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CARO LEITOR, 

É com grande satisfação que nos dirigimos ao 
público com o Oitavo número da REVISTA 
MINARETE. Agradecemos a divulgação e 
aceitação que a revista teve nos mais variados 
meios de comunicação. Nosso objetivo é 
exatamente esse: despertar as pessoas quanto 
à pertinência e necessidade de conhecer e 
debater o Islã e sua situação atual.   
 
A REVISTA MINARETE é uma revista cultural 

que procura trazer ao público leitor 

informações preciosas sobre a atualidade, 

história, ciência e política islâmica. Nosso 

objetivo é mostrar uma imagem mais 

diversificada e plural do islamismo, fugindo do 

lugar comum do noticiário cotidiano, em que 

ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 

violência. 

Gostaríamos de agradecer a todos que tem 

divulgado, lido e nos mandado várias 

sugestões de temas. Esperamos poder agradar 

o nosso público leitor. 

Que a paz esteja convosco! 

O Editor 
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 Arbaeen - A Maior 

Peregrinação do Mundo 

Carlos Meneses 

Arba'een é uma observância religiosa 
muçulmana xiita que ocorre quarenta dias 
após o dia de Ashura . Ele comemora 
o martírio de Hussein ibn Ali , neto do 
profeta islâmico Muhammad , que foi 
morto no 10º dia do mês 
de Muharram . Imam Hussein ibn Ali e 72 de 
seus companheiros foram mortos 
pelo exército de Yazid na batalha de 
Karbala em 61 AH (680 dC). 

 

Arba'een, ou quarenta dias, também é o 
período habitual de luto após a morte de 
um membro da família ou ente querido em 
muitas tradições muçulmanas. Arba'een é 

uma das maiores reuniões de peregrinação 
da Terra, na qual até 45 milhões de pessoas 
vão para a cidade de Karbala, no Iraque . 

   

Segundo a tradição, a peregrinação de 
Arba'een é observada desde o ano 61 AH do 
calendário islâmico (10 de outubro de 680) 
após a Batalha de Karbala ou no ano 
seguinte. Segundo a tradição, a primeira 
reunião desse tipo ocorreu quando Jabir ibn 
Abd Allah , um sahabah e o primeiro 
peregrino de Arba'een, fez uma 
peregrinação ao local do enterro de 
Hussein. Ele foi acompanhado por Atiyya 
ibn Sa'd por causa de sua enfermidade e 
provável cegueira. Segundo a tradição, sua 
visita coincidiu com a das sobreviventes do 
sexo feminino da família de Muhammad e 
do filho e herdeiro de Hussein , o imã Ali ibn 
Hussein Zayn al-Abidin, que haviam sido 

Karbala- Iraque 

Fonte:The Independent 

https://en.wikipedia.org/wiki/40_(number)
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Ashura
https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Husayn_ibn_Ali
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://en.wikipedia.org/wiki/Muharram
https://en.wikipedia.org/wiki/Imam
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazid_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karbala
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karbala
https://en.wikipedia.org/wiki/Karbala
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Hijri_year
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karbala
https://en.wikipedia.org/wiki/Jabir_ibn_Abd_Allah
https://en.wikipedia.org/wiki/Jabir_ibn_Abd_Allah
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahabah
https://en.wikipedia.org/wiki/Atiyya_ibn_Sa%27d
https://en.wikipedia.org/wiki/Atiyya_ibn_Sa%27d
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Husayn_Zayn_al-Abidin
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 mantidos em cativeiro 

em Damasco por Yazid I , o califa omíada . 

Zayn al-Abidin havia sobrevivido à Batalha 
de Karbala e levou uma vida isolada em 
profunda tristeza. Ele viveu sob pressão e 
vigilância rigorosa estabelecida pelo 
califado omíada.  Segundo a história da, por 
vinte anos, quando a água era colocada 
diante dele, ele chorava. Um dia um servo 
disse-lhe: 'Ó filho do Mensageiro de 
Allah! Não é hora de sua tristeza chegar ao 
fim? Ele respondeu: 'Ai de você! O 
profeta Jacó teve doze filhos, e Allah fez um 
deles desaparecer. Seus olhos ficaram 
brancos por causa do choro constante, sua 
cabeça ficou cinza de tristeza e suas costas 
ficaram dobradas na escuridão, embora seu 
filho estivesse vivo neste mundo. Mas 
observei enquanto meu pai, meu irmão, 
meu tio e dezessete membros da minha 
família eram massacrados ao meu 
redor. Como minha tristeza deve terminar?   

O desempenho de Arba'een foi banido em 
alguns períodos, o último dos quais foi 
quando Saddam Hussein (um sunita que 
governava nacionalista árabe, colidindo 
com o revivalismo islâmico) era presidente 
do Iraque. Por quase 30 anos sob o regime 

de Saddam, foi proibido marcar Arba'een 
publicamente no Iraque. Após a invasão do 
Iraque em 2003, a observância em abril de 
2003 foi transmitida em todo o mundo. 

 

A cidade de Karbala, no Iraque, é o centro 
dos procedimentos que muitos peregrinos 
viajam quilômetros a pé para chegar. Em 
2016, “entre 17 milhões e 20 milhões” de 
peregrinos costumam frequentar Arba'een, 
incluindo cerca de três milhões de 
estrangeiros, a maioria iranianos.  

 

Arba'een está sempre entre as maiores 
reuniões pacíficas da história. Todos os 
anos, grandes multidões de peregrinos 
viajam para a cidade de Karbala em 
peregrinação ao santuário do Imam Hussein 
em Karbala no dia de Arba'een.  

 

É percorrida anualmente a pé 
pelos peregrinos iraquianos , o que leva 
duas semanas ou aproximadamente um 
mês para chegar. vêm de outros países 
como o Irã . As multidões se tornam tão 
grandes que as estradas são bloqueadas por 
centenas de quilômetros.  

Karbala- Iraque 

Fonte: Shaffaqna 

https://en.wikipedia.org/wiki/Damascus
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazid_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Umayyad_Caliphate
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_peaceful_gatherings_in_history
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_peaceful_gatherings_in_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
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Estrada para Karbala 

Fonte: Shaffaqna 



 

7
  

Malásia: o melhor destino 
do mundo para mulheres 
muçulmanas que viajam 
sozinhas. 

Rachel Genevieve Chia 

A Malásia é o país mais acolhedor do mundo 
para mulheres muçulmanas que viajam 
sozinhas, de acordo com 
um relatório conjunto  da Mastercard e da 
autoridade de viagens halal CrescentRating. 

Descobriu-se que o país tem inúmeras 
características importantes que as mulheres 
procuravam, como comida halal, salas de 
oração femininas, spas de mesmo sexo, 
piscinas, praias, salões de beleza e a 
abertura para o hijab usado em público, 
segundo o relatório. . 

Outras características incluem passeios pela 
herança islâmica, arranjos de suhoor e iftar 
em hotéis durante o Ramadã, e banheiros 
limpos com água para realizar wudhu, uma 
lavagem ritual feita antes da oração. 

O relatório Mastercard-CrescentRating - 
que avaliou as respostas de 3.300 mulheres 
muçulmanas, a maioria do sudeste da Ásia - 
afirma ser a primeira do mundo a olhar para 
o mercado muçulmano de viagens 
femininas. 

Ele classificou os 10 melhores países 
muçulmanos para mulheres do mundo, com 
os Emirados Árabes Unidos, Turquia, 
Indonésia e Japão completando os cinco 
primeiros. 

Cingapura ficou em sexto lugar, seguida 
pela Coréia do Sul, Austrália, Reino Unido e 
Brunei. 

O relatório dizia que as mulheres 
muçulmanas eram um dos segmentos que 
mais crescem no mercado global de 
viagens, graças ao aumento da renda, 
melhor educação e maior poder 
demográfico da população para viajar. 

Em geral, as mulheres muçulmanas tiram de 
dois a três feriados por ano, representando 
pouco menos da metade de todas as 
viagens muçulmanas, segundo o relatório. 

Cerca de 30% das 65 milhões de viagens 
realizadas pelas mulheres muçulmanas do 
mundo no ano passado foram férias 
individuais feitas principalmente por 
mulheres mais jovens, acrescentou. 

Mais da metade das mulheres muçulmanas 
usavam as mídias sociais para pesquisar 
suas acomodações, itinerários e opções de 
comida antes de viajar, com 65% 
escolhendo viagens independentes durante 
uma visita guiada. 

Entre seus principais objetivos durante as 
férias estavam compras, atividades 
culturais e de aventura, festivais e visitas ao 
spa. 

 

https://www.businessinsider.sg/author/rchia/
https://www.crescentrating.com/halal-muslim-travel-market-reports.html
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 Mulheres Muçulmanas se 

expressam através de seus 
hijabs 

Ariana Arredondo 

Um botão verde claro chama a atenção dos 
calouros, enquanto ela, Nadia Syed, se 
prepara para o dia. Ela pega seu hijab verde 
exclusivo para combinar, envolve-o na 
cabeça e sai pela porta. 

Durante a infância, Syed disse que 
raramente se desviava dos lenços pretos de 
uma peça. Após o primeiro ano do ensino 
médio, ela começou a experimentar lenços  

de cores diferentes e agora gosta do 
processo de montar roupas diferentes. 

"Eu costumava ficar tão enjaulada no meu 
hijab", disse Syed. “Então comecei a usar 
cores diferentes e as pessoas começaram a 
me notar e me elogiar. Isso me fez sentir 
bem.” 

“Os hijabs são roupas semelhantes a 
cachecóis, usadas como parte das práticas 
culturais e religiosas muçulmanas de 
modéstia. As mulheres que as usam são 
chamadas de hijabis”. Syed disse que as 
variações estilísticas da moda do hijabi 
permitem que as mulheres muçulmanas 
cresçam e abraçem seu hijab e o 
incorporem à sua auto-expressão. 

Agora, Syed possui cerca de 15 lenços de 
cores diferentes, muitos dos quais com tons 
variados de verde e marrom. Syed disse que 
encontrar uma maneira de incorporar seu 
cachecol em sua auto-expressão permitiu 
que ela se sentisse mais confiante 
combinando modéstia com moda. 

"Apenas aceite isso", disse Syed. “Eu 
pensava que não estava bonita com isso. Eu 
acho que muitos hijabis não se sentem 
bonitos usando um cachecol. ”  

O professor de Estudos do Oriente Médio 
Faegheh Shirazi estuda a economia da moda 
islâmica. Ela disse que optar por usar um 
hijab é uma decisão pessoal e não deve ser 

Crédito da foto: Brittany Mendez 

https://www.businessinsider.sg/author/rchia/
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 questionada da mesma maneira que não 

seria questionado o uso de colar cruzado ou 
chapéu de beisebol. 

"(Um hijabi está) usando esse estilo porque 
ela está expressando seu direito de ter 
religião e, ao mesmo tempo, está se 
vestindo da maneira que quiser", disse 
Shirazi. 

Shirazi também disse que, ao longo dos 
anos, viu mais hijabis no campus, além de 
estar representada na indústria de mídia e 
moda. Ela viu os hijabis se tornarem parte 
da cultura pop e prevê que essas tendências 
só continuarão. 

"Estou otimista com o futuro, porque cada 
vez mais pessoas jovens podem fazer 
mudanças, com ou sem hijab", disse Shirazi. 

O júnior de sociologia Karma Dadoush 
começou a usar um hijab quando começou 
a faculdade. Ela disse que seu estilo evoluiu 
quando começou a incorporá-lo ao seu uso 
diário. 

 

"Meu estilo mudou para melhor, pois tenho 
a tendência de prestar atenção ao que visto 
mais", disse Dadoush. 

Dadoush enfatizou a importância de ser 
versátil em suas escolhas de moda e 
equilibrar profissionalismo com seu próprio 
estilo e crenças religiosas. 

Como Dadoush cresceu na idade adulta, ela 
disse que aceitou o fato de que ela não é 
mais um rosto na multidão por causa de seu 
hijab. Ela se destaca e sente um certo nível 
de responsabilidade em representar outras 
mulheres muçulmanas de maneira positiva 
através de seu estilo e escolhas do dia a dia. 

“Eu sou mais perceptível. Se isso é bom ou 
ruim, é discutível, mas definitivamente 
existe ”, disse Dadoush. “Eu não me misturo 
apenas por causa do meu hijab. Eu tento 
usar o meu hijab para mostrar outras 
pessoas que não sabem muito sobre o Islã 
ou que podem ter alguns conceitos errados 
de que também podemos ser legais e 
elegantes. ” 

 

TIPOS DE HIJAB 
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Maldivas: O Novo “garoto” 
do radicalismo salafista 

Siddharthya Roy 

Um botão verde claro chama a atenção dos 

calouros, 

Um relatório do Soufan Group - uma 
agência de inteligência privada 
administrada pelo ex-contratado pelo FBI 
Ali Soufan - divulgou uma série de 
combatentes estrangeiros que se 
ofereceram para lutar pelo Estado Islâmico 
na Síria e no Iraque (DAESH). 

Quatro países do sul da Ásia figuram nessa 
lista - Malásia, Paquistão, Índia e Maldivas - 
enviando cerca de 393 combatentes entre 
eles. Um total de 200 combatentes das 
Maldivas viajou para as linhas de frente da 
guerra em busca de um califado, de acordo 
com o relatório Soufan. 

A Malásia - que está no radar para o 
aumento da doutrinação salafista nas 
últimas duas décadas, contribuiu com 100, 
segundo o relatório. O suspeito habitual na 

região, o Paquistão, havia contribuído com 
apenas 70. O outro país de maioria 
muçulmana na região, Bangladesh, tinha 
zero. 

É verdade que 200 podem não parecer um 
grande número em comparação com vários 
milhares de combatentes do Estado 
Islâmico de cada um da Arábia Saudita, 
Tunísia, Turquia, Rússia e Marrocos. Mas é a 
figura per capita em que as Maldivas pintam 
uma imagem assustadora.  

Com uma população de pouco mais de 
400.000 pessoas no ano de 2015 (418.403, 
segundo o governo das Maldivas), 200 
combatentes se traduzem em quase cinco 
de cada 10.000 cidadãos das Maldivas. E 
isso é apenas um número de pessoas que 
foram capazes de viajar para a zona de 
guerra e não leva em consideração as 
pessoas que dirigiam operações no país, 
realizavam propaganda prolongada e 
sustentada e lidavam com a logística tanto 
internamente quanto através de 
expatriados o mundo. 

A verdade é que a ilha paradisíaca não se 
perdeu repentinamente, nem foi construído 

http://www.soufangroup.com/foreign-fighters/
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um centro de extremismo islâmico em um 
dia.  

Além das imagens de folhetos de viagem de 
um atol exótico de ilhas de coral e resorts 
de luxo, a história das Maldivas reais tem 
sido a que apresenta a ascensão do Islã 
político extremo e militante. Há muito que 
a nação parou de fingir ser tudo, menos um 
Estado-nação majoritário e intolerante, sem 
remorsos. 

As Maldivas são uma nação que também é 
um lembrete de como as democracias 
liberais fracassadas são o substrato no qual 
florescem as ordens extremistas. pós 
conquistar a independência da ocupação 
britânica direta em 1965, as Maldivas se 
declararam sultanato islâmico, instalando 
uma monarquia constitucional sob o rei 
Muhammad Fareed Didi (filho do ex-
príncipe sultão Abdul Majeed Didi). 

Enquanto a monarquia foi dissolvida em 
favor de uma república dois anos depois, 
em 1967, nenhuma separação entre religião 
e estado jamais foi tentada, e nenhum 
sentimento ou oposição secular real se 
enraizou. Maumoon Abdul Gayoom, uma 
das vozes mais altas da construção de uma 

república, assumiu o cargo de presidente e 
líder do governo civil. Com 41 anos, 
Gayoom havia treinado para ser um 
estudioso islâmico na Universidade Al 
Azhar, no Egito. Antes de retornar ao seu 
país natal, Gayoom ensinou na 
Universidade Ahmad Bello, na Nigéria, 
administrada pelo governo. 

 

Quando Gayoom começou sua conquista 
política no início dos anos 1970, sua política 
rígida e a promoção da Sharia como lei 
civil de fato jogaram bem nas galerias 
cheias do clero islâmico. O clero, através de 
uma intrincada hierarquia de mesquitas e 
madrasas, exercia um poder massivo sobre 
a vida social e política diária da demografia 
religiosa quase monolítica das Maldivas de 
98,4% de muçulmanos sunitas. 

Por um lado, Gayoom pregou uma sharia de 
linha dura para as Maldivas em seu nativo 
Dhivehi, e alegou que o Islã era a verdadeira 
anedota aos poderes entrincheirados e 
corruptos que até então governavam as 
Maldivas; por outro, sua fluência em árabe 
e inglês fez dele um queridinho dos centros 
internacionais do poder islâmico. 

Male, Capital das Ilhas Maldivas 

Crédito:Express.co.uk 
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Em 1997, armado com uma maioria quase 
absoluta no Majlis - o parlamento das 
Maldivas - Gayoom alterou a constituição. A 
nova constituição, que praticamente 
proibiu qualquer outra religião, negando a 
cidadania a qualquer pessoa que se 
recusasse a adotar o Islã, codificou as 
mudanças promulgadas sob uma lei de 
1994, a Lei da Unidade Religiosa, que 
prescreveu a pena de morte a qualquer 
maldivo que se recusar a aceitar o Islã como 
o único religião. Embora as Maldivas 
tenham executado muito poucos sob a lei, 
serviram como um impedimento contra 
quaisquer vozes que ousassem ecoar 
sentimentos seculares ou liberais. 

Como todos os governantes, Gayoom 
caçava com as raposas e corria com as 
lebres. 

Em sua política doméstica, Gayoom passou 
rapidamente de uma voz jovem exigindo 
uma república que dava direitos ao cidadão, 
para um governante absoluto que 
supervisionava eleições fraudulentas e se 
recusava a deixar o cargo de presidente por 
três décadas 

Na frente internacional, Gayoom manteve 
excelentes relações com o maior vizinho das 
Maldivas, a Índia. O establishment indiano 
retribuiu o favor, fechando os olhos ao 
estrangulamento da democracia e ao uso 
do Islã para manter a ordem. 

"As Maldivas são uma história complexa", 
diz Hormis Tharakan. 

Tharakan, um oficial do Serviço de Polícia da 
Índia, foi chefe da ala de pesquisa e análise 
(RAW), organização de inteligência externa 
da Índia, de 1 de fevereiro de 2005 a 31 de 
janeiro de 2007. Vindo de Kerala - o estado 
indiano mais próximo geograficamente e 
culturalmente para as Maldivas - Tharakan 
entendeu e lidou com as operações de 
inteligência da Índia no país insular de 
perto. 

"As Maldivas são uma sociedade muito 
igualitária e liberal em muitos aspectos - a 
questão dos direitos das mulheres, por 
exemplo", continuou ele. “Mas essas 
qualidades convivem com o islã político 
rígido. Não cabe a nós interferir e decidir o 
que eles fazem em suas políticas 
domésticas. E o que quer que se possa dizer 
sobre as deficiências da democracia das 

Grand Friday Mosque, Maldivas 

Crédito: alamy 
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 Maldivas, as eleições e a participação nelas 
mostram que as pessoas são pró-
democracia. ” 

A abordagem hands-off funcionou bem 
para a Índia por mais tempo. Que influência 
a Índia pode ter tido nas Maldivas era de 
natureza diplomática e centrada na 
preservação de seus interesses. 

A única exceção gritante foi o golpe de 
estado de 1998, criado por Abdullah 
Luthufi. 

