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1. Introdução 

Estas informações abaixo são de alguns anos atrás e refletem o crescimento das religiões 
no mundo. Acredito que os dados para o Cristianismo tenham piorado. 

. Budismo 10% ao ano 

. Hinduísmo 13% ao ano 

. Islamismo 16% ao ano - a religião que mais cresce hoje. A continuar este crescimento, é provável que o 
Armagedon será contra os islamitas. 

. Cristianismo, somente 9% ao ano. 
 

O Islamismo é a religião que mais cresce (em percentual) no mundo hoje.  
 

1 
 
 

Espera-se que, até o final do século, ela ultrapasse o cristianismo para se tornar a religião 
com o maior número absoluto de fiéis do planeta. 

 

Na América Latina, contudo, o aumento do número de seguidores do Corão não acompanha 
o ritmo registrado em outras partes do mundo. 

 

Estudo feito pelo Centro de Pesquisas Pew, dos Estados Unidos, aponta a América Latina 
como a única região onde a taxa de crescimento da população estimada para 2050 supera com folga 
o aumento de muçulmanos. 

 

O levantamento prevê que, entre 2010 e 2050, a região tenha uma população 27% maior e 
um incremento de 13% no número de seguidores do islã (isto somente a América Latina). Nesse 
mesmo período, o número de muçulmanos deve crescer 73% em todo o mundo, enquanto o 
crescimento populacional deve ser de 35%. 

 

Intitulado O Futuro das Religiões do Mundo, o estudo prevê que, em 2050, o número de 
muçulmanos no mundo será "quase igual" ao de cristãos, e que, "mantidas as tendências 
demográficas atuais, o número de muçulmanos deverá ultrapassar o de cristãos até o final do 
século". 

 
1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_isl%C3%A2mico  
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Aumento da população muçulmana para 2050 
Estados Unidos e Canadá 179% 
África subsaariana 170% 
Oriente Médio e Norte da África 74% 
Europa 63% 
Ásia-Pacífico 48% 
América Latina 13% 

Fonte: Centro de Pesquisas Pew 
 

Países da América Latina com mais muçulmanos 
Argentina 400.000 
Venezuela 90.000 
Brasil 40.000 
Panamá 30.000 
Colômbia 10.000 
Honduras 10.000 

Fonte: Centro de Pesquisas Pew - (números correspondentes a 2010) 
 

No Brasil, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contabilizou 
35 mil seguidores do islã em todo país, mediante uma população total de 190,7 milhões, no censo 
de 2010. Um terço dos muçulmanos no censo estaria na região metropolitana de São Paulo - e 
muitos deles são convertidos. 

Os números do IBGE para o Brasil, aliás, não seguem necessariamente as tendências para a 
região apontadas pelo Pew. Enquanto o centro americano prevê um crescimento de 13% na 
população muçulmana na América Latina entre 2010 e 2050, o IBGE diz que o número de 
muçulmanos no Brasil cresceu 29,1% de 2000 a 2010. 2 

 

Já são aproximadamente 1,6 bilhão de islâmicos. 3 
 

Mais que a metade da população de todos os cristãos - nunca esquecendo que cristãos 
abrangem católicos, muitos diferentes evangélicos pentecostais, diferentes evangélicos 
tradicionais, ortodoxos e tantos outros.  

 

Todavia, os islâmicos foram separados somente em 5 facções ou seitas (como veremos a 
seguir), das quais subsiste hoje somente 4 - sunamitas, xiitas, mutazilitas, sufistas).  

 

Portanto há mais unidade na doutrina islâmica do que na doutrina cristã. 
 

Eles tiveram 600 anos a menos de pregação e tiveram Gengis Khan contra eles e os 
cristãos das cruzadas, todos tentando dizimá-los. 

 

Hoje, com certeza, quem mais ameaça a fé cristã: é a doutrina islâmica, com seu 
fundamentalismo e sua doutrina oriunda de um tempo de olho por olho... 

 

O que estamos fazendo para evangelizar os islâmicos? 
 

Com certeza, o medo impede que façamos algo.  
- A fúria implacável de muitos palestinos contra o povo judeu (e até cristão).  
- O maior crescimento do islamismo hoje. 
- A fidelidade que os islâmicos têm com sua religião. 
- A coexistência quase impossível entre islâmicos e judeus, e entre islâmicos e cristãos. 

 

Tudo isto pode trazer grandes consequências a curto e médio prazo. E talvez em breve 
teremos que o Armagedon seja contra eles. 

 
2 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39501016  
 
3 https://profwladimir.blogspot.com/2020/01/mapadiferencas-entre-sunitas-e-xiitas.html e 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/02/terrorismo-hoje.html  
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1.1. O Devido Lugar da Bíblia 
Existe um outro motivo para o crescimento do islã fora os já citados acima. 

 

O outro motivo é o apego, o cuidado e o respeito que eles têm pela sua bíblia, o Alcorão. O 
Corão, livro sagrado dos muçulmanos, é pouco menor que o Novo Testamento.   

Embora tenha sido traduzido para outros idiomas, os muçulmanos não consideram essas 
versões como autorizadas. Somente a versão árabe é considerada a Palavra de Alá. Veja alguns 
exemplos de seu respeito ao livro sagrado: 

- os bons muçulmanos nunca tocam o seu livro sagrado sem lavar as mãos; 
- nunca o colocam no chão; 
- nunca o carregam abaixo da linha da cintura. 

 

Talvez nós, cristãos, pudéssemos aprender algo de nossos amigos muçulmanos quanto ao 
respeito para com o nosso Livro Sagrado.  

Embora respeitemos a Bíblia, não a consideramos um objeto digno de adoração.  
Por outro lado, tenho certeza de que muitos de nós poderíamos demonstrar mais reverência 

para com o Livro de Deus do que o temos feito.  
Em muitos lares chamados cristãos, permite-se que a Bíblia permaneça numa prateleira ou 

mesa ano após ano, sem ser notada, aberta ou lida.  
 

Frequentemente, livros e revistas seculares são empilhados em cima dela. 
Deveríamos ter sido ensinados que nada deve suplantar a Bíblia.  
Portanto, deveríamos hoje, sentirmo-nos desassossegado quando outras coisas estivessem 

empilhadas sobre a Palavra de Deus. 
 

