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CARO LEITOR, 

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

que procura trazer ao público leitor 

informações preciosas sobre a atualidade, 

história, ciência e política islâmica. Nosso 

objetivo é mostrar uma imagem mais 

diversificada e plural do islamismo, fugindo do 

lugar comum do noticiário cotidiano, em que 

ele é, invariavelmente, ligado à intolerância e 

violência. 

Gostaríamos de agradecer a todos que tem 

divulgado, lido e nos mandado várias 

sugestões de temas. Esperamos poder agradar 

o nosso público leitor. 

Que a paz esteja convosco! 

O Editor 
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 Rússia Muçulmana? 

Oleg Egorov,  

O Islã está entre as religiões mais 

importantes do país, com o maior número 

de adeptos após o cristianismo ortodoxo. 

Um dos mais proeminentes representantes 

do Islã na Rússia, Rawil Gaynetdin, que 

lidera o Conselho Russo de Muftis, 

provocou controvérsia em março de 2019, 

quando afirmou que o número de pessoas 

que se convertem ao Islã cresceria no país 

durante as próximas décadas. 

"De acordo com especialistas de 

competência incontestável, em 15 meses, 

cerca de 30% da população russa será 

muçulmana", disse então Gaynetdin. 

Segundo pesquisas recentes da organização 

de opinião pública FOM, hoje, os 

muçulmanos representam 7% da população 

da Rússia, ou seja, quase 10 milhões de 

pessoas, embora várias organizações 

muçulmanas critiquem essas estimativas e 

afirmem que elas estão abaixo da realidade. 

“Os muçulmanos estão dando à luz mais 

crianças [do que cristãos ortodoxos]. Os 

tchetchenos ou os inguches [povos 

predominantemente muçulmanos do norte 

do Cáucaso] têm cerca de oito filhos por 

família. Até 2050, a Rússia ficará sem russos 

[étnicos]. Haverá apenas outros povos 

vivendo aqui - tchechenos, inguches, 

árabes”, afirma o chefe da Comissão 

Patriarcal de Família, Proteção à 

Maternidade e infância, Dmítri Smirnév. 

Os cientistas, porém, não concordam com 

essa visão apocalíptica de Smirnóv. O 

demógrafo Borís Deníssov, da Universidade 

Estatal de Moscou, disse ao canal de 

televisão 360 TV que a declaração é 

“ridícula”. 

“Os russos não diferem de outras nações 

em termos de fertilidade. Em 2050, os 

tchetchenos e os inguches também terão 

menos filhos do que hoje. Essa é uma 

tendência global”, disse. 

“Os muçulmanos estão dando à luz mais 
crianças [do que cristãos ortodoxos]. Os 
tchetchenos ou os inguches [povos 
predominantemente muçulmanos do norte 

Muçulmanos fazem oração matinal na celebração do Eid al-Adha em Moscou. 
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 do Cáucaso] têm cerca de oito filhos por 

família. Até 2050, a Rússia ficará sem russos 
[étnicos]. Haverá apenas outros povos 
vivendo aqui - tchechenos, inguches, 
árabes”, afirma o chefe da Comissão 
Patriarcal de Família, Proteção à 
Maternidade e infância, Dmítri Smirnév. 

Os cientistas, porém, não concordam com 
essa visão apocalíptica de Smirnóv. O 
demógrafo Borís Deníssov, da Universidade 
Estatal de Moscou, disse ao canal de 
televisão 360 TV que a declaração é 
“ridícula”. 

 “Os russos não diferem de outras nações 
em termos de fertilidade. Em 2050, os 
tchetchenos e os inguches também terão 
menos filhos do que hoje. Essa é uma 
tendência global”, disse. 

A história do Islam na 
Rússia? 
 

Cronologicamente, o Islã surgiu no 

território russo simultaneamente com o 

cristianismo. 

 

A cidade de Derbent, localizada 1.900 

quilômetros a sul de Moscou, é a mais 

austral e uma das mais antigas da Rússia, 

fundada no século 6 antes de Cristo. 

Derbent foi a primeira povoação 

muçulmana no território da atual Rússia. 

Os árabes capturaram Derbent no século 8 

e criaram imediatamente na cidade a base 

do Islã no norte do Cáucaso. Isso aconteceu 

muito antes da chegada dos russos, que, na 

A captura de Kazan por Ivan, O 

Terrível em 2 de outubro de 1552. 