Luthufi, um influente empresário, queimou 
suas pontes com Gayoom. Ele então usou 
seu dinheiro e influência política para 
recrutar um grupo de mercenários tâmeis 
da Organização Popular de Libertação do 
Tamil Eelam (PLOTE) para capturar e matar 
o presidente. Alguns relatos dizem que isso 
foi feito a pedido da ex-presidente Abdulla 
Nasir - que havia tentado encerrar a carreira 
política de um jovem Gayoom exilando-o, 
mas depois teve a mesa virada para si 
mesmo. 

No que foi batizado de Operação Cactus , a 
Índia transportou duas unidades de 
paraquedistas de uma base aérea de Agra 
para Malé, a capital do Madivian. 

Conforme detalhado no livro Operação 
Cactus: Missão Impossível nas Maldivas, por 
Sushant Singh - um oficial do Exército 
indiano que se tornou jornalista - a Índia 
enviou um gigantesco contingente de 
16.000 funcionários para garantir a capital e 
o palácio presidencial. E selando uma vitória 
decisiva, o INS Godavari, uma fragata da 
Marinha Indiana estacionada na costa do Sri 
Lanka, perseguiu Luthufi e os poucos 
mercenários que tentavam levá-lo para a 
segurança das áreas controladas pelos 
rebeldes tamil de barco. 

Mas a Operação Cactus foi uma exceção. 

Quando o sucessor de Gayoom, Mohamed 
Nasheed, foi deposto em meio a 
turbulências políticas generalizadas e à 
declaração de uma emergência nacional, a 
Índia ficou longe de exercer qualquer opção 
militar e se recusou a atender ao pedido 
direto de intervenção de Nasheed. Nas 
próprias palavras de Nasheed do exílio na 
Europa, ele foi "forçado a renunciar à mão 
armada". 

Nasheed havia se chocado com os islamistas 
radicais de seu próprio partido e seu 
governo foi substituído pelo líder islâmico 
abertamente pró-chinês e radialista Abdulla 
Yameen. 

Yameen provocou outra crise política em 
fevereiro de 2018. Quando a Suprema Corte 
do país derrubou as condenações criminais 
de nove líderes da oposição, em vez de 
obedecer à decisão, Yameen ordenou a 
prisão do chefe de justiça e de outro juiz que 
fosse parte do julgamento. Ele também 
declarou estado de emergência, o que 
impediu o parlamento de se reunir e 
responder às suas ações para refazer o 
judiciário. Durante a crise, alguns - incluindo 
Nasheed - pediram abertamente a Índia 
para intervir. 

"1998 e 2018 foram muito diferentes", 
explicou Tharakan, ex-chefe da RAW. 

“Em 1998, foi um presidente que pediu 
ajuda e em 2018 foi deposto. Era um 
assunto interno. E a entrada da Índia teria 
sido equivalente a uma violação das leis 
internacionais. ” 

Alguns atribuem a recusa da Índia em seguir 
a rota militar em 2018 ao aumento da força 
da China. 

Um dos primeiros atos de Yameen nos cinco 
anos em que ele ocupou o cargo foi se 
inscrever na Iniciativa do Cinturão e Rota da 
China e avançar com o acordo de livre 
comércio com a China, proporcionando 
assim um grande desprezo à Índia. 

Além de incentivos óbvios aos negócios, as 
Maldivas têm sido uma peça importante na 
doutrina de Cordas de Pérolas da China, que 
tenta circular a Índia com bases navais. A 
intervenção militar nas Maldivas 
possivelmente provocaria ira da China. 

O Global Times, apoiado pelo Estado 
chinês, deixou isso claro em um editorial de 
12 de fevereiro de 2018, dizendo: “... Nova 
Délhi está buscando uma oportunidade de 
mostrar seus militares novamente em seu 
'quintal'. Se a Índia enviar tropas 
unilateralmente para as Maldivas, a China 
tomará medidas para parar Nova Délhi. A 
Índia não deve subestimar a oposição da 
China à intervenção militar unilateral. ” 

Além disso, a política chinesa anti-Índia, há 
muito tempo, tenta alavancar o extremismo 

https://thediplomat.com/2018/02/india-and-the-maldives-emergency/
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 islâmico como uma força para manter a 
Índia ocupada em escaramuças. 

Como Shrenik Rao, editor-chefe do Madras 
Courier, opina: “A política da China é 
bastante clara quando se trata de ajudar as 
forças jihadistas anti-indianas. Fornece 
armas e dinheiro ao Paquistão, e o 
Paquistão patrocina roupas como o Jaish-e-
Mohammad e outros grupos militares anti-
indianos. O veto chinês que bloqueia a 
resolução do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (UNSC) de declarar Masood 
Azhar (fundador e líder de Jaish-e 
Mohammad) um terrorista proibido, é uma 
evidência direta! ” 

Dada a clara descida das Maldivas ao colo 
do movimento jihadista global, e como 
Nasheed foi derrubado pelas seções 
islâmicas radicais de seu próprio governo, a 
China poderia estar tentando usar a mesma 
fórmula na nação insular? 

"Essa é uma possibilidade exagerada no 
momento", disse Tharakan, ex-chefe da 
RAW. “Sim, a China faz coisas como ajudar 
roupas anti-indianas baseadas em Pak, mas 
é um compromisso limitado. A China sabe 
muito bem que o fogo pode voltar para casa 
e queimar sua própria casa. Você acha que 
patrocinar islamitas no exterior não 
incentivará os próprios problemas da China 
com o islamismo dentro das regiões 
uigures? ” 

Embora Tharakan esteja certo, a 
abordagem da Índia em relação às Maldivas 
e seu crescente islamismo pode ser a única 
opção possível no momento. E a 
paciência parece ter valido 
a pena:  Yameen perdeu uma 
oferta de reeleição em 2018, que 
alguns atribuíram à influência 
secreta da Índia. A princípio, ele 
se recusou a deixar o 
cargo. Rejeitando o relatório da 
Comissão Eleitoral das Maldivas, 
que disse categoricamente que 
as eleições haviam sido justas e 
havia uma participação de 89,2% 
dos eleitores, Yameen 
considerou o voto uma fraude e 
foi a tribunal. Quando a Suprema 
Corte confirmou por 
unanimidade os resultados das 
eleições, ele finalmente teve que 
renunciar ao poder. O novo 

presidente Ibrahim Mohamed Solih fez 
questão de chegar à Índia . 

Mas nem todos concordam que a melhor 
abordagem é melhor. 

"A verdade é que a inteligência indiana 
atropelou as Maldivas", diz Shirish Thorat. 

Thorat, um policial aposentado que se 
tornou consultor de segurança privada, é 
autor de A TICKET TO  SYRIA: A Story about 
the ISIS in Maldives - um livro no qual ele 
detalha um relato pessoal da ascensão das 
tendências radicais islâmicas e salafistas no 
aglomerado de ilhas.  

"Nosso problema de segurança [indiano] é 
tudo sobre o Paquistão", ele criticou os 
serviços de inteligência e políticos 
estrangeiros da Índia. “Salvamos aquele 
país de um golpe usando nossa 
marinha! Por que não conseguimos 
construir uma base naval lá? Naquela época 
não havia China! O motivo é que as 
Maldivas nem sequer importam para a 
política externa indiana e ignoramos como 
os pregadores salafistas paquistaneses 
treinados pelos sauditas assumiram o 
controle. Até os livros didáticos do jardim 
de infância estão cheios de doutrina 
salafista que ensina a sharia a crianças 
pequenas. Será o próximo Paquistão para a 

Índia. E se essa enorme contribuição 
ao [Estado Islâmico] não acordar a Índia, 

Deus sabe o que acontecerá! ”  

 

Uma mulher vestindo um niqab 

com o marido e os filhos em Malé, 

em fevereiro. Após a transição do 

país para a democracia em 2008, 

surgiram ideologias mais 

conservadoras como o salafismo.  

 

Crédito: Adam Dean 
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 A Caravana do Arbaeen do 
Imam Hussein (as) 

Centro Islâmico no Brasil 

 

 Arbaeen marca a primeira visita que o 
Imam Hussein (A.S.) recebeu após o seu 
martírio, visita esta realizada pelo grande 
companheiro do Profeta Mohammad 
(S.A.A.S.), chamado Jabber ibn Abdillah Al-
Ansari o qual se encontrou com o Imam Ali 
ibnol Hussein (A.S.) e a família de Zainab 
(A.S.) em Karbala quando foi visitar o Imam 
Hussein (A.S.). O Imam Assajad (A.S.), filho 
do Imam Hussein (A.S.), e Zainab Al-Kubra 
(A.S.), irmã do Imam Hussein (A.S.), 
narraram a Jaber o ocorrido em Karbala, 
citando detalhes da tragédia que levou ao 
martírio do Imam Hussein (A.S.) e seus 
companheiros. Também existem narrativas 
que indicam que quarenta dias após o 
martírio do Imam Hussein (A.S.) as cabeças 
dos mártires companheiros do Imam (A.S.) 
foram enterradas em Karbala, isto foi no dia 
20 de Safar, dia que a caravana dos 
familiares de Hussein (A.S.) passou por 
Karbala ao retornar de Sham e deu o último 

adeus ao Imam (A.S.), 

enterrando as cabeças do Imam (A.S.) e seus 
companheiros. Ao decorrer do tempo todos 
os Imames (A.S.) afirmaram a importância e 
a grande recompensa desta grandiosa 
Ziyarah (visitação), o que é citado nas 
narrações dos livros de tradição e história 
islâmica, configurando o Arbaeen como um 
evento de grandes proporções, sendo hoje 
uma das maiores peregrinações do mundo. 

 

Milhões de muçulmanos seguidores da 
linhagem dos Ahlul Bait (A.S.) amantes da 
liberdade e da pura fé islâmica entraram por 
terra e pelo ar no território iraquiano nas 
últimas duas semanas. Os aeroportos das 
cidades de Najaf Al-Ashraf, 75 Km de 
Karbala, e Bagdá, a 200 Km de Karbala, 
ficaram lotados de peregrinos, que 
chegavam 24 horas por dia nos aeroportos. 
Novas alas foram abertas nos aeroportos 
citados especialmente para receber os mais 
de 200 voos diários de diversos países do 
mundo, que carregavam estes peregrinos 
que vieram celebrar a cerimônia do 
“Arbaeen”, celebrada 40 dias após o 
martírio do Imam Hussein (A.S.) em Karbala. 

A tradicional caminhada a Karbala realizada 
pelos peregrinos é uma cerimônia 
tradicional e histórica, que se estende há 

Santuário Imam Hussein 

Crédito: hispantv 
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 mais de 13 séculos. Sendo que no passado 
os peregrinos eram perseguidos, 
torturados, presos e até mesmo 
martirizados apenas por seguir esta 
tradição. O exemplo mais contemporâneo é 
o do regime de Saddam Hussein, que 
governou o Iraque de 1979 até 2003, 
período em que perseguiu peregrinos e 
visitantes do Imam Hussein (A.S.), e muitos 
perderam suas vidas nesta caminhada. Mas 
mesmo assim os peregrinos nunca deixaram 
de realizar esta cerimônia, por lealdade ao 
“Símbolo da Rejeição à Opressão e 
Injustiça”. 

 

A Embaixada da República Islâmica do Irã 
em Bagdá informou que apenas do Irã mais 
de 1,2 milhão de peregrinos iranianos 
entraram no território iraquiano. A 
caminhada a pé até Karbala que 
normalmente começava em cidades 
iraquianas, este ano começou em cidades 
iranianas que fazem fronteira com o Iraque. 
Milhares de peregrinos iranianos e 
estrangeiros que entraram ao Iraque via 
fronteira terrestre caminhavam 
longamente de cidades próximas da 

fronteira e seguiam a pé até cidade de 
Karbala. A distância varia de 95 Km do posto 
fiscal de fronteira de Mehran (Irã) – Badra e 
Jassan (Iraque) ou 575 km do posto 
Shalamjah (Irã) – Basrah (Iraque).  Uma das 
questões que mais preocupa os leigos 
quando ouvem a respeito do Arbaeen é o 
quesito da alimentação destas grandes 
multidões. Milhares de caravanas e grupos 
iraquianos, e até mesmo estrangeiros, se 
estabelecem nos percursos que levam até a 
cidade de Karbala para ter a honra de 
alimentar gratuitamente todos os 
peregrinos, com todos os diversos tipos de 
alimentos desde arroz, feijão, kebab, 
lanches, frutos do mar, frutas, verduras, 
bebidas, e tudo que o mais que os 
peregrinos imaginam. A novidade deste ano 
foi a montagem de uma mesa de 
alimentação que iniciou no estado de Zi 
Ghar, sul do Iraque e se estendeu por 15 
Km. Há tentativas de registrar este fato e 
enviar aos juízes do Guiness Book, para que 
esta mesa, que foi chamada de “A ceia do 
Imam Hussein” seja registrada no livro dos 
recordes como a maior ceia do mundo. 
Dezenas de voluntários trabalham dia e 
noite nestas caravanas para ter a honra de 

Caminhada Arbaeen 
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servir aos peregrinos quando estiverem 
passando na frente de suas tendas ao 
decorrer da caminhada. Homens, mulheres, 
jovens, idosos, crianças, deficientes físicos e 
até mesmo os mais necessitados se sentem 
horados em poder servir de uma forma ou 
de outra, mesmo que simples, os peregrinos 
de Karbala. Centenas de mesquitas, 
husseiniyas e salões de orações também 
abriram suas portas para receber os milhões 
de peregrinos que caminham na jornada 
rumo a Karbala, e ao mesmo tempo 
milhares de tendas improvisadas na 
extensão do caminho inteiro foram 
montadas para o descanso e acomodação 
dos peregrinos. Até mesmo moradores de 
aldeias e cidades que ficam as margens das 
rodovias principais que levam a Karbala 
abriram as portas de suas próprias casas 
para terem a honra de atender os 

peregrinos, que descansam, se alimentam 
ou até passam a noite nestas casas. O dono 
da casa se honra ao servir os peregrinos, e 
até mesmo lavam suas roupas. 

Para aqueles que durante a caminhada não 
conseguiram continuar a pé por qualquer 
motivo, o governo iraquiano disponibilizou 
mais de 7500 veículos para fazer o trajeto 
de várias cidades iraquianas até Karbala. 
Para este fim, até mesmo veículos 
particulares, caminhões, ônibus e vans 
estão fazendo este trajeto, para a 
comodidade dos peregrinos. 

Se precisar de algum atendimento 
emergencial de saúde as pessoas não 
precisam se preocupar, pois bases 
populares de atendimento emergencial, 
acompanhadas de ambulâncias e 
supervisionadas por membros de hospitais 

Caminhada Arbaeen 
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 e clínicas foram disponibilizadas ao decorrer 
do caminho inteiro. Remédios de diversos 
tipos são distribuídos nestes postos, 
contando sempre com a presença de 
médicos. 

Ao decorrer do percurso foram criadas 
diversas programações culturais islâmicas, 
como os locais onde se pode aprender 
melhor a leitura do Alcorão Sagrado e suas 
recitações. Professores de árabe e de 
Alcorão Sagrado estão prontos para 
aperfeiçoar a leitura dos peregrinos no 
decorrer do trajeto até Karbala. 

Oficialmente os Santuários do Imam 
Hussein (A.S.) e de Abul Fadhl Al-Abbas 
(A.S.) são os responsáveis pelo registro das 
caravanas, e afirmaram que neste ano o 
número de caravanas disponíveis a serviços 
dos peregrinos chegou a 6850 grupos, que 
se espalham nas principais vias do trajeto 
dos peregrinos até Karbala para atender as 
necessidades de milhões de pessoas. Estas 
caravanas disponibilizam desde 
necessidades básicas com serviços 

sanitários, até locais de repouso, 
alimentação e acomodação. Até mesmo 
necessidades básicas que o peregrino se 
esquece de providenciar, tais como recarga 
de celular, são disponibilizadas 
gratuitamente para os peregrinos. Para se 
servir os peregrinos não necessitam ter 
qualquer tipo de registro, mas é bom 
registrar a sua caravana no setor de divisões 
de caravanas do santuário do Imam Hussein 
(A.S.) para obter a devida licença de serviços 
dos peregrinos que garante fácil acesso a 
locais fechados de Karbala. 

O mais impressionante é que mesmo com 
um gigantesco número de peregrinos não 
se registra nenhuma briga ou discussão ao 
decorrer da caminhada. Nos últimos anos 
Marje, líderes religiosos, sábios e 
organizações islâmicas tem lançado 
anualmente uma nota com recomendações 
e conselhos a serem seguidas pelos 
peregrinos, e entre os mais importantes 
estão:  

Santuário Imam Hussein 
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 1. Respeitar os horários das orações e 
realizá-las em seus devidos momentos, pois 
o dito do Imam Hussein (A.S.) afirma: 
“Minha interseção não abrangerá os que 
menosprezam a oração”. 

2. Cuidar da limpeza e da higiene durante 
decorrer a peregrinação. 

3. Respeitar a jurisprudência islâmica em 
relação ao visual e vestimenta, 
especialmente as mulheres, respeitando o 
uso do véu e do hijab. 

4. Não desperdiçar alimentos no decorrer 
da viajem. 

5. Pregar o princípio do perdão e da 
clemencia entre os próximos, e praticar os 
ensinamentos do Islam e a ética dos Ahlul 
Bait (A.S.) neste aspecto. 

Durante a celebração do Arbaeen centenas 
de líderes religiosos e seguidores de escolas 
islâmicas diversas participam nesta 
cerimônia para demonstrar sua 
solidariedade e simpatia com a causa do 
Imam Hussein (A.S.), o qual não foi o Imam 
de um grupo ou sociedade e sim o Imam e 
líder de toda a humanidade contra a 
injustiça e opressão. Dezenas de 
autoridades iraquianas, desde o primeiro 
ministro, ministros e comandantes militares 
verificaram de perto os serviços de 
segurança prestados pelo governo e 
acompanham todo a rede de serviços 
totalmente voluntários prestados por parte 
da população. 

O mais impressionante é a classe 
diversificada de pessoas que fazem esta 
peregrinação, que vai desde o jovem até as 
crianças, bebês, mulheres, homens, idosos 
e até mesmo deficientes físicos. Todos se 
honram ao realizar este trajeto para visitar 
o Imam Hussein (A.S.), renovando seus 
votos de fidelidade para com a sua 
mensagem, que nada mais é que a 
mensagem da essência do Islam como prega 
a tradição do Profeta Mohammad (S.A.A.S.), 
a mensagem que reprime a opressão e a 
injúria aos seus princípios. Ao mesmo 
tempo, todos os serviços estes citados que 
são destinados aos peregrinos do Imam 
Hussein (A.S.) são totalmente voluntários, e 
nada é fornecido pelos governos ou estado. 
Todos os custos são cobertos por doações 
de pessoas entre os membros das 
caravanas, que se sentem honrados em 

gastar cada centavo em prol dos peregrinos 
do Arbaeen. Os moradores ajudam como 
podem para melhor receber os peregrinos, 
cada um como pode e com o que pode, pois 
o que mais vale não é a quantidade e sim a 
intenção pura de servir a Deus, ajudando 
pessoas que vieram de longe para renovar 
os votos de sua lealdade com o Imam 
Hussein (A.S.). De acordo com o 
levantamento de um parlamentar 
iraquiano, durante a visitação de Arbaeen 
mais de 250 milhões de refeições serão 
distribuídos gratuitamente a todos 
peregrinos. O que mais impressiona é que 
este grande número 

Em Karbala, os santuários do Imam Hussein 
(A.S.) e do Abul Fadhl Al-Abbas (A.S.) e 
outros locais ao redor dos santuários foram 
preparados para receber as multidões de 
peregrinos que de acordo com as 
expectativas chegaram a 20 milhões este 
ano. Novas alas e salões foram inaugurados 
em ambos os santuários, fora os projetos de 
ampliação que os santuários estão 
realizando no decorrer do ano para se 
preparar para receber os milhões que ainda 
chegarão em outras épocas do ano e em 
eventos futuros. 