Embora ninguém deva ser dogmático e dizer que uma forma particular de colocar a Bíblia é 
correta e todas as outras são erradas, o lugar que damos à Bíblia fisicamente talvez reflita o lugar 
que lhe damos mentalmente.  

Uma coisa, entretanto, está além de qualquer discussão: é muito mais importante que os 
ensinos da Bíblia tenham um lugar central em nossa vida, do que o próprio Livro tenha um lugar 
especial na casa. Se possível os dois. 

Hoje damos mais ênfase, mais cuidado, mais atenção, por exemplo, para a igreja do que 
para a Bíblia.  

Se não houvesse a Bíblia não saberíamos da existência de Deus, assim como os 
muçulmanos não saberiam de Maomé, Alá, Meca, se não houvesse o Alcorão.  

Sem Deus não há a Igreja. Sem a Bíblia não há a Igreja. 
 

As 4 paredes que hoje chamamos igreja na verdade foi formada para abrigar a Bíblia, a 
Palavra de Deus.  

Pelo menos era esta a intenção da arca e do tabernáculo feito ao redor da arca.  
Dentro da arca era guardado (Hb 9:4): 
- um vaso de ouro com o maná caído no deserto na época de Moisés. 
- o cajado de Arão, aquele que Moisés usou para matar as cobras do Faraó (Ex 7:12). 
- as tábuas da lei (as cópias, uma vez que Moisés quebrou as primeiras). 

 

As tábuas da lei, a Palavra de Deus, estavam dentro da arca que por sua vez estava dentro 
do tabernáculo, a igreja da época. Quando os filisteus levaram a arca, juntamente com seu 
conteúdo, a Palavra de Deus foi copiada para pergaminhos e ainda estava em posição de 
destaque na sinagoga, quando Jesus leu o texto de Isaías. 

A sinagoga era o local onde se lia a Palavra de Deus.  
Oração e Adoração a Deus podiam se fazer em qualquer lugar, inclusive em casa ou na rua. 

Mas a leitura da Palavra de Deus era reverenciada e feita na sinagoga. 
 

Hoje damos mais importância à igreja - 4 paredes, aos bancos, ao púlpito, aos nossos 
cargos e departamentos do que à Bíblia que originou toda essa construção. 

 

Nunca esqueça disto: A Igreja foi formada em torno do livro sagrado, e não o contrário. 
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1.2. Islamismo - Conhecer e Evangelizar 
Vimos que o islamismo está crescendo muito hoje em dia devido aos motivos: 
- Medo dos cristãos em pregar para eles; 
- Sua unidade; 
- Educação desde pequenos na doutrina islâmica (já em casa e nas escolas); 
- Seu radicalismo; 
- A reverência e o respeito que seus integrantes têm pela sua bíblia e pela sua religião. 
 
Não podemos mudar três dos motivos: 
- Sua unidade; 
- Educação desde pequenos na doutrina islâmica (já em casa e nas escolas); 
- Seu radicalismo. 
 
Mas 2 motivos podemos reverter.  

 

Podemos primeiramente ter mais reverência, respeito e atenção para com nosso livro 
sagrado, a Bíblia.  

 

Precisamos conhecer o islamismo para poder evangelizar os islamitas. 
 

Pois depois poderemos verificar lá na Bíblia, que Jesus, o motivo da Bíblia ter sido escrita, 
dá-nos sua principal ordem, chamada de a Grande Comissão: 

 
Mateus 28:19-20: Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. 

 
Se Ele, o filho de Deus está conosco, como podemos ainda ter medo? 

 

Se Deus é por nós, quem será contra nós? 
 
 

 
 

Países onde a esmagadora maioria é de mulçumanos (praticantes do Islã) 
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2. Conceitos e Nomes 

2.1. O que é o Islamismo 
Religião monoteísta baseada nos ensinamentos de Maomé, chamado “O Profeta”, contidos 

no livro sagrado islâmico, o Corão ou Alcorão. A palavra Islã significa submeter-se, e exprime a 
submissão à lei e à vontade de Alá (Allah, Deus em árabe).  

Seus seguidores são chamados muçulmanos – muslim, em árabe – que significa aquele que 
se submete a Deus. Fundada onde hoje é a Arábia Saudita, estima-se que seja professada por 
mais de 935 milhões de pessoas, distribuídas principalmente no norte da África, no Oriente Médio 
e na Ásia (centro, sul e sudeste).  

Na Europa é a segunda religião, depois do cristianismo. 
 

2.2. Maomé 
O nome Maomé (570 - 632) é uma alteração hispânica de Mohamad, que significa digno de 

louvor. Nasceu em Meca, numa família de mercadores. Teve 18 esposas, das quais casou com 8 
delas. 

Começa sua pregação aos 40 anos quando, segundo a tradição, tem uma visão do arcanjo 
Gabriel, que lhe revela a existência de um Deus único. Na época, as religiões da Península 
Arábica são o cristianismo bizantino, o judaísmo e uma forma de politeísmo que venera diversos 
deuses tribais. Maomé passa a pregar publicamente sua mensagem monoteísta, encontrando 
uma crescente oposição. 

Perseguido em Meca, é obrigado a emigrar para Medina (a 400 km), em 622.  
Esse acontecimento, chamado Hégira (Emigração) é o marco inicial do calendário que os 

muçulmanos usam até hoje. Em Medina, ele é reconhecido como profeta e legislador, assume a 
autoridade espiritual e temporal, vence a oposição judaica e estabelece a paz entre as tribos 
árabes. 

Quase dez anos depois da fuga, Maomé e seu Exército ocupam Meca, sede da Caaba, 
centro de peregrinação dos muçulmanos. Maomé morre em 632, como líder de uma religião em 
expansão e de um estado árabe em vias de se organizar politicamente. 
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2.3. Livros sagrados 
Segundo os muçulmanos, o Corão (do árabe qur’ ãn, “leitura”) contém a mensagem de Deus 

a Maomé, mediada pelo Arcanjo Gabriel. Seus ensinamentos são considerados infalíveis.  
O Corão é a coletânea das diversas revelações recebidas por Maomé de 610 a 632. É 

dividido em 114 suras (capítulos), ordenadas por tamanho. A mais curta contém três versos e a 
mais longa, 281. Os ensinamentos centrais são a onipotência de Deus, a necessidade de 
bondade, generosidade e justiça nas relações entre as pessoas.  

