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CARO LEITOR, 

 

É com muita alegria que apresentamos ao 

público a revista MINARETE. 

 

Revista MINARETE surgiu como uma 

necessidade em tempos de total 

desconhecimento da cultura islâmica em 

território nacional. 

 

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. 

 

A Revista MINARETE está empenhada em 

melhorar a educação do público sobre o islã e 

seus assuntos relacionados, além de trabalhar 

para a paz, a tolerância e a coexistência, 

promovendo a harmonia social, como contido 

em nossa herança islâmica. 

 

Por fim, gostaríamos de dizer a nossos leitores 

que MINARETE é um canal aberto de 

comunicação, uma via de duas mãos. 

Esperamos que o público se sinta livre para 

entrar em contato para críticas e sugestões. O 

espaço é democrático. 

 

E que a Paz esteja convosco! 

 

O Editor 

 

 

Minarete (do árabe منارة ) é a torre de uma mesquita, local 

do qual o almuadem anuncia as cinco chamadas diárias 

à oração. O objetivo do minarete é fazer com que a voz do 

almuadem, a pessoa que faz o chamado à oração (adhan) 

possa ser ouvida a grandes distâncias.  

 

Minarete é uma torre fina e alta, localizada num dos cantos 

do complexo da mesquita, sendo, geralmente, seu ponto 

mais alto, não só da mesquita, mas também o ponto mais 

alto de toda a região em que se situa. O minarete mais alto 

do mundo é o da Mesquita de Hassan II, em Casablanca, nos 

Marrocos. O primeiro minarete foi construído em 665, em 

Bassora, durante o califado de Muawiyah I, que estimulou a 

construção de minaretes por direta influência das torres das 

igrejas cristãs, e têm a mesma finalidade, a de convocar os 

crentes para as orações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mesquita de Hassan II, em Casablanca, Marrocos, possui 

um minarete de 210 metros, sendo o mais alto do mundo, 

visível dia e noite a quilômetros de distância. 

 

MINARETEMINARETEMINARETEMINARETE    

Foto de Capa: The Minaret / El Minarete 

Créditos: Gabriela Valay    

Centro Escolar Agua Caliente de Tijuana 

Baja Califórnia 
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 XIITAS EM RESUMOXIITAS EM RESUMOXIITAS EM RESUMOXIITAS EM RESUMO    

 

Os xiitas são os muçulmanos que 
seguem (após o Profeta Muhammad) Ali 
ibn Abi Talib, Príncipe dos Crentes, e sua 
pura progênie, que a paz esteja com 
eles. 
 
Eles constituem um dos segmentos do 
Islam e estão espalhados por todo o 
mundo islâmico além de formarem 
minorias na maioria dos outros países 
do mundo. Seu número vem crescendo 
dia a dia, especialmente depois da 
cristalização dos pensamentos islâmicos 
e da abertura da porta do diálogo e 
rejeição de partidarismo cego. 
 
Eles creem em Deus como seu Senhor e 
Sustentador, em Muhammad como seu 
profeta, no Islam como religião, no 
Alcorão como livro sagrado, na Caaba 
em Meca como direção de oração 
(qiblah), no questionamento no túmulo 
pelos anjos Munkar e Nakir, na 
prestação de contas do dia da 
ressurreição, no céu e no inferno, e em 
tudo que o mensageiro de Deus – 
Muhammad – trouxe do seu Senhor. 
 
Eles também realizam a oração diária 
(salah), pagam o quinto (khums) e o 
donativo obrigatório (zakah), jejuam o 
mês de Ramadã, fazem a peregrinação a 
Casa Sagrada em Meca, se incumbem de 
lutar com força e determinação no 

sentido de elevar a palavra do Islam 
(jihad), ordenam o bem e proíbem o mal 
e se aliam aos amigos de Deus e se 
opõem aos inimigos de Deus. 
 
Eles creem que o Islam é uma religião 
completa que foi revelado por Deus 
para a felicidade da humanidade. 
 
Eles têm uma história brilhante desde o 
início da mensagem do Islam até os dias 
de hoje. O elemento xiita foi o mais ativo 
em estabelecer o pensamento islâmico 
e em construir a civilização islâmica. 
 
Eles são encontrados hoje na maioria o 
em todos os países do mundo. Contudo, 
os principais centros populacionais 
xiitas são: Iraque, Irã, Estados do Golfo, 
Paquistão, Bahrein, Índia, Afeganistão, 
Líbano e Indonésia. 
 
A população muçulmana está dividida 
em dois grupos: os xiitas e os sunitas que 
constituem no total cerca de 1,6 bilhões 
de muçulmanos (Fórum Pew). 
 
Não há nenhuma diferença entre os dois 
grupos com relação aos três 
fundamentos da religião que são: 
1. Monoteísmo (tauhid) 
2. Profecia (nubuwwah) 
3. Ressurreição (ma’ad)  
 

Centro Cultural Imam Hussein – RJ – Brasil -2016 

Créditos: Carlos Meneses  
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 Todos os muçulmanos creem na 

existência de um deus que é eterno e 
imortal, onisciente e poderoso, sem 
parceiro e possuidor dos mais belos 
atributos. 
 
Todos os muçulmanos creem que Deus 
enviou profetas para os humanos como 
guias para orientá-los à verdade e à 
felicidade neste mundo e no outro, e 
que Muhammad ibn Abdullah (s) é o 
“selo” ou o último profeta e que não há 
profeta depois dele. 
 
Similarmente, todos os muçulmanos 
creem que quando uma pessoa morre e 
seu corpo perece, sua alma permanece 
viva e ela será trazida à vida novamente 
no dia da ressurreição. 
 
Quem fez o bem nesta vida se contará 
entre o povo dos jardins do céu e da 
felicidade, e quem fez o mal, se contará 
entre o povo da punição e do inferno. 
 
Quanto à justiça divina (adl), os xiitas 
creem que Deus é justo e não defrauda 
ninguém e também não age sem 
propósito. Quanto ao Imamato, os xiitas 
creem que o Profeta do Islam, 
Muhammad, nomeou doze sucessores e 
disse: “Os sucessores (khulafa) depois 
de mim serão doze”. 
 
A palavra “shi’a” é derivada de uma 
palavra árabe que significa “seguir”. A 
palavra shi’a é mencionada no Alcorão 
Sagrado em referência aos seguidores 
de Noé (as) como Deus diz: “E, decerto, 
dentre os seus seguidores (shi’a) estava 
Abraão”. O Profeta (s) aplicou o nome 
shi’a aos seguidores do Imam Ali (as) e 
os batizou com esse nome e isso é 
relatado tanto por historiadores e 
tradicionalistas das escolas xiitas e 
sunitas em seus livros que o Profeta (s) 
disse: “Ó Ali, vós e vossos shi’a 
(seguidores) são os que triunfarão”. 
 