Pintura de Grigóri Ugriumov. 
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época, viviam apenas no norte do atual 

território russo. 

A antiga Rus, Estado que precedeu a Rússia, 

teve que coexistir com seus vizinhos 

islâmicos e o processo nem sempre foi 

pacífico. A Horda de Ouro, Estado fundado 

pelos descendentes de Genghis Khan que 

forçavam os russos a pagar tributos entre 

anos 1260 e 1480, foi islamizada no século 

14. Mais tarde, quando os primeiros tsares 

estavam unificando a Rússia, lutaram contra 

os Estados muçulmanos que surgiram após 

a queda da Horda de Ouro. 

Naquela época, os primeiros muçulmanos 

se tornaram russos: em 1552, o tsar Ivan, o 

Terrível, conquistou a cidade de Kazan, 

capital dos tártaros - que, até hoje, tem a 

maior população muçulmana da Rússia. 

Nos séculos 16 e 18, a Rússia continuou a 

conquistar territórios predominantemente 

muçulmanos - ao redor do rio Volga, no 

Cáucaso, na Crimeia e, mais tarde, na Ásia 

Central. Frequentemente, os russos agiam 

com bastante crueldade. 

"Os governantes russos, junto com os 

líderes ortodoxos, estavam determinados a 

erradicar o Islã e demoliram muitas 

mesquitas e mataram muitos mulás", 

escreve o site de notícias muçulmanas da 

região do Cáucaso “Caucasian Knot”. 

Foi somente a imperatriz Catarina, a 

Grande, quem estabeleceu um órgão 

governamental oficial para tratar de 

maneira igual os muçulmanos do Império 

Russo e torná-los parte legal da sociedade 

na década de 1780. 

 

Os muçulmanos testemunharam também 

um breve período de liberdade religiosa 

após a revolução de 1905, repressão 

antirreligiosa durante o período soviético 

entre 1924 e 1991 e uma abordagem 

bastante liberal na Rússia atual. 

Homem reza na mesquita Al-Marjani , 

em Kazan. 
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 Ao contrário dos cristãos, os muçulmanos 

na Rússia não têm uma liderança 

centralizada. Esta é uma característica 

comum no Islã em geral: qualquer pessoa 

com educação religiosa o suficiente, bom 

conhecimento do Alcorão e da Sunnah pode 

se tornar pregadora e estabelecer sua 

própria escola. 

“Os muçulmanos russos consistem em três 

grupos. O primeiro é composto pelos os 

tártaros e bachquírios que vivem nas 

regiões do rio Volga e nos montes Urais; o 

segundo é composto pelos muçulmanos do 

norte do Cáucaso; e o terceiro, pelas 

minorias muçulmanas espalhadas pela toda 

a Rússia, entre elas, imigrantes de países da 

Ásia Central, do Azerbaijão e do norte do 

Cáucaso. Esses três grupos são divergem 

etnicamente, culturalmente e até em 

questões religiosas”, explica o diretor de 

pesquisas do centro Diálogo da Civilização, 

Aleksêi Malachenko, um dos maiores 

especialistas no assunto na Rússia. 

No entanto, todos esses grupos usam o 

russo como língua franca em mesquitas, 

além do tradicional árabe do Corão. 

 

“Os muçulmanos russos aderem 

principalmente ao ramo sunita do Islã, 

interpretando-o predominantemente de 

maneira mais moderada que religiosos 

extremamente conservadores, como os 

sauditas”, diz Ígor Zagárin, especialista em 

religião e professor da Academia 

Presidencial da Economia Nacional e 

Administração Pública. 

Anos de coexistência com uma maioria não 

muçulmana afetaram o Islã na Rússia, 

tornando-o bastante tolerante. Afinal, a 

Rússia não é apenas muçulmana, mas 

também ortodoxa e católica. 