Centenas de veículos de mídia, locais e 
internacionais, estão presentes no Iraque 
para cobrir este evento que é considerado 
um dos mais grandiosos do mundo islâmico, 
e que revela a mensagem do Islam contra a 
injustiça e opressão, como pregada pelo 
Imam Hussein (A.S.) e seus companheiros 
em Karbala. O que afirmar que o importante 
não é a quantidade de pessoas que lutaram 
ao lado do Imam Hussein (A.S.), pois que 
foram poucas e foram martirizadas, o mais 
importante é que a mensagem do Imam 
Hussein (A.S.) chegou às nações, e foi este o 
destino desenhado por Deus para esta 
grandiosa personalidade da história do 
Islam. Sua mensagem foi de rejeição à 
injuria e hipocrisia dos governantes que se 
nomeavam como islâmicos, mas que nada 
mais os interessava do que a permanência 
em seus postos e a corrupção, e no fundo 
eles nem ao menos tinham uma verdadeira 
crença no Islam, algo que foi claramente 
demonstrado pelo vil e desviado 
governante da época, Yazid ibn Mu´awiyah. 
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Eduardo Agnelli, o 
Muçulmano Xiita herdeiro 
do Império FIAT 

Ali Salaam 

 

9 de junho é o aniversário de Edoardo 
Agnelli, que seria o único herdeiro da 
fortuna de seu pai: Ferrari, Fiat, 
Lamborghini, empresas de moda italianas, 
bancos, etc. Edoardo era o proprietário do 
clube de futebol da Juventus. 

Seu pai, presidente da Fiat Motors, Gianni 
Agnelli, foi considerado por muitos como o 
"verdadeiro rei da Itália". 

Gianni Agnelli estabeleceu relações com 
banqueiros e políticos internacionais, em 
grande parte através de sua participação no 
Grupo Bilderberg, do qual freqüenta 
regularmente desde 1958. Ele formou 
relações particulares com Henry Kissinger e 
David Rockefeller, sendo nomeado por 
Rockefeller para o Comitê Consultivo 
Internacional do Chase Manhattan Bank 

bem como um membro do Rockefeller 
Center. 

Edoardo Agnelli III era o único filho de 
Gianni e o preparava para herdar a grande 
fortuna e influência da família. 

Mas, com o diploma de Edoardo nas 
religiões orientais de Princeton, ele partiu 
para uma jornada espiritual ao xiita islã e 
conheceu o aiatolá Khamenei na República 
Islâmica do Irã.  

Sua família achou que era perigoso para um 
muçulmano herdar toda essa riqueza. 

O que Edoardo teria feito com profunda 
riqueza e influência que está além dos 
nossos sonhos mais loucos? Talvez ele 
tivesse gasto isso para ajudar os oprimidos, 
elevar os pobres, opor-se ao imperialismo / 
sionismo e talvez tornar os bancos italianos 
sem juros / usura, pois o Islã proíbe a 
usura. Edoardo certamente teria recusado a 
associação ao Grupo Bilderberg. Ele teria 
recebido uma sugestão da esposa do 
profeta Muhammad, Khadija, que usou sua 
riqueza para apoiar a propagação do Islã e 
ajudar os pobres. 

Para Edoardo, esse plano físico da 
existência é como o Alcorão diz: "Saiba que 
a vida deste mundo é mera diversão e 
brincadeira, glamour e vanglória mútua 
entre vocês". [57:20] Ele viu através da 
realidade de carros caros, riqueza, 
influência política e mais do que apenas 
uma distração e um produto da ganância do 
homem, egoísmo, egoísmo, mal e 
supercompensação de inseguranças. Ele 
preferia a vida espiritual e era conhecido 
por muitos como um místico. 

Sua família lhe disse que, se ele não desistir 
de suas crenças, ele não herdará a 
riqueza. Mas eles estavam blefando, pois 
precisavam de alguém para continuar com 
o legado da família. Eles então fizeram 
observações sutis, sugerindo que sua vida 
também estava em jogo se suas crenças 
persistissem. 

Edoardo fez questão de que seus 
companheiros próximos soubessem que 
não acreditariam em nada, se ele morrer e 
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 as pessoas disserem que isso se deve a 
suicídio, drogas ou outras circunstâncias 
anormais à sua vida espiritual disciplinada. 

Em 15 de novembro de 2000, Edoardo 
Agnelli morreu. A história oficial era que ele 
pulou da "ponte dos suicídios" perto de 
Turim, uma ponte que pertencia à empresa 
de construção de seu pai. 

Muitos acreditam que Edoardo foi 
"suicidado" por sua própria família para 
impedir que um homem espiritual com 
política anti-establishment atinja níveis tão 
obscenos de riqueza. Ele morreu recusando 
riquezas em troca de justiça. 

Gianni Agnelli morreu em 2003. Se Edoardo 
não tivesse sido morto, ele teria herdado a 
riqueza em um mundo pós-11 de 
setembro. Só podemos imaginar o que 
aconteceria se ele usasse o dinheiro para 

combater a influência da estrutura de poder 
global, criar consórcios oficiais para desafiar 
a história oficial do 11 de setembro e se 
opor às guerras e corporatocracia em todo 
o mundo.  

Sua história mostra que a maioria das 
pessoas tem a capacidade de mudar e 
interromper o ciclo das tradições de seus 
pais se estiverem envolvidas em corrupção 
e opressão. Essa capacidade é ainda 
verdadeira entre a elite rica. Esperamos que 
mais filhos das elites políticas e financeiras 
acordem e usem sua influência para afetar 
a mudança, não importa se o custo é a 
própria vida, porque, ao fazê-lo, salvarão as 
vidas das gerações atuais e futuras da 
humanidade e da Terra. como um 
todo. Infelizmente, a morte de Edoardo 
pode ter servido como um meio de 
provocar medo nos corações dos filhos dos 
ricos, impedindo-os de avançar, mesmo que 
seus corações os exijam. 

Edoardo reza ao junto com Aiatolá Khomeini 

Crédito: Khamenei.ri 
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Restrições de Trump e o 
aumento de demanda por 
líderes religiosos   

Eff Karoub e Noreen Nasir 

 

 O profundo conhecimento do Imam 
Mohammad Qazwini sobre o Islã e seu 
treinamento formal em um seminário na 
cidade sagrada de Qom, Irã, atrai 
estudantes para esta sala de aula suburbana 
de Detroit, perto da grande sala de oração 
de uma mesquita. 

Mas há outra atração. O Alcorão, o livro 
sagrado do Islã, é escrito em árabe clássico, 
mas muitos dos estudantes não são bem 
versados no idioma. O Qazwini navega por 
seus meandros sem esforço - no inglês 
cotidiano que eles usam, abrindo uma porta 
para muitos dos estudantes. 

Um número crescente de muçulmanos dos 
EUA quer orientação de instrutores 
religiosos que eles possam entender 
lingüística e culturalmente. 

Para mesquitas em todo o país, a 
necessidade de produzir líderes religiosos 
treinados nos EUA está aumentando. 

Os imãs e estudiosos tradicionais que 
vieram do Oriente Médio ou foram 
educados em escolas estão tendo mais 
dificuldade em entrar nos Estados 
Unidos. O governo Trump impôs uma 
proibição de viagem em janeiro de 2017 a 
pessoas de vários países de maioria 
muçulmana, e o governo tornou mais difícil 
a entrada nos Estados Unidos inteiramente, 
com entrevistas mais rigorosas e checagem 
de antecedentes. 

"Em muitos outros estados, existem 
mesquitas sem ... imã funcional, que podem 
assumir as responsabilidades do líder 
religioso ou até mesmo falar", disse o líder 
do Instituto Islâmico da América, Imam 
Hassan Qazwini, que iniciou o seminário 
com seu filho. "Eu pensei que talvez uma 
solução a longo prazo para enfrentar essa 
escassez seja ter nosso próprio seminário 
islâmico xiita nos EUA, em vez de esperar a 
chegada dos imãs". 

O Seminário Al-Hujjah é o mais novo de 
vários seminários focados no ramo xiita do 
Islã nos Estados Unidos e no Canadá, 
trabalhando para resolver a falta de líderes. 

O seminário começou no outono de 2017 
com cerca de 35 alunos inscritos. Agora, ele 
tem quase 400, com alguns assistindo 
pessoalmente, outros assistindo ao vivo e 
ainda mais assistindo vídeos gravados 

O Seminário Islâmico Al-Hujjah 
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 online. Além dos Qazwinis, existem outros 
quatro instrutores. 

Embora haja estudantes em 25 países, a 
ênfase está na América do Norte por causa 
do desejo de aprofundar o banco de imãs, 
acadêmicos e palestrantes treinados nos 
EUA, de acordo com o mais velho Qazwini, 
natural do Iraque. 

Em uma aula em uma noite recente, o 
jovem Qazwini liderou uma intensa sessão 
de fé, propondo estudos de caso, fazendo o 
papel de advogado do diabo e incentivando 
filosoficamente os alunos. Sua execução é 
informal, mas autoritária. Os alunos o 
entendem. 

"Eu preciso ter certeza de que ele fala o 
idioma, é conhecedor, é respeitoso, é 
realmente atencioso e está tentando se 
adaptar ao país em que vivemos", disse Alia 
Bazzi, 32 anos, designer gráfica e estudante 
do seminário. “Por que meu imã falava 
árabe se moramos na América e o principal 
idioma que falamos é o inglês? ... Quero 
saber que ele está atualizado, ele sabe o 
que está acontecendo. 

Cerca de uma hora de carro ao sul, em 
Toledo, Ohio, a mesquita Ahlul Bayt Center 
funciona há cerca de quatro anos sem um 
imã em tempo integral. O imã Mohammad 
Qazwini e outros clérigos viajam para lá 
para serviços e eventos especiais. 

Ali Nawras, membro do conselho da 
mesquita de Toledo, disse que o acordo 
funciona para as necessidades diárias 
devido à sua proximidade com a área de 
Detroit - um centro de longa data para o Islã 
na América. Mas o centro busca um imã 
permanente para atingir seus objetivos 
mais amplos e de longo prazo: ter uma forte 
compreensão dos desafios dentro de sua 
própria comunidade, principalmente entre 
os jovens, e criar laços mais fortes entre as 
populações muçulmanas e não 
muçulmanas. 

"Por um lado, você pode encontrar um imã 
com muito conhecimento e formação muito 
forte em teologia, mas essa pessoa pode 
não falar inglês ou pode ter vivido a maior 
parte de sua vida fora do país", disse 
Nawras. "Por outro lado, você pode 
encontrar alguém que nasceu aqui e é 
educado aqui, mas eles não têm uma boa ou 
forte formação teológica." 

"Para ter uma combinação de ambos, é aí 
que o desafio surge", acrescentou. 

Qazwini quer expandir o currículo, corpo 
docente e matrícula no Al-Hujjah, mas outro 
passo importante para o seminário é buscar 
o credenciamento, para que ele possa 
conceder diplomas oficiais em vez de 
certificados de conclusão. Enquanto isso, 
ele conversou com outras escolas 
estabelecidas, oferecendo estudos 
islâmicos sobre a colaboração no 
credenciamento. 

O Seminário Islâmico Ahl al-Bayt, localizado 
perto de Chicago, é outro seminário com 
sede nos EUA, focado na tradição xiita. O 
Shaykh Amir Mukhtar Faezi o fundou em 
2014, oferecendo um programa de 
graduação de cinco anos. Dez estudantes se 
formaram no início deste ano. 

Faezi, um nativo do Paquistão que também 
estudou no Irã, disse que o programa está 
suspenso enquanto eles buscam mais 
recursos, mas planeja aceitar estudantes no 
próximo ano. 

Tradicionalmente, como minoria, as 
comunidades xiitas são mais dependentes 
de ter estudiosos treinados e credenciados 
liderando suas mesquitas, mas, como a 
comunidade cresceu nos Estados Unidos, 
também tem a necessidade desses 
estudiosos treinados. Faezi disse que, nos 
anos 80, as comunidades xiitas começaram 
a convidar estudiosos e imãs de lugares 
como Índia, Paquistão, Iraque, Irã ou Líbano 
para suprir a necessidade. Mas muitos 
estudiosos não conseguiram obter vistos, 
especialmente porque as relações entre os 
Estados Unidos e alguns dos países 
azedaram. 

"Aqueles que conseguiram o visto e vieram 
para cá também não foram muito eficazes 
porque sua mentalidade era muito 
diferente das pessoas que migraram para cá 
... sem mencionar a barreira da 
comunicação", disse Faezi. 

Jawad Bayat, 31, vem de uma origem xiita e 
faz parte da mudança da face da fé 
aqui. Enquanto estava na faculdade, ele 
começou a explorar sua jornada espiritual e 
considerou ir ao exterior para frequentar 
um seminário. Em vez disso, ele se 
matriculou no Hartford Seminary, em 
Connecticut, uma escola não-
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denominacional de pós-graduação para 
estudos religiosos e teológicos. Bayat se 
formou em 2015 e agora atua como imã e 
capelão muçulmano em um centro médico 
acadêmico em Cleveland. 

"Há uma escassez de líderes muçulmanos 
como um todo nos EUA, seja em 
comunidades sunitas ou xiitas", disse Bayat, 
acrescentando o foco na espiritualidade 
aplicada que lhe permite se conectar com os 
muçulmanos de Cleveland que ele serve 
agora podem não ter sido cobertos. em um 
seminário mais tradicional no exterior. 

O Zaytuna College, em Berkeley, Califórnia, 
foi fundado em 2009 e é o primeiro colégio 
muçulmano credenciado nos EUA, mas se 
concentra no ramo sunita do Islã. No geral, 
sunita é a maior seita do islã e xiita a 
segunda maior. O cisma entre eles deriva 
dos primeiros dias do Islã e de discussões 

sobre os sucessores do Profeta Muhammad 
como líder espiritual e temporal. 

Existem quase duas dúzias de outras 
instituições nos Estados Unidos que 
oferecem níveis variados de pós-secundário 
na bolsa de estudos islâmica. A maioria 
também é baseada em sunitas e está em 
processo de busca de credenciamento. 

Para Ali Ghazala, 22 anos, o objetivo de 
frequentar o seminário em Michigan é 
entender melhor sua fé, para que ele possa 
representá-la melhor entre aqueles que não 
a praticam ou a entendem. 

"É vital que, se você é um muçulmano 
crescendo no Ocidente interagindo com 
não-muçulmanos, apresente a religião 
correta", disse ele. "Eu tenho que ser quem 
tem certeza antes de poder ir para outras 
pessoas e explicar-lhes por que sou do jeito 
que sou ou por que somos do jeito que 
somos." 
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 40 anos da tomada da 
embaixada Americana no 
Irã: Khomeini estava certo   

Ali Salaam 

Mais de 40 anos de subversão aberta e 
secreta dos EUA contra o Irã, 
independentemente de quem seja o 
presidente dos EUA, prova que não apenas 
os EUA não podem ser confiáveis, como 
também estiveram ativamente em guerra 
com o Irã o tempo todo. 

 

Se o Irã fizesse à América o que a América 
fez ao Irã, os americanos teriam adotado as 
mesmas táticas contra um ditador de 
marionetes apoiado pelo Irã que os 
iranianos contra o ditador de marionetes 
conhecido como Pahlavi Shah, 
especialmente se essa resistência 
americana hipotética foi liderado por um 
arcebispo revolucionário motivado pela 
posição de Jesus contra a usura, da mesma 
maneira que o Irã foi motivado pelo imã 
Khomeini, que foi motivado pelas posições 
anti-tirania de princípios dos profetas do 

Islã, Moisés, Jesus e Muhammad, assim 
como o neto de Muhammad. Imam Hussain 
contra o Faraó, os fariseus, os mecanos 
pagãos e o califado de Ummayad, 
respectivamente. 

Se uma hipotética América ocupada pelo Irã 
tivesse uma embaixada iraniana em 
Washington DC e, após o sucesso da 
hipotética revolução do arcebispo, os 
espiões da embaixada começassem a 
inventar conspirações para derrubar o novo 
governo revolucionário, bem como se 
engajar em todos os tipos de táticas leves de 
guerra, como lavando o cérebro para 
remover a política revolucionária do 

cristianismo, os americanos seriam moral, 
legal e estrategicamente justificados ao 
assumir a embaixada. 

Nessa perspectiva, as mesmas justificativas 
legais, morais e estratégicas se aplicam ao 
Irã e à aquisição da Embaixada dos EUA. 

A façanha da aquisição da embaixada foi 
uma demonstração da restrição espiritual e 
ética do Irã islâmico. Nenhum funcionário 
da embaixada foi morto e o Imam Khomeini 
teve até afro-americanos, americanos 
nativos e outros funcionários da embaixada 
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de grupos marginalizados libertados porque 
já são oprimidos pelos Estados Unidos. 

Compare isso com uma tentativa de 
aquisição de embaixada do Paquistão que 
ocorreu no mesmo período. Muito sangue 
foi derramado - e o grupo paquistanês que 
realizou a operação nem atingiu seus 
objetivos! Os iranianos alcançaram todos os 
objetivos ao consolidar sua formidabilidade 
no cenário internacional para mostrar ao 
mundo que não deveria haver dois 
conjuntos de leis: um conjunto de leis que 
exonera e favorece o opressor e outro 
conjunto que subjuga os oprimidos. 

Para meus colegas americanos: não se irrite 
com os iranianos por exercerem seu direito 
legal, moral e estratégico de assumir a 
embaixada americana sem derramar uma 
gota de sangue. Em vez disso, fique bravo 
com o lobby sionista, a máfia bancária 
judaica etnocêntrica liderada pela família 
Rothschild, pelas grandes empresas 
petrolíferas e pelos generais americanos 
corruptos que colocam os interesses de 
Israel e empresas multinacionais antes dos 
do povo americano - era aqueles que 
tinham os EUA enfiam o nariz nos negócios 
do Irã em primeiro lugar. 

Que negócio tínhamos em interferir nos 
assuntos internos do Irã, expulsando 

Mossadegh e instalando o boneco Pahlavi 
Shah? Essa política apenas beneficia 
aqueles que lucram com o petróleo vendido 
a eles bem abaixo do valor justo de mercado 
e suprime a revolucionária ideologia xiita do 
Irã, que despertou o mundo islâmico a 
resistir àqueles que se opõem ao amor, à 
misericórdia e à justiça de Deus. esta terra 
que Ele codificou nas revelações que enviou 
a Moisés, Jesus e Muhammad. 

Quando os iranianos assumiram a 
embaixada, eles montaram 
meticulosamente os documentos da CIA 
que haviam sido colocados no triturador de 
papel para que pudessem descobrir o que 
tramavam os países da América, Israel e 
Golfo. O que eles descobriram deve 
fornecer uma visão maior da desconfiança 
racional do Irã em relação à América . 

