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ISLAMISMO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
1. A religião 
Islã significa submissão (a Alá, Maomé – profeta definitivo de Deus; e ao Alcorão como revelação definitiva 
de Deus). É a religião oficial dos povos árabes; fundado na cidade de Meca, no início do século VII por um 
homem; Maomé. Segunda maior religião do mundo. São 55 nações muçulmanas existentes hoje. O povo 
islâmico supera 1.3 bilhão de pessoas ao redor do mundo. 
 

Maomé (ou Muhammad) nasceu em 571 d.C em Meca (oeste da Arábia). Meca abrigava a Caaba, um 
templo com 360 ídolos representando os 360 deuses que várias tribos pagãs da Arábia adoravam. Órfão, 
criado pelo tio; em 600 d.C afirmou ter recebido visitas de Gabriel, arcanjo mencionado por judeus e 
cristãos; ele chamou Deus de Alá. Essas revelações ditadas formam o que hoje conhecemos de Corão ou 
Alcorão.  Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Davi, Moisés, 
Jacó, Isaque, Ismael e Abraão. 
 

A entidade identificada como Gabriel começou explicar o que Maomé deveria fazer; pregar 
veementemente contra a idolatria pagã. Mas devido a resistência de muitos, teve que fugir para Medina 
em 622 d.C. Morreu em 632 d.C. 
 

2. Princípios gerais 
De acordo com o Alcorão, os princípios gerais são: a preeminência do Islã sobre todas as outras religiões 
(9:33); o Islã é a verdadeira religião de Alá (3:17) e deve reinar sobre toda a humanidade (34:27); a uma 
(comunidade muçulmana) forma o partido de Alá e é perfeita (3:106); tendo sido escolhida de todos os 
povos da Terra, é a única qualificada para governar e, portanto foi eleita por Alá para guiar o mundo 
(35:37). A busca da jihad (guerra santa muçulmana; luta armada contra os infiéis e inimigos do Islã), até 
que tal objetivo seja cumprido, é uma obrigação (8:40). O Islã rejeita a ideia ocidental de separação entre 
religião e estado.  Prescreve a luta armada, até que se faça o Alcorão “prevalecer sobre todas as 
religiões”; 
 

3. Fundamentos do islamismo 
1. Não há outra divindade senão Alá. Maomé é o mensageiro de Alá. 
2. Cinco orações precisam ser feitas todos os dias. 
3. Pagar dádivas rituais 2,5% (zakat). 
4. Jejum no Ramadã (nono mês do calendário islâmico, no qual Maomé recebeu as revelações de Alá). 
Eles não devem comer ou beber desde o amanhecer até o entardecer. 
5. Um muçulmano deve fazer a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez.  
 

A entrada de um muçulmano no paraíso depende da obediência a esses cinco pilares: fé, oração, 
purificação, jejum e peregrinação; mas o Islã radical tem apenas um único pilar genuíno - a JIHAD; e que 
tem a dominação política mundial como seu objetivo. 
 

4. Locais sagrados 
Cidade de Meca – onde nasceu Maomé 
Cidade de Medina - local onde Maomé construiu a primeira Mesquita  
Cidade de Jerusalém – cidade onde o profeta subiu ao céu e foi ao paraíso. 
 

5. Divisões do Islamismo 
Os seguidores da religião muçulmana se dividem em dois grupos principais: sunitas e xiitas. 
Aproximadamente 85% dos muçulmanos do mundo fazem parte do grupo sunita. De acordo com os 
sunitas, eles são os sucessores diretos do profeta Maomé. Os xiitas discordam. Eles possuem sua própria 
interpretação da Sharia (conjunto de leis islâmicas que são baseadas no Alcorão, e responsáveis por ditar 
as regras de comportamento dos muçulmanos; ver anexo1). 
 

6. O Alcorão 
Conta com 6.151 versos (tradução em inglês de Rodwell) em seus 114 capítulos. A repetição de 
conteúdos foi a única forma de inchar o Alcorão (afim de tornar mais respeitável). A confrontação de 
Moises com o Faraó aparece 27 vezes. É estranho que a historia do cordeiro da Páscoa tenha sido 
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omitida em todos os 27 relatos. Se cada declaração ou história repetida no Alcorão fosse registrada 
apenas uma vez, o Alcorão inteiro teria aproximadamente 40% do seu volume. 
 