Fonte: https://br.rbth.com/estilo-de-

vida/82277-russia-muculmana 

 

 

 

Muçulmanos rezam na área externa 

da mesquita Russa. 

https://br.rbth.com/estilo-de-vida/82277-russia-muculmana
https://br.rbth.com/estilo-de-vida/82277-russia-muculmana
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 Muçulmanas Negras em 
Protesto, Fé e Justiça 
Durante o Ramadã? 
Vanessa Taylor 

Neste mês, muçulmanos em todo o país 
estão mais uma vez observando o 
Ramadã. No entanto, as conversas 
tradicionais tendem a reduzir o mês sagrado 
islâmico do Ramadã a apenas um jejum de 
comida e água entre as orações 
fajr ("amanhecer") e maghrib("pôr do 
sol"). No entanto, o significado e propósito 
do Ramadã se estende muito além dessa 
simplificação excessiva. Nas Américas, em 
particular, os muçulmanos negros têm uma 
longa história de envolvimento com os dias 
sagrados islâmicos em busca de libertação. 

No Ramadã de 1835, muçulmanos africanos 
escravizados em Salvador da Bahia, Brasil, 

organizaram uma das rebeliões de escravos 
mais bem documentadas nas Américas. O 
que se tornaria conhecido como revolta do 
Malê em 1835 foi “uma luta espiritual 
organizada nas madrassas baianas , 
provocada pelo desejo de se reunir com 
líderes espirituais exilados e, em última 
instância, preservar a educação islâmica e, 
por meio dela, a fortificação espiritual”. 

Hoje, os muçulmanos negros representam 
um quinto de todos os muçulmanos nos 
Estados Unidos , e nossa história de 
envolvimento com o Islã como uma 
ferramenta para a libertação 
continuou. Infelizmente, as mulheres 
muçulmanas negras são muitas vezes 
deixadas de fora da história islâmica dos 
EUA, apenas entrando nos arquivos como 
fantasmas ou nas relações de homens 
muito mais importantes. 

Queen-Cheyenne Wade 

Estudante e Ativista 

https://yaqeeninstitute.org/margarita-rosa/duas-of-the-enslaved-the-male-slave-rebellion-in-bahia-brazil/
https://yaqeeninstitute.org/margarita-rosa/duas-of-the-enslaved-the-male-slave-rebellion-in-bahia-brazil/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/black-muslims-account-for-a-fifth-of-all-u-s-muslims-and-about-half-are-converts-to-islam/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/black-muslims-account-for-a-fifth-of-all-u-s-muslims-and-about-half-are-converts-to-islam/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/black-muslims-account-for-a-fifth-of-all-u-s-muslims-and-about-half-are-converts-to-islam/
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 Para conhecer o Islã na América, você 
precisa conhecer as mulheres muçulmanas 
negras. Para o reconhecimento desta 
história, quatro mulheres muçulmanas 
negras compartilham suas experiências com 
o Islã - como uma fonte de conforto, uma 
ferramenta para a liberação e um meio de 
sobreviver em um mundo que parece 
confrontado com todas as facetas de suas 
identidades. Suas abordagens ao ativismo 
durante o Ramadã podem ser todas 
diferentes, mas cada uma dessas mulheres 
captura o legado de muçulmanos negros 
trabalhando para a libertação. 

Queen-Cheyenne Wade, 21 anos 

A história do protesto e a mudança social e 
revolucionária dos muçulmanos negros 
estão profundamente enraizadas nos 
Estados Unidos há décadas. Durante o 
Ramadã, não é apenas a hora de pensar 
sobre sua oração, jejum e seus objetivos, 
mas também sua comunidade, a sociedade 
em que você vive e como você pode ser uma 
pessoa mais impactante. 

Protestar é algo que temos o privilégio de 
fazer nos Estados Unidos. Existem muitos 
países onde a liberdade de expressão e o 
protesto são muito difíceis. Com esse 
privilégio de poder falar, isso torna uma 
responsabilidade para muitos muçulmanos 
negros falar sobre alguns desses problemas 
e injustiças que enfrentamos - não apenas 
nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. 

Meu relacionamento com o Islã afetou 
muito minha organização. O Alcorão nos diz 
para nos curvarmos com aqueles que se 
curvam. Vivemos desse modelo e ainda 
vivemos em uma sociedade onde isso nem 
sempre é refletido. As pessoas que estão 
fazendo a reverência ou o trabalho duro 
nem sempre são apreciadas e geralmente 
exploradas. Partindo das minhas crenças no 
que me foi ensinado e como tratar as 
pessoas, então, vendo como as pessoas 
estavam sendo tratadas na minha 
sociedade e nas minhas comunidades, eu vi 
uma desconexão: "Oh, isso não parece ou 
parece certo". 