Os documentos descobertos eram apenas 
uma extensão de táticas seculares de 
remover os princípios revolucionários dos 
profetas de Deus das religiões que eles 
estabeleceram, especialmente no caso do 
xiita Islã, que toma exemplo do neto de 
Muhammad Hussain, que se recusou a 
enviar diante de um despótico. tirano 
chamado Yazid, que usurpou o governo 
islâmico para seu próprio ganho mundano. 
É claro que o Irã islâmico tem sido firme na 
promoção da unidade islâmica entre sunitas 
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e xiitas. Sunitas de verdade também 
compartilham amor por Hussain e seu 
sacrifício. O Irã se opõe à ideologia Wahabbi 
difundida pela Arábia Saudita, que é uma 
ameaça para toda a humanidade: sunita, 
xiita, cristã etc. 

No livro Islam & Revolution, uma coleção de 
discursos do Imam Khomeini traduzida pelo 
Dr. Hamid Algar, o falecido líder da 
Revolução Islâmica descreve que, desde 
que os britânicos estejam envolvidos no 
Iraque e no Irã, eles sempre tentaram 
controlar os seminários xiitas por subornar 
estudiosos ou chefes de departamento a 
adotar uma mentalidade colonialista e 
abandonar os verdadeiros princípios de sua 
religião, que defendem a posição dos 
oprimidos e estabelecem um sistema de 
governança não construído sobre usura e 
tirania, ou os agentes dos colonizadores 
simplesmente usariam o fascínio do 
Ocidente cultura hedonista para fazer 
lavagem cerebral nas pessoas, tornando-as 
mentalmente escravizadas por seus 
próprios opressores, sem suborná-las nem 
um centavo. De fato, a última abordagem 
não é apenas mais econômica para o 
opressor, seus efeitos são mais duradouros 
do que um suborno, 

O imã Khomeini diz que os agentes 
britânicos não se importariam se você 
orasse e jejuasse o dia todo, todos os dias 
pelo resto de sua vida. De fato, eles 
gostariam que o volume dos alto-falantes 

tocando adhaan (chamada à oração) fosse 
ainda mais alto. Esses aspectos superficiais 
e superficiais da religião são aceitáveis para 
os opressores porque fazem parecer que os 
ocupantes são misericordiosos e tolerantes 
com sua cultura e permitem que você aja da 
maneira que é nativa para os seus povos. 
Mas, na realidade, isso é um ardil. 

Os documentos da CIA "Covil de Espiões" 
reunidos por estudantes iranianos após a 
tomada de reféns mostraram que os 
americanos acreditavam que não podiam 
controlar o imã Khomeini e o espírito 
revolucionário dos muçulmanos 
despertados do Irã. Em vez disso, eles 
traçaram planos de uma guerra branda, 
para levar o povo iraniano e os líderes 
iranianos a abandonar sua desconfiança e 
inimizade pelas políticas americanas, 
acreditar que Israel não tem significado na 
política iraniana, que a Revolução Islâmica 
pertence apenas ao Irã , e não para os 
muçulmanos do mundo e os oprimidos / 
oprimidos do mundo. 

Por meio de guerras psicológicas e culturais, 
os EUA queriam devolver o Islã do Irã de 
volta a uma religião superficial de rituais 
vazios, onde o crente não presta atenção ao 
significado mais profundo dos rituais em 
que estão se engajando. 

Infelizmente, em todo o mundo 
muçulmano, sunita e xiita, a religião se 
tornou um conjunto de rituais vazios que 
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 são vistos como uma tarefa dolorosa. Isso 
permitiu muita colonização do Oriente 
Médio porque o nível de consciência das 
pessoas foi abafado e é facilmente 
manipulado pelos poderes existentes. 
Quando os muçulmanos estão focados em 
assuntos mundanos, em vez de espirituais, 
eles estão dispostos a vender sua alma pelo 
interesse de se agarrar à vida deste mundo, 
em vez de sacrificar seu dinheiro, conforto 
e até a própria vida por causa da justiça, 
misericórdia, dignidade, equidade e 
compaixão. 

Se você olhar para os documentos da 
Caverna dos Espiões, encontrará tramas 
ainda piores contra a recém-formada 
República Islâmica. No entanto, no meio de 
tudo isso, os EUA e seus aliados fingiram 
diplomacia, mas, no fundo, estavam 
prontos para enfiar uma faca nas costas do 
povo do Irã e de sua revolução.  

As ações americanas a partir de pelo menos 
1953 e seguintes demonstram por que elas 
não são confiáveis: orquestraram a 
remoção de Mossadegh por meio da 
Operação Ajax, a fim de proteger a 
capacidade dos conglomerados de petróleo 
de roubar petróleo iraniano por um valor 
bem abaixo do valor justo de mercado. 

Além disso, os EUA criaram apatia entre o 
povo do Irã, preocupando-o com desejos 

materiais inferiores, como dinheiro e sexo. 
Os meios de comunicação orientalistas 
gostam de mostrar fotos de mulheres 
iranianas vestindo saias curtas como sinais 
de "liberdade", mas não mencionam que as 
mulheres tinham muito poucas 
oportunidades educacionais no Irã em 
geral, e essa falta de educação foi agravada 
pelo fato de que a cultura A atmosfera 
incentivou as mulheres a se concentrarem 
em ser sexualmente atraentes, em vez de 
buscar conhecimento e educação. 

O aiatolá Khamenei disse que “durante a 
era do despotismo no Irã, foi devido à 
influência negativa da cultura ocidental que 
as mulheres começaram a se concentrar na 
vaidade, ostentação e exibindo-se em 
público. Tudo isso, é claro, era um sinal do 
domínio dos homens. No Ocidente, um dos 
sinais de que os homens estão no controle 
é que eles querem mulheres para sua 

satisfação; portanto, eles os incentivam a se 
vestir, porque isso lhes dá prazer! Esta é 
uma forma de controle masculino, não a 
liberdade feminina. Se alguma coisa, é 
liberdade para os homens! Eles querem a 
liberdade de ter prazer em ver mulheres, e 
é por isso que incentivam uma mulher a 
deixar de lado seus revestimentos e a se 
embelezar publicamente para elas. Esse é 
um tipo de egoísmo que muitos homens 
que viviam em sociedades irreligiosas 
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 exibiam no passado e continuam até hoje. O 
Ocidente é o exemplo mais claro disso ". 

Então, quando o povo iraniano teve a 
audácia de defender sua independência, os 
EUA instruíram o xá a usar munição real 
contra o povo. Em muitas ocasiões, no final 
da década de 1970, manifestantes iranianos 
desarmados foram mortos a tiros nas ruas a 
sangue frio. O número de mortos chegou 
aos milhares. 

No documentário da BBC "Irã e o Ocidente", 
ele descreve como, para suspender as 
sanções, o Irã enviou negociadores para se 
encontrar com diplomatas americanos na 
[Alemanha Ocidental], usando os reféns 
como alavanca. Especificamente, Warren 
Christopher, o vice-secretário de Estado dos 
EUA, estava presente. 

Christopher deixou a Alemanha em 22 de 
setembro de 1980, no mesmo dia em que o 
Iraque começou a bombardear o Irã. 
Saddam não invadiu o Irã sozinho - ele 
recebeu a bênção dos EUA, Israel, Arábia 
Saudita e Reino Unido, que lhe forneceram 
inteligência e armas. Isso significa que 1) o 
Sr. Christopher sabia da invasão iminente e 
estava enganosamente colocando a face da 
diplomacia enquanto trabalhava para 
esfaquear o outro lado da mesa diplomática 
nas costas, ou 2) o Sr. Christopher não foi 
informado da trama invadir o Irã, mas os 
superiores de Christopher certamente 
sabiam da invasão e enviaram Christopher 
de má-fé à mesa de negociações. 

Então os Estados Unidos apoiaram Saddam 
com armas químicas que causaram um 
impacto mortal no povo iraniano. 

No final da guerra, os Estados Unidos 
abateram um avião civil pertencente à Iran 
Air. Embora soubessem que era um avião 
civil, encobriram seu crime com mentiras e 
até premiaram as pessoas encarregadas 
desse ato de assassinato em massa 
premeditado com medalhas militares. 

Israel também estava trabalhando em seus 
próprios planos para destruir a República 
Islâmica. A Operação Oranim, de Ariel 
Sharon, tinha como objetivo derrubar o 
Líbano e a Síria para que eles pudessem ter 

uma base para mirar no Irã. Quando o 
Hezbollah e o Exército Árabe da Síria os 
detiveram no sul do Líbano, que Israel 
ocupava até o ano 2000, os sionistas se 
reagruparam e o estrategista israelense 
Oded Yinon foi o autor de “ Uma Estratégia 
para Israel nos Anos Dezenove Anos 80 ”. 

A estratégia estabeleceu um objetivo de 
longo prazo de dividir o Iraque e a Síria em 
estados nacionais menores, com base em 
linhas étnicas e sectárias, como sunitas, 
xiitas, curdos, cristãos etc., e que todo tipo 
de conflito entre árabes é benéfico para 
Israel. Os porteiros sionistas da mídia 
alternativa, como aqueles que criticam o 
separatismo curdo, sugerem erroneamente 
que a intenção original do plano de Oded 
Yinon só durou até o final da década de 
1980, mas esses vendedores de 
desinformação ignoram a realidade de 
como a política externa de Israel, que 
também é apoiada pela política externa 
americana, plantou as sementes da 
discórdia em linhas étnicas e sectárias 
muito além dos anos 80, do Iraque à Síria. 

Mesmo que Oded Yinon tenha expirado na 
década de 1980, o que não aconteceu, o ex-
oficial israelense e o futuro funcionário do 
governo Bush, Richard Perle, criaram a 
estratégia Clean Break em meados dos anos 
90, um relatório preparado especificamente 
para Benjamin Netanyahu. O Clean Break 
afirmou que Israel não deve fazer as pazes 
com o mundo árabe, mas sim trabalhar com 
países selecionados no mundo árabe-
islâmico que estão dispostos a se submeter 
à agenda sionista, especificamente a 
Turquia e a Jordânia, e que esses países 
seriam usados como uma barreira contra 
países hostis como Síria e Irã. 

Essa estratégia foi ampliada ainda mais pelo 
Projeto para o Novo Século Americano, um 
think tank americano formado 
principalmente por neoconservadores 
judaicos israelenses e americanos de 
nacionalidade dupla que mais tarde 
passariam a assumir posições-chave no 
governo Bush. No ano de 2000, o PNAC 
criou um livro branco chamado 
"Reconstruindo as defesas da América", que 
afirmava que, para aumentar o orçamento 
militar dos EUA e para os EUA se 
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 envolverem em várias guerras de teatro 
com a Síria, Irã, Iraque e Coréia do Norte, 
eles precisavam de um "novo Pearl Harbor". 
Esses psicopatas pediram que o sangue dos 
americanos fosse derramado para justificar 
sua agenda de dominação global. 

Usando o pretexto de 11 de setembro, os 
EUA invadiram os vizinhos do Irã: Iraque e 
Afeganistão. O presidente do Irã na época, 
Mohammad Khatami, adotou a abordagem 
ingênua de confiar nos EUA. Não há nada 
errado com a diplomacia, mas em nenhum 
lugar do dicionário de sinônimos 
ingenuidade é sinônimo de diplomacia. 
Talvez Khatami não percebesse que os EUA 
tinham apoiado Saddam e lhe forneceu 
armas químicas. Talvez ele não estivesse 
ciente de Oded Yinon, Clean Break ou PNAC. 

Enquanto Khatami estava conversando com 
americanos e dando entrevistas a porta-
vozes do Departamento de Estado dos EUA, 
como Christiane Amanpour, que admitiu na 
série de documentários Irã e Ocidente que 
estava namorando um membro do 
Departamento de Estado no momento de 
sua entrevista com Khatami, Irã. testou as 
águas com os Estados Unidos. O IRGC 
compartilhou informações sobre o Taliban 
com os EUA. Os EUA usaram isso para 
remover certos segmentos do Taliban que 
eventualmente levaram à ocupação dos 
EUA. Isso foi feito não por confiar 
ingenuamente nos Estados Unidos, mas 
para provar mais uma vez o que acontece 
quando você dá um osso aos EUA. 

Vale a pena notar que Osama bin Laden já 
foi funcionário da CIA . Sob Jimmy Carter, os 
mesmos globalistas de estado profundo 
Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski que 
pressionaram Carter para defender o xá e 
ordenaram que ele reprimisse os 
manifestantes iranianos também haviam 
armado os Mujahideen no Afeganistão para 
atrair os soviéticos para uma guerra que 
prejudicaria seus interesses. economia. O 
Talibã e a Al-Qaeda cresceram com o apoio 
da CIA aos Mujahideen e Osama Bin Laden. 

Os EUA tomaram o Afeganistão e, enquanto 
o terrorista Taliban era impiedoso em seus 
crimes contra o povo do Afeganistão, uma 
coisa que eles fizeram foi erradicar o cultivo 

de ópio, que é transformado em heroína e 
vendido no mercado negro. Quando os EUA 
assumiram, as Forças Especiais da CIA 
estavam vigiando os campos de ópio . A 
produção de ópio estava quase zero sob os 
talibãs, mas sob a CIA o Afeganistão cresceu 
para fornecer a maioria da heroína do 
mundo. 

Não apenas o aumento da oferta de ópio 
reduziu o custo, tornando-o mais acessível 
para as populações pobres e vulneráveis, 
sua proximidade com o Irã e o Paquistão 
tornou ainda mais barato, pois os custos de 
remessa e o manuseio do contrabando são 
muito menos onerosos do que o transporte 
para o país. Oeste. É claro que existem 
muitas evidências que sugerem que a CIA é 
o maior cartel de drogas do mundo e que a 
Guerra às Drogas dos EUA é uma farsa para 
manter altos os preços das drogas, de modo 
que a CIA e seus senhores de drogas de 
animais de estimação possam lucrar 
imensamente com os recursos humanos. 
sofrimento, dependência e overdose de 
mortes. 

Minha experiência como norte-americano 
no ensino médio foi que um nível anormal 
de crianças entre 15 e 18 anos usava 
heroína. 

A ocupação americana do Afeganistão 
causou diretamente a crise dos opióides, 
tanto no mercado legal quanto no ilegal. É 
isso que tipo de confiança, ou falta dela, 
demonstra os EUA. 

A crise de heroína reforçada pela proteção 
da CIA da produção de ópio, além de 
construir bases militares perto do Irã e os 
crimes de guerra contra os civis do 
Afeganistão, é uma das muitas razões pelas 
quais confiar nos EUA até mesmo uma 
pequena coisa como informações sobre os 
talibãs os torna indignos de confiança. . O 
IRGC e o aiatolá Khamenei foram 
comprovados corretos por esse teste 
cuidadosamente controlado da chamada 
"confiança" dos Estados Unidos. 

O governo Bush, formado principalmente 
por israelenses e americanos de dupla 
nacionalidade, lançou uma série de 
mentiras para justificar uma invasão do 
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 Iraque. Mais de um milhão de civis 
inocentes foram mortos, o país foi 
atormentado, armas químicas e urânio 
empobrecido resultaram em câncer e 
defeitos de nascimento, soldados de 
ocupação estupraram mulheres iraquianas 
e mataram crianças, e eles bombardearam 
locais sagrados como Wadi al-Salaam, em 
Najaf. Eles intencionalmente instigaram 
conflitos sectários e até propuseram um 
plano para dividir o Iraque em três partes: 
sunita, xiita e curda. 

O povo iraquiano resistiu contra as tropas 
americanas. Se você é um soldado de 
serviço ativo ou um veterano e está lendo 
este artigo, não deve ficar com raiva de mim 
ou do povo iraquiano, mas deve prestar 
uma homenagem à Constituição dos EUA, 
que diz para defender a América dos 
inimigos estrangeiros e domésticos. É 
natural que os iraquianos defendam sua 
pátria quando alguém invade. Sua inimizade 
deve ser dirigida aos traidores do governo 
dos EUA que o enviaram para invadir o 
Iraque e prejudicar os iraquianos que estão 
defendendo sua terra natal, porque essa 
guerra foi apenas para beneficiar Israel. 
Benjamin Netanyahu disse"Estamos nos 
beneficiando de uma coisa, e esse é o 
ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, e 
à luta americana no Iraque." Toda a guerra 
foi orquestrada por neocons sionistas que 
têm mais lealdade a Israel do que aos 
Estados Unidos, portanto, é claro quem se 
beneficiou: não foi o povo americano nem o 
iraquiano. 

Embora a princípio o governo iraquiano 
fosse um fantoche fiel de seus instaladores 
americanos, eles acabaram se tornando um 
pouco independentes, embora não 
perfeitos, e começaram a trabalhar mais 
perto do Irã. O plano dos EUA de conter o 
Irã através de um estado fantoche no Iraque 
fracassou. 

Os EUA ainda terão inimizade com o Irã, 
mesmo que o presidente seja alguém como 
Khatami. A menos que o Irã se torne seu 
fantoche direto, os EUA continuarão a 
mostrar hostilidade inflexível em relação ao 
Irã. 

Então a história foi feita em julho de 2006. 
O Hezbollah esperava se envolver em uma 
pequena operação que visava soldados da 
ocupação israelense na fronteira com o 
Líbano com o único objetivo de se envolver 
em uma troca de prisioneiros. Sem guerra, 
sem escalada, nada mais. Israel tinha 
toneladas de combatentes do Hezbollah em 
calabouços horríveis. Em sua natureza 
sádica, Israel decidiu se vingar matando 
milhares de pessoas e usando armas 
químicas de fósforo branco. Mas em toda 
essa fúria assassina, Israel foi realmente 
derrotado pelo Hezbollah! É sem dúvida 
que Israel esperava restabelecer a 
ocupação do sul do Líbano como antes de 
2000, de acordo com a estratégia da 
Operação Oranim.  

Foi nesse contexto que Israel e a América 
tiveram que voltar à prancheta para decidir 
o que mais poderiam fazer para arrancar o 
Eixo da Resistência. O Wikileaks divulgou 
um telegrama do embaixador dos EUA 
William Roebuck em 2006, que mostrava 
uma conspiração de Washington-Tel Aviv 
para derrubar o governo sírio. 

A principal razão para tentar derrubar o 
governo sírio foi parar a linha de armas do 
Irã para o Hezbollah do Líbano. A Síria é o 
único grande aliado árabe do Irã, além do 
Líbano, assim, eliminar a Síria também 
enfraquece o Irã. A estratégia para financiar 
grupos safarianos da oposição salafista está 
bem alinhada com Oded Yinon e Clean 
Break. 

Além disso, o Washington Post reportou um 
cabo divulgado pelo Wikileaks mostrando 
como o Departamento de Estado dos EUA 
estava apoiando grupos de oposição sírios e 
até um canal de satélite anti-Assad desde 
2009. 

Um documento do Pentágono obtido pela 
organização Judicial Watch revelou que os 
Estados Unidos sabiam que estavam 
armando extremistas salafistas / wahabbi 
na Síria e que a intenção desses terroristas 
era estabelecer um principado salafista no 
leste da Síria, que é outra palavra para os 
chamados "Califado" "islâmico". Eles 
sabiam disso e ainda assim os armavam 
intencionalmente, acreditando que um 
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 califado salafista no leste da Síria mataria 
Assad. Este documento foi publicado antes 
do ISIS entrar em cena. Os Estados Unidos 
literalmente queriam que um grupo como o 
ISIS se levantasse para que Assad pudesse 
ser retirado. Não tome essa questão de 
ânimo leve, este é um crime grave contra a 
humanidade e, no entanto, os EUA não 
foram levados em consideração por isso. 

Enquanto a oposição dos EUA afirmava ser 
separada do ISIS em nome, na ideologia e na 
prática, eles eram apenas rivais 
concorrentes que podiam derramar a maior 
semântica de sangue ou mesquinha sobre 
ideologia ou estrutura política. 

