã
Sucedeu seu primo Qabus bin Said Al Said que 

morreu sem deixar herdeiros.
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• O título de honra mais alto do Império
Otomano.

• Surgiu no século 13 para designar os
irmãos e os filhos do sultão, mas
depois passou a ser concedido a
militares, governadores de província e
VIZIRES.

• Os PAXÁS continuaram a existir na
Turquia até 1934. No Egito até 1952.

• Os turcos utilizam até hoje esse termo
para se referir a uma pessoa de status
superior.

Paxá

Paxá Mehemet Ali (1769-1849)
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• O termo árabe SHAYKH (ancião) pode
ser usado por qualquer pessoa com
alguma autoridade religiosa.

• Líderes de ordem, diretores de
universidade, chefes de tribo e
ULEMÁS podem ser considerados
xeques.

• O respeito e a autoridade religiosa do
cargo são grandes fatores de status em
países muçulmanos.

Xeque
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• A palavra vem do persa XAH (rei) .

• Era, na sua origem, um título de
nobreza dos reis da Pérsia (atual Irã);
e também o termo pelo qual esses
monarcas acabaram por ficar
conhecidos na maioria dos países
ocidentais.

• O título persistiu, com interrupções,
até 1979, quando a revolução
iraniana instituiu o governo do
AIATOLÁ; derrubando o XÁ
Mohammad Reza Pahlevi.

Xá   

Mohammad Reza Pahlav
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• Conceito que surgiu no século XIX no Irã
para designar os juristas islâmicos mais
renomados: o mais alto grau dentro da
hierarquia dos MULÁ.

• O termo vem do árabe AYAT ALLAH
(Manifestação de Deus).

• Entre os xiitas, uma das correntes
islâmicas, o AIATOLÁ deve agir como
fonte de referência para toda a
comunidade.

• No Irã, o AIATOLÁ é considerado o Líder
Supremo.

Aiatolá

Ruhollah Khomeini
Ex-Líder da Revolução do Irã

11



• O Termo significa “Guia Espiritual”. É um
líder espiritual da comunidade islâmica. É o
crente que coordena a oração na Mesquita.

• No entanto, título gera bastante
controvérsias; e varia de acordo com
regiões e vertentes do Islamismo.

• Os SUNITAS chamam de imã um CALIFA ou
um teólogo islâmico.

• Os XIITAS dão o título a um homem sábio
que tem a tarefa de orientar os
muçulmanos nas questões religiosas e
seculares.

Imame (Imã)

Ahmed el-Tayeb
Imã da Mesquita de al-Azhar (Cairo: Egito)
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• Os dois termos se referem a
autoridades versadas no islamismo.

• São professores, teólogos e
advogados conhecedores dos
escritos sagrados. A diferença entre
eles é que:

1. Os MULÁ (senhor chefe) surgiram
no Irã e são XIITAS.

2. Os ULEMÁ (os que possuem o
conhecimento) são SUNITAS.

Mulá e Ulemá

Um mulá orando em Tabriz, Irã.
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• Título laico atribuído a lideranças
militares, governadores ou grandes
autoridades.

• A palavra vem do árabe AMIR
(comandante” ou príncipe).

• O título é usado hoje por líderes de
países como Qatar e Bahrein.

• Os Emirados Árabes Unidos, apesar do
nome, são governados por XEQUES.

EMIR 

Tamim bin Hamad al-Thani
Emir do Qatar
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• O termo vem do árabe WAZIR (aquele que
ajuda a carregar um peso).

• O cargo surgiu no século VIII e indicava o oficial
que fazia a ligação entre o CALIFA e os seus
súditos.

• Nos séculos seguintes, estendeu-se a membros
de ministérios, oficiais e governadores.

• Para distinguir os tipos de VIZIR, a partir do
século XV os otomanos (Turcos) chamavam o
representante do CALIFA de GRÃO-VIZIR.

• O título deixou de existir em 1922, quando
uma revolução no Império Otomano deu
origem à República da Turquia.

Vizir

O Sultão sendo aconselhado por seu Grão Vizir
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• Quando, no século XII, os
muçulmanos invadiram o norte da
Índia, encontraram lá pequenos
Estados, chefiados por RAJÁS (rei),
reunidos em reinos sob o comando
de MARAJÁS (“grandes reis”).

• RAJÁ: Título Real.

• MARAJÁ: Título Real de nível
superior ao de RAJÁ.

Marajá e Rajá
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ATIVIDADE

1. No Rol de autoridades históricas do Islamismo,
quem era o CALIFA? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Filho do Rei num Califado.
B. ( ) Funcionários burocráticos de um Califado.
C. ( ) Renomado teólogo de um Califado.
D. ( ) Líder Religioso e Político de um Califado.
E. ( ) Alto funcionário de um Califado.

Masbaha ou misbaha
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

Lideranças Religiosas do
Ocidente: Espiritismo Kardecista
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PESQUISA

O mundo árabe é o conjunto de países que falam o árabe e se distribuem,
geograficamente, do Norte da África até a Ásia Ocidental. Ele é constituído por 22 países e
territórios com uma população combinada de 360 milhões de pessoas. Os países
pertencem ao mundo árabe são: Arábia Saudita, Argélia, Barein, Catar, Comores, Djibuti,
Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia,
Marrocos, Omã, Palestina, Somália, Sudão, Síria e Tunísia.

Obs.: O Irã não pertence ao mundo árabe. Sua língua é o Persa.

01. Escolha, na lista acima de Estados do “Mundo Árabe”, 3 países. Então, cite o título do
chefe de estado de cada país selecionado; observando se faz referência ao Islamismo.

PAÍS TÍTULO DO CHEFE DE ESTADO
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