Neles estão incorporados elementos fundamentais do judaísmo e do cristianismo, como a 
história das revelações de Deus aos profetas Adão, Abraão, Moisés e Jesus, além de antigas 
tradições religiosas árabes. Segundo o islamismo, Maomé é o último e o mais importante da 
sucessão de profetas que se inicia com Adão. A segunda fonte de doutrina do Islã, a Suna, é um 
conjunto de preceitos baseados nos ahadith (“ditos e feitos do profeta”). A Suna, segundo a 
tradição, contém o que o Profeta disse ou fez em relação a diversas questões. 

 

2.4. Preceitos Religiosos 
A vida religiosa do muçulmano tem práticas bastante rigorosas. As preces cotidianas (slãts) 

são feitas cinco vezes ao dia. Nelas, o fiel deve voltar-se à direção de Meca, ajoelhar-se e 
prosternar-se. 

 

2.5. Festas Religiosas 
As festas religiosas são definidas segundo o calendário lunar, e no calendário gregoriano 

têm datas móveis a cada ano.  
As festas mais importantes são o 
- Ramadã,  
- Eid el Fitr,  
- Eid el Adha,  
- ano de Hégira e a 
- comemoração do nascimento do profeta Maomé. 
Elas acontecem nessa ordem no decorrer do ano. No Ramadã, os muçulmanos celebram, 

durante um mês, a revelação do Corão a Maomé. Neste período os adultos fazem jejum completo 
entre o nascer e o pôr do sol, não devem fumar e nem manter relações sexuais. Também 
costumam pagar o zakat (imposto anual de 2,5% do lucro pessoal) como forma de purificação. No 
Eid el Fitr, é comemorado o fim de Ramadã, com orações coletivas. 

 

 
 

Eid el Adha é a grande festa islâmica: rememora o dia em que o profeta Abraão aceita a 
ordem divina de sacrificar um carneiro em lugar de seu filho, Ismael (notem que para os islâmicos 
é Ismael e não Isaque que seria sacrificado por Abraão). 

 

Na época de Eid el Adha também acontece a grande peregrinação a Meca, feita pelo menos 
uma vez na vida por todo muçulmano dotado de condições físicas e econômicas. O ano de Hégira 
é o Ano Novo islâmico, comemorado no dia 1 do mês Muharram.  
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Calendário Islâmico 
O calendário islâmico, calendário muçulmano ou calendário hegírico é um calendário lunar 

composto por doze meses, de 29 ou 30 dias, ao longo de um ano com 354 ou 355 dias. A contagem 
do tempo deste calendário começa com a Hégira — a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 16 
de julho de 622. O mês começa quando primeiro crescente visível da Lua aparece pela primeira vez 
após o pôr-do-sol. Tem cerca de 11 dias a menos que o calendário solar. 

 

Este calendário baseado no ano lunar não corresponde aos calendários do ano solar. Os 
meses islâmicos retrocedem a cada ano que passa em relação aos calendários baseados no ano 
solar, como o Calendário gregoriano, por exemplo. Uma vez que o calendário islâmico é cerca de 
11 dias mais curto que o calendário solar, os feriados muçulmanos acabam por circular por todas as 
estações. 

 

O atual ano islâmico (2022) é 1444 (correspondente, pelo calendário gregoriano, ao período 
de 30 de julho de 2022 a 18 de julho de 2023). Normalmente, a notação utilizada é 1444 AH, do 
latim Anno Hegirae ("Ano da Hégira"), copiando à notação cristã AD. 4 

 

2.6. Divisões do Islamismo 
Os muçulmanos estão divididos em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas 

subdividem-se em quatro grupos menores: hanafitas, malequitas, chafeitas e hambanitas. Os 
sunitas são os seguidores da tradição do profeta, continuada por All-Abbas, seu tio. Calcula-se 
que 85% dos muçulmanos sejam sunitas. Para eles, a autoridade espiritual pertence à 
comunidade como um todo.  

 

Os xiitas são partidários de Ali, marido de Fátima, filha de Maomé. Seus descendentes 
teriam a chave para interpretar os ensinamentos do Islã. São líderes da comunidade e 
continuadores da missão espiritual de Maomé. A rivalidade com os sunitas é exacerbada com a 
revolução iraniana liderada por Ruhollah Khomeini. 

 

Seitas 
Apesar da noção de comunidade unificada e consolidada, conforme ensinado pelo Profeta, 

sérias divergências surgiram entre os muçulmanos imediatamente após a morte de Maomé. Este 
não deixou filhos, nem estabeleceu regras de sucessão. Os dois primeiros califas, Abu Bakr e 
Omar eram sogros de Maomé e sua eleição não foi discutida. A eleição de Uthman, da família 
omíada e genro do profeta, causou polêmica maior. Depois do assassinato de Uthman, em 656, 
Ali, primo e genro de Maomé, assumiu o califado, o que deu origem a um cisma no Islã. A 
principal divergência dizia respeito ao caráter do governo da comunidade: o governante deveria 
ser um continuador da missão profética de Maomé ou um simples governante civil? Os partidários 
de Ali optaram pela primeira hipótese, mas a segunda acabou por prevalecer na maior parte do 
mundo islâmico, ficando os xiitas (partidários de Ali) isolados no Irã e em parte do Iraque. 
Começou assim a guerra interna. 

 

Com o assassinato de Ali, em 661, teve início a dinastia omíada, mas as desavenças 
continuaram. Diferentes posições com relação à sucessão deram origem a quatro seitas básicas: 
caridjitas, mutazilitas, sunitas e xiitas. As duas últimas prevaleceram e motivaram o aparecimento 
de diferentes tendências teológicas, que ainda hoje perduram. Essas seitas divergiam 
fundamentalmente quanto a questões de sucessão e quanto a certos matizes teológicos. Todas 
elas, no entanto, aceitavam a palavra de Maomé além dos cinco pilares do Islã. 