 
 

Fontes da Lei Islâmica 
 
Os xiitas creem que as fontes das quais 
a Lei Islâmica é derivada são quatro: 
1. Alcorão Sagrado 
2. A Tradição (sunnah) que são os ditos, 
atos e ratificações do Mensageiro de 
Deus, Muhammad (s), e dos infalíveis 
Imames da sua família (Ahl al-Bait) (as). 
3. Consenso (ijma) 
4. Razão. É relatado que “Deus possui 
duas provas (sobre a humanidade): uma 
externa que são os profetas e uma 
interna que é a razão”. 
 
Liberdade Islâmica 
 
Os xiitas creem que liberdade é uma das 
principais aspirações do Islam, pois Deus 
enviou seu nobre Profeta Muhammad 
(s): 
 
“Extrair os pesados fardos e os grilhões 
que havia sobre eles”.  
 
O muçulmano, portanto, tem total 
liberdade para expressar a sua opinião, 
escrita ou falada, assim como possui 
total liberdade em seus contratos 
sociais, para viajar, para casar e para 
comerciar. 
 
Essa ampla escala de liberdade que o 
Islam fornece ao seu povo prepara o 
ambiente prático e psicológico para o 
sucesso nos seus esforços, de modo que 
a sociedade islâmica cresça e se 
desenvolva. 
 
Fonte: Imam Muhammad Shirazi  

“Xiismo e Xiitas “ 

Tradução: Ahmad Sadiq, 2009 
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ISLAM:  

UNIDADE OU UNIDADE OU UNIDADE OU UNIDADE OU 

DIVERSIDADE?DIVERSIDADE?DIVERSIDADE?DIVERSIDADE? 

 
“... e vos dividimos em povos e tribos, 
para reconhecerdes uns aos outros...” 
(Alcorão Sagrado C. 49 - V. 13) 
 

O Islam foi revelado em uma época que 
os povos viviam imersos nas diferenças, 
e mais do que isto, viviam em confronto, 
mas a questão do confronto deu lugar 
ao reconhecer ao próximo, e ao auxilio 
no lugar da luta, e o contato no lugar do 
dar as costas. Isto se deu graças aos 
ensinamentos de união do Islam, então, 
o resultado foi o surgimento da nação 
grandiosa que 
apresentou dádivas 
civilizadas, ao mesmo 
tempo em que 
protegeu os seus 
povos de qualquer 
injustiça, e tal nação 
se tornou respeitada 
em todo o mundo 
sendo considerada 
um ponto de 
autoridade diante dos 
olhares dos tiranos e 
arrogantes. 
 

E tudo isto não foi 
conquistado senão 
somente com a união, 
e a interligação de 
seus povos, que 

alcançaram este entendimento debaixo 
da sombra do Islam, mesmo com as 
diferenças de sexo, visão, cultura ou 
costume. Pois bastava se unir pelos 
princípios, bases, obrigações e deveres, 
pois a união é força, e a desunião é 
fraqueza. A questão foi se 
desenvolvendo até chegar ao ponto do 
reconhecer se tornar se ignorar, e do 
entendimento se tornar desacordo, e os 
grupos negavam uns aos outros, os 
grupos atacavam uns aos outros, e 
então a honra foi se abolindo, a força foi 
se acabando e a autoridade foi 
decaindo, os tiranos começaram a 
desvalorizar tal nação líder, até que 
dentro dela se infiltraram as raposas e 
os abutres, e se estabeleceram em seus 
lares os piores dos homens e os 
amaldiçoados por Deus, os mais 

Fonte: EletronicResistence on Twitter 
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 malignos da humanidade, então, as suas 

riquezas foram tomadas, e seus 
santuários ofendidos, as suas mulheres 
passaram a ficar debaixo da vontade dos 
tiranos, e quedas após quedas e 
derrotas após derrotas vieram, em 
períodos antigos derrotas na Andaluzia, 
Bukhariam, Samarqand, Tashqand e 
Bagdad, e atualmente na Palestina e no 
Afeganistão. 
 
E se a nação pedir ajuda, ninguém a 
responde, e se pedir socorro, ninguém a 
socorre, já que o remédio está em outro 
lugar, pois como diz o dito do profeta 
(S.A.A.S.): “Deus não quer que tenham 
sucesso senão pelos seus próprios 
esforços.” Isso significa que os assuntos 
da nação devem ser resolvidos por ela 
mesma. E hoje, a nação islâmica 
enfrenta o pior dos ataques contra a sua 
autoridade e crença, contra sua união, 
este ataque se dá através da infiltração 
de divergências entre as suas seitas e 
suas diferentes opiniões. O perigo é que 
estes ataques estão dando frutos e 
resultados. Será que não chegou a hora 
de se unir mais e fortalecer os 
relacionamentos, mesmo tendo 
diferenças e diversidades nas opiniões? 
Se unir com base no Alcorão e na 

Tradição (Sunnah) como fontes de suas 
legislações, e também se unir com base 
na profecia, na fé e na crença na 
eternidade, assim como também com 
base na oração, no jejum, na 
peregrinação, no Zakat, no Jihad, na 
legislação que regula o lícito e o ilícito, e 
também na questão do amor ao profeta 
Mohammad (S.A.A.S.) e aos Ahlul Bait 
(A.S.) como exemplos e lideranças, e na 
desaprovação de seus inimigos (do 
Profeta e dos Ahlul Bait). Será que todas 
estão questões devem nos unir e nos 
fortalecer ou nos enfraquecer? 
 
Pois todas elas são iguais aos dedos das 
mãos, todos os dedos se originam da 
mão, mesmo tendo tamanho e grossura 
diferentes. Ou podemos dar o exemplo 
do corpo, ele tem diversos órgãos e 
partes, mas cada uma cumpre uma 
obrigação e todas elas são necessárias 
para formar a personalidade e a 
existência humana. E talvez, a 
comparação da nação islâmica a uma 
única mão, ou a um único corpo é a 
expressão da pura realidade. 
 
Os grandes líderes islâmicos de várias 
seitas viviam antigamente em harmonia 
lado a lado, sem confrontos e 

Fonte:Khamenei.ir 
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problemas, e muitas vezes auxiliavam-
se e cooperavam uns com os outros. E 
um explicava o seu livro ao outro, fosse 
ele literal ou jurídico, e um foi aluno do 
outro ou guiou um ao outro, um apoiou 
um ao outro, e um autorizou o próximo 
a narrar dele ou dos seus livros as regras 
da sua seita, um orou atrás do outro, e 
um foi líder do outro, um pagou o Zakat 
ao outro, e um reconheceu a seita do 
outro. E mais do que isto, todos os 
seguidores destas seitas viviam um ao 
lado do outro, com amor e harmonia, 
sem confrontos e problemas, mesmo 
tendo algumas críticas e diferenças, mas 
sempre eram críticas educadas, e 
respeitosas, e as respostas eram 
cientificas e racionais. 
 
Historicamente, há muitos fatos que 
comprovam esta realidade, a 
colaboração profunda e intensa entre as 
seitas. Os líderes islâmicos deram o mais 

alto grau de exemplos nestes fatos, na 
questão do auxílio na cultura e 
costumes islâmicos, da mesma forma 
que deram os maiores exemplos na 

liberdade das seitas, isto foi o que atraiu 
a confiança e o respeito de todo o 
mundo. Não é nada difícil que os líderes 
da nação se unam para dialogar em 
tranquilidade e com muita objetividade, 
com dedicação e boa intenção, mesmo 
com a diferença entre eles, isso para 
conhecerem a fundo as diferenças e 
diversificações de cada seita e com isso 
conhecerem os motivos de tais 
diferenças. 
 