Para os civis da Síria, eles não notaram as 
pequenas diferenças entre os grupos 
terroristas rivais. O International Business 
Times exibiu uma foto da Reuters do Jaysh 
al-Islam, apoiado pela Arábia Saudita, do 
Exército Sírio Livre da CIA e da Frente Al-
Nusra, apoiada por Israel (afiliada síria da 
Al-Qaeda), mostrando que esses terroristas 
perigosos grupos podem não se associar ao 
ISIS, mas se associam à al-Qaeda. No 
entanto, o ISIS cresceu a partir desses vários 
grupos de oposição que são apoiados pelas 
superpotências regionais e seus aliados 
sionistas-OTAN. 

Israel também foi pego dando tratamento 
hospitalar a terroristas da Al Qaeda na 
fronteira com a Síria. Eles afirmam que é 
para fins humanitários, mas em uma 
entrevista com Mehdi Hasan, o porta-voz 
israelense disse que Israel não trataria o 
Hezbollah para fins humanitários. Esse é um 
duplo padrão grave e prova que Israel está 
usando a Al Qaeda como um exército 
substituto contra o Hezbollah. 

O que isso significa para o Irã? Assim como 
o ex-vice-secretário Warren Christopher 
vestiu o disfarce de diplomacia com o Irã, 
apesar dos EUA planejarem a invasão do 
Iraque no fundo, o ex-presidente Barack 
Obama vestiu o disfarce de diplomacia com 
o Irã, mas no fundo ele estava armando o 
mais perigoso terroristas no planeta para 
enfraquecer e destruir o Hezbollah, a Síria e 
o Irã para proteger a existência de Israel do 
Eixo da Resistência. 

Desde que o ISIS nasceu do apoio dos EUA 
aos rebeldes na Síria, os EUA são 
indiretamente culpados pelo assassinato do 
mártir Mohsen Hojaji, bem como pelos 
recentes ataques do ISIS contra o Irã. 
Escrevi um artigo para o American Herald 
Tribune para explicar por que os EUA estão 
envolvidos em uma guerra secreta e hostil 
contra o Irã, usando o takfirist como proxy e 
como um amortecedor para desviar 
qualquer culpa dos EUA. 

O acordo com o Irã é apenas uma 
ferramenta de guerra branda do império 
zio-OTAN. Guerra suave inclui guerra 
psicológica, econômica e cultural. Por 
exemplo, assim como os EUA financiaram 
canais de satélite anti-Assad, os EUA 
financiam uma série de canais anti-Irã, 
como o Manoto, financiado pelo 
Pentágono. 

Embora seja importante que o Irã tenha 
diplomacia e mostre transparência, a farsa 
de armas nucleares foi destruída quando 
cabos vazados da CIA e do Mossad 
provaram que o Irã não está desenvolvendo 
armas nucleares nem tem a intenção. Além 
disso, o líder do Irã emitiu uma fatwa contra 
armas nucleares e outros instrumentos 
nefastos da morte. Isso foi demonstrado 
pelo Irã optando por não usar armas 
químicas contra o Iraque, apesar de Saddam 
ter usado contra eles. 

O acordo com o Irã era uma ferramenta de 
controle suave e invasão cultural. Trouxe 
alguns aviões e alguns negócios, mas essas 
empresas não têm os melhores interesses 
do Irã no coração, uma vez que doam muito 
ao establishment político dos EUA que é 
hawkish contra o Irã. A Boeing é uma dessas 
empresas, pois produzem equipamentos 
militares, não apenas aeronaves civis. 
Embora o Irã deva estar aberto ao comércio 
com a Europa e a América, isso deve ser 
feito de maneira inteligente e cautelosa, 
para que uma empresa americana não 
entre no Irã e depois infecte os sistemas do 
Irã com outro vírus do tipo Stuxnet porque 
a corporação tem mais lealdade aos EUA e 
Israel do que ao Irã islâmico. 

O Irã não é um país isolacionista, apenas 
sabe quem é seu amigo e quem é seu 
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 inimigo, e quem é seu inimigo que finge ser 
seu amigo. O Irã continua a impulsionar sua 
economia doméstica, conhecida como 
economia de resistência, para que não 
esteja totalmente acorrentada à produção 
de petróleo. Assim como a Rússia eliminou 
gigantes agroquímicos como a Monsanto 
proibindo sementes geneticamente 
modificadas, o Irã pode fazer o mesmo, 
importando alimentos orgânicos 
produzidos em massa da Rússia ou 
começando a produzir seus próprios 
alimentos, o que seria um desprezo à 
Monsanto como a do Iraque. a agricultura 
foi dominada pelo gigante de sementes e 
pesticidas após a invasão ilegal dos EUA. A 
agricultura é apenas um dos muitos 
aspectos de uma economia baseada em 
recursos que o Irã pode buscar em 
contraste com o sistema da dívida do 
consumidor americano. 

O Irã conseguiu sobreviver aos 40 anos de 
uma das mais severas subversões políticas e 
econômicas e, com sua nova estratégia de 
independência econômica, está fadado a 
fortalecer suas raízes. 

O Irã também está criando uma cultura 
independente. Ao contrário da propaganda 
orientalista contra o Islã, os verdadeiros 
princípios do Islã que o Irã tenta ao máximo 
implementar não se opõem ao cinema, à 
música, à arte ou a outras formas de 
expressão cultural. Antes, o Islã é contra a 
vício - a arte é apenas um meio, uma 
ferramenta neutra, e nas mãos dos poderes 
do mal tem sido usada sistematicamente 
para emburrecer a população e espalhar a 
imoralidade. No Irã, o oposto é verdadeiro. 
Eles têm suas próprias estrelas do rock, 
exceto que não seriam consideradas 
estrelas, pois o Islã enfatiza a humildade e 
não idolatra os seres humanos. Hamed 
Zamani é um cantor popular cujas canções 
carregam temas islâmicos revolucionários e 
profundos motivos espirituais e filosóficos. 
Ele até tem videoclipesde suas canções de 
rock anti-ISIS, retratando um soldado 
iraniano explodindo a cabeça de terroristas 
do ISIS enquanto um solo de guitarra toca 
ao fundo. Zamani é uma força cultural tão 
poderosa que o canal de TV Manoto, 
financiado pelo Pentágono, procurou 
necessário matá-lo. 

No entanto, o governo ocupado sionista dos 
Estados Unidos está em guerra contra essa 
economia de resistência por meio de 
sanções e outros atos de sabotagem. 

Um membro do Carnegie Council, um 
poderoso think tank de Washington, 
admitiu que as sanções sob Obama foram as 
piores ainda, cortando o Irã dos sistemas 
bancários globais e causando inflação 
maciça no Irã, e que os Estados Unidos se 
reservam a capacidade de usar a inflação 
como ferramenta para fomentar outra 
revolução de cores como a “Revolução” 
verde de Mossad, de 2009: 

Enquanto gharbzadegi (farsi para o 
Ocidente tóxico, cunhado pelo autor 
iraniano Jalal al-e Ahmad), os iranianos 
vendem seu senso de auto-respeito e 
dignidade para se curvar diante do altar de 
Obama e castigar Khamenei a qualquer 
chance que puderem, a realidade é que 
Obama é o lobo em pele de cordeiro que 
finge ter paz, mas facilita o surgimento do 
ISIS e cria uma crise econômica artificial no 
Irã. 

A ingenuidade de confiar nos Estados 
Unidos, especialmente quando uma raposa 
manhosa como Obama ou Clinton está no 
cargo, tem consequências terríveis. De 
acordo com o acordo com o Irã, os EUA 
deveriam suspender algumas sanções, mas 
Obama aplicou um conjunto de novas 
sanções ao Irã logo depois. Os Estados 
Unidos romperam o fim do acordo com o Irã 
sob Obama e Trump, que não inclui as 
atividades paralelas dos EUA de financiar 
grupos terroristas na Síria, vender armas 
para a Arábia Saudita e outras políticas 
militares secretas e abertas para conter o 
Irã islâmico. . 

Agora que Donald Trump é presidente, os 
EUA simplesmente mudaram da guerra 
suave para a guerra dura. Os sionistas 
controlam os dois lados, de modo que a 
"resistência" liberal dos democratas a 
Trump é apenas um apelo aos dias de 
Obama, onde os liberais ficaram calados 
sobre a guerra ou até mesmo apoiaram 
tacitamente a guerra suave de Obama 
contra o Irã. 
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 Por fim, grande parte da propaganda 
orientalista contra o Islã e o Irã vem da 
perspectiva liberal secular, referindo-se à 
vida islâmica como "opressiva". Grande 
parte da guerra branda está envolvida em 
afastar os iranianos de valores morais 
decentes e levá-los à vida de apatia, 
devassidão, depravação e escravização aos 
seus desejos humildes e materialistas. 
Como Malcolm X observou sobre os 
moradores de Harlem, NY, foi o apego aos 
vícios que os impediu de levar a sério a 
libertação da opressão, se eles perceberam 
que eram oprimidos no início. 

O que a McResistance contra Trump tem a 
oferecer na área das relações com o Irã? 
Trita Parsi, do NIAC, é um exemplo perfeito 
de alguém que se opõe à guerra dura, mas 
apóia a guerra suave do liberalismo cultural 
para "libertar" o Irã de seus princípios 
revolucionários islâmicos. Para canalizar 
Malcolm X mais uma vez, seu paradigma de 
escravo doméstico versus escravo de 
campo é bastante adequado. Durante a 
escravidão africana, a pessoa mais 
mentalmente escravizada geralmente 
morava na casa com o mestre. Ele comia 
comida melhor e usava roupas melhores, 
por isso não achava que a escravidão era tão 
ruim assim, afinal, ele era bom, e isso era 
tudo o que importava. Aqueles que foram 
libertados mentalmente, apesar de suas 
cadeias físicas, eram os escravos do campo, 
que viviam em cabanas e não tinham nada 
a perder. 

Ativistas de "resistência", como Trita Parsi, 
são como a escrava doméstica. Ele é um cão 
de caça das elites neoliberais. Ele não tem 
nenhum problema com Hillary Clinton ou 
Barack Obama, apesar de ambos terem 
ajudado a levar o ISIS ao poder através do 
armamento de rebeldes na Síria. Enquanto 
Obama lançar um sofrimento (feriado 
festivo) para o feriado de Nowruz, esses 
partidários de guerra suave colonizados 
mentalmente estão contentes. Eles adotam 
a abordagem de Thurgood Marshall da 
política: pensam que, se agradarem o 
suficiente aos opressores, receberão algum 
tipo de prêmio conciliatório. Apesar de todo 
o brilho dos democratas pelo NIAC, eles não 
conseguiram nem Obama vetar a lei de 
isenção de visto, apesar de o comediante 

Maz Jobrani participar de sua campanha 
publicitária política. Toda essa humilhação e 
perda de dignidade por nada, 

De Washington DC a Teerã, fica claro que 
quando os iranianos confiam nos Estados 
Unidos, eles se ferram. 

 

"Seu slogan, 'morte para a América', não 
significa morte para o povo da América. Isso 
significa morte para as políticas americanas 
e arrogância", disse o aiatolá Khamenei. 

Várias décadas de políticas americanas que 
não beneficiam o povo americano, na 
verdade prejudicam o povo americano, pois 
o dinheiro é sugado para a destruição de 
países estrangeiros, quando poderia ser 
usado para consertar cidades em ruínas, 
como Detroit, tornando-se cada vez mais 
visível para o público americano. aqueles 
entre o público iraniano que podem ter 
esquecido. 

Grande parte da história da América está 
repleta de comércio de escravos, no qual 
judeus e brancos sequestraram e 
negociaram africanos e irlandeses como 
escravos, ou o genocídio dos nativos 
americanos, e que muitos dos Pais 
Fundadores da América estavam entre 
esses proprietários de escravos, 
pertencentes a segredos ocultos. 
sociedades e até mesmo agentes diretos da 
dinastia bancária de Rothschild, como 
Alexander Hamilton. 

Houve alguns rebeldes como Thomas 
Jefferson e os anti-federalistas que se 
opuseram ao cartel bancário privado dos 
Rothschild e salvaguardaram as liberdades 
básicas e liberdades civis para os 
americanos através da Declaração de 
Direitos. Nem todos os colonialistas eram 
racistas, os peregrinos originais que 
buscavam refúgio religioso da igreja 
anglicana não estupraram e saquearam os 
nativos, ao contrário do criminoso 
financiado por banqueiros Christopher 
Columbus, assim como os capitalistas 
apoiados por Rothschild que vieram para a 
América depois dos peregrinos. que iniciou 
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 o genocídio de séculos dos nativos 
americanos que continua até hoje. 

Essa faísca que Jefferson e os anti-
federalistas implantaram na Constituição, 
que são as liberdades que os Estados Unidos 
defendem, foi destruída em 1913 quando a 
Lei do Federal Reserve e a emenda do 

imposto de renda foram assinadas em lei . 

Os Rothschilds, Rockefellers, Morgans e 
Warburgs estabeleceram um cartel de 
bancos privados que obteve o direito 
exclusivo de imprimir a única moeda 
legítima da América, pois as leis de curso 
legal protegem o monopólio doméstico do 
dólar. Eles imprimem dinheiro e o 
emprestam com juros, para outros bancos 
ou para o governo dos EUA, que então 
recolhe o principal mais os juros dos bancos 
ou dos contribuintes dos EUA. Essa usura 
institucionalizada é de longe a maior forma 
de escravidão na era moderna. O que a 
torna tão má é que as pessoas não 
percebem que são escravas - o crédito fácil 
lhes permite viver vidas materialistas 
decentes assumindo dívidas. Também 
transformou nossa cultura em uma 
sociedade hedonista, gulosa e egoísta. O 
dinheiro é deus e Rothschild é seu profeta 
na América moderna. 

Com todas as suas falhas, a verdadeira 
América reside nas liberdades civis 
garantidas pela Declaração de Direitos e em 
sua histórica oposição aos cartéis de bancos 
centrais usurários. Essa América real 
morreu em 1913. 

Desde 1913, o governo controlado pelos 
banqueiros que cometeu traição contra a 
Constituição dos EUA é permitido pelas 
políticas fáceis de empréstimos do Federal 
Reserve para travar guerras ao redor do 
mundo e enfiar a mão nos negócios de 
quase todas as nações, e se essa nação não 
seguir adiante , eles recebem uma guerra 
secreta ou aberta para colocá-los no lugar. 

O Irã é umexemplo perfeito disso. 

O problema do Irã é com a América pós-
1913; com a Rothschild America. Se o povo 
americano acordasse e elegesse um 
verdadeiro constitucionalista como Ron 
Paul para o cargo oval e suas políticas 
fossem realmente implementadas, o que 
seria difícil, dadas as tramas perniciosas do 
profundo estado sionista que dirige a 
política americana, o Irã sem a sombra de 
dúvida, estenda a mão para esta América 
recém-restaurada que está em paz com o 
mundo, em vez de em guerra com ele. Sob 
esse cenário hipotético, os Estados Unidos 
poderiam até aderir ao Eixo de Resistência 
para deter o terrorismo sionista e takfiri e 
até acabar com as práticas bancárias 
usurárias dos cambistas internacionais. 

Mas até aquele momento, o Irã tem todo o 
direito de não confiar no governo 
americano 

Imagens: alwagt.com 
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 O Princípio de 
Recomendar o Bem e 
Coibir o Mal   

Nasser Khazraji 

Em nome de Deus, o Clemente, o 
Misericordioso. 

Deus o Altíssimo disse: “Ó filho meu, 
observa a oração, recomenda o bem, proíbe 
o ilícito e sofre pacientemente tudo quanto 
te suceda, porque isto é firmeza (de 
propósito na condução) dos assuntos”. 
(31:17) 

Um princípio, um dever 

O princípio de recomendar o bem e proibir 
o mal (ilícito) é um dos fundamentos do 
Islam e sua prática é da crença do 
muçulmano. Este princípio é considerado 
um dos elementos mais importantes para 
manter a sociedade muçulmana sempre 
viva e sua missão sempre renovada. Este 
princípio é um dos ensinamentos que nos 
leva a revogar o egoísmo em nossa mente e 
em nossas práticas, pois desejar o bem e 
recomendá-lo, e não aceitar o mal e evitá-
lo, é algo que reflete o mais alto grau de 
espiritualidade e bondade de uma nação. 
Como Deus disse: “Sois a melhor nação que 
surgiu na humanidade, porque 
recomendais o bem, proibis o ilícito e credes 
em Deus…” (3:110) 

Portanto, o princípio de recomendar o bem 
e coibir o mal é um princípio e um dever do 
muçulmano, e a doutrina islâmica só 
prevalece com o princípio de recomendar o 
bem e proibir o mal, pois sem estes dois a 
mensagem não tem validade entre a 
sociedade. O versículo acima afirma que a 
melhor nação foi escolhida quando ela 
recomendou o bem e proibiu o mal, e este 
é o mérito para escolhê-la como a melhor 
das nações, e não outros méritos. 

O sacrifício 

É com base nisso que podemos confirmar 
sempre que o ser humano deve se apegar a 
estes princípios, os quais levam a sociedade 
humana a sacrificar o importante pelo mais 
importante, e os exemplos estão bem 
expostos no nosso dia a dia. O pai e a mãe 
se sacrificam pela vida, pelo bem-estar e 
pela saúde de seus filhos. Um soldado se 
sacrifica pela sua pátria e pela segurança 
dos habitantes de seu pais. O funcionário de 
um laboratório se arrisca se colocando em 
risco de contaminações para saber qual a 
melhor medicação para uma certa doença. 
Ou até mesmo alguns objetos como a vela, 
ela queima para iluminar a nossa vida. 

Um dos objetivos 

O que aprendemos no versículo com o qual 
iniciamos nossa aula é que recomendação 
do bem e a proibição do mal pode exigir que 
a pessoa se sacrifique ou dê algo de si. Isso 
é muito comum, pois para preservar o mais 
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 importante às vezes a pessoa deve sacrificar 
algo também importante. 

Entre uma das principais coisas o indivíduo 
muçulmano deve fazer é cuidar do bem 
social e coletivo da sociedade onde vive. 
Para alcançar isso ele deve colocar sempre 
em prática estes dois princípios: o de 
recomendar o bem e proibir o mal. Isso é 
um dever obrigatório e não secundário. De 
forma que se não praticarmos seremos 
cobrados por isso. Cada um de nós é 
responsável e será cobrado no dia do juízo 
final, pois o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) 
disse: “Todos são pastores (responsáveis) 
responsáveis por seus rebanhos”. 

A prática dos princípios de recomendar o 
bem e coibir o mal é o principal propósito 
que motivou a rebelião do Imam Al-Hussein 
(A.S.). Ele dizia quando saiu de Medina: 
“Não estou me rebelando por arrogância, 
tirania, corrupção ou injustiça, e sim para a 
executar a reforma na nação de meu avô, o 
Mensageiro de Deus (S.A.A.S.). Quero 
ordenar o bem e proibir o mal, e quero 
executar a tradição de meu avô 
(Mensageiro de Deus) e do meu pai 
(Príncipe dos Fiéis)”. 

