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O Islam responde às questões mais críticas 

e significativas da humanidade, tais como:

• Qual é a verdade?

• Quem nos criou?

• Existe um Deus?

• Quem é o nosso verdadeiro Deus?

• Quem é o derradeiro profeta de Deus?

• A quem devemos adorar?

• Quem somos?

• Por que estamos aqui?

• O que acontece depois que morremos?

• Como será a próxima vida?

• Qual é o nosso destino final - Paraíso ou 

Fogo do Inferno?

• Como podemos alcançar a verdadeira 

paz de espírito, sucesso e felicidade real?

• Como podemos ganhar a vida eterna?

Respondendo as questões

críticas da humanidade

Com a mente e o coração decididos 

a descobrir a verdade, leia por favor 

honestamente e julgue por si mesmo.



4

O Islam nos informa que o Deus Único e Ver-

dadeiro (Allah) criou o mundo inteiro. É so-

mente esse grande Deus (Allah) Quem criou 

todos os seres humanos e animais; a terra 

e suas montanhas, oceanos e rios, plantas 

e florestas; o sol e a lua, galáxias e órbitas; 

e dias e noites. Todos os outros objetos, in-

cluindo aqueles que conhecemos e que ainda 

não foram descobertos, são aspectos de Sua 

criação infinita.

Allah criou toda a vida na Terra e criou o 

universo inteiro com seu tempo, espaço, 

energia e matéria. Allah sustenta o universo 

e tudo nele, e Ele controla tudo o que acon-

tece neste universo.

Ainda assim, algumas pessoas atribuem sua 

existência ao “acaso” ou à “natureza”! Cien-

tificamente falando, vamos definir o que eles 

querem dizer com NATUREZA! O que é a 

“natureza”?

Você concorda comigo que a natureza inclui 

plantas, planetas, órbitas e galáxias; vales e 

montanhas, oceanos e rios; a terra, sol, lua, 

Qual é a

verdade?
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estrelas e outros objetos? Então, essas coi-

sas se auto-criaram? Elas criaram os seres 

humanos?

O glorioso e universal Alcorão nos diz linda-

mente:

{Ó humanos! Adorai vosso Senhor, Que vos 

criou e aos que foram antes de vós, na espe-

rança de serdes piedosos.} (2:21)

{Ele (Deus) criou os céus e a terra, com a 

verdade.} (39:5)

{E Ele é Quem criou a noite e o dia, e o sol e 

a lua.} (21:33)

Frequentemente, aqueles que acreditam 

apenas na natureza argumentam que não 

acreditam em Deus simplesmente porque 

não o podem ver, tocar ou conduzir um ex-

perimento com Ele!

Há alguns anos, em Oregon, EUA, um vizinho 

idoso me visitou em casa. Conversamos so-

bre várias coisas, uma das quais era o con-

ceito de Deus.

Negando a existência de Deus, ele bateu 

na mesa de chá, dizendo emocionalmente: 

“Acredito nesta mesa porque posso tocá-la... 

posso senti-la!”
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Discutindo com ele, apontei para uma lâm-

pada na sala e perguntei: “Você acredita em 

eletricidade?”

Ele respondeu: “Claro”.

Eu perguntei: “Você pode ver o poder ou a 

energia que está gerando a luz?”

“Não”, ele respondeu.

Perguntei-lhe ainda: “Você já viu - com seus 

próprios olhos - o ar que respiramos? Você 

tem sentimentos? Quais são as cores, for-

mas e tamanhos? O que é dormir? Qual é a 

sua cor ou peso? Em quantas coisas acredi-

tamos sem realmente vê-las?”

Em outra ocasião, conheci um jovem cha-

mado Chris e sua esposa em um hotel em 

Oslo, Noruega. Durante uma conversa ami-

gável com eles, perguntei ao Chris: “Então, 

qual é o propósito da vida?”

Surpreso, ele exclamou: “Esta é a primeira 

vez que ouço essa pergunta!” Ele acrescen-

tou: “Acho que não há propósito para minha 

vida” e concluiu: “Não acredito em nenhum 

deus”.

Perguntei o porquê e ele explicou: “Ainda 

não o vi”.
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Comentando sua resposta, perguntei a ele 

(com um sorriso): “Você ama sua espo-

sa? Você pode ver fisicamente esse amor? 