Da mesma forma que é muito 
importante e racional que cada seita 
expresse sua crença, suas posições e 
opiniões, jurídicas e teóricas, num 
ambiente de liberdade e sinceridade, 
para esclarecer tudo que a contradiz, 
seja em termo de acusações ou dúvidas, 
com o intuito de que todos conheçam os 
pontos de concordância e discordância, 
e para que saibamos que os pontos que 
unem os muçulmanos são maiores em 

número do que os 
que os separam. E 
este trabalho é 
mais um passo 
nesta caminhada, 
para que seja 
evidenciada a 
realidade e todos 
a conheçam da 
forma que ela é, e 
todo êxito vêm 
apenas de Deus. 
 
 
 
 

Fonte: Sheikh Jafar Al-Hadi 
“A realidade como ela é” 
Elaboração e Supervisão: 
Sheikh Taleb Hussein Al-Khazraji,2007

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte:Khamenei.ir 
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 XIITAS: UM NOVO XIITAS: UM NOVO XIITAS: UM NOVO XIITAS: UM NOVO 

MANDATO NO CAMPO MANDATO NO CAMPO MANDATO NO CAMPO MANDATO NO CAMPO 

DOS DIREITOS HUMANOSDOS DIREITOS HUMANOSDOS DIREITOS HUMANOSDOS DIREITOS HUMANOS    
 
O termo "Anti-xiismo" significa 

preconceito contra ou ódio dos 

muçulmanos xiitas. 

O termo foi introduzido pela primeira 

vez pela Observatório Xiita de Direitos 

(Shia Rights Watch – Washington – USA)  

em 2011. O ato de anti-xiismo, no 

entanto, tem uma longa história. 

 
Xiitas na História 

 
Os xiitas têm uma longa história de 
enfrentar a injustiça. Desde a morte do 
Profeta do Islam, o Profeta Muhammad 
(a paz esteja com ele), os xiitas 
enfrentaram discriminação porque 
criticaram os califas por atos injustos e 
violentos. Os xiitas defendiam a não-
violência e a igualdade de direitos 
humanos para todos; Os califas, por 
outro lado, negligenciaram os direitos 
humanos básicos das pessoas. 
 
 

 
 
O crescimento dessas diferenças 
ideológicas levou à formação de grupos 
extremistas anti-xiitas, como as seitas 
Wahabbi, Salafi e Nasebi. Muitos xiitas 
perderam sua liberdade, dignidade e 
vidas ao longo da história nas mãos de 
tais grupos. Onze dos doze Imames 
xiitas e seus companheiros foram 
assassinados por grupos anti-xiitas ou 
ditadores. Pode-se concluir que o anti-
xiismo tem sido uma ameaça aos xiitas 
desde a morte do profeta Maomé. 
 

Situação atual 

 
Nos últimos anos, com o apoio 
financeiro da Arábia Saudita, o anti-
xiismo aumentou dramaticamente em 
todo o mundo e inclui: a demolição dos 
Santuários xiitas na Arábia 
Saudita; Ataques contra domicílios xiitas 
no Bahrein; O assassinato em massa de 
xiitas no Paquistão; Bombas em áreas 
povoadas por xiitas na Síria e no 
Iraque; Ataques dirigidos contra os 
xiitas e alauitas em Damasco; e a 
destruição de casas xiitas na Indonésia e 

Fonte :Financial Times 
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 pressão sobre xiitas na Malásia  para 
converter. 
Assassinato e deslocamento forçado no 
entanto, não são a única manifestação 
de anti-xiismo. O anti-xiismo é 
encontrado em outras formas, 
incluindo, mas não limitado a: 
 
Fé: algumas seitas consideram os xiitas 
não-crentes (Kuffar); 
 
Economia: os xiitas são incapazes de 
subir para empregos de alto nível do 
governo, nem podem manter posições 
econômicas críticas no Bahrein e na 
Arábia Saudita; 
 
Social: os xiitas são excluídos da 
participação na sociedade dominante na 
Malásia; 
 
Subjugação: Em algumas partes do 
mundo, os xiitas são tratados como 
cidadãos de segunda classe; 
 
Anti-xiismo: um fenômeno crescente 

 
O anti-xiismo está ganhando apoio em 
muitos lugares, o que é um sério motivo 
de preocupação. Como a ideologia 
odiosa continua a se espalhar, infiltrou-
se meios de comunicação e 
organizações de direitos humanos que 
continuam a ignorar a situação dos 
muçulmanos xiitas. 

 

Anti-xiismo e mídia 
 
O exemplo mais moderno e 
decepcionante do anti-xiismo pode ser 
testemunhado na cobertura da mídia, 
ou falta dela, do sofrimento xiita. Desde 
a Primavera Árabe, os xiitas foram 
ameaçados por extremistas, milhares 
foram assassinados e feridos, muitas 
mulheres e crianças xiitas foram presas 
e torturadas, e locais históricos foram 
demolidos e profanados. 
 
No entanto, muitos meios de 
comunicação mantêm silêncio em face 
de tais atos desumanos contra 
muçulmanos xiitas. 
 
Organizações Anti-xiitas e de Direitos 
Humanos 
 
Desde o início da revolta de 2011 no 
Oriente Médio, quando o anti-xiismo se 
acendeu no Oriente Médio, a SRW 
entrou em contato com muitas 
organizações de direitos humanos para 
tomar medidas para deter a violência 
contra os xiitas, porém nenhuma ação 
séria foi tomada.  
 
Como resultado, o número de 
assassinatos está aumentando 
diariamente em países como Arábia 
Saudita, Bahrein, Síria, Paquistão, 
Indonésia e Malásia. Os feridos na Síria 

e no Bahrein não têm 
acesso a instalações 
médicas. Mulheres e 
crianças não têm 
segurança na Síria. Na 
Arábia Saudita, os xiitas 
não têm acesso aos seus 
direitos humanos básicos, 
como a liberdade de 
religião, uma vez que são 
considerados cidadãos de 
segunda classe sem 
absolutamente nenhuma 
liberdade.  
 

Fonte:PressTV 
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 Na Malásia, os xiitas não têm o direito 
de praticar ou ensinar sua fé em 
público.  
 
Na Indonésia, os xiitas não têm casas 
para morar depois que suas casas foram 
incendiadas por extremistas. No 
entanto, muitas organizações de 
direitos humanos mantêm silêncio e não 
se envolvem. 

"Anti-xiismo" em Dicionários 
 

Observatório Xiita de Direitos (Shia Rights 

Watch – Washington – USA) , tem orgulho 

de ser o primeiro a introduzir o "Anti-

xiismo" como uma nova entrada para os 

dicionários. 