Eu vejo o dever de falar sobre as maneiras 
pelas quais os estereótipos perpetuados no 

mundo ocidental incitam a violência e o 
ódio. Estes não devem ser associados aos 
negros ou ao Islã, para começar. É por isso 
que eu incorporo meu ativismo ao Ramadã: 
para ajudar a educar sobre as injustiças com 
as quais temos que lidar como muçulmanos, 
dos estereótipos de ódio à violência em 
lugares como a China ou a Palestina, 
o complexo prisional , a brutalidade 
policial e o tratamento injusto dos negros. 

Na minha relação com o Islã posso trabalhar 
esses temas que são realmente importantes 
em minha vida. É tão bonito quando você vê 
esse tipo de relação se concretizar. Você 
está apenas vendo durante os dias santos, 
todos esses muçulmanos se levantando e 
dizendo: "É nisso que acreditamos. E é por 
isso que estamos lutando, lutando não 
apenas por nós mesmos, mas pelo mundo". 

Donna Auston, 47 

Antropólogo e escritor 

Eu me tornei muçulmana quase 30 anos 
atrás, quando eu tinha 17 anos de 
idade. Minha descoberta do Islã estava 
intimamente ligada à minha crescente 
consciência política sobre o que significava 
ser negro no Estados Unidos e no 
mundo. Eu estava lendo Malcolm X, mas 
também estava descobrindo a sério Angela 
Davis e WEB DuBois e mergulhando fundo 
na tradição intelectual e ativista negra. Isso 
me levou ao Islã. Parecia se encaixar onde 
eu queria estar no mundo, e fornecia uma 
prática espiritual que especificamente me 
dava um conjunto de ferramentas que eu 
precisava para trabalhar comigo mesma e 
trabalhar no mundo ao meu redor. 

Eu estava em um protesto da absolvição de 
George Zimmerman pelo assassinato de 
Trayvon Martin em Newark, Nova Jersey, 
que é uma cidade fortemente muçulmana 
negra . Havia um grande número de 
muçulmanos presentes, participando, 
organizando. Eu lembro que falei com uma 
irmã naquele dia que disse: “É o Ramadã e 
isso aconteceu e é aí que eu preciso estar”. 
Em outras palavras, o que significava para 
ela estar em jejum estava intimamente 
ligado à sensação de estar presente as ruas 
defendendo a justiça. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-19/how-china-is-defending-its-detention-of-muslims-to-the-world
https://daily.jstor.org/what-the-prisoners-rights-movement-owes-to-the-black-muslims-of-the-1960s/
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/traa.12095
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/traa.12095
https://njmonthly.com/articles/jersey-living/under-suspicion/
https://njmonthly.com/articles/jersey-living/under-suspicion/
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 Em 2015, o Ramadã começou com o tiroteio 
em Charleston e terminou com a morte de 
Sandra Bland (jovem negra Sandra Bland, 
de 28 anos, que morreu dentro de um 
presídio no Texas) . É uma coisa recorrente, 
essas injustiças ocorrendo na época ou 
coincidindo com o Ramadã. Para muitas 
pessoas com quem trabalhei, esses eventos 
nos lembram que isso é uma parte do que 
deveríamos trabalhar. 

O Ramadã não se limita apenas a se abster 
de comida e bebida, mas sim de defender a 
verdade. Somos lembrados em nossa 
prática pessoal de estar mais conscientes da 
língua e falar com clareza, mas isso também 
se estende à nossa ação. Certamente se 
estende às nossas ações em termos de 
protesto, porque é disso que trata o 

protesto. Trata-se de defender a verdade e 
de várias formas corporais. 

Parte do que eu entendo a adoração de um 
muçulmano consiste em um ato ritualístico 
como rezar e jejuar. Mas tão importante 
quanto, é o ato de cuidar de outros seres 
humanos, o que significa que é uma parte 
do meu dever para com o meu Criador ter 
certeza de que meus companheiros estão 
seguros. Para se certificar de que eles têm 
comida adequada, segurança e para se 
certificar de que eles não são 
assassinados. Para garantir que sua 
liberdade não seja restrita, eles não estão 
vivendo com medo. 

Em alguns casos, isso significa que estou nas 
ruas. Se há uma ação, e é aí que precisamos 
estar, então é aí que precisamos estar.  