Qual é a cor do seu amor? Quanto pesa esse 

amor?”

Como Chris e sua esposa reagiram? Tente 

imaginar!

Obviamente, não poder ver ou medir tangi-

velmente esse amor abstrato não leva a ne-

gar sua verdade e existência.

Pela mesma lógica, apenas porque não po-

demos observar Deus (com nossas facul-

dades e sentidos limitados, que não podem 

compreender Sua grandeza), isso não deve 

nos fazer negar Sua existência.

A existência de Deus é evidente e facilmen-

te rastreável nos ilimitados sinais e provas 

manifestados na criação de inúmeros áto-

mos, células, tecidos e músculos, em tudo e 

em todos que Ele criou.

Milhares de profetas de Deus (cujos nomes 

apenas de alguns conhecemos), além de bi-

lhões de seguidores ao longo da história hu-

mana, confirmaram a existência de Deus. É 

racional ou lógico desconsiderar o testemu-

nho dessas incontáveis pessoas e sinais, a 
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favor da “ciência”, quando, na verdade, as 

teorias científicas descrevem apenas o uni-

verso e não perguntam o que ou quem criou 

esse universo e o fez como ele é?

De fato, as evidências científicas indicam 

que as chances de nosso universo ter surgi-

do pelo ‘acaso’ são realmente incrivelmente 

pequenas, mas o ‘acaso’ é a única explicação 

que os ateus podem criar para a existência 

e natureza do universo; de acordo com eles, 

“acontece assim”. 

Diante disso, considere qual crença é ver-

dadeiramente mais lógica: que o acaso cego 

governa tudo ou que o universo é como é 

porque foi criado e é controlado por Deus?

O universo é o resultado de um criador 

inteligente ou se materializou por acaso?

A “ciência” ou a “teoria da evolução” 

desaprova a existência de Deus?

Considere estas

perguntas:

A verdade no Islam é simples. Existe apenas 

um Deus, o Criador e Sustentador do uni-

verso (Ele é Louvado e Exaltado). Não deve-
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Quem é o

Verdadeiro Deus?

O Islam responde a essa pergunta crucial 

de maneira clara e bonita, e revela detalhes 

sobre a natureza e as qualidades únicas dO 

Deus Único. O Sagrado Alcorão afirma:

{Dize: “Ele é Allah, Único. Allah é O Solici-

tado. Não gerou e não foi gerado. E não há 

ninguém igual a Ele.”} (112: 1-4)

mos considerar que alguém ou algo esteja 

acima ou igual a Ele. O Deus Único e Ver-

dadeiro (Allah) nos criou para conhecê-LO e 

adorá-LO somente.

Aqueles que O adoram corretamente, se-

guindo Seus mandamentos completamente, 

serão admitidos na vida eterna no Paraíso.

Por outro lado, aqueles que desobedecem a 

Deus, seguindo suas concupiscências e de-

sejos pecaminosos, explorando e oprimindo 

os outros, serão levados para... Bem, para 

onde você esperaria?

Só podemos alcançar felicidade e paz de es-

pírito genuínas acreditando e nos subme-

tendo aO Deus Único e Verdadeiro (Allah).
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Acima está um capítulo completo do Sa-

grado Alcorão. Este maravilhoso capítulo 

transmite de forma breve e concisa a ver-

dade suprema sobre O Deus Único (Allah) e 

Sua verdadeira natureza; responde clara-

mente a perguntas importantes que con-

fundem milhões de pessoas.

Algumas das qualidades que distinguem esse 

verdadeiro Deus (Allah) de outros seres que 

afirmam (ou são reivindicados) como Deus 

são:

• Este verdadeiro Deus é O Criador; Ele não 

foi criado nem nascido.

• Esse verdadeiro Deus é apenas UM, não 

mais! Ele não tem parceiros ou iguais.

• Este verdadeiro Deus Único é invisível 

para nós nesta vida.

• Este Deus Único não se manifesta ou 

encarna em nenhuma das formas físicas 

de Sua criação.

• Este verdadeiro Deus Único é eterno; Ele 

não morre nem muda. Ele sempre estará 

lá para nós.

• Esse Deus Único não precisa de nada ou 

de ninguém, como mãe, esposa ou filho; 

nem exige comida, bebida ou qualquer 
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tipo de ajuda. São os outros que precisam 

dEle. 