Observatório Xiita de Direitos (Shia 
Rights Watch – Washington – USA) 
entrou em contato com vários 
dicionários em 2012 e pediu-lhes para 
adicionar anti-xiismo às suas listas de 
vocabulário. Recentemente, as 

violações dos direitos xiitas 
aumentaram em todo o mundo e é 
muito importante que os dicionários 
ofereçam a melhor palavra para definir 
crimes de ódio e discriminação em 
relação aos muçulmanos xiitas. Urban, 
Merriam Webster e dicionários Collins 
saudou a nova terminologia. 
 
A SRW aprecia os Dicionários Urban e 

Merriam Webster 
por sua rápida 
resposta e convida 
todas as 
organizações de 
direitos humanos 
e meios de 
comunicação a 
usar o "Anti-
xiismo" ao 

denunciar 
violações de 
direitos humanos 
em relação aos 

muçulmanos xiitas. 
 
SRW e Anti-Xiismo 

 
SRW insiste em que o termo "anti-
xiismo" deve ser usado no que diz 
respeito a crimes contra os xiitas. O 
mundo está testemunhando esses atos 
hediondos que são levados a cabo em 
uma abordagem prejudicial e 
sistemática em direção aos xiitas através 
do mundo. O termo "anti-xiismo" e suas 
derivações oferecem uma descrição 
realista dos eventos e seu impacto, e 

reconhecem a perseguição que visa 
os xiitas como um grupo, 
unicamente com base em suas 
crenças. Esses crimes são atos 
graves e injustos que ameaçam a 
vida e o sustento dos xiitas. Essas 
ameaças devem ser reconhecidas e 
devem ser interrompidas 
imediatamente. 
Fonte: Shia Rights Watch, 2016 

Fonte:Libération 

 

Fonte:Libération 

 

Fonte:Libération 
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 MUHAMMAD BAQIR ALMUHAMMAD BAQIR ALMUHAMMAD BAQIR ALMUHAMMAD BAQIR AL----

SADR (O HOMEM QUE SADR (O HOMEM QUE SADR (O HOMEM QUE SADR (O HOMEM QUE 

DESAFIOU SADDAM DESAFIOU SADDAM DESAFIOU SADDAM DESAFIOU SADDAM 

HUSSEIN)HUSSEIN)HUSSEIN)HUSSEIN)    
 

Muhammad Baqir al-Sadr (Árabe:  السید

 foi um clérigo xiita e ,(محمد باقر الصدر
filósofo iraquiano, fundador ideológico 
do Islâmica. Ele é o sogro de Moqtada 
al-Sadr e primo 
de Mohamed Sadeq al-
Sadr e do imame Musa al-
Sadr. Seu pai, Haydar al-
Sadr, foi uma das maiores 
autoridades xiitas do 
Iraque no século XX. Sua 
linhagem vem desde o 
profeta Maomé, pelo 
sétimo Imam xiita, Musa 
al-Kadhim.  

 

Assim como os outros 
membros de sua família, 
ele lutou para instalar 
um Estado Islâmico no 
Iraque. Al-Sadr foi preso 
por participar de 
atividades anti-
baathistas e conspirar para 
derrubar o regime 
de Saddam Hussein. Ele foi 
executado a mando do 
ditador iraquiano em 
1980.  

Biografia 

Ele nasceu em al-
Kazimiya, Iraque, na 
proeminente família Sadr que se origina 
de Jabal Amel no Líbano. Seu pai morreu 
em 1937, deixando a família sem 
recursos financeiros. Em 1945 a família 
mudou-se para a cidade sagrada 
de Najaf, onde al-Sadr iria passar o resto 
de sua vida. Ele foi uma criança 
prodígia que, aos dez, estava realizando 

palestras sobre Islam, e aos onze, 
estudou lógica. Aos 24 anos, escreveu 
um livro para refutar a 
filosofia materialista, completou seus 
estudos teológicos em seminários 
religiosos aos 25 de idade, quando 
começou a lecionar. 

Seus primeiros trabalhos foram críticas 
ao marxismo que apresentavam ideias 
iniciais de uma teoria islâmica 
alternativa de governo. Talvez seu 
trabalho mais importante foi Iqtisaduna 

“A nossa Economia” e Falsafatuna “A 
nossa Filosofia”, as obras eram críticas 
tanto ao socialismo como ao 
capitalismo. Posteriormente às 
publicações, Sadr foi designado pelo 
governo do Kuaitiano para avaliar como 
a riqueza petrolífera do país poderia ser 
gerida de acordo com os princípios 

Fonte: Alchetron 
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 islâmicos. Isto levou a um grande 
trabalho sobre o sistema bancário 
islâmico que ainda constitui a base para 
os bancos islâmicos contemporâneos. 

Isso atraiu a atenção do Partido Baath, 
que resultou em inúmeras prisões do 
Ayatollah. Por muitas vezes subjugado à 
tortura durante suas prisões, no entanto 
continuou seu trabalho depois de ser 
libertado.  

Em 1977, ele foi novamente preso após 
os levantes em Najaf, mas foi libertado 
mais tarde devido à sua imensa 
popularidade. Após a sua libertação no 
entanto, ele foi colocado em prisão 
domiciliar. Em 1980, depois de escrever 
na defesa da Islâmica, Sadr foi 
novamente preso, torturado e 
executado pelo regime de Saddam 
Hussein. Ele foi 
forçado a assistir 
a tortura e 
assassinato de 
sua irmã, Amina 
bint Sadr al-
Huda.  

Foi alegado que 
Sadr foi morto 
com um prego 
de ferro 
martelado em 
sua cabeça e, em 
seguida, tendo 
seu corpo 
incendiado Baqir 
al-Sadr foi 
enterrado em Wadi-us-Salaam , Najaf . 

Usando seu domínio do Alcorão e sua 
abordagem inovadora na exegese, Al-
Sadr extraiu dois conceitos do texto 
alcorânico em relação a governança: al-
Insan Khilafat (O homem como herdeiro 
de Deus) e shahadat al-Anbiya (Profetas 
como testemunhas). 

Al-Sadr explicou que ao longo da história 
houve duas linhas: A linha do homem e 
a linha do Profeta. O primeiro é o khalifa 
que herda a terra de Deus; o último é 
o shahid (testemunha).  

Al-Sadr demonstrou que Khilafat 
(governança) é "um direito dado a toda 
a humanidade" e explicou que ele é uma 
obrigação dada por Deus para a 
humanidade " cuidar do mundo e 
administrar os assuntos humanos '. Este 
foi um grande avanço da teoria política 
islâmica. Enquanto Al-Sadr identificou 
khilafa como a obrigação e direito do 
povo, ele usou uma exegese de base 
ampla de um verso do Alcorão para 
identificar a responsabilidade da 
supervisão em um Estado islâmico: Em 
primeiro lugar, os Profetas 
(Anbiyá); segundo, os imãs, que são 
considerados uma continuação divina 
(rabbani) dos Profetas nesta linha; e 
por, último a Marja`yyah (a orientação 
dos marjas).  

Enquanto as duas funções de Khilafa 
(governança) e Shahada 
(supervisão) foram unidos 
durante os tempos dos profetas, 
os dois se afastaram durante a 
ocultação de modo que 
o khilafa foi dado à comunidade 
(Ummah) e shahada para os 
estudiosos.  