As ameaças 
Tem 783 ameaças de inferno, ira, julgamento eterno. Uma ameaça a cada 7,9 versos. Na Bíblia – “inferno-
fogo” é mencionado 31 vezes no AT; uma vez a cada 774 versos. Dos 7.992 versos do NT ocorrem 74 
vezes; uma vez a cada 120 versos. Existem pelo menos 109 versos de guerra identificáveis no Alcorão. 
Qualquer pessoa que rejeite a afirmação de Maomé como profeta ou questione a inspiração divina do 
Alcorão é destinada ao fogo eterno. Quem se recusar a batalhar pelo Islã ou fizer uma retirada em meio a 
uma batalha por este motivo recebe a mesma ameaça (Alc 8:16-9:49). Duvidar do Alcorão é um ato 
punível com a apostasia nesta vida e o sofrimento eterno no inferno (Alc 2:39; 2:85 e 3:106). 
 

Algumas confusões  

 Na mente de Maomé, a recusa de Satanás em se prostrar diante de Adão foi a razão pela qual 
Deus o expulsou do céu; 

 

 Pensava que Adão e Eva tinham pecado no paraíso e não no jardim terreno; e que fora mandado 
para a Terra depois de ter pecado (Alc 7:19-24); 

 

 Nos capítulos 28:38 e 40:36-37 o faraó de Maomé da época de Moisés no Egito dá ordens a Hamã 
(um persa do livro de Ester) para que construísse uma torre de tijolos como meio de chegar ao céu 
(torre de babel)! 

 

 Maomé confundiu o Rei Saul com Gideão (que escolheu 300 de 10 mil homens) Alc 2:249 
 

A poligamia 
Maomé aconselhou os homens tentados a se casarem “duas, três ou quatro das que vos aprouver, entre 
as mulheres” (Alc 4:3) – poligamia como uma solução para a tentação masculina; 
Recomenda a monogamia; mas apenas se o mulçumano tem algum tipo de problema de personalidade 
que o impeça de tratar mais de uma mulher de maneira equitativa. Poligamia para os fortes e monogamia 
para os fracos. 
 

“O paraiso” 
Alcorão redefine o paraíso judaico-cristão como um enorme bordel que Deus mantém no céu. Ali os 

homens muçulmanos, especialmente os que pagam o preço do martírio, encontrariam uma hoste de 

virgens, chamadas HURIS, que satisfariam para sempre seus desejos sexuais (Alc 38:51; 44:54; 55:55-74; 

56:22, 34-36). 
 

7. Como os muçulmanos tentam defender o Alcorão 
1. O Alcorão se confirma como inspirado por Deus a todos os que se aproximam dele com reverência; 
2. A forma como o Alcorão soa tão maravilhosamente em árabe é uma evidência da inspiração divina; 
3. As aparentes debilidades do Alcorão são devidas à incapacidade das outras línguas em transmitir o 

que ele expressa em árabe; 
4. Sem a inspiração divina, uma obra de arte como essa não poderia vir de um homem iletrado; 
5. A violência contra judeus e outros não muçulmanos era justificável nos primeiros dias do Islã, mas 

ninguém precisa temer a violência muçulmana agora; 
6. Culpe os judeus e os cristãos, mas não Maomé pelas disparidades existentes entre as histórias 

bíblicas e as revisões que ele faz delas; 
7. Deus entregou aos descendentes de Isaque, os judeus, uma revelação em hebraico. Ele não 

entregaria também aos descendentes do meio-irmão de Isaque, Ismael, uma revelação em árabe 
aos seus descendentes? 

 

8. Principais estratégicas islâmicas 

 Explorar a imigração maciça, legal e ilegal de muçulmanos para as nações ocidentais; 

 Uma tomada pelos bastidores; 

 Infiltração em escolas e igrejas cristãs para seduzir mulheres cristãs; 
 

As três maiores estratégias com as quais os muçulmanos estão contando para alcançar o seu sonho de 
ver a Europa, EUA... Islamizados são: imigração, reprodução e conversão; 
9. Uma avaliação do Islamismo 

 São monoteístas. Rejeitam o conceito da Trindade – ou seja, que Deus se revelou como um em 
três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo; 



 Não aceita Jesus como Filho de Deus e Salvador, mas somente como um profeta; 

 Não acredita que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar; 

 Acredita que o Corão seja a autoridade final e a última revelação de Alá; 

 Ensina que se pode ganhar o paraíso através de boas obras e obediência aos cinco pilares. 
Jesus ressuscitou um morto; Maomé assassinou os vivos. Jesus curava os doentes; Maomé feria os 
saudáveis. Jesus libertou os oprimidos; Maomé escravizou os livres. Jesus santificou a terra com as coisas 
celestiais; Maomé manchou a compreensão humana de céu com o conceito mundano.  
 