A importância dos princípios de 
recomendação do bem e proibição do mal é 
percebida ao vermos suas consequências na 

sociedade. As principais consequências 
destes atos são: 

A reforma constante na caminhada social 

Como todos sabem a mensagem do Islam 
foi revelada em 23 anos. Ao recomendar o 
bem e proibir o mal daríamos a vida para a 
mensagem. É como cada um de nós se 
tornar um mensageiro e levar a mensagem 
do Islam em cada canto que estiver. Cada 
um carrega em si a missão que o Profeta 
Mohammad (S.A.A.S.) carregou por pouco 
mais de duas décadas, e assim o efeito é 
contínuo por todos os lugares e eras. 
Cumprir este dever é dar vida a uma 
mensagem por todos os lugares, e é como 
carregar a mensagem do Profeta de Deus, 
que dizia: “Fui enviado para completar a leis 
da moral”. Este dever torna o ser humano 
digno de ser chamado representante de 
Deus na terra, e cumprindo este dever ele 
honra o seu compromisso com o Islam e sua 
sociedade. O Imam Al-Baqer (A.S.) dizia: “O 
princípio de recomendar o bem e proibir o 
mal é o caminho dos profetas e o método 
dos virtuosos…”. O Mensageiro de Deus 
(S.A.A.S.) dizia: “Enquanto a minha nação 
estiver recomendando o bem e proibindo o 
mal, e cooperando para a boa ação, ela 
estará bem…” 

Responsabilidade social 
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 Todos nós somos responsáveis e devemos 
cumprir nosso dever de recomendar o bem 
e proibir o mal na sociedade. Imagine que 
estamos num grande barco e um passageiro 
falar que quer furar o seu acento. Se 
deixarmos ele fazer isso ele se afogará 
juntamente com todos, e se proibirmos ele 
todos nós nos salvaremos, inclusive ele. O 
princípio de recomendar o bem e proibir o 
mal é a mesma coisa, pois todos nós 
vivemos e estamos no mesmo barco, e 
devemos nos proteger e evitar que alguém 
atinja ou tente danificar o estado de nossa 
embarcação. O bem estar social é 
responsabilidade da sociedade inteira e não 
de um grupo só, portanto todos somos 
responsáveis em recomendar um ato de 
bem na sociedade ou proibir um ato mal na 
sociedade, pois o efeito recairá sobre todos 
nós. Temos a obrigação perante nossos 
irmãos, parentes, amigos, colegas, de 
cumprir nosso dever perante eles. 

Evitar o mal na sociedade 

Há um famoso dito do Imam Ali (A.S.) que 
diz o seguinte: “Quando os verdadeiros se 
calarem perante os falsos, os falsos acham 
que estão com a verdade”. Uma das razões 
que nos faz sempre recomendarmos o bem  
e proibirmos o mal é fazer que o estado 

predominante na sociedade seja o bem e 
não o mal. Se ninguém recomendar o bem e 
proibir o mal então pouco a pouco o 
percurso natural da sociedade se desvia e 
cai no caminho do extravio. 

Evitar o domínio dos corruptos 

Quando deixamos de cumprir o dever de 
recomendar o bem e proibir o mal pouco a 
pouco os malfeitores, os tiranos e os 
corruptos dominam o estado e as chaves do 
poder na sociedade. Isso é uma realidade 
testemunhada na história. O Imam Ali (A.S.) 
dizia: “Se não recomendar o bem e proibir o 
mal haverá o domínio dos corruptos sobre 
os bondosos, enquanto isso os bondosos 
rezarão, mas não serão atendidos”. 

A firmeza da base da religião 

A religião se fortalece com o princípio de 
recomendar o bem e proibir o mal em 
prática. O Imam Ali (A.S.) dizia: “A força da 

religião está na recomendação do bem e na 
proibição do mal”. Deus disse no 
Alcorão Sagrado: “E que surja de vós 
uma nação que recomende o bem, dite 
a retidão e proíba o ilícito. Esta será 
(uma nação) bem-aventurada”. (3:104) 



 

3
9

 Economia: Modelo 
Islâmico x Ocidental 

Ayyatullah Al-Odhma Sayyed Mohammad 
Baqir Sadr 

Todos os muçulmanos estão a empenhar os 
maiores esforços a fim de lograr uma 
mudança política e social que nos leve a 
uma melhor existência e a uma economia 
mais próspera. Nossa experiência nesse 
sentido tem demonstrado que os 
muçulmanos do mundo não poderão 
recobrar um caminho ou forma de impor-se 
a seus problemas e ao atraso econômico a 
menos que adotem o sistema econômico 
islâmico.(…).  

Quando os muçulmanos foram suplantados 
pela cultura ocidental, se impressionaram 
pela capacidade dos países ocidentais no 
manejo do mundo econômico, social e 
cultural, em vez de manterem firme a 
crença na pureza e no vigor de sua própria 
missão para guiar os destinos da 
humanidade. 

Aceitaram a divisão convencional do mundo 
apresentada pelos países ocidentais, que 

com base nas potencialidades econômicas e 
industriais dividiram-no em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Evidentemente todos os estados 
muçulmanos foram postos na segunda 
categoria. De acordo com os países 
ocidentais era necessário que os países 
“atrasados” aceitassem a liderança dos 
países “avançados” e para que 
conseguissem o chamado desenvolvimento 
deveriam preparar-se para seguir seus 
passos em letra e espírito. 

O mundo muçulmano, compreendendo um 
grupo de países economicamente 
relegados, foi convencido de que seus 
problemas se deviam ao atraso econômico 
e que os países ocidentais economicamente 

avançados estavam autorizados a dirigir o 
resto do mundo. 

Se fez crer aos países islâmicos que a única 
maneira de superar seus problemas e gozar 
do nível dos estados avançados seria por 
meio da panacéia de adotar como 
experiência positiva e progressista o 
modelo de vida ocidental e seu sistema 
econômico. 
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 O mundo islâmico foi dirigido pela 
experiência ocidental em três fases 
sucessivas, sendo perceptíveis alguns 
aspectos delas. 

SUBORDINAÇÃO POLÍTICA – Os países 
ocidentais puseram os povos sob seu 
governo direto e sua vigilância. 

SUBORDINAÇÃO ECONÔMICA – As 
potências ocidentais, desde que restringem 
a independência política dos países 
islâmicos, traçaram planos para mantê-los 
sob seu controle econômico com vista a 
explorá-los e ter acesso ilimitado a suas 
matérias primas. Com o pretexto de 
resolver seus problemas econômicos foram 
investidos capitais estrangeiros nos países 
subdesenvolvidos, tendo por resultado que 
os postos-chave nestes países foram 
ocupados por estes. 

SUBORDINAÇÃO AO SISTEMA OCIDENTAL – 
Os países islâmicos depois de conseguirem 
sua independência política se esforçaram 
por assegurar a independência econômica e 
alcançar auto-suficiência, porém, 
fracassaram em fazer um correto 
diagnóstico de seus padecimentos 
econômicos. Não podiam superar a 
confusão que os tinha enredado nas idéias 
ocidentais dominantes, por isso seguiram 
dirigindo suas economias através desses 
modelos. 

Não obstante nesses países houvesse 
muitas diferentes opiniões a respeito da 
forma e do modelo de sistema a ser 
adotado, todos concordavam em escolher 
um sistema experimentado com êxito pelas 
potências ocidentais. Isto demonstra em 
que grau foi afetado o mundo muçulmano 
pelo pensamento ocidental. 

O mundo islâmico adotou em geral os dois 
modelos do moderno sistema econômico 
ocidental: 

 

a. Sistema de livre empresa baseado no 
capitalismo. 

b. A economia dirigida com base no 
socialismo. 

O importante tema que foi posto em 
discussão no mundo islâmico se referia a 
qual dos modelos seria mais conveniente e 
benéfico para os muçulmanos superarem o 
atraso. A princípio, para o desenvolvimento 
de sua economia interna, o mundo islâmico 
se inclinou para o primeiro modelo. 

A razão era óbvia: os países capitalistas 
foram os primeiros a chegar ao mundo 
islâmico e a ali se estabelecerem. Contudo, 
no curso de sua luta contra o colonialismo e 
para sua libertação, os muçulmanos 
entenderam que o único sistema oposto ao 
sistema capitalista era o sistema socialista. 
Desde então se desenvolveu uma nova 
tendência entre os muçulmanos. E com o 
propósito de fazer com que progredissem 
suas economias alguns se inclinaram mais 
para o sistema de economia dirigida com 
base no socialismo. 

A nova tendência resultava do desejo de 
reconciliar sua crença na liderança ocidental 
e seu antagonismo político com os países 
capitalistas. De um lado acreditavam na 
necessidade de seguir um sistema social 
progressista, enquanto que por outro 
rejeitavam sentimentalmente o capitalismo 
porque estava este associado com a 
exploração colonial contra a qual estavam 
lutando. 

Portanto, preferiram seguir o sistema 
socialista que resultava precisamente em 
uma forma de sistema econômico 
progressista ocidental. Se anunciaram 
argumentos favoráveis tanto a uma como a 
outra forma. 

Os defensores do sistema da livre empresa 
citam os imensos progressos e avanços 
alcançados pelo mundo capitalista e que ao 
seguir sua política seria possível 
desenvolver suas indústrias e elevar a 
produção em larga escala. Argumentam que 
se os países atrasados quiserem lograr um 
rápido progresso e assegurar resultados em 
breve tempo, deveriam seguir o exemplo 
dos países capitalistas ocidentais. 

Os defensores do sistema socialista estão 
de acordo que em alguns países ocidentais 
que seguem a política da livre empresa 
foram feitos imensos progressos técnicos e 
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 industriais, porém insistem em que os 
países relegados na atualidade não podem 
esperar sucesso e os mesmos resultados 
seguindo este sistema. Argumentam que 
sob este sistema de livre empresa os países 
atrasados teriam que competir com as 
nações mais avançadas do ocidente. 
Obviamente, não é possível em absoluto 
para os países atrasados competir com as 
sempre crescentes e vastas potencialidades 
econômicas do ocidente. 

Quando os atuais países avançados da 
Europa ocidental começaram seu progresso 
econômico, não tiveram que enfrentar 
nenhuma rivalidade econômica. Nesta 
época as circunstâncias eram certamente 
favoráveis para a adoção do sistema de livre 
empresa. Por conseguinte, com o objetivo 
de fazer rápidos progressos de uma maneira 
ordenada, era essencial para os países 
atrasados mobilizar todos os recursos e 
seguir a política econômica dirigida 
(socialista).  

Os defensores de ambos os sistemas 
censuram os colonialistas por seus 
fracassos, porém, não pensam em outro 
modelo que substitua aos mencionados, 
clássicos da Europa moderna. 

De qualquer maneira, o fato é que também 
existe um terceiro sistema. (…) O sistema 
econômico Islâmico. 

Nos propomos a ver até que ponto podem 
ser proveitosos estes sistemas ocidentais 
para combater o atraso do mundo 
muçulmano. Deixemos de lado seu 
conteúdo intelectual e religioso, embora 
que para impor sua aplicação em busca do 
progresso econômico, seja necessário 
tomar em consideração as características 
psicológicas e históricas do mundo islâmico. 

Não se pode esperar que tenha êxito algum 
qualquer sistema econômico, seja 
capitalista ou socialista, a menos que esteja 
em harmonia com os fundamentos e as 
aspirações históricas do povo do lugar onde 
seja aplicado. 

Enquanto fazemos um estudo comparativo 
de distintos sistemas econômicos e 
avaliamos as possibilidades de êxito no 
mundo islâmico, um fator básico deve ser 
tomado em conta, porque a obra 
estruturada por um governo não é 

suficiente para assegurar o 
desenvolvimento econômico. A luta contra 
o atraso somente pode ter êxito com a ativa 
cooperação e apoio de todo o povo. A 
claridade e o entusiasmo inerente a uma 
sociedade se demonstra em seu próprio 
desenvolvimento e vontade de progresso. 
Sem este desenvolvimento não há 
possibilidade de executar planos 
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 econômicos com sucesso, e por 
conseguinte, tanto o desenvolvimento 
material como espiritual dos muçulmanos 
devem estar unidos. 

Inclusive, a experiência da Europa moderna 
dá testemunho desta verdade histórica. Os 
dois sistemas econômicos levaram a um 
desenvolvimento material extraordinário 
aos povos europeus, em harmonia com suas 
aspirações e atitudes. 

Portanto, quando quiséssemos escolher um 
sistema para o desenvolvimento econômico 
do mundo islâmico deveríamos ter em 
conta os sentimentos e a disposição mental 
dos muçulmanos como também suas 
tradições e seus problemas específicos, 
devendo escolher à luz de tudo isso um 
sistema que possa infundir-lhes uma nova 
vida e impeli-los a ativar todas suas energias 
para combater seu subdesenvolvimento. 

Muitos economistas ao ocuparem-se das 
economias de países atrasados têm 
cometido um grande desatino ao sugerir um 
sistema ocidental para o desenvolvimento 
dos mesmos, sem considerar se o sistema 
em questão é apropriado ou não às 
particularidades desses países. 

Por exemplo, os muçulmanos expressam 
um sentimento de hostilidade frente aos 
colonialistas que tomou corpo como 
resultado de sua dolorosa história e luta por 
independência. Por isso vêem com receio 
todos os critérios ocidentais e desconfiam 
de todos os sistemas que levaram a efeito a 
degradação das condições econômicas e 
sociais dos países colonizados. 

Em resumo, os muçulmanos como um todo 
se voltaram tão contra a todos os sistemas 
ocidentais que inclusive um sistema 
ocidental são, sensato, livre de todas as 
corrupções colonialistas, não o animam 
para que o adotem a fim de combater seu 
subdesenvolvimento. 

Como as normas colonialistas 
condicionaram a atitude mental do povo 
muçulmano este tem optado por manter-se 
alijado de qualquer doutrina ou sistema 
social associado ao colonialismo, 
considerando necessário basear seu 

ressurgimento social em um sistema não 
associado ao colonialismo. Por esta razão 
que alguns países islâmicos a fim de manter 
uma doutrina política diferente da colonial 
adotaram o nacionalismo como filosofia, 
convertendo-o em base para sua 
organização social e cultural. Esquecem que 
o nacionalismo não significa mais do que 
uma atadura ou compromisso histórico e 
cultural. Nem é uma filosofia com seus 
princípios e leis e nem tampouco é uma 
doutrina com seus fundamentos 
correspondentes. Por natureza o 
nacionalismo é neutro frente a todas as 
escolas do pensamento, religiosas, 
filosóficas ou sociais. Se requer um ponto de 
vista preciso de acordo com uma filosofia 
definida para formar a base de uma 
organização social e cultural. 

Parece que muitos movimentos 
nacionalistas comprovam que o 
nacionalismo é uma maneira informe de 
pensamento, que no seu todo, necessita um 
sistema filosófico e social para obter uma 
forma definida. Por isso, para dar uma 
forma a seu nacionalismo e ao mesmo 
tempo mantê-lo diferenciado do sistema 
ocidental, deram cor nacionalista a um dos 
sistemas sociais estrangeiros. 

Isto também vale para o nacionalismo 
árabe. Os árabes sabiam que o nacionalismo 
somente não seria suficiente. Não era 
completo por si mesmo e necessitava de um 
sistema. Portanto proclamaram o 
socialismo como o seu sistema, dentro da 
estrutura do nacionalismo árabe. Desta 
maneira tentaram atrair aqueles que 
estavam contra todas as doutrinas e 
filosofia com etiquetas ocidentais ao 
mesmo tempo tentavam dissimular a 
realidade colonial visível nos critérios 
históricos e intelectuais do socialismo. 

O único efeito perceptível da introdução do 
nacionalismo árabe é que não é conciliável 
com essa parte do socialismo que se opõe 
aos sentimentos tradicionais do povo, que 
se supõem não modificáveis da noite para o 
dia, ou seja, suas tendências espirituais e 
sua fé. 

Assim, o nacionalismo árabe não infunde 
um novo espírito ao socialismo e nem o 
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 converte numa doutrina diferente da dos 
países colonialistas.(…) Ainda que os 
expoentes do socialismo árabe tenham sido 
incapazes de dar um novo sentido ao 
socialismo, deixaram claro o fato que 
devido a seus sentimentos anticolonialistas 
o renascimento da comunidade muçulmana 
somente é possível sobre a base de um 
sistema não relacionado com os países 
colonialistas. 

Do ponto de vista islâmico todos os 
sistemas econômicos ocidentais, qualquer 
que sejam suas formas, estão estritamente 
relacionados aos colonialistas. Somente um 
sistema islâmico que é um símbolo da 
história e da dignidade muçulmana se 
encontra livre desta influência colonial. Os 
muçulmanos são conscientes do fato que 
apenas o Islam estabelece sua identidade 
histórica e é a chave para sua perdida 
dignidade e prestígio. Esta consciência pode 
ser um importante fator em sua luta contra 
o atraso econômico. Se adotarem o sistema 
islâmico e marcharem segundo a linha 
prescrita por este, seguramente alcançarão 
êxito. 

Contradições entre os Sistemas Ocidentais e 
a Crença Muçulmana 

Além da aversão da comunidade 
muçulmana ao colonialismo e aos seus 
sistemas há outra dificuldade maior para 
aplicar estes sistemas ao mundo islâmico. 
Existe um conflito entre estes sistemas e a 
crença muçulmana a qual representa uma 
força fundamental para os povos 
islâmicos.(…) 

Obviamente, se os muçulmanos encontram 
algo conflitante entre um sistema prescrito 
para seu desenvolvimento e a crença da 
qual se orgulham e respeitam, evitarão ter 
uma participação ativa nas tarefas 
empregadas num sistema considerado 
irreligioso. 

Por outro lado, o sistema islâmico não 
apresentará tais complicações e se posto 
em vigor também será construído sobre 
uma base religiosa, porque está 
fundamentado em mandamentos religiosos 
que ordenam o respeito entre todos os 
muçulmanos que crêem sinceramente no 

Islam como uma ideologia divina revelada a 
Mohammad (S.A.A.S.). 

O êxito de qualquer sistema designado para 
organizar a vida social em grande escala, 
depende da consideração dada às ordens e 
instruções do Islam. 

Suponhamos que alguém enquanto planeja 
colocar em vigor os sistemas ocidentais no 
mundo muçulmano tenha êxito na 
destruição da crença islâmica e das forças 
que a protegem. Mesmo assim, não seria 
possível fazer desaparecer toda a estrutura 
da disposição mental de todos os 
muçulmanos do mundo durante os últimos 
quatorze séculos. 

Portanto, mesmo a destruição da ideologia 
islâmica não pode abrir caminho para se 
instalar com êxito os sistemas ocidentais no 
mundo muçulmano. A realidade é que as 
qualidades morais e espirituais cultivadas 
no mundo islâmico são realmente 
diferentes das existentes no ocidente. Estas 
últimas estão em consonância com a cultura 
ocidental e por isso tem contribuído para o 
êxito do sistema econômico ocidental. 

Os valores morais do Islam e do ocidente 
são basicamente diferentes. O caráter de 
um homem ocidental está tão em harmonia 
com seu sistema econômico como o caráter 
de um muçulmano é incongruente com o 
mesmo. Este caráter muçulmano está tão 
profundamente enraizado que não é 
possível suprimi-lo, mesmo sendo débil a 
crença religiosa. Ao introduzir qualquer 
sistema específico em um país, faz-se tão 
necessário ter em conta o caráter e aptidão 
de seu povo como considerar os recursos 
materiais da nação. 