Al-Sadr também apresentou 
uma aplicação prática do khilafa, 
na ausência do décimo segundo 
Imam, argumentou que 
aplicação prática da Khilafa 
(governança) é necessária para o 
estabelecimento de um sistema 
democrático pelo qual o povo 
elege regularmente os seus 

representantes no governo:  

"A teoria islâmica rejeita a monarquia, 
bem como as várias formas de governo 
ditatorial; Rejeita também os regimes 
aristocráticos e propõe uma forma de 
governo que contenha todos os 
aspectos positivos do sistema 
democrático ". Ele continuou a defender 
este ponto até seus últimos dias: 

"Por último, exijo, em nome de todos e 
em nome dos valores que defendem, 
que permitam às pessoas a 

Fonte: WikiShia 
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 oportunidade de exercerem 
verdadeiramente o seu direito de dirigir 
os assuntos do país através da 
realização de eleições em que um 
conselho que represente a Ummah 
(pessoas) possa realmente emergir. “  

Al-Sadr foi executado por Saddam 
Hussein em 1980, antes que ele fosse 
capaz de fornecer todos os detalhes do 
mecanismo para a aplicação prática do 
conceito shahada  (testemunha) em um 
Estado islâmico. Alguns textos 
sobre shahada podem ser encontrados 
nas obras de Al-Sadr. 

Em seu texto "O papel dos imames xiitas 
na reconstrução da sociedade islâmica", 
Al-Sadr ilustra o alcance e as limitações 
da shahada , usando o exemplo do 
terceiro xiita Imam, Hussein ibn Ali (o 
neto do Profeta), que se levantou 
para Yazid , o governante da época. Al-
Sadr explica que Yazid não estava 
simplesmente indo contra os 
ensinamentos islâmicos, como muitos 
governantes antes e depois dele tinham 
feito, mas ele estava distorcendo os 
ensinamentos e tradições do Islam e 

apresentando suas ideias desviadas 
sobre o Islam. Este, portanto, é o que 
levou Imam Hussein a intervir para 
desafiar Yazid, a fim de restaurar os 
verdadeiros ensinamentos do Islam, e, 
consequentemente, nas palavras de Al-
Sadr, o shahid (uma pessoa que 
executa a shahada ou supervisão) deve 
"proteger as doutrinas corretas e 
observar que os desvios não crescem ao 
ponto de ameaçar a própria ideologia". 

Al-Sadr tem um filho, Jaafar, que 
terminou seus estudos islâmicos em 
Qum, mas decidiu servir seu país como 
um político do Iraque. Jaafar não 
acredita em estados religiosos, ele 
acredita que um "estado civil" no Iraque 
não deve contradizer as religiões, mas 
pelo contrário, "um regime justo deve 
ser capaz de ganhar a bênção das 
religiões". Não há desejo de vingar-se 
do brutal assassinato de seu pai, pois ele 
afirma: "Reconstruir um Iraque 
unificado, democrático e estável é a 
única maneira de se vingar". 

Fonte: Sayyid Ali Murtaza Zaidi,2015 

Fonte: Islamic Insights 
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OOOOBSERVATÓRIO XIITA DE BSERVATÓRIO XIITA DE BSERVATÓRIO XIITA DE BSERVATÓRIO XIITA DE 

DIREITOS HUMANOSDIREITOS HUMANOSDIREITOS HUMANOSDIREITOS HUMANOS    
 
O Observatório Xiita de Direitos 
Humanos (OXDIH), criado em 2016, é a 
primeira organização independente no 
Brasil dedicada a proteger os direitos 
dos muçulmanos xiitas em território 
nacional. O OXDIH é uma entidade de 
pesquisa não-governamental sem fins 
lucrativos formada por um grupo 
multidisciplinar com sede no Rio de 
Janeiro - Brasil.  
  
O Observatório visa chamar a atenção 
sobre a violação dos direitos humanos 
dos muçulmanos xiitas com o objetivo 
de dar voz aos oprimidos e 
responsabilizar os opressores por suas 
violações.  
  
OXDIH alcança seus objetivos por meio 
de investigações estratégicas apoiadas 
por uma advocacia direcionada, a fim de 
levar a cabo ações de prevenção e 
combate à intolerância e levantamento 
estatístico dessas ações 
discriminatórias. 
 

 
VISÃO 
 
Liberdade Religiosa para Todos. 
 
OXDIH promove ações em prol de uma 
sociedade pacífica para todos, 
independentemente da religião, sexo, 
raça e origem. Acreditamos que os 
muçulmanos xiitas devem ser 
reconhecidos pelos países em que 
residem como um grupo religioso. A 
discriminação deve ser combatida e 
trazida à luz sempre e onde quer que 
ocorra. Deus nos deu toda a liberdade 
de crença e o direito de viver em paz. 
  
MISSÃO 
  
NENHUM XIITA ACIMA DA LEI E 
NENHUM A XIITA ABAIXO DA LEI. 
 
OXDIH dedica-se a proteger os direitos 
dos muçulmanos xiitas no Brasil, 
defendendo as vítimas do preconceito, 
apoiando o ativismo como forma de 
combate à discriminação, garantindo a 
liberdade política e religiosa. 
Convocamos o público local e as 
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 comunidades para apoiarem a causa dos 
direitos humanos. 
Para alcançar esse fim, o 
Observatório investiga violações contra 
as comunidades xiitas para aumentar a 
consciência e combater a injustiça. 
Promovemos a mudança necessária 
através de pesquisas acadêmicas e 
publicações, com submissão de 
relatórios e artigos às esferas 
governamentais e organizações 
internacionais. Além disso, o OXDIH 
monitora continuamente os meios de 
comunicação para garantir a cobertura 
das violações dos direitos humanos. 
 
ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL 
  
O Observatório une esforços 
colaborativos de ativistas religiosos e 
etnicamente diversos além de 
profissionais voluntários que atuam na 
defesa dos direitos humanos, 
cadastrando membros ativos para 
que de forma voluntária trabalhem em 
vários locais em todo o território 
nacional. As responsabilidades dos 
membros vão desde a coleta de notícias 
e informações até a publicação de 
relatórios e artigos, a fim de defender a 
mudança. 
 
METODOLOGIA 
  
O Observatório Xiita de Direitos 
Humanos (OXDIH) acredita que a 
informação é o recurso mais valioso no 
processo de investigação. A organização 
se concentrará na coleta de 
informações através de vários meios: 
 - Entrevistando vítimas, testemunhas 
e familiares; 
- Analisando relatórios de várias 
organizações de defesa dos direitos 
humanos;  
- Reuniões com organizações não-
governamentais e religiosas, líderes e 
jornalistas; 
- Criação de redes de informação em 
uma ampla gama de setores sociais.  