Donna Auston 

Antropóloga e Escritora 

https://www.nytimes.com/2015/06/18/us/church-attacked-in-charleston-south-carolina.html
https://www.nytimes.com/2015/06/18/us/church-attacked-in-charleston-south-carolina.html
http://www.mtv.com/news/3123387/sandra-bland-arrest-cell-phone-footage/
http://www.mtv.com/news/3123387/sandra-bland-arrest-cell-phone-footage/
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 Quando Philando Castile foi morto (Em 6 de 
julho de 2016, Philando Castile foi baleado 
por Jeronimo Yanez, um policial de 
ascendência latina) , no dia do Eid, eu me 
lembro especificamente de pensar: nós 
vamos celebrar este Eid e então amanhã 
nós vamos realmente pegar o bastão e fazer 
o que for preciso para levar isso adiante. A 
opressão é projetada para fazer isso, apagar 
nosso brilho.Ser capaz de cultivar 
intencionalmente espaços de alegria em um 
mundo que não pretende que você tenha 
algum é em si um ato de protesto. Às vezes 
somos restringidos de muitas maneiras, 
somos cercados e temos uma ordem 
externa e um sistema que não quer que 
respiremos. Mas vamos respirar apesar 
disso. 

Nisa Dang , 25 anos 

Ativista dos direitos civis e da imigração 

Comecei a organizar em 2014 uma resposta 
ao assassinato de Michael Brown (O 
homicídio de Michael Brown ocorreu em 9 
de agosto na cidade de Ferguson, na 
periferia de St. Louis, Missouri, Estados 
Unidos. Brown, um jovem negro de dezoito 
anos de idade morreu após ser alvejado 
pelo oficial da polícia municipal Darren 
Wilson.) 

Eu sempre estive ciente das formas que a 
violência policial afeta minha comunidade, 
mas a morte de Brown foi a primeira que eu 
segui tão intensamente. Comecei a 
protestar por meses a fio, o que culminou 
com minha prisão em dezembro daquele 
ano. Depois, fui para a Palestina e atuei com 
ativistas lá. O que vi ajudou a confirmar 

Nisa Dang 

Ativista Direitos Humanos e de 

Imigração 

https://ebwiki.org/cases/philando-castile
https://ebwiki.org/cases/philando-castile
https://ebwiki.org/cases/philando-castile
https://ebwiki.org/cases/philando-castile
https://twitter.com/nisadang
http://www.mtv.com/news/1897468/michael-brown-shooting-timeline/
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 minha compreensão do impacto da 
supremacia branca, do colonialismo e do 
imperialismo sobre os negros e pardos 
como um fenômeno global e como nossas 
lutas pela libertação não estão confinadas 
às fronteiras.  

Eu vim para o Islã como uma convertida em 
2017. Embora eu tenha considerado a 
conversão por três anos até esse ponto, 
meu tempo de vida e trabalho com 
imigrantes iemenitas no Djibuti também 
ajudou a me levar a essa decisão. Foi nessa 
época que finalmente terminei a 
autobiografia de Malcolm X, que ajudou a 
eliminar o medo de ser um muçulmano 
imperfeito. Finalmente comecei a entender 
que era o processo pelo qual eu precisava 
aprender. 

Afinal, eu tinha visto e testemunhado - 
através de toda a dor, a violência, a tristeza, 
a morte - o Islã permaneceu uma constante 
para mim. O ativismo e minha experiência 
como organizador haviam me desgastado 
até os ossos. Minha decisão de converter foi 
baseada na minha necessidade 
desesperada de me ancorar em Allah. Eu 
sabia que se eu não me ancorasse e 
encontrasse algo ou alguém em quem 
acreditar, para me manter neste reino 
físico, provavelmente não passaria dos 25 
anos. 

A comunidade que eu mantenho está 
comprometida com a libertação. Eu acho 
que enquanto o nosso relacionamento com 
Allah não é necessariamente 
político. Acontece que os protestos 
costumam ocorrer durante os meses de 
verão, quando estamos observando nossos 
maiores feriados. Este é um momento em 
que devemos reavaliar nossos 
compromissos com Allah. 