O homem ocidental é materialista. Enxerga 
a terra e não os céus. Mesmo o cristianismo, 
ao qual abraçou há séculos, fracassou em 
mudar esta perspectiva. O homem 
ocidental em vez de centrar sua atenção no 
céu diminuiu a condição do Deus do 
cristianismo encarnando-o em um ser 
terreno. Sua intenção em estabelecer a 
origem do homem na espécie animal, sua 
interpretação da humanidade sobre as 
bases de mudanças na terra e na atmosfera 
e suas investigações científicas para 
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 interpretar o comportamento humano 
sobre a base do consumo e da produção, 
provém da mesma perspectiva moral pela 
qual diminui a Deus sobre a terra. Ao 
concentrar sua atenção sobre a terra 
induziu-se a avaliar a matéria, a riqueza e a 
propriedade de uma maneira conforme a 
sua própria perspectiva, o que o influenciou 
no passar da história e deu lugar ao 
surgimento das escolas existencialistas e 
pragmáticas que formam a infra-estrutura 
da filosofia moral do ocidente e a 
mentalidade de sua gente. 

A peculiar atitude mental do homem 
ocidental frente à matéria, a riqueza e a 
propriedade levou-o ao empenho em 
organizar atividades de exploração de uma 
maneira particular. Criou nele uma 
insaciável urgência por explorar a matéria 
prima e usá-la segundo sua conveniência. 
Dada a debilidade de sua relação com Deus, 
o homem ocidental descartou a doutrina da 
soberania divina e rechaçou toda limitação 
imposta de fora de si. Se tornou 
mentalmente disposto ao egoísmo e a 
sentir-se imune a todo efeito negativo 
deste. Este estado mental transformou-se 
gradualmente em algo tão dominante, que 
assumiu a forma de uma filosofia conhecida 
no ocidente como existencialismo, uma 
enganosa expressão filosófica que assaltou 
a imaginação criadora do ocidente. 

Os sentimentos de liberdade e de 
individualismo que são características do 
homem ocidental, contribuíram muito ao 
êxito da economia livre no ocidente. 
Mesmo quando surgiu a economia socialista 
a intenção foi também utilizar o mesmo 
sentimento, ainda que de maneira menos 
visível, ao ponto que o individualismo 
pessoal foi substituído pelo individualismo 
de classe. 

Todos sabemos que no ocidente essa 
consciência de imunidade ou liberdade para 
fazer qualquer coisa foi motivo do 
desaparecimento da responsabilidade 
moral. Houvesse esta responsabilidade, os 
esforços e as atividades dos ocidentais 
teriam tomado um rumo diferente. 

Essa consciência de imunidade ou liberdade 
(irrestrita) levou a atenção do homem 

ocidental ao conceito de competição, desde 
que todos supunham gozar desta liberdade 
irrestrita. Porém, no caso de choque de 
interesses, a liberdade de um indivíduo 
tornava-se restringida às liberdades dos 
demais. Desta maneira alguém podia gozar 
de uma completa liberdade somente a 
custa de outros. 

O conceito de competição similar a outros 
conceitos manifestados nos campos 
filosófico, político, econômico, social e 
cultural deu lugar ao surgimento de uma lei 
natural de luta pela sobrevivência entre os 
seres e tomou corpo na lei social de luta de 
classes e a teoria filosófica da interpretação 
dialética do mundo com base no processo 
de tese, antítese e síntese. Todas essas 
tentativas, ainda que tenham etiqueta de 
científicas e filosóficas, apontam somente 
uma verdade geral, ou seja, o extremo 
senso de competição do homem moderno. 

A competição teve um papel importante ao 
guiar a economia e a incessante atividade 
dirigida ao desenvolvimento nos países 
ocidentais, tanto dos indivíduos como das 
classes. No plano individual resultou numa 
dolorosa e ilimitada rivalidade entre as 
empresas comerciais e as indústrias com 
base na economia livre. No plano das 
classes, proporcionou o ímpeto às 
sociedades revolucionárias para o 
desenvolvimento de todo tipo de atividades 
produtivas e a mobilização de todos os 
recursos dirigidos ao crescimento 
econômico. 

Esta é a conduta moral do ocidente no que 
concerne a economia e sob estas condições 
a economia ocidental cresceu e se 
desenvolveu. Esta conduta moral é 
completamente diferente a historicamente 
praticada pelo mundo islâmico, inspirada 
nos princípios religiosos. 

O homem que vive nos países islâmicos tem 
estado por muito tempo guiado e educado 
religiosamente. E de modo natural, o 
mundo metafísico ocupa e atrai sua atenção 
em primeiro lugar e ele enxerga o céu antes 
de enxergar a terra. 

A profunda ligação dos muçulmanos com as 
questões metafísicas mais que com as 
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 materiais, os impulsiona, de acordo a seus 
próprios valores, a prestar mais atenção aos 
aspectos intelectuais que aos físicos. É 
devido a esta atitude mental que os 
muçulmanos não se tornam tão fascinados 
com o progresso material. Sempre que um 
muçulmano percebe alguma contradição 
entre seus interesses materiais e espirituais, 
adota uma atitude negativa para com os 
primeiros o que algumas vezes resulta em 
resignação, em auto-satisfação ou simples 
letargia. Em razão de sua crença no invisível 
o muçulmano percebe que está sendo 
observado por uma força superior. Por isso 
o muçulmano temente em suas súplicas 
submete seus problemas a Deus. O 
muçulmano é comumente guiado por sua 
consciência. Obtém alívio de sua intuição. 
Em todo caso sua crença o livra desse tipo 
de liberdade moral e pessoal própria do 
ocidental conhecida como liberalismo. Do 
ponto de vista moral esta limitação interior 
é em interesse da sociedade em que vive o 
muçulmano. Ao invés de ter um sentimento 
de competição e contradição como o 
ocidental, se sente estritamente ligado e em 
harmonia com sua sociedade. A 
universalidade da missão do Islam lhe dá 
inclusive uma maior dimensão a suas idéias 
sobre a harmonia e as relações sociais. 
Sendo esta dirigida a toda humanidade, o 
muçulmano sente-se um membro da 
sociedade universal. Se esta consciência 
tivesse sido utilizada como um fator básico 
na construção da infra-estrutura do sistema 
econômico no mundo islâmico, poderia ter 
resultado em uma grande força motivadora, 
da mesma maneira que a compatibilidade 
entre a conduta moral e econômica do 
ocidental tem contribuído para o êxito de 
seu sistema econômico.(…) Sem dúvida, se 
os princípios espirituais são aplicados às 
questões seculares e os dons da natureza 
são utilizados com um espírito de amor, a 
espiritualidade pode tornar-se uma força 
motivadora para o logro dos mais altos 
graus de desenvolvimento econômico, 
desde que desta maneira existiria completa 
harmonia entre os sentimentos íntimos dos 
muçulmanos e seus esforços positivos, não 
devendo haver portanto nenhuma razão 
para que adotem uma atitude negativa ou 
se sintam intranqüilos ou incômodos como 
se fossem negligentes com suas obrigações 
religiosas(…). 

O conceito de limitação interior e do 
controle superior do sobrenatural não 
permite aos muçulmanos pensar sobre a 
liberdade como os ocidentais. Ao contrário, 
isso lhes ajuda a superar os problemas 
causados pela economia livre e lhes 
possibilita desenvolver um sistema 
alternativo em consonância com sua 
conduta moral baseada precisamente no 
conceito do controle Superior. 

O sentido de homogeneidade entre os 
muçulmanos também pode ajudar a 
comunidade islâmica em sua luta contra o 
atraso sob a condição que esta luta se leve 
a cabo com fervor religioso, o espírito do 
Jihad (combate ou esforço na causa de 
Deus) para a proteção e consolidação da 
comunidade. 

O Alcorão Sagrado diz: 

“Mobilizai tudo quando dispuserdes, em 
armas e cavalaria, para intimidar, com isso, 
o inimigo de Deus e vosso, e se intimidarem 
ainda outros que não conheceis, mas que 
Deus bem conhece. Tudo quanto 
investirdes na causa de Deus, ser-vos á 
retribuído e não sereis defraudados”. (C.8 – 
V.60) 

A provisão de força inclui também a 
econômica, que se mede pelo volume de 
produção, sendo da maior importância para 
a preservação da identidade e soberania da 
comunidade muçulmana. 

O parágrafo anterior deixa muito claro a 
importância da economia islâmica. Como 
sistema econômico este pode valer-se 
completamente dos hábitos e juízos morais 
dos muçulmanos e transformá-los em uma 
grande motivação e força construtiva com o 
propósito de organizar a economia e a vida 
econômica com base nas diretrizes corretas 
para lograr o desenvolvimento. Isto 
somente é possível se adotarmos o sistema 
islâmico, porque nenhum outro sistema é 
compatível com a psicologia e a história do 
mundo islâmico. 

Alguns estudiosos europeus admitiram que 
o sistema econômico ocidental não é 
congruente com o caráter do mundo 
islâmico. Como exemplo podemos citar a 
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 Jacques Austervi, que admitiu esta 
realidade em seu livro “Desenvolvimento 
Econômico”, ainda que não tenha 
conseguido descrever as razões e 
circunstâncias lógicas que deram origem 
aos sistemas morais islâmico e ocidental, 
chegando por conseguinte a algumas 
conclusões errôneas.(…). 

É suficiente ressaltar que a preocupação dos 
muçulmanos com as questões espirituais 
não significa que creiam na predestinação 
divina e sejam incapazes de empreender 
atividades criativas. Sua atenção a Deus é 
em consideração ao princípio de regência 
do homem sobre a terra. Não conhecemos 
nenhuma outra concepção mais firme e 
melhor que a da Khilafah Ilahyyah (regência 
de Deus), que enfatiza a força ou virtude do 
homem reconhecendo-o como regente de 
Deus sobre a terra e como tal governante 
desta. O conceito de regência que implica 

no sentido de delegação de faculdades e 
responsabilidades nega totalmente o 
conceito de fatalismo. A responsabilidade 
não tem nenhum sentido sem a liberdade e 
o senso consciente de nossa vontade. Se o 
homem não tem participação alguma na 
marcha dos fatos históricos e sociais como 
pode ser ele o encarregado de Deus na 
terra?  Por isso dizemos que a aplicação dos 
princípios espirituais às questões seculares 
poria em plena ação a energia e o potencial 
dos muçulmanos. Ao contrário, se as 
questões temporais e espirituais se 

mantiverem separadas, como sucede na 
política ocidental, a regência não terá 
nenhum sentido. Nesse caso a atitude dos 
muçulmanos será naturalmente de 
indiferença e negativa. A atitude negativa 
dos muçulmanos não é produto de sua 
espiritualidade. Provém da separação das 
questões temporais das espirituais, mantê-
las separadas destrói a força motivadora da 
perspectiva islâmica e leva os muçulmanos 
a pensarem que todos os sistemas 
temporais sejam totalmente incompatíveis 
com sua visão espiritual. Portanto, o Islam, 
tendo em conta todos os aspectos 
humanos, permitirá aos muçulmanos 
organizarem-se em todos os sentidos da 
vida, tanto o espiritual quanto o social sobre 
os mesmos fundamentos. 

Somente o Islam atende a ambos aspectos 
da vida humana enquanto todos os demais 
sistemas se restringem aos aspectos 

econômicos e sociais. Assim, se 
organizarmos nossa vida econômica com 
base no sistema islâmico não significará que 
estaremos pensando em confinar nossa 
atenção apenas ao aspecto espiritual. 
Desde que este sistema é o único capaz de 
organizar a vida humana sobre diretrizes 
corretas, nosso dever é organizar ambos 
aspectos da vida sobre suas bases. Sob o 
ponto de vista islâmico estes dois aspectos 
não são heterogêneos, mas sim inter-
relacionados (…). 
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 Dados sobre o Autor 

Ayyatullah Al-Odhma Sayyed Mohammad 
Baqir As Sadr nasceu em 25 de Dhul Qida de 
1353 hij. (24-9-1933). Pertencia a uma 
família guardiã da ciência e do saber 
durante cerca de um século, de ilustres 
servidores do Islam e dos muçulmanos do 
Iraque, Irã e do Líbano. 

As Sadr se rebelou contra o colonialismo 
inglês e participou da luta revolucionária do 
povo iraquiano em meados do século XX. 
Ele perdeu seu pai quando tinha somente 4 
anos e foi criado por sua mãe e por seu 
irmão mais velho, Ismail Sadr. 

Desde a mais tenra idade deu 
sinais de extraordinária 
inteligência e grande aptidão 
no aprendizado das ciências. 
Com apenas 10 anos de idade 
se expressou sobre questões 
doutrinárias e históricas do 
Islam com tal segurança como 
se tivesse estudados estas 
questões durante décadas. 

Aos 11 anos escreveu um livro 
sobre lógica e começou a dar 
conferências sobre este tema. 
Em 1945 se instalou em Najaf 
Al Ashraf e começou a estudar 
e a ensinar jurisprudência e 
outros ramos do 
conhecimento islâmico. 
Oportunamente, aos 20 anos 
de idade, foi elevado a 
categoria de Mujtahid 
começando, a lecionar sobre 
Ijtihad e a escrever diversos 
tratados. 

Escreveu 26 livros sobre 
diversas matérias, incluindo 
filosofia, economia, lógica, 
administração pública e 
problema sociais. Gozou de 
grande respeito e 
reconhecimento no mundo 
islâmico, do Marrocos à 
Indonésia. E diante de sua 
ação revolucionária 
permanente e o triunfo dos 
muçulmanos liderados por 

Ayyatullah Khomeini no Irã, o regime ateu e 
criminoso de Bagdá (Saddan Hussain) se 
assustou sobremaneira e decretou sua 
prisão domiciliar em Najaf em meados de 
1979. 

A 3 de abril de 1980 depois que Ayyatullah 
As Sadr proclamou seu manifesto, os 
opressores baathistas o conduziram à 
prisão de Bagdá, onde após terríveis e 
bestiais torturas foi martirizado junto com 
sua irmã Bint Al Húda na noite de 8 de Abril 
desse mesmo ano. 

 

 

Ayyatullah Al-Odhma Sayyed 

Mohammad Baqir As Sadr  

Fonte:Press-TV 



 

4
8

  

Xiismo e Sufismo: Relação 
Essencial e Relação 
Histórica 

Sayyd Husein Nasr 

 

Uma das questões mais difíceis no que 
concerne a manifestação do Sufismo 
(Tasawwuf) na história islâmica é sua 
relação com o Xiismo.  

Ao discutir esta intrincada e algo complexa 
relação a princípio e em essência ou à luz de 
sua realidade meta-histórica, assim como 
no tempo ou na história, não temos que nos 
preocupar quanto a crítica 
demasiadamente repetida por certos 
orientalistas que põem em dúvida o caráter 
islâmico e alcorânico tanto do xiismo como 
do sufismo. 

Baseando-se na suposição a priori de que o 
Islam não seja uma revelação e ainda assim 
que se conte entre as religiões, apenas uma 
“elementar religião da espada” destinada a 
um povo simples do deserto estes críticos 

pretensiosos consideram como não-
islâmico tudo o que se refere a îrfán (gnose) 
e esoterismo, assinalando como prova de 
sua tese a falta de textos históricos no 
período inicial como se fosse possível negar 
a existência de algo que possa haver 
existido sem deixar indícios escritos para 
que fossem analisados nos dias de hoje. 

A realidade do Xiismo e do sufismo como 
aspectos integrantes da revelação é de uma 
clareza demasiado deslumbrante para que 
se possa omiti-la ou justificá-la com base 
num tendencioso argumento histórico. O 
fruto está aí para provar que a árvore tem 
suas raízes num solo que a nutre; e o fruto 
espiritual só pode vingar de uma árvore que 
esteja plantada na Verdade Revelada. Neste 
ensaio daremos por ponto pacífico o caráter 
islâmico do Xiismo e do sufismo (…). 

 

De fato, xiismo e sufismo são ambos, de 
forma distinta e em níveis diferentes, 
aspectos intrínsecos da ortodoxia islâmica, 
entendendo-se este termo não meramente 
em seu sentido teológico, mas, 
especialmente em seu sentido universal, 
como tradição e verdade universal contida 
em uma forma Revelada. 
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 A relação entre Xiismo e Sufismo se vê 
complicada pelo fato de que ao estudar 
estas duas realidades espirituais e religiosas 
não falamos em ambos os casos do mesmo 
plano ou dimensão do Islam. O Islam possui 
uma dimensão exotérica (Dzáhir) e outra 
esotérica (Bát’in) que, junto com todas suas 
divisões interiores representam a estrutura 
vertical da revelação. 

Porém o Islam também está dividido em 
sunismo e xiismo, que podemos dizer, 
representam sua estrutura “horizontal”. Se 
esse fosse o único aspecto da relação 
assinalada, seria relativamente simples 
explicá-la. Contudo, o fato, da dimensão 
esotérica do Islam, que no âmbito Sunnita 
está quase totalmente ligada ao sufismo, de 
um modo ou de outro se apresenta em toda 
a estrutura do Xiismo, tanto em seu aspecto 
esotérico como em seu aspecto exterior 
(exotérico). 

Podemos dizer que o esoterismo, ou gnose, 
islâmico cristalizou na forma do sufismo no 
âmbito sunita, enquanto que preencheu 
toda a estrutura do Xiismo, especialmente 
durante seu primeiro período. Do ponto de 
vista sunita, o sufismo apresenta 
similaridades com o xiismo e inclusive 
assimilou aspectos deste. Nada menos que 
uma autoridade como Ibn Khaldun escreve: 

“…Os sufis se imbuíram das teorias da Xi’ah. 
Tais teorias penetraram tão profundamente 
em suas idéias religiosas que basearam sua 
própria prática de usar o manto no fato de 
que Ali vestiu a Hasan Al Basri com essa 
peça quando este aderiu solenemente a 
senda mística. A tradição (assim instaurada 
por Ali) teve continuidade, segundo os sufis 
por Al Junaid, um dos mestres sufis”. 

 

Do ponto de vista xiita, o xiismo é a origem 
do que mais tarde veio a ser conhecido 
como Sufismo. Porém aqui, por xiismo se 
entende as instruções esotéricas do Profeta 
(S.A.A.S.), os Asrar que muitos autores xiitas 
identificaram com a “ocultação” xiia”h, 
(Taqyyah). Cada um destes pontos de vista 
apresenta um aspecto da mesma realidade, 
porém, vista do interior dos mundos em que 
estão contidos no seio da ortodoxia total do 

Islam. Tal realidade é o esoterismo ou 
Gnose. Se considerarmos o sufismo e o 
xiismo em sua manifestação histórica 
durante os períodos posteriores, então nem 
o xiismo, nem o sunismo e tampouco o 
sufismo dentro do mundo sunni, derivam 
um do outro. Todos eles recebem sua 
autoridade do Profeta (S.A.A.S.) e da origem 
da Revelação. Contudo, se por Xiismo se 
quer entender o esoterismo islâmico como 
tal, então, naturalmente, é inseparável do 
sufismo. 

Por exemplo, os Imames Xiitas (A.S.) 
desempenham um papel fundamental no 
sufismo, porém como representantes do 
Esoterismo e não especificamente como 
Imames Xiitas, segundo a organização 
posterior da fé xia’h. De fato, entre os 
historiadores muçulmanos recentes e os 
pesquisadores modernos há uma tendência 
a buscar nos primeiros séculos as distinções 
claras que só se estabeleceram mais tarde. 

É verdade que se pode discernir elementos 
“xia’ah” inclusive na vida do Profeta 
(S.A.A.S.) e que xiismo e sunismo têm suas 
raízes na mesma origem da Revelação, 
estabelecida de forma providencial para dar 
guarida a distintos tipos psicológicos e 
étnicos. Entretanto, as rígidas divisões dos 
últimos séculos não são discerníveis no 
período inicial. Havia elementos Sunni com 
definidas tendências Xia’ah e haviam 
contatos xia’ah no nível intelectual e social 
com elementos sunni. 