 Com base nas informações coletadas 
das fontes acima, o OXDIH é capaz de 
identificar diferentes tipos de violações 
que incluem, mas não se limitam a: 
  

• Violação do direito à vida; 
• Prisão arbitrária; 
• Julgamento injusto e detenção ilegal; 
• Abuso psicológico; 
• Confisco ilícito de propriedade 

privada; 
• Demolição de centros religiosos; 
• Discriminação no emprego; 
• Discriminação educacional; 
• Discriminação midiática; 

  
OXDIH COMO UMA FONTE 
  
Jornalistas que investigam temas sobre 
o Brasil se beneficiarão do foco do 
OXIDH nas comunidades, uma vez que 
são membros importantes da 
sociedade. 

Contatos:  
oxdih@yahoo.com 
Link: 
www.centroimamhussein.com/oxdih 
Facebook: 
www.facebook.com/ObservatorioXiita/ 
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A VOZ DA DEMOCRACIA NA ARÁBIA SAUDITA: SHEIK 

NIMR BAQIR AL-NIMR 
 

A execução do Ayatollah Nimr Amin Baqir 

al-Nimr, pelo regime Saudita, mostra mais 

uma vez o perseguição e aversão de Riad 

contra os Muçulmanos xiitas de todo o 

mundo;  

O seu grande feito foi defender os direitos 

dos muçulmanos Sauditas e exigir igualdade 

de condições em todos os 

aspectos. Sua luta contra 

a opressão e injustiça 

contra os muçulmanos 

em Riad, é um exemplo 

de simbolismo histórico 

que deixa vestígios e 

mostra a violência do 

poder político dominante 

contra a oposição.  

 Os xiitas sempre foram 

perseguidos, torturados, 

mortos, e martirizados ao 

longo de sua história. 

Ayatollah al-Nimr tinha 

apelado repetidamente 

para melhorias da 

condições de vida dos 

muçulmanos xiitas 

sauditas e o fim da 

opressão do regime 

vigente, independente de 

qualquer influência 

externa. Seus esforços em chamar à 

atenção contra discriminação sistemática 

dos xiitas na área da educação, do emprego, 

no aspecto judiciário e na liberdade 

religiosa, entre outros setores, vinha 

ganhando seguidores na 

predominantemente Xiita Província 

Oriental Al Qatif. 

Nimr Baqir al-Nimr ( árabe : نمر باقر النمر  ) 
nascido em 21 de junho de 1959 , 
comumente referido como Sheikh Nimr , 
era um Sheikh xiita  na província oriental al-
Awamiyah da Arábia Saudita , cuja prisão 
e execução em 2 de janeiro de 2015 criou 

tensão diplomática entre a comunidade 
xiita e os governos sunitas no Oriente 
Médio.   

Sua popularidade era crescente entre os 
jovens por sua crítica contumaz ao refime 
Saudita. 

Em 2009, ele criticou as autoridades 
sauditas e sugeriu que, se os xiitas 
sauditas não tivessem os seus direitos 

respeitados, a Província Oriental deveria se 
separar do reinado, a autoridades sauditas 
responderam prendendo al-Nimr e outras 
35 pessoas partidários de sua causa.  

No ano de 2011, al-Nimr pediu aos 
manifestantes para resistirem as balas da 
polícia usando "o rugido da palavra" ao 
invés da violência, e pôde prever o colapso 
do governo caso a repressão continuasse.   

Em 8 de julho de 2012, a polícia saudita 
atirou em al-Nimr, na perna, e prendeu-o 
sob falsa alegação de uma possível "troca de 
tiros". A polícia saudita disparou contra 
uma multidão de milhares de pessoas que 

Fonte: fpif.org 

 



 

1
8

 protestavam contra a prisão de al-Nimr, 
matando dois homens, Akbar al-Shakhouri e 
Mohamed al-Felfel. Após esse fato Al-Nimr 
iniciou uma greve de fome amplamente 
divulgada com suspeita de atos de tortura 

pelo regima.  O Centro Asharq para os 
Direitos Humanos expressou preocupação 
com a saúde de al-Nimr durante sua greve 
de fome em 21 de agosto, pedindo apoio 
internacional para permitir o acesso da 
família, advogado e ativistas de direitos 
humanos.   

Em 15 de outubro de 2014 al-Nimr foi 
condenado à morte pelo Tribunal Penal 
Especializado por "buscar" interferência 
estrangeira a sua causa na Arábia Saudita, 
desobedecendo seus governantes e por 
supostamente portar armas contra as 
forças de segurança. Seu irmão, 
Mohammad al-Nimr, foi preso no mesmo 
dia por “twittar” informações sobre a 
sentença de morte.  Al-Nimr foi executado 
no dia 2 de Janeiro de 2016, juntamente 
com 46 outros ativistas.  Sua execução foi 
condenada pela República Islâmica do Irã, e 
pela comunidade xiita em todo o Oriente 
Médio, bem como por personalidades 
ocidentais e sunitas que se opõem ao 
sectarismo. Após a execução, o governo 

saudita, negou-se a entregar o corpo para a 
família.  

Al-Nimr se tornou Sheikh de al-
Awamiyah em 2008, estudou por cerca de 
dez anos em Teerã e Síria. Inicialmente, ele 
seguiu o Ayatollah Mohammad Hussaini 
Shirazi e a partir de 2008, 
Ayatollah Mohammad Taqi al-Modarresi.   

A partir de 2008 , ele se torna independente 
dos dois principais grupos políticos 
do Província Oriental: Islahiyyah 
e Hezbollah Al-Hejaz ( Hezbollah do Hejaz).  

Al-Nimr acreditava que os Ayatollahs xiitas 

não deviam promover a violência e 

"assassinato em nome de Deus" sendo um 

grande defensor da ideia de eleições 

democráticas na Arábia Saudita. 

Em agosto de 2008, ele disse que via os 

cidadãos norte-americanos como um aliado 

natural dos xiitas, pois o pensamento dos 

cidadãos dos EUA e dos xiitas é "baseado na 

justiça e na liberdade".  Ele acreditava que o 

Estado saudita é "particularmente 

reacionário" e que "agitação" é necessária 

para influenciar o Estado em geral e o 

Estado saudita em particular.  

Fonte: Press TV 2016

 

 

 

 
Fonte: Alalam News Network 
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 O GENOCÍDIO 

PRATICADO PELO 

“ESTADO ISLÂMICO” 

CONTRA OS 

MUÇULMANOS 
A carnificina no Iraque continua. Quase que 

diariamente, atentados continuam a 

ocorrer no Iraque. O ISIS (Islamic State of 

Iraq and Syria - Estado Islâmico do Iraque e 

da Síria) está passando por uma batalha 

perdida em Mossul, sua última fortaleza 

remanescente no Iraque (Para saber mais 

ver artigo da Jornalista brasilera, em Mosul, 

Adriana Carranca, que acompanha e narra a 

retomada da cidade 

http://internacional.estadao.com.br/notici

as/geral,batalha-por-

mossul,10000083644). Espera-se a perda 

do controle da cidade nos próximos meses. 

No entanto, o grupo tem ainda uma 

capacidade mortal para realizar atos 

terroristas. Mesmo sem o seu chamado 

califado, ISIS continua a minar a 

estabilidade no país.  