10. Nosso papel  
Não devemos hostilizar a escuridão ou as pessoas presas por ela, mas abrir uma porta e deixar a luz 
entrar. Os muçulmanos são as primeiras vitimas do Islã; libertar um muçulmano de sua religião é o melhor 
serviço que alguém pode fazer. De uma maneira que respeite os muçulmanos como pessoas, devemos 
confrontá-los com os fatos. E então, deixemos que os próprios fatos pesem na consciência dos 
muçulmanos. Mesmo o Islã declarando guerra, vamos declarar a “Verdade” ao Islã; porque a Ela é a porta 
de entrada da paz. Uma paz que não esteja fundamentada na verdade não pode durar. 
  
O próprio Maomé escreveu: “Haverá alguém mais iniquo do que quem diz: Sou inspirado! quando nada lhe 
foi inspirado? (Alc 6:93) 
 
Nosso “Fundamento”  
“Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo.” (1Co 
3:11).  
“.ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja 
anátema (Gl 1:8) 
 

Ainda há tempo e misericórdia de Deus aos que vivem na ignorância! (muçulmanos ou não!) 
“...anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente; mas alcancei misericórdia, porque o fiz por 
ignorância e na minha incredulidade; contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim... (1 Tm 
1:12-14) 
“...não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. (1 Pe 1:14) 
“Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio... No passado Deus não levou 
em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam.” (At 17:23 e 30) 
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Anexo 1. A Sharia é a Lei Islâmica. É o sistema jurídico religioso que rege os deveres políticos, sociais e 
morais dos muçulmanos fiéis. É o que se entende por “Lei de Alá”. 

1. A jihad*, definida como "guerrear contra não muçulmanos para estabelecer a religião," é dever de 
todo o muçulmano e chefe muçulmano de Estado (califa). Califas muçulmanos que recusem a jihad 
violam a Sharia e não estão capacitados a governar. 

2. Um califa pode assumir o cargo a partir da tomada do poder, ou seja, por força. 
3. Um califa é imune a acusações de crimes graves, como assassinato, adultério, roubo, furto, 

embriaguez e, em alguns casos, estupro. 
4. Uma porcentagem da Zakat (dinheiro de caridade) deve ir para a jihad. 
5. A obediência às ordens do califa é obrigatória, mesmo se ele for injusto. 
6. Um califa deve ser muçulmano, não escravo e do sexo masculino. 
7. O público muçulmano deve depor o califa se ele rejeitar o Islã. 
8. Um muçulmano que abandone o Islã* deve ser imediatamente morto. 
9. Um muçulmano será perdoado pelo assassinato de um apóstata, um adúltero e um salteador de 

estradas - o que torna linchamentos e assassinatos por honra aceitáveis. 
10. Um muçulmano não receberá a pena de morte se matar um não muçulmano, mas a receberá pelo 

assassinato de um muçulmano. 
11. A Sharia nunca aboliu a escravidão*, nem a escravidão sexual; aliás, regulamenta-a de forma 

estrita. Um mestre não será punido por matar seu escravo. 
12. A Sharia prescreve a morte por apedrejamento*, decapitação, amputação de membros, açoitamento 

- mesmo para crimes de pecado como adultério. 
13. Não Muçulmanos* não são iguais a muçulmanos sob a lei. Eles devem obedecer à lei islâmica se 

quiserem permanecer em segurança. Eles são proibidos de se casar com mulheres muçulmanas, 
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exibir vinho ou carne de porco em público, recitar suas escrituras ou celebrar abertamente 
festividades ou funerais. Também são proibidos de construir novas igrejas ou construí-las mais altas 
que as mesquitas. Não podem entrar em uma mesquita sem permissão. Um não muçulmano não 
está mais sob proteção se ele desencaminha um muçulmano do Islã. 

14. É crime um não muçulmano vender armas para alguém que vai usá-las contra os muçulmanos. Não 
muçulmanos não podem amaldiçoar um muçulmano, nem dizer algo pejorativo sobre Alá, o Profeta 
ou o Islã, tampouco expor os pontos fracos dos muçulmanos. Mas o mesmo não se aplica aos 
muçulmanos. 

