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 Elaborar uma linha histórica do

Islamismo.
 Analisar os principais

ensinamentos da religião islã, à
luz do entendimento espírita.
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O Islamismo, ou Islã é
uma religião monoteísta
— revelada por Deus ou
Allah
ao profeta Maomé,
segundo a tradição
islâmica —, cujos
ensinamentos estão
contidos no livro Alcorão.
Ao contrário do que se
pensa, o Islã (ou Islam)
não
foi enviado a um só povo,
os árabes.
As suras 21:107 e 7:158
dizem: “E não lhe
enviamos, senão como
misericórdia para a
Humanidade’’.

Numerosos Espíritos
reencarnam com as mais
altas delegações do plano
invisível.
Entre esses missionários,
veio aquele que se chamou
Maomet, ao nascer em
Meca no ano 570. Filho da
tribo dos Coraixitas, sua
missão era reunir todas as
tribos árabes sob a luz dos
ensinos cristãos, de modo a
organizar-se na Ásia um
movimento forte de
restauração do Evangelho do
Cristo, em oposição aos
abusos
romanos, nos ambientes da
Europa.
XAVIER, F.C. A caminho da luz. Pelo Espírito
Emmanuel, cap. 17.

A revelação
divina, base da
crença islâmica,
está resumida no
seguinte artigo
de fé: Não há um
Deus senão Alá,
e Maomé é seu
Profeta.

Allah ou Alá: palavra árabe que significa Deus, e que se relaciona,
etimologicamente, à palavra hebraica El (ou Al, por corruptela), usada na Bíblia para
nomear o “Deus dos hebreus”.
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HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER, J. O livro das religiões. Item: O credo.

Islã ou Islam: palavra árabe com dupla significação: paz (sentido etimológico) e
submissão (sentido religioso). Trata-se de uma doutrina que teve origem na Arábia e
que, ainda hoje, guarda íntima relação com a cultura desse país, embora
atualmente só uma minoria dos muçulmanos seja árabe. A palavra “submissão” tem
um sentido muito específico para o Islamismo: o de que o homem deve se entregar
a Deus e se submeter a Sua vontade em todos os instantes e setores da vida
social. Esta é a condição para ser muçulmano.
HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER, J. O livro das religiões. Item: Islã.

Mahommad ou Maomé: nome que significa “o altamente louvado’’, representa o
sumo-profeta dos muçulmanos. Descende de Ismael, filho de Abraão com a
escrava árabe Hagar. Nasceu por volta de 570 d.C., em Meca, e faleceu em
Medina, com a idade de 63 anos. Na época em que Maomé recebeu a revelação
Islã, a região era habitada por povos nômades, organizados em estirpes, por sua
vez dividas em tribos, linhagens (clãs) e famílias poligâmicas.
JACONO, Claudio Lo. Islamismo. A História, item: Maomé e a umma islâmica.

Corão ou Alcorão: os vocábulos têm o significado literal de
“leitura por excelência’’ ou “recitação’’. É o livro sagrado do
Islamismo, escrito em língua árabe, e teria sido revelado por Alá
a Maomé por intermédio do anjo Gabriel. Após a revelação,
Maomé passou a ser reconhecido pelos muçulmanos como o
maior dos profetas, o último mensageiro divino.
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ALCORÃO SAGRADO. Apresentação.

Muçulmanos ou islamitas: são pessoas que
professam o Islamismo. Podem ser árabes, de origem
árabe ou de qualquer outra etnia.

Caaba ou Ka’ba: palavra árabe que significa cubo.
Situada em Meca, a caaba é o santuário e a mais
antiga mesquita dos muçulmanos. Trata-se de um
edifício quadrado coberto por um pano negro, que os
muçulmanos acreditam ter vindo do céu.
HELLEN, V., NOTAKER, H. E GAARDER, J. O livro das religiões. Item: Obrigações
religiosas.
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Mesquita: templo muçulmano de oração e de ofícios
religiosos

Minarete: torre da mesquita, de onde parte o
chamado da oração. Antigamente, ali havia
uma pessoa – o muezim – que fazia o
chamamento; hoje, porém, ouve-se uma fita
gravada.

Meca, Mekka, Makkat ou Makkah: cidade da Arábia
Saudita, capital da província de Hedjaz. É a cidade
santa dos muçulmanos, desde o século VII da
Era Cristã, por ter sido o local onde Maomé nasceu e
onde está localizada a mesquita mais importante dos
islâmicos (Caaba).
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A doutrina Islã e o Espiritismo
Importa considerar que Ismael, guia espiritual do
Brasil, filho de Hagar e Abraão, deu origem à
descendência árabe, assim como Isaac, filho de
Abraão com a judia Sara, formou a raça judaica.
Ambos, Ismael e Isaac são aparentados, portanto, de
Maomé.
Narra Humberto de Campos (Irmão X) que Jesus,
dirigindo-se a Ismael, um dos seus mais elevados
mensageiros do Orbe, teria dito:
— Ismael, manda o meu coração que doravante
sejas o zelador dos patrimônios imortais que
constituem a Terra do Cruzeiro.
continua...
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Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha
seara, como a recebi no coração, obedecendo a sagradas
inspirações do Nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do
Infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha
doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu
ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha
misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e
com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem
dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua
voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e
inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e
do teu propósito de bem servir à causa de Deus e,
sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no
cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a
humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante
a sagrada revivescência do Cristianismo.
XAVIER, F.C. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 3.
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 Formar grupos para leitura, troca de

ideias e síntese dos principais itens
do Roteiro.
 Utilizar como referência texto do

Curso de Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita – Livro I – Módulo
II - Roteiro 24, Editora FEB.