 

Caridjitas 
Chamados "rebeldes", os caridjitas apoiaram Ali no início, mas se voltaram contra ele, 

acusando-o de ter cometido grave pecado ao fugir do combate e recorrer a julgamento para 
defender seu direito ao califado. Preconizavam que o pecador que não se arrepende 
sinceramente de seus erros deixa de pertencer ao Islã, porque a profissão de fé nada significa se 
não corresponde à ação. Pregavam também o jihad, ou guerra santa, como um dos pilares do 
Islã. Essa seita fanática foi extinta no segundo século da hégira. 

 
4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Calendário_islâmico  



Curso de Teologia Ministerial (CTM)                     Islamismo e Maomé 

Curso de Teologia Ministerial  ‐  www.teologiapelainternet.com.br                                      13 

 

Mutazilitas 
No sentido literal, mutazilita quer dizer "o que se separa", numa referência ao fato de que os 

membros da seita se mantiveram afastados de ideias radicais sobre fé e infidelidade. Os 
mutazilitas adotaram uma postura intermediária entre Ali e seus inimigos. Teologicamente 
defendiam a liberdade humana e consideravam a ação parte essencial da fé. Segundo eles, a 
razão pode discernir o bem do mal, motivo pelo qual a revelação constitui uma ajuda, mas não é 
indispensável. Para os mutazilitas, Deus é pura essência, pois atributos romperiam sua unidade. 
Esses humanistas perseguiram duramente seus inimigos, quando, no século II da hégira, 
conseguiram impor temporariamente suas crenças. 

 

Sunitas 
Seguidores da seita mais importante em contraposição aos xiitas, os sunitas se definem 

como ortodoxos, seguidores da tradição, a suna. Suas doutrinas remontam à época dos cismas, 
mas só foram explicitamente formuladas como "teologia ortodoxa", no século X. Reagiram contra 
as divergências doutrinais e admitiram a legitimidade dos quatro califas eleitos. Para eles, a 
maioria não pode errar porque está protegida por Deus. Pragmáticos e tolerantes, acreditam que 
nenhum grupo deve ser excluído, a não ser que renuncie ao Islã. Aceitam uma síntese entre a 
responsabilidade humana e a onipotência divina. As ações, de acordo com os sunitas, reforçam a 
fé, mas não são essenciais. Dividiram-se em quatro ritos ou escolas. 

 

Xiitas 
Defensores de Ali e do direito de sucessão da família do profeta, tese que usaram contra o 

poder omíada, os xiitas logo desenvolveram uma base teológica para suas concepções políticas. 
Sob influências gnósticas e persas, transformaram a figura do governante, o imã, num ser 
metafísico, manifestação de Deus. Pelo contato com o infalível imã, é possível descobrir os 
sentidos ocultos das revelações do Alcorão. Os xiitas reconhecem 12 encarnações do imã, que, 
segundo eles, voltará no fim do mundo com a verdade e a justiça. Divididos em diversos grupos, 
praticam flagelações e duras penitências em celebrações. 

 

Sufistas 
Nascido do ascetismo, mais exatamente como um movimento místico, o sufismo não pode 

ser considerado uma seita. Sua mística se funda no amor, na confiança absoluta em Deus e na 
interioridade da experiência religiosa. Surgiu como uma reação à racionalização externa do Islã e 
incorporou, mais tarde, alguns elementos de outras religiões. O século XIII foi a idade de ouro do 
sufismo, quando começaram a surgir irmandades desde a Índia até o norte da África, e floresceu 
igualmente a poesia mística, com o emprego de imagens amorosas. 

 

A doutrina sufista distingue entre o que denomina "etapa", os esforços para avançar no 
"caminho", e "estado", os dons outorgados por Deus. As principais etapas são o arrependimento, 
a abstinência, a renúncia, a pobreza, a paciência, a confiança em Deus e a satisfação. Os estados 
são a meditação, a aproximação de Deus, o amor, o temor, a esperança, o anseio, a intimidade, a 
tranquilidade, a contemplação e a certeza. Para seguir o "caminho", é necessária a orientação de 
um mestre, a quem se deve obedecer em tudo. O objetivo último do discípulo é a contemplação a 
Deus, alcançada após a experiência do êxtase. 

 

2.7. Cinco Pilares do Islamismo 5 
O islamismo é uma religião que possui cinco pilares que todo muçulmano deve seguir no 

exercício de sua fé. Estes são os pilares: 
 

1. Recitar o credo “não existe nenhum deus além de Allah, e Muhammad é seu profeta”. 
2. Orar cinco vezes ao dia na direção de Meca. 
3. Observar o jejum durante o mês sagrado chamado Ramadã. 
4. Realizar o zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. 
5. Visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenha condições para isso. 

 

 
5 https://brasilescola.uol.com.br/religiao/islamismo.htm 
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3. Alcorão ou Corão 

3.1. Conceito 
Significa Recitação. O corão tem 

aproximadamente 350 páginas no formato A4. São 
114 capítulos de uma linguagem muito semelhante 
ao nosso livro de Provérbios, porém dando ênfase 
a uma lavagem cerebral para que aceitem Alá e o 
Corão como verdades únicas, custe o que custar. 

 

Segundo a tradição muçulmana, ao longo de 
vinte anos Deus (Alá) revelou a Maomé, por 
intermédio do Arcanjo Gabriel, o conteúdo de uma 
tábua conservada no céu -- "a mãe do livro" -- que 
se tornou o texto sagrado do Islã: o Alcorão ou 
Corão (do árabe "al-Quram", "o recitativo" ou "o 
discurso"). 

 
Pequeno Trecho6 

(...) 
Vosso Senhor mandou-vos não adorarem senão Ele e serem bondosos para com os pais. 

Se um deles ou ambos atingirem a velhice a teu lado, não os maltrates nem os repreendas, mas 
dirige-lhes palavras generosas. 

E, por compaixão, abaixa-te diante deles com humildade e dize: "Senhor meu, sê 
misericordioso para com eles como o foram para comigo desde pequenino." 

Vosso Senhor bem sabe o que tende na alma. Se sois justos, Ele sempre perdoa aos que 
voltam para Ele, contritos. 

E dá a cada parente o que lhe for devido. E ao necessitado, e ao viajante. E nunca 
esbanjes: 

Os esbanjadores são irmãos dos demônios, e o demônio foi sempre ingrato para com seu 
Senhor. 