15. Os bancos* devem ser concordes com a Sharia, e os juros não são permitidos. 
16. Um não muçulmano não pode herdar de um muçulmano. 
17. Nenhum testemunho em corte da parte de pessoas de empregos de baixo nível, como varredores de 

rua ou limpadores de banheiros pode ser aceitos. As mulheres em emprego de baixo nível, como 
carpideiras profissionais de funerais, não podem ter a guarda dos filhos, em caso de divórcio. 

18. Um não muçulmano não pode governar nem mesmo sobre uma minoria de não muçulmanos. 
19. A homossexualidade* é punida com a morte. 
20. Não há limite de idade para o casamento das meninas. O contrato pode ocorrer após o nascimento 

e consumado na idade de oito ou nove anos*. 
21. A rebeldia por parte da esposa anula a obrigação do marido em sustentá-la e dá a ele a permissão 

de lhe bater e impedir de sair de casa. 
22. O divórcio está só nas mãos do marido e consiste apenas em dizer "Eu me divorcio de ti", e se 

efetiva se o marido não tiver essa intenção. 
23. Não há propriedade comum entre marido e mulher. Um bem do marido não vai automaticamente 

para a mulher, depois de sua morte. 
24. Uma mulher* herda metade do que um homem herda. 
25. Um homem tem o direito de ter até quatro esposas, mas ela não tem o direito de se divorciar dele, 

mesmo se ele for polígamo. 
26. O dote é dado em troca dos órgãos sexuais da mulher. 
27. Um homem tem a permissão de fazer sexo com as escravas e as mulheres capturadas na guerra. 

Se a mulher escravizada for casada, o casamento fica anulado. 
28. O testemunho de uma mulher vale metade do de um homem num tribunal. 
29. Uma mulher perde a custódia dos filhos se casa de novo. 
30. Para provar um estupro, uma mulher precisa ter quatro testemunhas masculinas. 
31. Um estuprador pode ser solicitado a apenas pagar o dinheiro da noiva (dote), sem se casar com a 

vítima do estupro. 
32. Uma muçulmana deve cobrir* cada centímetro de seu corpo, que é considerado "Awrah," um órgão 

sexual. Nem todas as escolas da Sharia permitem que o rosto de uma mulher seja exposto. 
33. Um muçulmano fica perdoado se mata a mulher no momento em que a apanhou em flagrante de 

adultério. Entretanto, o contrário não vale, já que ele "poderia estar casado com a mulher com que 
foi apanhado." 

34. É obrigação de um muçulmano mentir se o objetivo for uma obrigação. Isso quer dizer que, a fim de 
cumprir os mandamentos do Islã, tais como a jihad, um muçulmano é obrigado a mentir e não deve 
ter nenhum sentimento de remorso ou vergonha associado a esse tipo de mentira. 

Na verdade, a Sharia se opõe explicitamente à liberdade religiosa, à liberdade de consciência e à 
livre troca de ideias. É violento, abertamente intolerante para os não muçulmanos, discriminatório e 
inflexivelmente sexista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

AVALIAÇÃO  

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

    Orientações específicas para esta material: 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas + tarefas: 1,0 

 Atividades extras: 3,0 
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ATIVIDADE EXTRA - ISLAMISMO -  (1,0 ponto) Pesquise na Bíblia passagens que lhe forneça a 
refutação.  (obs. anote as referências) 
 

 
ANALISANDO ALGUMAS DOUTRINAS ISLÂMICAS A LUZ DA BÍBLIA: 

 
 

CRENÇA ANTI-BÍBLICA / HERESIAS O QUE A BÍBLIA ENSINA – REFUTAÇÃO 

Rejeitam o conceito da Trindade – ou 
seja, que Deus se revelou como um 
em três pessoas distintas: Pai, Filho e 
Espírito Santo; 
 

 

Não aceita Jesus como Filho de Deus 
e Salvador, mas somente como um 
profeta; 
 
 
 

 

Não acredita que Jesus morreu na 
cruz e ressuscitou para nos salvar; 
 
 
 
 

 

Acredita que o Alcorão seja a 
autoridade final e a última revelação 
de Alá; 
 
 
 
 

 

Ensina que se pode ganhar o 
paraíso através de boas obras e 
obediência aos cinco pilares. 
 
 
 

 

 
“Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de 
Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus 
deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus; mas todo 
espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual 
vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, 
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo”. (1 Jo 4:1-4) 
 
“O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita 
o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele". (Jo 3: 35-36) 
 
 
TAREFA: Ore por um muçulmano que você conhece para receber do ESPÍRITO SANTO o convite de ir 
a JESUS e a revelação da verdade da PALAVRA DE DEUS. 


