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ROTEIRO DE AULA

Tema: Dimensão Escatológica das Tradições Religiosas Ocidentais: Islamismo

Objetivo:

• Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas do Islamismo em relação
aos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero
humano.

• Investigar as possíveis respostas para a vida após a morte no Islamismo.

 Visão Muçulmana sobre o Final dos Tempos.
 Atividade Complementar.
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• Se existe uma coisa que é certa sobre a
vida, é que ela tem um fim. Essa verdade
levanta uma questão:

O QUE EXISTE ALÉM DA MORTE?

• Associada à questão do que acontece
após morrermos, está a pergunta:

POR QUE ESTAMOS AQUI? 

• Apenas se aceitarmos a ideia de um
Criador que nos julgará pelo que
fazemos é que a vida na terra tem
qualquer sentido significativo.
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• Ramo dos estudos islâmicos que
aborda o “Dia da Ressurreição” ou
“Dia do Juízo Final”.

• Os muçulmanos acreditam que
esse evento será a avaliação final
da humanidade por Alá:
aniquilação de toda a vida,
ressurreição e julgamento.

• Porém, não é especificado quando
ocorrerá o evento.

Escatologia Islâmica 
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Final dos Tempos

O Islamismo ensina que a vida é um teste elaborado por Allah, o Criador, Todo-Poderoso e Sábio.

Todavia, o Muçulmano deve ter um TEMOR SAUDÁVEL sobre o Juízo de Alá.
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• Os Muçulmanos acreditam no “Dia
da Ressurreição” e no “Dia do Juízo
Final”.

• Porém, o Islamismo não possui uma
narrativa unificada sobre o “Final
dos Tempos”. Ela se apoia:

1. No livro sagrado Alcorão.

2. Hádices: Ditados atribuídos ao
profeta Maomé.

3. Sinais observados ao longo do
tempo.

Alá em caligrafia árabe.
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• No tempo do julgamento, reinará uma
terrível corrupção e caos: injustiça,
opressão, consumo de álcool, adultério,
luxúria (sexo), usura (lucro excessivo),
mortes súbitas; além do aumento do
número de terremotos, trovões e
relâmpagos.

• A “Besta da Terra” aparecerá, se dirigirá
aos incrédulos e os advertirá por sua
falta de atenção para com Deus. Ela
diferenciará muçulmanos (crentes) e
não muçulmanos (descrentes).

Tempo do Julgamento
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• O falso profeta “Al-Dajjal” desembarcará no
mundo. Equivalente ao anticristo para o
cristianismo, ele não é citado no Alcorão.

• Sua chegada é um prenúncio do juízo final.

• Anunciada pela trombeta do arcanjo Israfel,
a batalha do juízo final acontecerá entre Al-
Dajjal e o profeta Mahdi (Redentor).

• Isa (Jesus) descerá dos céus para ajudar
Mahdi e matará Al-Dajjal.

• Depois da batalha, Alá (Deus) ressuscitará
os mortos (a essa altura, todo mundo) e os
julgará. Os justos serão mandados para o
céu e os pecadores, para o inferno.

Batalha Final
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• O Alcorão Sagrado contém muitos
ensinamentos sobre a vida após a morte e
o Dia do Juízo.

• Segundo o Alcorão, todos os seres humanos
serão no fim julgados por Allah por suas
crenças e ações em suas vidas terrenas.

• Ao julgar os seres humanos, Allah será, ao
mesmo tempo:

1. JUSTO: Punirá somente os
verdadeiramente culpados e criminosos
rebeldes que não se arrependeram.

2. MISERICORDIOSO: Reconhecerá as
pessoas merecedoras de misericórdia.

Alcorão

9



• Deus perguntará ao crente sobre seus pecados.
Após reconhecer seus pecados, o crente
acreditará que está condenado, mas Deus dirá:

“Eu ocultei seu pecado no mundo, e Eu o
perdôo por ele nesse Dia.”