(...) 
Teu Senhor derrama os bens sobre quem Lhe apraz e os restringe quando Lhe apraz. Ele 

conhece e observa Seus servos. 
E não mateis vossos filhos por temor à indigência! Nós os proveremos, e a vós. Matá-los é 

um grande pecado. 
E não vos aproximeis do adultério. É uma ignomínia e um mau caminho. 
E não mateis os seres que Deus proibiu matar, exceto com justo motivo. Quem for morto 

injustamente, damos poderes a seu parente mais próximo para vingá-lo: que não se exceda, e 
será vitorioso. 

E não vos aproximeis dos bens do órfão, a não ser da maneira mais equitativa, até que 
atinja sua plenitude. E honrai vossos compromissos. Sois responsáveis por eles. 

E quando medis, medi com retidão e usai balanças corretas. É mais justo assim e de 
melhores consequências. 

E não sigas o que ignoras: o ouvido, a vista e o coração também serão interrogados. 
E não caminhes com jactância: pois jamais fenderás a terra e jamais atingirás a altura das 

montanhas. 
Em tudo isso há um mal detestável aos olhos de teu Senhor. 
(...) 

 
6 Tradução da Enciclopédia Abril em CD-Rom. 
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3.2. Composição e estrutura 
Fonte: Barsa - ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 

 

Enquanto recebia a revelação, Maomé a recitava aos discípulos, que a decoravam ou 
registravam em fragmentos. A compilação do livro em seu estado atual se deve ao terceiro califa 
(sucessor do profeta), Utman, que, temendo a perda do texto devido à morte, em campanhas 
militares, de muitos recitadores do Alcorão, mandou recolher as diversas cópias e estabelecer a 
definitiva. Para evitar novas confusões, ordenou a destruição de todas as demais versões, embora 
uma ou outra se tenha salvo. As dificuldades para estabelecer o texto foram agravadas pelo 
desenvolvimento ainda incipiente da escrita árabe e pelas diferentes interpretações que os 
diversos recitadores davam ao texto. 

 

Os compiladores não seguiram uma ordem cronológica -- difícil de determinar --, nem uma 
sistematização temática, mas ordenaram os capítulos conforme instruções específicas do profeta. 
De modo geral, situaram os de maior extensão antes dos menores. No total, o livro se compõe de 
114 capítulos ou suratas, divididos em versículos (aiat), que começam com uma invocação a Alá. 
Sua extensão, de aproximadamente oitenta mil palavras, é semelhante à do Novo Testamento 
cristão. 

 

3.3. Conteúdo 
Pela data provável em que Maomé recitou originalmente os capítulos e, sobretudo, em 

virtude dos temas tratados e do estilo, podem-se atribuir diversos períodos ao conteúdo do 
Alcorão, embora essa periodização não se reflita no texto. Um mesmo capítulo pode tratar de 
temas heterogêneos; outros incluem alguma revelação posterior sobre seu tema. 

 

Período de Meca 
O primeiro período da pregação de Maomé, iniciado por volta do ano de 612 da era cristã, 

caracterizou-se por um enfático apelo à conversão e à obediência religiosa e moral, ante o 
iminente julgamento, que traria consigo o castigo dos pecadores -- especialmente dos ricos e 
poderosos -- e o prêmio aos justos, sob o poder absoluto e transcendente de Deus. Em geral, os 
textos estão escritos numa peculiar combinação de poesia e prosa, a chamada "prosa rimada", 
que durante vários séculos caiu em desuso por ser considerada herética a intenção de imitar o 
livro sagrado. 

 

Período de Medina 
Depois de fugir de Meca em 622, a pregação de Maomé se fez ora contra aquela cidade, 

ora com o propósito de consolidar a organização dos crentes. As invectivas contra Meca 
reproduzem os temas da "pregação no deserto": o povo ofuscado pela riqueza recusa o Deus 
único, mata os profetas e, em seu endurecimento, é castigado por Deus. Quanto à organização 
dos crentes, num primeiro momento  

 

Maomé preparou a luta contra Meca. Posteriormente, subjugada a cidade (630), sua 
preocupação voltou-se para as prescrições jurídicas -- ritos, preces, casamentos, alimentação -- 
que haveriam de reger a vida religiosa, política, social e familiar da sociedade islâmica. Escritas 
em tom mais prosaico que as iniciais, as suratas desse período constituem o fundamento de todo 
o direito islâmico. 

 

Fontes 
Os muçulmanos não questionam as fontes do Alcorão e o consideram uma obra literalmente 

revelada. Outros estudos críticos apontam três fontes principais: tradições árabes, crenças 
judaicas e relatos cristãos, estes últimos transmitidos pelo contato pessoal com mercadores de 
passagem ou radicados entre os árabes, e não por textos bíblicos ou pela doutrina oficial. Moisés 
e Jesus Cristo, para Maomé, revelaram a mensagem de Deus, mas seus povos a desvirtuaram. 
Deus se teria revelado a Maomé para confirmar, emendar ou substituir as revelações anteriores. 
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3.4. Comentários e traduções 
O texto do Alcorão tem caráter sagrado, até mesmo na grafia, de modo que deve ser 

recitado em árabe, mesmo quando o crente não entenda essa língua. Os muçulmanos se 
opuseram sempre a traduções, sobretudo para as línguas ocidentais. Até hoje exigem que, se 
realizadas, sejam acompanhadas do texto em árabe. Foi esse o caso, por exemplo, da edição 
trilíngue, em castelhano, latim e árabe, hoje perdida, feita pelo espanhol Juan de Segovia na 
primeira metade do século XV. Os fiéis usam os textos, artisticamente copiados, como relíquias ou 
amuletos. 

 

Por outro lado, nem todas as interpretações atuais são seguras. Algumas prescrições se 
mostram contraditórias, e não é fácil afirmar qual seja seu sentido preciso. O fato de que, com 
frequência, as suratas se limitem a mencionar os princípios islâmicos, sem articulá-los num 
conjunto doutrinal, também suscita divergências em torno de questões de lei e de dogma. 