De fato, em certos casos torna-se difícil 
julgar se um autor em particular era xia’ah 
ou sunni, especialmente antes do século 4, 
já que neste período as vidas religiosas e 
espirituais Xia’ah e sunni, possuíam cada 
uma seu próprio perfume e cor. 

Neste ambiente menos cristalizado e mais 
fluído, os elementos do esoterismo islâmico 
que do ponto de vista xiita são considerados 
particularmente xia’ah, parecem 
representar o esoterismo islâmico como tal 
no mundo sunita. Não se pode encontrar 
melhor exemplo do que foi dito que a 
pessoa de Ali Ibn Abu Talib (A.S.). Se pode 
chamar o xiismo o “Islã de Ali” que no xiismo 
é ao mesmo tempo a autoridade espiritual 
e a autoridade temporal depois do Profeta 
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 (S.A.A.S.). 
Também no 
sunnismo quase 
todas as tariqas 
(ordens sufis) se 
remontam a Ali 
(A.S.), e ele é a 
autoridade 
espiritual depois 
do Profeta 
(S.A.A.S.). 

O famoso hadith 
“Eu sou a cidade 
do conhecimento 
e Ali é a porta” 
que é uma referência direta ao papel de Ali 
no esoterismo islâmico, é aceito tanto por 
xiitas como por sunitas, contudo, a posição 
de IMAME ESPIRITUAL (Wylayah) de Ali 
(A.S.) não se apresenta para o Sufismo do 
mundo sunni como algo especificamente 
xia’ah, senão como algo que está ligado ao 
esoterismo em si. Apesar disso, no caso de 
Ali (A.S.), a veneração que tem por parte 
tanto dos xiitas como dos sufis, mostra o 
quão intimamente relacionados estão o 
xiismo e o sufismo. O sufismo não possui 
uma Sharia’h particular, é apenas um 
caminho espiritual (tariqah) ligado a um rito 
shari’ita como o Maliky ou o Xafyy. O xiismo 
possui a seu turno uma Sharia’h e uma 
tariqah. Em seu aspecto puramente 
espiritual o último é muitas vezes idêntico 
ao sufismo tal como existe no âmbito sunni, 
e certas ordens sufis tais como a 
“ni’matullah” tem existido de modo 
simultâneo no âmbito xiita e sunita. Além 
disso, o Xiismo possui, incluso em seus 
aspectos shari’itas e teológicos, certos 
elementos esotéricos que o assemelham ao 
sufismo. De fato, poderia se dizer que o 
Xiismo, inclusive em seu aspecto exterior, se 
orienta até as estações espirituais 
(maqamat -i- irfáni) do Profeta (S.A.A.S.) e 
dos Imames (A.S.), que também são as 
metas da vida espiritual do Sufismo. 

Alguns exemplos tomados da vasta e 
intrincada relação entre sufismo e xiismo 
podem esclarecer mais algumas das 
questões que temos examinado até agora. 

No Islam em geral, e no sufismo em 
particular, um santo é denominado WALI 

(abreviatura de Waliallah, ou amigo de 
Allah). Como se mencionou, no xiismo toda 
a função do Imam está associada com o 
Poder e a função do que em persa se chama 
WALAYAH, termo que deriva da mesma raiz 
que Wilayah e está intimamente ligado a 
ela. Alguns inclusive têm identificado um ou 
outro. Em todo caso, segundo o Xiismo além 
do dom da Profecia no sentido de anunciar 
uma Lei Divina (nubuwwah ou Risalah) o 
Profeta (S.A.A.S.), como os grandes profetas 
anteriores (A.S.), tinha o poder de transmitir 
a guia espiritual e a iniciação a qual 
transmitiu a Fátima e a Ali, e por meio deles, 
a todos os Imames. Desde que o Imam 
permanece (o imamato), tal função e poder 
estão do mesmo modo sempre presentes 
neste mundo e podem guiar os homens a 
vida espiritual. O ciclo da iniciação (Da’irat 
al Walaiat) que segue ao ciclo da Profecia 
(Da’irat Al Nubuwwah) continua, portanto, 
até nossos dias e garante a presença 
sempre viva de uma via esotérica no Islam. 

O mesmo significado corresponde a 
Wilayah, no sentido de que ela também 
mantém a presença espiritual sempre viva 
no Islam, que permite aos homens praticar 
a vida espiritual e alcançar um estado de 
santidade. Esta é a razão pela qual muitos 
sufis, desde a época de Hakim Al Tirmidhi, 
tem prestado tanta atenção a este aspecto 
cardeal do sufismo.  

Sem dúvida, há uma diferença entre xiismo 
e sufismo no que diz respeito a como e 
através de quem operam essa função e esse 
dom, assim como a quem seja considerado 
seu “Selo”. Contudo, a similaridade entre 



 

5
1

 xiitas e sufis no que tange a esta doutrina é 
surpreendente e resulta diretamente do 
fato que ambos estão vinculados, da forma 
já mencionada, com o esoterismo como tal, 
que não é outro senão a Wilayah ou 
Walayah tal como se empregam estes 
termos no sentido técnico em ambas as 
fontes. Entre as práticas dos sufis existe 
uma que em seu significado simbólico está 
intimamente ligada com a Wilayah e, em 
sua origem com o Encargo (walayah) xia’ah. 

É a prática de vestir um manto e transmiti-
lo do mestre ao discípulo como símbolo da 
transmissão de um ensinamento espiritual e 
da graça particular associada ao ato da 
iniciação. Cada estado do Ser é como um 
manto ou um véu que cobre o estado 
superior, pois simbolicamente o superior é 
associado ao interior. O manto sufi 
simboliza a transmissão do dom espiritual 
que permite ao discípulo ou murid penetrar 
mais além de seu estado de consciência 
cotidiano. Por haver recebido este manto 
ou véu, o discípulo pode desatar o véu 
interior que o separa do Divino. A prática de 
vestir e transmitir o manto e o significado 
deste ato estão estritamente relacionados 
com o Xiismo, como afirma Ibn Khaldun na 
referência anterior. Segundo o famoso 
Hadith i- Kisa (A tradição do manto), o 
Profeta (S.A.A.S.) chamou a sua filha Fátima, 
Ali, Hassan e Hussain e colocou seu manto 
sobre eles de tal forma que os cobriu. O 
manto simboliza a transmissão da Walayah 
Universal do Profeta sob a forma da 
walayah parcial à Fátima (A.S.), e, através 
dela aos Imames (A.S.) que foram seus 
descendentes. Há uma referência direta ao 
simbolismo esotérico do Manto em um 
hadith bem conhecido que por seu 
significado e beleza reproduzimos aqui de 
maneira integral: 

Está relatado que o Profeta (S.A.A.S.) disse: 
“Quando fui levado aos céus na ascensão 
noturna e entrei no Paraíso vi no meio dele 
um palácio repleto de rubis vermelhos. 
Gabriel me abriu a porta e entrei. Eu vi uma 
casa feita de pérolas brancas, entrei na casa 
e vi uma caixa feita de luz e cerrada com um 
fecho de luz, e disse: “Ó Gabriel, o que é 
esta caixa e o que há dentro dela?” Gabriel 
respondeu: Ó Habibullah, nela está o 
segredo de Allah, que Ele não revela a 

ninguém senão a quem ama”. Eu disse: 
“Abre esta caixa pra mim”. Ele respondeu: 
“eu sou um servo que segue o Mano Divino. 
Pede a Teu Senhor para que Ele me dê 
permissão para abrir”. Logo que pedi 
permissão a Allah, do Trono Divino chegou 
uma voz dizendo: “Ó Gabriel, abre!” E ele 
abriu a caixa. Nela vi Faqr (a pobreza 
espiritual) e um manto, e perguntei: “O que 
é este faqr e este manto?” A voz do alto 
disse: “Ó Mohammad! Existem duas coisas 
que escolhi para ti e teu povo desde o 
momento que os criei. Estas duas coisas não 
as dou a ninguém senão àqueles a quem 
amo. E Eu não criei nada mais amado que 
isso”. Então, o Santo Profeta disse: “Allah 
Exaltado Seja Seu nome, selecionou o faqr e 
o manto pra mim, e estas duas coisas são as 
mais queridas para ele”. O Profeta dirigiu 
sua atenção para Allah e quando retornou 
da ascensão noturna fez com que Ali 
vestisse o manto com a permissão de Allah 
e por ordem Sua. Ali o vestiu e costurou 
tantos remendos neste manto que chegou a 
sentir vertigem diante do que estava 
servido à mesa. Ali fez com que seu filho 
Hassan o vestisse depois dele, e depois 
deste, Hussain o vestiu, e sucessivamente 
cada um dos seus descendentes, até o Al-
Mahdi, que agora está com o manto”. 

Toda a questão da walayah e o manto que a 
simboliza esclarece o elemento comum 
mais importante entre o sufismo e o Xiismo, 
que é a presença de uma forma oculta de 
conhecimento e instrução. O uso do 
método do ta’wil (interpretação) espiritual 
ou compreensão do Alcorão, assim como do 
“texto cósmico” e a crença nos graus de 
significado dentro da Revelação – e ambas 
as coisas são comuns ao xiismo e ao 
sufismo, decorrem da presença dessa forma 
esotérica de conhecimento. 

A presença da walayah garante ao xiismo e 
ao sufismo um caráter gnóstico e esotérico, 
do que são expressões naturais da doutrina 
e o modo característico de instrução que 
estão presentes em ambos. 

Extraído da obra “Sufismo Vivo” de Sayyed 
Hussein Nasr. 
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 Diálogo Inter-Religioso: A 
Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias 

Para a comunidade Muçulmana é com 
grande alegria que recebemos nesta edição 
a participação da comunidade da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
Essa oportunidade de participação é uma 
forma de garantirmos o respeito e o maior 
entendimento entre as diferentes crenças. 
Respeito e 
entendimento que 
conquista com 
conhecimento 
bebido da fonte. E 
nada mais 
construtivo para 
estabelecer esse 
conhecimento é 
podermos ouvir 
líderes de outras 
religiões falarem um 
pouco de sua própria 
fé. Essa é a maneira 
mais coerente de 
entender a crença 
das outras pessoas.  

 

Entender a fé das 
outras pessoas faz 
com que possamos 
derrubar barreiras e construirmos pontes 

de amizade. Acreditamos que as pessoas 
que vivem de acordo com algum tipo de 
crença religiosa, precisam fazer um 
exercício diário para se lembrar do que 
significa a palavra religião. Ela vem do latim 
religio, e quer dizer respeito, reverência. 
Coisa rara num tempo de tanto desrespeito, 
tanta falta de religião entre nós. 

A Comunidade muçulmana agradece a visita 
e a participação da igreja em nosso stand na 
Expo Religião (Rio de Janeiro), onde 
pudemos dialogar e aprendermos um 
pouco mais sobre uns aos outros.  

 

 

 

Integrantes da Igreja 

de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos 

Dias visitando o stand 

da comunidade xiita 

Vanessa Machado de 

Gonçalves de Oliveira 

- Integrante da Igreja 

de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos 

Dias em entrevista 

para a Rádio Islâmica 

do Rio de Janeiro 

Vídeo disponível em: 

https://www.facebook

.com/RadioIslamRio/vi

deos/78606431183095

4/ 

https://www.facebook.com/hashtag/respeito?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDypMqsmNgKo8MxyO3aSng-KCjEOjyoMKL9jrL7MY029_XaZl3Z4FuUGNaWhJSrSZ-GYhuhk2QoCU-AeK7dOnVg0Bl1riGq9rJWdZxnEuJVT0sdOm53M5QKOJZd20hpqvzIamrIZkHFWQxB1ALECBZWBc-YJl8v8zPus702H63JV5mUYa1fmEoJ-37QGq_dBKZQi5L3Gl_87U-4B6ItRJvahP-vCuwDhOWJ-o01rlmxlfKQT11E3sRUHx8rgmURYzYBCu-pII7iZ3xbQJCkIciSITsz8IBK4K49tKb5PkIUVe38uiGEP0mTZcSMZcq4UfqPhrtHowW1rodJn6dZHj3nCA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/religi%C3%A3o?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDypMqsmNgKo8MxyO3aSng-KCjEOjyoMKL9jrL7MY029_XaZl3Z4FuUGNaWhJSrSZ-GYhuhk2QoCU-AeK7dOnVg0Bl1riGq9rJWdZxnEuJVT0sdOm53M5QKOJZd20hpqvzIamrIZkHFWQxB1ALECBZWBc-YJl8v8zPus702H63JV5mUYa1fmEoJ-37QGq_dBKZQi5L3Gl_87U-4B6ItRJvahP-vCuwDhOWJ-o01rlmxlfKQT11E3sRUHx8rgmURYzYBCu-pII7iZ3xbQJCkIciSITsz8IBK4K49tKb5PkIUVe38uiGEP0mTZcSMZcq4UfqPhrtHowW1rodJn6dZHj3nCA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/RadioIslamRio/videos/786064311830954/
https://www.facebook.com/RadioIslamRio/videos/786064311830954/
https://www.facebook.com/RadioIslamRio/videos/786064311830954/
https://www.facebook.com/RadioIslamRio/videos/786064311830954/
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 Vamos entender o que é a Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos últimos Dias e 
suas regras de fé: 

Os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias são muitas vezes 
referidos pelo apelido popular mórmon,  
porque acreditam no Livro de Mórmon, um 
livro de escrituras que atua como um 
companheiro para a Bíblia. Os membros da 
Igreja creem em muitas das mesmas 
doutrinas de outras igrejas cristãs, com 
algumas diferenças, e seguem um profeta 
vivo que fornece revelações contínuas da 
vontade de Deus a Seus filhos.  

Em 1842, um editor de jornal solicitou que 
Joseph Smith - o primeiro profeta da Igreja 
restaurada de Jesus Cristo - lhe fornecesse 
informações sobre a Igreja para publicação. 
Em resposta, Joseph escreveu treze crenças 
básicas, que mais tarde se tornaram 
escrituras e são conhecidas como as Regras 
de Fé. As Regras de Fé descrevem a missão 
e a expiação de Jesus Cristo, a crença nas 
escrituras sagradas - tanto a Bíblia quanto o 
Livro de Mórmon, a importância da 
liberdade religiosa, o trabalho missionário, 
o batismo e a obediência a leis e governos 
seculares. As Regras de Fé, escritas abaixo, 
fornecem um bom resumo das crenças da 
Igreja, embora elas não incluam todas elas.  

REGRAS DE FÉ DE A IGREJA DE JESUS 
CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS 

1) Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu 
Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. 

2) Cremos que os homens serão punidos 
por seus próprios pecados e não pela 
transgressão de Adão. 

3) Cremos que, por meio da Expiação de 
Cristo, toda a humanidade pode ser salva, 
pela obediência às leis e ordenanças do 
Evangelho. 

4) Cremos que os primeiros princípios e 
ordenanças do Evangelho são: primeiro, Fé 
no Senhor Jesus Cristo; segundo, 
Arrependimento; terceiro, Batismo por 
imersão para a remissão de pecados; 
quarto, Imposição de mãos para o dom do 
Espírito Santo. 

5) Cremos que um homem deve ser 
chamado por Deus, por profecia, e pela 
imposição de mãos, por quem possua 
autoridade, para pregar o Evangelho e 
administrar as suas ordenanças. 

6) Cremos na mesma organização que 
existia na Igreja Primitiva, isto é, apóstolos,  
profetas,  pastores,   mestres, evangelistas, 
etc. 

7) Cremos no dom de línguas, profecia, 
revelação, visões, cura, interpretação de 
línguas, etc. 

8) Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, 
desde que esteja traduzida corretamente; 
também cremos ser o Livro de Mórmon a 
palavra de Deus.  

9) Cremos em tudo o que Deus revelou, 
em tudo o que Ele revela agora, e cremos 
que Ele ainda revelará muitas coisas 
grandiosas e importantes relativas ao 
Reino de Deus. 

10) Cremos na coligação literal de Israel e 
na restauração das Dez Tribos; que Sião (a 
Nova Jerusalém) será construída no 
continente americano; que Cristo reinará 
pessoalmente na Terra; e que a Terra será 

Templo do Rio de Janeiro, a 
ser inaugurado em 2020 

Hujjah 
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 renovada e receberá a sua glória 
paradisíaca. 

11) Pretendemos o privilégio de adorar a 
Deus Todo-Poderoso de acordo com os 
ditames de nossa própria consciência; e 
concedemos a todos os homens o mesmo 
privilégio, deixando-os adorar como, onde, 
ou o que desejarem. 

12) Cremos na submissão a reis, 
presidentes, governantes e magistrados; na 
obediência, honra, e manutenção da lei. 

13) Cremos em ser  honestos, verdadeiros, 
castos, benevolentes, virtuosos, e em fazer 
o bem a todos os homens; na realidade, 
podemos dizer que seguimos a 
admoestação de Paulo: Cremos em todas as 
coisas, confiamos em todas as coisas, 
suportamos muitas coisas e esperamos ter 
a capacidade de tudo suportar. Se houver 
qualquer coisa virtuosa, amável, de boa 
fama ou louvável, nós a procuraremos. 
(Joseph Smith.) 

A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS 
DOS ÚLTIMOS DIAS NO BRASIL 

Segundo a página oficial da igreja, no Brasil 
hoje o país possui 1.424.682 Membros 

Quando Roberto Lippelt e sua esposa, 
Augusta, chegaram ao Brasil em 1923, 
procedentes da Alemanha, Augusta 
começou a solicitar à sede da Igreja que lhe 
enviasse material de ensino.  Atendendo a 
seu pedido, o Presidente da Missão 
Sulamericana, Reinhold Stoff, saiu da sede 
da missão em Buenos Aires para visitar o 
Brasil. Retornou mais tarde ao Brasil com 
élderes missionários para ensinar as 
pessoas que falavam alemão em nosso país. 

Os primeiros conversos entraram para a 
Igreja em 1929. 

A primeira capela de propriedade da Igreja 
na América do Sul foi dedicada em Joinville 
em 25 de outubro de 1931.  

Foi criada uma missão no Brasil em 1935, 
com a divisão da Missão Sulamericana. 

O material de ensino da Igreja foi traduzido 
para o português em 1937 e os missionários 
começaram a ensinar nesse idioma um ano 
mais tarde.  

Os esforços missionários continuaram na 
década de 1950 e, por volta de 1959, havia 
cerca de 3.700 membros no Brasil.  

A primeira estaca brasileira (que equivale a 
uma diocese) foi organizada em 1966, em 
São Paulo.  Dez anos mais tarde, o Brasil 
tinha dez estacas, quando foi anunciada a 
construção de um templo em São Paulo.  

O templo foi dedicado em 30 de outubro de 
1978 pelo Presidente Spencer W. Kimball. 

Em 2 de fevereiro de 1986, o Brasil tornou-
se o terceiro país fora dos Estados Unidos a 
ter 50 estacas. Esse número dobrou em 
1993 com a organização da centésima 
estaca, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 
Em outubro de 1993, foi iniciada a 
construção do novo Centro de Treinamento 
Missionário no Brasil, o segundo maior da 
Igreja.  

A partir de 1995, com 23 missões, o Brasil 
passou a ser o país com o maior número de 
missões fora dos Estados Unidos.  

A Igreja tem também um histórico 
memorável de participação em esforços 
humanitários neste país. O programa de 
serviço da Igreja denominado “Mãos Que 
Ajudam” foi reconhecido em novembro de 
2002 como uma das mais importantes 
organizações voluntárias do Brasil. 

Para maiores informações acessar: 

https://www.saladeimprensamormon.org.
br  

https://www.churchofjesuschrist.org/?lang
=por 

 

Templo de São Paulo 