Para aqueles de nós ligados a Deus através 
de protestos e ativismo, é natural que 
continuemos a aparecer para as nossas 
comunidades e para sermos líderes onde 
outros falharam. Não é agradável protestar 
enquanto você está jejuando, mas é um 
lembrete de que o trabalho que fazemos é 
urgente, ligado à fisicalidade de estar 
presente, e isso exige que apareçamos em 
nossa totalidade. 

Muitas vezes leio textos escritos por 
muçulmanos cuja fé foi formada pelo 
ativismo e vice-versa. Porque eu vim para 
Alá através de um lugar de trauma, 
quebrantamento, desespero e necessidade 
de sobreviver, sou mais atraído por textos 
escritos por pessoas que se identificam com 
essa necessidade. Não é de surpreender 
que as pessoas por trás desses tipos de 
texto sejam freqüentemente 
personalidades muçulmanas 
negras, alhamdulillah . 

Em sua autobiografia, Malcolm X disse: “Se 
eu puder morrer tendo trazido alguma luz, 
tendo exposto qualquer verdade 
significativa que ajudará a destruir o câncer 
racista que é maligno no corpo da América - 
então, todo o crédito é devido a Allah. Só os 
erros foram meus.” 

Aqueles de nós que têm sido ativos na 
comunidade entendem como os programas 
de vigilância, como o combate ao 
extremismo violento, nos colocam em 
perigo . Estou sempre ciente de pessoas 
que podem compartilhar a mesma religião 
ou o mesmo tom de pele que eu, mas que 
não têm o mesmo interesse na libertação e, 
portanto, são agentes do Estado. Isso é algo 
que estou refletindo sobre este Ramadã e 
estou orando por orientação sobre como 
podemos abordar isso como uma 
comunidade. 

Fonte: 
http://www.mtv.com/news/3124139/black
-muslim-women-protest-faith-justice-
ramadan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/alhamdulillah
https://wgnradio.com/2019/04/09/how-the-countering-violent-extremism-program-is-disproportionately-targeting-muslim-and-arab-youth-in-illinois/
https://wgnradio.com/2019/04/09/how-the-countering-violent-extremism-program-is-disproportionately-targeting-muslim-and-arab-youth-in-illinois/
https://wgnradio.com/2019/04/09/how-the-countering-violent-extremism-program-is-disproportionately-targeting-muslim-and-arab-youth-in-illinois/
http://www.mtv.com/news/3124139/black-muslim-women-protest-faith-justice-ramadan/
http://www.mtv.com/news/3124139/black-muslim-women-protest-faith-justice-ramadan/
http://www.mtv.com/news/3124139/black-muslim-women-protest-faith-justice-ramadan/
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 O Homem que escreve o 
Alcorão: Uthman Taha 
Ajib 

Você conhece Othman Taha? 

Othman Ibn Abduh ibn Husayn Taha Alkurdi 
é um calígrafo árabe conhecido por sua 
caligrafia Mushaf al-Madinah, publicado 
pelo Complexo Rei Fahd para imprimir o 
Alcorão Sagrado. Uthman é pessoa que 
dedica toda a sua vida para escrever a 
palavra divina do Alcorão (o livro sagrado). 

Ele nasceu em 1934 em uma área rural de 
Aleppo, na Síria. Depois de se formar na 
Universidade de Damasco com um diploma 
em Sharia, ele também estudou língua 
árabe, artes decorativas islâmicas e 
pintura. Ele obteve um certificado em 
caligrafia de Hamid al-Amidi, dos chamados 
mestres calígrafos do mundo islâmico. Ele 

aprendeu caligrafia dos professores 
Muhammad Ali al-Mawlawi, Ibrahim al-
Rifa'i (Aleppo), Muhammad al-Badawi 
Diyrani (Damasco) e Hashim al-Baghdadi. 

Ele escreveu seu primeiro Mushaf (cópia 
escrita do Alcorão) em 1970. Em 1988, ele 
viajou para a Arábia Saudita e foi designado 
como escritor e calígrafo do complexo do rei 
Fahd para imprimir o Sagrado Alcorão em 
Madina. No mesmo ano, ele foi nomeado 
membro do júri internacional do prêmio de 
caligrafia árabe, que é realizado em 
Istambul a cada três anos. 