 

A veneração pelo texto, a par de sua dificuldade, deu origem a inumeráveis estudos 
filosóficos, gramaticais e enciclopédicos, tanto sobre o próprio Alcorão como sobre os textos da 
cultura árabe que pudessem esclarecê-lo. A crítica científica do século XIX contribuiu também 
com seus métodos e estudou as relações internas, a semântica e a cosmovisão subjacente ao 
livro. Posteriormente se chegou a uma classificação cronológica dos textos (Nöldeke-Schwally-
Blachère) de notável precisão. Os muçulmanos consideram o Alcorão a obra mais perfeita da 
literatura árabe, tão perfeita que seria impossível ter sido composta por homens. 

 

3.5. Ensinamentos do Alcorão 
A pregação de Maomé se baseia num monoteísmo absoluto. Existe um só Deus, criador, 

onipotente e misericordioso; um juízo final premiará os bons e castigará os pecadores, na vida 
extraterrena. A criação reflete o poder, a sabedoria e a autoridade de Deus, mas Deus é 
totalmente distinto da criação, embora nela esteja intimamente presente: "Mais próximo do 
homem que sua própria veia jugular." 

 

O homem é como que o representante de Deus na criação, mas, apesar disso, ignorante e 
louco. É livre -- à diferença do resto da criação -- para seguir ou não a revelação e os 
mandamentos divinos; no entanto, também se salienta que Deus tem absoluto controle dos 
homens, o que se pode quase interpretar como predestinação. 

 

O Alcorão não pretendeu ser um tratado teológico, mas ofereceu o fundamento sobre o qual 
filósofos e teólogos construíram sistemas coerentes, ainda que com as variedades 
correspondentes às interpretações de cada seita. A partir dessa base teológica, o Alcorão foi e 
continua a ser um código moral, social e político. 

 

 
 

Alcorão 
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O Corão - Índice 
O corão tem aproximadamente 350 páginas no formato A4. São 114 capítulos de uma linguagem 

muito semelhante ao nosso livro de Provérbios, porém dando ênfase a uma lavagem cerebral para que 
aceitem Alá e o Corão como verdades únicas, custe o que custar. 

 

Veja alguns versículos: 
 

A Vaca - AL BÁCARA - 2ª Surata 
190. Combatei, pela causa de Deus, aqueles que vos combatem; porém, não pratiqueis agressão, porque 

Deus não estima os agressores. 
191. Matai-os onde quer se os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é 

mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da Mesquita Sagrada, a menos que vos 
ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. 

192. Porém, se desistirem, sabei que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo.  
193. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não 

haverá mais hostilidades, senão contra os iníquos. 
194. Se vos atacarem um mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas 

com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o, da mesma forma; porém, temei a Deus e sabei que 
Ele está com os que O temem. 

 

O Arrependimento - AT TAUBAH - 9ª Surata 
5. Mas quanto os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis; 

capturai-os, acossai-os e espreitai-os; porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, 
abri-lhes o caminho. Sabei que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo. 

 

Estes versículos do Alcorão mostram que ele não é tão benevolente, cheio de paz e bons 
modos como apregoam alguns líderes islâmicos. 

 
 
 

4. Jihad 

Traduzido comumente como “guerra santa”, significa batalha por meio da qual se atinge um 
dos objetivos do islamismo, que é “reformar o mundo”. Não é excluído o uso dos Exércitos 
nacionais como meio de conquistar o poder político e difundir os princípios do Islã. Segundo a 
doutrina muçulmana, as guerras, porém, não podem visar a expansão territorial nem a conversão 
forçada das pessoas. 

 

Abaixo material encontrado na Barsa sobre Jihad - ©Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Publicações Ltda.: 

 

Termo árabe que designa o dever religioso dos muçulmanos de difundirem o Islã pela força. 
Também chamado de "guerra santa". 

Institucionalizada somente no Islã, a ideia da jihad existe também em outras religiões, 
notadamente no catolicismo dos séculos XI ao XIII, quando inspirou as cruzadas para a libertação 
dos lugares santos. 

 

Jihad, palavra árabe que significa "luta" ou "batalha" e se traduz comumente por "guerra 
santa", constitui para os muçulmanos o dever religioso de difundir o Islã pela força. O islamismo 
distingue quatro maneiras de cumprir o dever da jihad: 

- pelo coração, 
- pela palavra, 
- pela mão e 
- pela espada. 

 

A primeira consiste na purificação espiritual, ou luta contra o demônio. A propagação do Islã 
pela palavra e pela mão se cumpre basicamente pelo apoio ao bem e o combate ao mal. A quarta 
forma de propagação consiste em travar guerra contra os infiéis, especialmente aqueles que 
professam a crença na revelação divina, como judeus e cristãos. Aos infiéis é dada a opção de 
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abraçar o Islã ou, pelo menos, submeter-se ao poder islâmico e pagar-lhe tributos. Se as duas 
opções forem rejeitadas, declara-se a jihad. 

Modernamente, o Islã aceita a guerra religiosa contra outras nações somente se sua fé estiver 
ameaçada, mas historicamente todas as guerras contra não-muçulmanos, mesmo as que foram 
travadas por motivos predominantemente políticos, foram consideradas como guerras santas. No 
século XX a jihad praticamente desapareceu, só tendo sido mencionada ocasionalmente no 
contexto do conflito árabe-israelense. 

 

4.1. Império Otomano e a origem do mundo islâmico moderno 
Seis séculos durou o império otomano, que representou o estado muçulmano mais 

importante da era moderna. Os otomanos, originários do noroeste de Anatólia, estenderam seu 
poder até a Europa, dos Balcãs à Síria, Egito e Iraque. A partir do século XVIII, sua decadência 
começou a se manifestar, apesar de tentativas isoladas de revitalizar o império, cada vez mais 
debilitado. As regiões européias sob domínio otomano foram se tornando independentes: Grécia, 
Sérvia, Bulgária etc.  

 

O Egito libertou-se também e, sob o comando de Mohamed Ali, reorganizou sua estrutura 
administrativa em moldes ocidentais; o país obteve a independência com o apoio britânico e 
conquistou o Sudão. Mesmo assim, a abertura do canal de Suez limitou essa independência, 
devido ao interesse das potências européias pela atividade comercial naquela região. A França 
conquistou a Argélia e estabeleceu um protetorado em Túnis. A Itália conquistou a Tripolitânia. As 
províncias orientais do império otomano desmembraram-se. A Índia, parcialmente islamizada, foi 
dominada pelo Reino Unido no século XIX, e o Irã sofreu invasões de russos e britânicos. 