• Este Deus Único verdadeiro é único em 

Seus atributos. Ninguém é como Ele, 

e nenhuma característica humana ou 

animal pode ser atribuída a Ele.

Como podemos ter paz de espírito,

tranquilidade e contentamento?

De fato, o Islam reconhece nossa nature-

za inata e responde nossas perguntas. Fala 

às nossas almas e às nossas necessidades 

e tendências espirituais e intelectuais. Allah, 

que conhece os mais profundos segredos e 

pensamentos de nossas almas, mentes e co-

rações, revela-nos os segredos que lhes tra-

zem tranquilidade e contentamento. Estas 

são algumas chaves e segredos para nos 

ajudar a obter paz de espírito:

• Conheça seu Verdadeiro Deus Único.

• Creia somente nEle.

• Siga Sua Vontade e obedeça a Ele.

• Creia em Seus profetas (incluindo 

Profeta Muhammad). 

• Recorde-se dEle.
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• Busque Seu perdão.

• Adore-O apenas.

• Deseje para os outros o que deseja para 

si mesmo.

• Seja generoso com os outros e tente 

faze-los felizes.

• Seja sincero e piedoso.

Resumindo...

Esses segredos para alcançar paz de espí-

rito, tranquilidade e satisfação, bem como 

paz espiritual, social e global, estão entre os 

magníficos tesouros do Sagrado Alcorão e 

dos ditos proféticos.

Em resumo, o Islam responde às questões 

críticas e significativas da humanidade e nos 

ensina através de suas duas principais fon-

tes autênticas - o Sagrado Alcorão e os ditos 

proféticos - que só podemos alcançar paz 

de espírito, felicidade e salvação conhecendo 

e acreditando nO Deus Único e Verdadeiro 

(Allah), voluntariamente e de todo o cora-

ção. Também devemos acreditar em todos 

os verdadeiros profetas de Deus (incluindo 

o Profeta Muhammad) e seguir suas verda-

deiras orientações e ensinamentos.
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Mesquita Sagrada | Makkah, Arabia Saudita
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Nomes e Termos

Islâmicos Básicos

Mesquita Sagrada | Makkah, Arabia Saudita

Allah: em árabe, Allah é o nome próprio 

dO Deus Único Verdadeiro, O Criador. O Is-

lam ensina que Allah é o verdadeiro Deus de 

toda a humanidade. Árabes judeus e cris-

tãos usam esse nome (Allah) para se referir 

a Deus, e é a palavra usada para Deus em 

Bíblias em árabe.

Muhammad: o último profeta do Único 

e Verdadeiro Deus (Allah); enviado a toda 

a humanidade (que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele).

O Sagrado Alcorão: a Palavra final dO Úni-

co e Verdadeiro Deus (Allah), conforme re-

velado ao Profeta Muhammad.

Islam: submissão à Vontade dO Único Deus 

Verdadeiro (Allah), O Criador.

Muçulmano: aquele que se submete à Von-

tade do Deus Verdadeiro e Único (Allah), o 

Criador.
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O testemunho da fé

(a porta de entrada para o Islam)

“Testemunho que não há divindade além 

de Allah e testemunho que Muhammad é 

mensageiro de Allah.”

Em árabe, lê-se:

Que soa assim:

ASH-HADU ALLA ILAHA ILLA ALLAH,

WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN

RASULU ALLAH.

Este é o testemunho da fé que a pessoa pre-

cisa pronunciar para abraçar o Islam; resu-

me a verdade, a beleza e a simplicidade do 

Islam.
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Se você está curioso e interessado em 

descobrir mais informações e detalhes sobre o 

Islam, por favor visite nosso website:

www.discoveritsbeauty.com

Você ainda está curioso?



A série

Descubra sua Beleza em 7 Minutos:

1. Apenas a Ponta do Iceberg

2. A Religião de Adão e Eva

3. O ABC do Islam

4. Respondendo as Questões 

Críticas da Humanidade

5. Seus Belos Nomes

6. A Última Revelação

7. O Mensageiro Final
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Websites islâmicos úteis:
http://www.islamparatodos.com.br

http://www.quranexplorer.com

http://www.islamhouse.com

http://www.edialogue.org

http://www.islamreligion.com

http://www.newmuslimguide.com

http://www.islamland.com

http://www.guidetoislam.com