Os atentados à bomba não são registrados 

em sua totalidade nos meios de 

comunicação internacionais e na 

consciência da comunidade internacional. O 

problema é, em parte, resultado da guerra 

que está se tornando algo normal no Iraque 

tendo seu envolvimento com terrorismo há 

mais de uma década. Um fato que chama 

atenção é que grande parte do conflito 

continua a ser enquadrado como político 

pela comunidade internacional e os seus 

meios de comunicação, que atribuem o 

surgimento do ISIS, bem como os ataques 

suicidas e conflitos, mais genericamente, à 

falta de boa governança e uma série de 

políticas desastrosas adotadas durante e 

após a ocupação americana.  

 

Esta simplificação e minimização dos 

ataques terroristas no Iraque a uma 

questão de política, no entanto, tem gerado 

graves consequências a comunidade local. 

O Iraque saiu do radar por causa da fadiga 

ocidental e da relutância em continuar 

investindo e se engajando em um processo 

político disfuncional. As divisões sectárias e 

a corrupção endêmica também forçaram os 

governos a afastarem seus recursos e 

energias das instituições iraquianas, o que, 

a longo prazo, aumentará o espaço para a 

prosperidade de grupos militantes. O 

governo Trump, por exemplo, já indicou que 

não vai mais comprometer recursos dos 

EUA para a reconstrução do Estado 

iraquiano e outros na região, no entanto, há 

uma falha em perceber que o Iraque está 

sofrendo mais do que apenas violência e 

instabilidade política.  

Esta é uma campanha contra o conjunto de 

grupos religiosos e étnicos do país. Os 

ataques terroristas no Iraque constituem 

um ataque sustentado contra grupos que 

rejeitam a ideologia e interpretação 

distorcida do ISIS em relação ao Islã.  

Grupos jihadistas, como ISIS enxergam 

curdos, yazidis , cristãos e outras minorias 

como hereges, mas são seus ataques contra 

os xiitas do Iraque (que representam maior 

parte do Iraque), que equivaleria ao que as 

Nações Unidas e outras instituições 

internacionais têm descrito como os fatores 

que coletivamente constituem um 

genocídio: "a destruição deliberada e 

sistemática , total ou parcial, de um grupo 

étnico, racial, religioso ou nacional ".  

Os alvos, escala e frequência dos 

bombardeios dirigidos aos bairros 

predominantemente xiitas do Iraque, e a 

intenção por trás deles, estão facilmente 

dentro desses parâmetros. Essas 

estatísticas refletem em grande parte 

ataques a bairros xiitas, santuários, cidades 

santas e locais de peregrinações.  Além dos 

ataques semanais contra as comunidades 

xiitas, houve ainda um grande aumento de 

ataques mortíferos coordenados a partir de 

um planejamento com a intenção de matar 

o maior número de civis possível , como  em 

julho de 2016, quando o ISIS atingiu um 

bairro xiita de Bagdá e matou mais de 300 

pessoas ou quando se tomou o controle do 

norte do Iraque em 2014, os xiitas foram 
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 vítimas de seu ataque mais mortal: mais de 

mil recrutas do exército xiita e cadetes do ar 

foram separados de seus colegas, 

torturados e mortos a sangue frio no que se 

tornou conhecido Como o massacre de 

Camp Speicher (Junho 2014). Geralmente, o 

problema para os políticos é que, uma vez 

que o termo genocídio é implantado, 

aumenta a pressão para a ação. Por 

exemplo, os Yazidis iraquianos foram alvos 

incessantes na última década. Em um único 

ataque coordenado em 2007, a Al-Qaeda no 

Iraque - o precursor de ISIS - matou mais de 

700 Yazidis, no entanto, foi somente depois 

que o ISIS tomou o controle de Sinjar , no 

norte do Iraque, em junho de 2014, que a 

campanha liderada pelos EUA para derrotar 

os jihadistas foi lançada. Os crimes contra a 

comunidade Yazidi foram reconhecidos 

como genocídio por vários governos e 

instituições internacionais. A campanha 

contra o ISIS será apenas parcialmente 

completada se os recursos internacionais 

terminarem com o esforço militar. 

Reconhecer os contínuos ataques aos xiitas 

do Iraque como genocídio não é apenas um 

imperativo moral: também ajudará a 

instruir os mecanismos legais e políticos 

através dos quais essas atrocidades 

poderão ser mais bem enfrentadas. 

Somente após essa compreensão global e 

profunda, a opinião popular poderá ser 

mobilizada em favor dos esforços da boa 

governança e estabilização do país em 

tempo de remediar as crises humanitárias 

na região e impedir que grupos como o ISIS 

reapareçam em um futuro próximo.  

Fonte: Ranj Alaaldin – The Guardian 

Tradução: Carlos Meneses 
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O MUÇULMANO DA 

AMAZÔNIA 
 

Jefferson Vieira, muçulmano, morador na 

tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e 

Peru, concedeu a Revista Minarete um 

breve relato de sua história no Islam no 

extremo norte do país em plena Floresta 

Amazônica.  

“Em 1996, quando tinha meus 16 anos, tive 

contato com muitos muçulmanos e o prazer 

de trabalhar com o libanês Haj Ihab Gazi 

Dawi, uma pessoa muito religiosa. Ele 

trabalhava em uma loja de videogame 

conhecida como Robin Hood. Neste tempo, 

Ciudad del Este, Paraguai, parecia uma 

“babel” com diversas nacionalidades 

convivendo lado a lado. Eram libaneses, sul-

africanos, iranianos, egípcios e palestinos, 

todos atuando no comércio realizando suas 

vendas para abastecer as lojas. 

Eu observava o senhor Haj Ihab em sua 

orações que fazia ali mesmo na frente de 

todos, sem se importar com o fluxo de 

pessoas. Neste momento ele parava suas 

vendas e pedia para que as pessoas 

aguardassem a sua oração. Terminando a 

sua oração ela voltava para o comércio para 

atender o público.  

Em determinado período época ele não 

ingeria nenhum tipo de alimento ou água. 

No final do ano fazíamos balanço das 

mercadorias para o pagamento de uma 

quantia aos pobres. Não tocava nas 

mulheres e dizia que era por ele ser 

muçulmano, porém o fazia com toda a 

polidez. Eu achava tudo isso muito lindo.  

Depois de um tempo meu cunhado libanês, 

me passou a explicar sobre a educação 

naquele país. Passei a entender um pouco 

mais sobre a cultura do senhor Haj Ihab. 

Contou-me sobre como foi a sua saída do 

cristianismo para abraçar 

o Islam. Falou que 

frequentava uma 

Husseinia, termo que até 

então não tinha noção 

do que era. Depois de um 

tempo me convidou para 

conhecer o local. Fiquei 

extasiado com a 

Husseinia que nada mas 

era que um local de 

congregação dos 

muçulmanos xiitas usado 

para orações e também 

para as cerimônias de 

recordação em especial 

do mês Muharram. O 

local estava repleto de pessoas cujo o 

objetivo era rezar a Deus. 

Tive a oportunidade de conversar com o 

Sheik (líder religioso) que me doou alguns 

livros sobre o Islam e passei assim a estudá-

los. 