 

Após a primeira guerra mundial, os nacionalismos islâmicos se acentuaram. A Turquia 
passou por profunda transformação, convertendo-se em república laica.  

O Egito deixou a condição de protetorado britânico em 1922 e, ao longo do século XX, 
muitos outros estados surgiram no mundo islâmico.  

A abundância de petróleo em diversos países árabes reforçou o papel da civilização 
islâmica no mundo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX.  

A descolonização da Síria, Líbano e de várias nações do norte da África, além da oposição 
dos países árabes à criação do Estado de Israel na Palestina, contribuíram para desenvolver a 
solidariedade do mundo islâmico.  

 

Assim mesmo, a unidade panislâmica encontrou obstáculos na consolidação de 
nacionalismos locais e na permanência de choques entre xiitas e sunitas. 

 

 
 

Mapa da Expansão do Islã 
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5. Cidades Sagradas para o Islamismo 

5.1. Cidade Sagrada de Meca 
Fonte: Barsa - ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
 
Cidade da Arábia Saudita, capital da província de Hedjaz, próxima ao mar Vermelho. Cidade 

sagrada dos muçulmanos. 550.000 hab. (1980).  
Muito antes do nascimento de Maomé, Meca, cidade santa dos muçulmanos, já era um 

importante centro da religiosidade árabe pré-islâmica. 
 
Cidade sagrada do islamismo, Meca está situada no oeste da Arábia Saudita, perto do mar 

Vermelho, e é capital da província de Hedjaz. Cercada pelas montanhas de Sirat, tem altitude 
média de 277m. Situa-se numa região muito quente, cujas temperaturas chegam a 45º C no 
verão. Apesar da escassez de chuvas, está sujeita a tempestades repentinas que provocam 
inundações. 

 
Antes da era cristã, Meca era um oásis na rota das caravanas que viajavam do 

Mediterrâneo até o sul da Arábia, o leste da África e sul da Ásia. Os arquivos egípcios mencionam 
a cidade com o nome de Macoraba ou Makoraba, que lhe foi dado por Ptolomeu. Na época dos 
impérios romano e bizantino, sua importância comercial e religiosa aumentou. Mesmo antes de 
Maomé, Meca era um próspero centro comercial e de peregrinação, pois a Caaba ("cubo" - veja 
mais detalhes a seguir), principal santuário da cidade, abrigava os ídolos de todas as tribos da 
península e os deuses das religiões de todos os chefes de caravana que por lá passavam. 

 
O principal acontecimento da história de Meca, entretanto, foi o nascimento de Maomé, por 

volta do ano 570 da era cristã. Em 622, o profeta teve que fugir de sua cidade natal, à qual 
regressou oito anos depois para destruir os antigos ídolos e dedicar a Caaba ao culto do deus 
único que lhe havia sido revelado. Desde então, Meca se converteu na principal cidade santa 
muçulmana, à qual os fiéis devem peregrinar pelo menos uma vez na vida. 

 
Depois da morte de Maomé, a cidade tornou-se independente, embora reconhecesse alguns 

vínculos com os califas de Damasco. A partir de 1269, ficou sujeita aos sultões mamelucos do 
Egito e, depois de 1517, ao império otomano, situação que se prolongou até a dissolução desse 
império, após a primeira guerra mundial. Em 1925, o rei da Arábia Saudita, Ibn Saud, entrou em 
Meca e tornou-a parte integrante de seu reino. 

 
O centro de Meca corresponde à praça que circunda a grande mesquita conhecida como Al-

Haram, magnífico edifício do século VIII em cujo centro está situado o santuário da Caaba, bloco 
cúbico de pedra com quase 12m de altura, coberto por um enorme pano preto de brocado (kiswa) 
que é mudado anualmente na estação das peregrinações. Uma de suas paredes contém a Pedra 
Negra, que é beijada por todos os peregrinos do templo e que, segundo a tradição, foi entregue a 
Abraão pelo Arcanjo Gabriel. Numa das capelas laterais está o Zenzem, fonte que, segundo a 
lenda, teria nascido para saciar a sede de Agar e de Ismael, seu filho com Abraão. Na mesquita, 
encontra-se também o original do Alcorão. 

 
O governo saudita modernizou Meca, dotando-a de ruas largas e regulares que convergem 

para uma praça central. A cidade possui algumas indústrias de produtos têxteis e de móveis. Sem 
aeroportos e estradas de ferro, só se comunica com outras localidades por via rodoviária. 
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Página de um alcorão do séc. XIX representando Meca 

 
Caaba 

 
 

Caaba em Meca 
 
 
 

Para os muçulmanos de todo o mundo, o local mais sagrado da terra é um santuário 
quadrado, coberto de preto, chamado Caaba, que fica no centro do pátio da mesquita de Al-
Haram, em Meca. É na direção desse local que os muçulmanos se viram cinco vezes por dia para 
rezar, e é o objetivo de todo muçulmano devoto fazer uma peregrinação até a Caaba pelo menos 
uma vez na vida. 
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Cabem até 300 mil muçulmanos na mesquita de Al-Haram, onde eles cercam a Caaba, o lugar mais sagrado do 
Islamismo, em seu simples formato de cubo. Durante a maior parte do ano, o cubo fica coberto por um enorme 

pano preto de bordados dourados, o kiswah 
 

A tradição islâmica afirma que Abraão e Ismael construíram a Caaba como uma cópia da 
casa de Deus no céu. Com formato de cubo, ela tem aproximadamente 15 m de altura e é feita de 
pedras e mármore. Sua história recente não é muito clara, mas sabe-se que, quando Muhammad 
conquistou Meca em 630, ele destruiu os ídolos pagãos que nela havia. Desde então os 
muçulmanos concentraram sua devoção na Caaba. A parte interna é vazia, exceto pelas três 
colunas que sustentam o teto e alguns lustres de prata e ouro. 