Durante os 18 anos de sua vida no complexo 
do rei Fahd, Othman escreveu quatro 
Masahif em sua mão. Mais de 200 milhões 
de cópias foram distribuídas em todo o 
mundo. Por mais de trinta anos, ele 
escreveu Masahif. Um Mushaf geralmente 
requer mais de 3 anos de redação e mais um 
ano de revisão e revisão. 
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 Anti-Xiismo: Preconceito    
Observatório Xiita de Direitos Humanos 

 O termo “anti-xiismo” significa preconceito 
ou ódio aos muçulmanos xiitas. 

O termo foi introduzido pela primeira vez 
pela Shia Rights Watch em 2011. O ato de 
anti-xiismo, no entanto, tem uma longa 
história. 

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. 
  
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). 
  
Eles constituem mais de 500 milhões de 
pessoas 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 são encontrados hoje na maioria senão 
em todos os países do mundo. Contudo, os 
principais centros populacionais xiitas são: 
Iraque, Irã, Estados do Golfo, Paquistão, 
Índia, Afeganistão, Líbano e Indonésia. 
  

Os xiitas têm uma longa história de 
enfrentar a injustiça. Desde a morte do 
Profeta do Islã, o Profeta Muhammad (que 
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, negligenciavam 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 vivem 
através da história nas mãos de tais grupos. 
Onze dos doze xiitas e seus companheiros 
foram assassinados por grupos anti-xiitas 
ou ditadores. Portanto, pode-se concluir 
que o anti-xiismo tem sido uma ameaça aos 
xiitas desde a morte do profeta 
Muhammad. 
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 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 a casas xiitas no Bahrein; o 
assassinato em massa de xiitas no 
Paquistão; bombas rodoviárias em áreas 
povoadas por xiitas da Síria e do Iraque; 
ataques direcionados a xiitas e alauitas em 
Damasco; e a destruição de casas xiitas na 
Indonésia e a pressão sobre os xiitas na 
Malásia [JS2] para se converterem. 

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 
descrentes (Kuffar), 

Econômico (os xiitas são incapazes de 
escalar empregos de alto nível para o 
governo, nem podem ter 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) 
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 O Jejum de Ramadã -  
Jurisprudências 
Arresala 

Em nome de Deus o Clemente o 
Misericordioso. Todo louvor ao Senhor dos 
mundos, a bênção e a paz sobre seu nobre 
Mensageiro Mohammad e sobre sua 
purificada linhagem, a misericórdia sobre os 
fiéis muçulmanos e muçulmanas. 

“O mês de Ramadan foi o mês em que foi 
revelado o Alcorão, orientação para a 
humanidade e vidência de orientação e 
Discernimento. Por conseguinte, quem de 
vós presenciar o novilúnio deste mês deverá 
jejuar; porém, quem se achar enfermo ou 
em viagem jejuará, depois, o mesmo 
número de dias. Deus vos deseja a 
comodidade e não a dificuldade, mas 
cumpri o número (de dias), e glorificai a 
Deus por ter-vos orientado, a fim de que 
(Lhe) agradeçais”. (S. 2 V 185). 