Desde de então, comecei a frequentar a 

Husseinia, porém ainda tinha muitas coisas 

que não entendia e ficava com vergonha de 

perguntar. Naquela época lembro que eu 

era o único brasileiro que frequentava, 

tinha alguns outros porém todos 

descendentes de árabes nascido no Brasil. 

A barreira do idioma após as orações era o 

que mais atrapalhava a compreensão sobre 

o Islam pois não entendia absolutamente 

nada de árabe. Comecei assim a me afastar 

até que deixei de frequentar o local. 

Após essa experiência servi o Exército 

Brasileiro durante 6 anos. Sai de lá abri uma 

empresa de informática que não prosperou 

Crédito: Jefferson Vieira 
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 e fiz diversos concursos públicos, até que 

consegui passar em um porém com um 

salário bem baixo. Cansado desta situação 

resolvi arriscar e morar 3 meses na Itália na 

esperança de um trabalho melhor. Porém o 

sonho não prosperou. Tive a infelicidade de 

retornar devido à crise mundial que abalou 

a Europa. Fui portanto obrigado a voltar 

para o Brasil. Com inúmeros problemas 

além da falta de trabalho no retorno ao país, 

fui surpreendido e nomeado para um 

concurso federal na tríplice fronteira 

amazônica: Tabatinga-AM, divisa com 

Colômbia e Peru. Em 2010 cheguei na 

cidade, no meio da Floresta Amazônica. 

Uma cidade simples com cerca de 65 mil 

habitantes muito receptiva e que hoje atrai 

diversos turistas vão a região para conhecer 

as belezas naturais da Amazônia.  

Nesta cidade conheci um judeu, não 

conhecia nenhum até 

então, onde 

começamos uma 

amizade. Ele me 

ensinou muito sobre a 

Torah, Pentateuco 

bíblico, sobre a 

unicidade de Deus, 

Moisés, como eles 

rezavam e várias outras 

coisas de sua cultural. 

Em 2016 foi então que 

comecei a estudar na 

internet sobre os conflitos árabe-israelense 

e entender um pouco mais sobre os dois 

lados dessa história. 

Um belo dia, na cidade colombiana de 

Letícia que faz fronteira com Tabatinga-AM, 

encontrei uma senhora que usava hijab 

(Véu Islâmico). Fiquei surpreso pois não era 

algo comum na região. Só tinha visto, até 

então, na região sul do Brasil muçulmanas 

com hijab. Não me contive e fui 

cumprimentar a senhora. Conheci assim na 

Amazônia uma família muçulmana, a 

senhora Fátima e seu esposo Luiz Diaz. 

Ambos eram muçulmanos sunitas (Ahlul 

Sunna) da escola Hanafi. Mantivemos 

contato e tive oportunidade de aprender 

mais sobre o Islam com essa família. 

Graças a essa amizade e a pesquisas 

descobri que o fundador desta escola foi 

discípulo do Imam Jafar (AS), 

descendente do Profeta, que deu nome à 

principal escola de jurisprudência Xiita: 

Escola Jaffarita Duodecimal. 

Após esse encontro, descobri na cidade 

de Tabatinga-AM, a existência de alguns 

muçulmanos palestinos comerciantes de 

calçados que chegaram na década de 80 

na região. 

Apesar da presença de alguns 

muçulmanos na região, o 

desconhecimento por parte dos 

moradores da cidade onde moro sobre o 

islam é muito grande. O fato de não existir 

um centro islâmico na região faz com que a 

única fonte de informação seja a mídia. 

Alguns moradores ainda acreditam que 

Fonte: Wikepedia 

Crédito: Jefferson Vieira 
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 Islam é religião exclusiva dos árabes e que 

não existem brasileiros muçulmanos. 

O encontro coma família do senhor Luiz Diaz 

me fez retornar aos estudos sobre o Islam. 

Passei a acessar sites na internet para 

aprofundamento, sendo o site do Centro 

Islâmico no Brasil (Arresala) uma grande 

fonte de ajuda. Passei a pesquisar mais e 

mais sobre o Islam sendo que o mais me 

chamava a atenção era a temática sobre a 

Unicidade de Deus pois tanto judeus quanto 

muçulmanos acreditam que Deus é Uno, e 

não há outra divindade além dele.  

Meus estudos sobre o Islam seguiram. Não 

deixava de me apoiar nas leituras bíblicas 

para verificar que o Alcorão corroborava 

muitas de suas passagens. Nos relatos 

bíblicos sobre Deuteronômio 18:18 "Do 

meio de seus irmãos lhes suscitarei um 

profeta semelhante a ti..." vi que Mohamad 

(s.a.w.s) era o Profeta que Moisés (AS) se 

referia nesta passagem.   

Outro trecho bíblico que me chamava 

atenção era João 16:7, onde Jesus (AS) 

disse:  

"Todavia digo-vos a verdade, que vos 

convém que eu vá; porque, se eu não for, 

o Consolador não virá a vós; mas, quando 

eu for, vo-lo enviarei"  

A vontade de ser muçulmano estava 

crescendo muito pois via a crença através 

da lógica, como ensinamento Divino para as 

suas criaturas.  

Decidi portanto abraçar o Islam e fiz a 

shahada (uma citação islâmica que as 

pessoas fazem para declarar a crença na 

unicidade de Deus e a aceitação 

de Muhammad como o selo dos profetas de 

Deus) junto ao casal colombiano. Desde 

então me considero um Muçulmano Xiita. 

Faço minhas orações todos os dias e 

procuro seguir os pilares dessa crença. 

Talvez as pessoas perguntem o motivo que 

me levou a abraçar o Islam xiita: A vasta 

literatura, as provas e tradições do Profeta 

Mohamad (saas) e sua sagrada família, o 

evento de Ghadir, que designou Ali Ibn Abi 

Talib (AS) como seu legítimo 

sucessor e Imam para a 

comunidade muçulmana, e 

também a sua bibliografia 

imaculada foram elementos 

fundamentais para raciocinar 

sobre que escola seguir. 

Hoje sigo estudando a cada 

dia, pois o Islam é algo vivo que 

sempre se renova e se 

aprende. 

A grande distância geográfica 

das comunidades islâmicas 

dificulta o aprendizado. Aqui 

na região não tem mesquita ou Husseinia 

mas graças à internet, redes sociais e sites, 

tenho contato com muçulmanos de todo o 

mundo. Eu falo que minha família cresceu 

rapidamente, são libaneses, colombianos, 

iranianos, argentinos, todos em uma grande 

irmandade, uma grande família. Quando 

tenho algumas dúvidas recorro aos Sheiks 

Hussein Khaliloo (São Paulo-SP), Mohamad 

Kalil (Foz do Iguaçu-PR), Sheik Qomi (Qom-

Irã) e também do Centro Cultural Imam 

Hussein (CCIH) no Rio de Janeiro, grande 

parceiro nesta jornada. Agradeço a cada um 

deles, e quem quiser entrar em contato 

comigo envie um email para 

fozjota@gmail.com ou mensagem para 

+5597981054601.  

Assalamu Aleikom” 

Vista Tabatinga(AM)  

Fonte: ronguapi.wordpress.com 
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