Quando chega, o peregrino tem de andar sete vezes em volta da Caaba pedindo perdão e, 
se possível, fazer isso tocando e beijando a Pedra Negra que fica em uma das paredes do 
santuário. De acordo com as crenças islâmicas, essa pedra foi dada a Adão depois de sua 
expulsão do Paraíso, para que ele obtivesse perdão de seus pecados. Diz-se que a pedra era 
originalmente branca, mas, ao absorver os pecados de milhões de peregrinos, ficou preta. Agora 
rachada em pedaços, a Pedra Negra é protegida por uma estrutura de prata. Alguns observadores 
dizem que o objeto é um meteorito, mas os devotos a consideram como uma pedra vinda dos 
céus. 

A Caaba tinha originalmente as seguintes dimensões:  
altura - 7 metros;  
comprimento - 23 metros;  
largura - 17 metros;  
espessura - 5 metros.  

 

Nesta construção original não havia porta nem teto. 
Na época do Profeta Muhammad, a Caaba tinha uma cobertura branca, mandada 

confeccionar no Egipto. 
Por cinco vezes a Caaba foi construída e reconstruída: 
1ª - Pelo filho de Adão, Set (Chit); 
2ª - Por Abraão e seu filho, Ismael; 
3ª - Por Coraich, cinco anos antes da missão apostólica de Muhammad; 
4ª- No ano de 64 da Hégira (688 A.D.), foi restaurada por Ibn Al Zubair, em consequência de 

um incêndio; 
5ª - Pelo Califa omíada: Abdel Malic Bin Maruan, no ano de 74 da Hégira (697 A.D.). 
Ela então foi quebrada no século VII e reconstruída novamente usando uma estrutura de 

prata. 
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Atualmente são as seguintes as dimensões:  
altura - 15 metros;  
comprimento - 12 metros;  
largura - 10,30 metros.  

A porta está a dois metros do chão.  
A Pedra Preta está a um metro e meio.  

 

No seu interior as paredes e o piso estão revestidos com mármore e há três colunas de 
madeira. 

 

Um fato curioso e impressionante é que nenhuma ave sobrevoa a Caaba nem ali pousa. O 
espaço aéreo de Meca está interditado a qualquer vôo. 

 

A população de Meca aumenta em um milhão de pessoas quando os muçulmanos fazem 
seu hajj para a cidade durante o mês sagrado da peregrinação. 

 

Para acomodar a inundação de pessoas, a mesquita de Al-Haram é regularmente ampliada 
e agora tem aproximadamente 158 mil m² e pode acomodar 300 mil pessoas de uma só vez.  

 

Enquanto lotam a mesquita e circundam a Caaba, as pessoas ficam aglomeradas até tarde 
da noite, porém é dito que seus espíritos são elevados. 
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Mapa da Arábia Saudita 
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5.2. Cidade de Medina 
Fonte: Barsa - ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
 
Cidade da Arábia Saudita, no centro-leste da província de Hedjaz, a 340km de Meca. 

Segunda cidade sagrada da religião muçulmana com 290.000 habitantes (estimativa 1980), em 
2022 já conta com 1.100.093 habitantes.  

Depois de Meca, Medina é o centro mais importante de peregrinação dos muçulmanos. 
Nessa cidade se encontra a tumba de Maomé, no interior da mesquita do Profeta. 

Medina situa-se num oásis da região centro-leste da província de Hedjaz, Arábia Saudita, a 
340km de Meca, 190km da costa do mar Vermelho e 1.320km de Damasco, na Síria.  

Localizada num vale muito fértil, 625m acima do nível do mar, é chamada pelos árabes 
Madinat-al-Nabi (cidade do Profeta) e Madinah-Rasul-Allah (cidade do apóstolo de Deus). 

O edifício mais importante de Medina é a mesquita do Profeta, com um pátio de 36.000m2. 
Do conjunto arquitetônico destacam-se os minaretes, a cúpula que abriga os túmulos sagrados 
(de Maomé e Omar) e a porta principal (Bab-al-Salaam).  

A cidade é cercada por uma sólida muralha do século XII. O abastecimento de água potável 
se faz por meio de um aqueduto originado da fonte azul ("Ayn al Zarqa"). Há vários cursos de 
água nos arredores da cidade. 

Judeus expulsos da Palestina por volta do ano 135 da era cristã foram possivelmente os 
primeiros habitantes da área de Medina. No ano 622, o profeta Maomé, em fuga de Meca, sua 
cidade natal, chegou ao oásis e logo expulsou os judeus.  

Desde então conhecido como Medina, o local transformou-se em capital administrativa do 
novo estado islâmico e manteve essa posição até o ano 661, quando Damasco, na Síria, a 
substituiu. Os turcos se apoderaram de Medina em 1517 e, de forma não contínua, mantiveram 
seu domínio até a dissolução do império, depois da primeira guerra mundial.  

Em 1925, Medina passou a fazer parte do reino da Arábia Saudita. 
A principal fonte de renda da cidade provém da acomodação de peregrinos, mas sua 

economia também se baseia no cultivo de cereais e frutas.  
São mundialmente famosas as tamareiras de Medina, cujos frutos são processados e 

embalados para exportação numa indústria construída em 1953. 
 

 
 

Mesquita do Profeta em Medina 
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Hoje, com certeza, é a doutrina islâmica que mais ameaça a fé cristã, com seu 
fundamentalismo e sua doutrina oriunda de um tempo de olho por olho...

O que estamos fazendo para evangelizar os islâmicos?

O Islamismo é a religião que mais cresce (em percentual) no mundo hoje. 
Já são aproximadamente 1,6 bilhão de islâmicos, que está alcançando a de cristãos: 2,2 

bilhões de cristãos, nunca esquecendo que cristãos abrangem católicos, ortodoxos, muitos 
diferentes evangélicos pentecostais e evangélicos tradicionais, e tantos outros. 

Todavia, os islâmicos foram separados somente em 5 facções ou seitas, das quais subsiste 
hoje somente 4: sunamitas, xiitas, mutazilitas e sufistas. 

Portanto há mais unidade na doutrina islâmica do que na doutrina cristã.
Eles tiveram 600 anos a menos de pregação e tiveram Gengis Khan contra eles e os cristãos 

das cruzadas, todos tentando dizimá-los.

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- Site:  www.edsonfranzen.com.br
- Email: webminister@nbz.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM
Coleção A Bíblia do Reino

www.teologiapelainternet.com.br

Livro 57

S
o

b
re

 o
 A

u
to

r

Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).
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