• Ele será advertido por suas falhas, mas depois
receberá seu registro de boas ações em sua
mão direita.

“Quanto àquele a quem for entregue o
registro na mão direita, será julgado com
doçura e retornará, regozijado, aos seus.”

(Alcorão 84:7-8)

Julgamento
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• O registro das boas ações será
então pesado, literalmente, para
determinar se excede o registro de
más ações. A recompensa ou
punição será aplicada de acordo.

“E instalaremos as balanças da
justiça para o Dia da
Ressurreição. Nenhuma alma
será defraudada no mínimo que
seja; mesmo se for do peso de
um grão de mostarda, tê-lo-
emos em conta. Bastamos Nós
por cômputo.”

(Alcorão 21:47)

Balança da Justiça
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• Os descrentes serão levados para o Inferno:

(Os hipócritas) clamarão: Acaso não
estávamos convosco? Ser-lhes-á
replicado: Sim! Porém, caístes em
tentação e vos enganastes mutuamente e
duvidastes (da religião), e os vossos
desejos vos iludiram, até que se
cumpriram os desígnios de Allah, e o
sedutor vos enganou a respeito de Allah.
Assim, pois, hoje não se aceitará resgate
algum por vós, nem pelos incrédulos. A
vossa morada será o Fogo, que é o que
merecestes. E que funesto destino!

(Alcorão, 57ª Surata, 14-15)

Inferno
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• Uma grande ponte atravessando o Inferno e
envolta em escuridão separará os crentes do
Paraíso.

• Os crentes receberão força e conforto em sua
rápida travessia sobre o fogo estrondoso do
Inferno e terão a ‘luz’ que Deus colocará à sua
frente, guiando-os para sua eterna morada:

“(Será) o dia em que verás (ó Muhammad) os
crentes e as crentes com a luz a se irradiar,
ante eles, pela sua crença. Nesse dia vos
alvissaremos com jardins, abaixo dos quais
correm os rios, onde morareis eternamente.
Tal é o magnífico benefício.”

(Alcorão 57:12)

Paraíso
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• Finalmente, após cruzar a ponte, o crente será
purificado antes de entrar no Paraíso.

• Todas as ofensas entre os crentes serão
resolvidas para que nenhum homem nutra
ressentimento em relação a outro.

• Segundo o Alcorão, o céu é um lugar onde os
justos descansarão num jardim; com toda sorte
de prazeres e conforto:

Quanto aos crentes, que praticam o bem,
introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos
quais correm rios, onde morarão
eternamente, onde terão esposas
imaculadas, e os faremos desfrutar de uma
densa sombra.

(Alcorão, 4ª Surata, 57)

Paraíso
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ATIVIDADE
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1. O que é Escatologia Islâmica? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a profecia dentro
do Islamismo.

B. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a relação do
Islamismo com outras religiões.

C. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a “Vida do Profeta
Maomé”.

D. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a “Criação do
Mundo”.

E. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda o “Dia da
Ressurreição” ou “Dia do Juízo Final”.



ATIVIDADE
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1. O que é Escatologia Islâmica? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a profecia dentro
do Islamismo.

B. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a relação do
Islamismo com outras religiões.

C. ( ) Ramo dos estudos islâmicos que aborda a “Vida do Profeta
Maomé”.
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Mundo”.
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Ressurreição” ou “Dia do Juízo Final”.



NA PRÓXIMA AULA

Temas: Dimensão Escatológica
das Tradições Religiosas
Ocidentais: Espiritismo
Kardecista.
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As noções de “Fim do Mundo”, “Juízo Final”, “Paraíso”, “Inferno” e
“Ressurreição” são iguais nas 3 religiões monoteístas estudadas até agora
(Judaísmo, Cristianismo e Islamismo)? Qual sua opinião?

01. Desenvolva um texto de, no mínimo, 10 linhas, destacando os pontos
em comuns e divergências entre as visões escatológicas do Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo.