O mês sagrado de Ramadan é o sinal 
evidente da misericórdia de DEUS para com 

a humanidade, que legou a esta a 
orientação divina, o caminho para a 
remissão e a salvação dos seres humanos. 
Neste bendito mês iniciou-se a revelação 
das principais escrituras divinas anteriores e 
do selo dos Livros Sagrados: O Alcorão 
descido dos céus ao Nobre Profeta 
Mohammad (S.A.A.S.). Assim, o principal 
objetivo do Jejum consagrado a DEUS em 
todos os dias de Ramadan e a 
demonstração sincera de Gratidão e da 
verdadeira devoção, que é a essência da fé. 
A definição mais completa do espírito do 
mês sagrado de Ramadan é detalhada neste 
ahadíth do Mensageiro de DEUS (S.A.A.S.): 
“Ó MUÇULMANOS, EIS QUE VOS CHEGA O 
MÊS DE RAMADAN, O MÊS DA GRAÇA, DA 
PIEDADE E DO PERDÃO, ESTE É O MELHOR 
DOS MESES.SEUS DIAS E SUAS NOITES SÃO 
SUPERIORES AOS DEMAIS E AS SUAS HORAS 
SÃO MELHORES QUE AS DOS DEMAIS 
PORQUÊ É O MÊS EM QUE FOSTES 
CONVOCADOS A HOSPITALIDADE DE DEUS E 
VOS TIVESTES CONVERTIDOS EM CREDORES 
DE SUA BONDADE. VOSSO ALENTO É UM 
CÂNTICO DE LOUVORES E (MESMO) VOSSO 
SONO É ÎBAD (CULTO), VOSSA AÇÃO É 
MELHOR ACEITA E VOSSAS SÚPLICAS SÃO 
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 RESPONDIDAS. RECORREI POIS A DEUS COM 
INTENÇÕES SINCERAS E CORAÇÕES PUROS 
PARA QUE VOSSO DUA”A (APELO) SEJA 
OUVIDO, PEDE A DEUS QUE VOS AUXILIE A 
JEJUAR, RECITAI O ALCORÃO POIS 
CERTAMENTE O PERVERSO É QUEM SE 
VERÁ FRUSTRADO NA MISERICÓRDIA DE 
DEUS NESTE EXALTADO MÊS. RECORDAI 
COM VOSSA FOME E VOSSA SEDE, A FOME 
E A SEDE DO DIA DO JUÍZO, SEDE 
CARIDOSOS COM VOSSOS POBRES E 
DESPOSSUÍDOS. HONRAI A VOSSOS 
MAIORES E COMPADECEI DE VOSSOS 
MENORES. UNÍ VOSSOS LAÇOS FAMILIARES. 
GUARDAI VOSSAS LÍNGUAS E AFASTAI O 
QUE É ILÍCITO DE VOSSOS OLHOS E DE 
VOSSOS OUVIDOS O QUE NÃO DEVE SER 
OUVIDO. SEDE AFETUOSOS COM OS 
VOSSOS ORFÃOS PARA QUE RECEBEIS O 
MESMO. ARREPENDEI-VOS ANTE DEUS E 
ELEVAI VOSSAS SÚPLICAS NOS MOMENTOS 
DE ORAÇÃO POIS É O MOMENTO PROPÍCIO 
EM QUE DEUS, EXALTADO SEJA, PROJETA 
SUA MISERICÓRDIA SOBRE OS SEUS FIÉIS, 
CONCEDENDO-LHES QUANDO LHE PEDEM 
AUXÍLIO E ACEITANDO SEUS APELOS.” A alta 
distinção de Ramadan perante DEUS se 
evidencia pelo fato do acréscimo das 
recompensas e a aceitação da pequena e da 
grande ação do devoto realizada com o 
coração puro. Disse o Profeta (S.A.A.S.): 
“AQUELE QUE PRATICA UMA PEQUENA 
BOA AÇÃO EM RAMADAN É IGUAL AOS 
OUTROS QUE CUMPREM O FARD 
(OBRIGATÓRIO) E AQUELE QUE CUMPRE O 
FARD (OBRIGATÓRIO) EM RAMADAN É 
IGUAL AO QUE CUMPRE 70 FARD FORA 
DELE.” No Safinatul Bihar consta que o 
Profeta (S.A.A.S.) tenha dito que DEUS 
ordena a um grupo de anjos a fazer súplicas 
pelos jejuadores. O caráter devocional do 
jejum consagrado a DEUS requer a 
totalidade do ser envolvida no culto (ibad), 
isto é, tanto quanto o jejum físico é 
necessário o jejum do coração, o esforço na 
restrição de tudo que macule a intenção do 
jejum. O Imam Ali ibn Ab Taleb (A.S.) 
relatou: “PERGUNTEI AO MENSAGEIRO DE 
DEUS (S.A.A.S.): Ó MENSAGEIRO DE DEUS, 
QUAL É A MELHOR PRÁTICA NESTE MÊS DE 
RAMADAN? ELE RESPONDEU: “O MELHOR 
NESTE MÊS E TOMAR TODO O CUIDADO 
CONTRA AS COISAS ILÍCITAS IMPOSTAS POR 
DEUS PROTETOR E MAJESTOSO.” E consta 
que o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) 

também tenha dito: “SE UMA PESSOA NÃO 
SE ABSTÉM DE MENTIR E DE PRATICAR 
INDECÊNCIAS , DEUS NÃO SE IMPORTA QUE 
SE ABSTENHA DE COMER E BEBER”. A 
aceitação plena do jejum depende pois da 
sinceridade e do empenho do devoto em 
zelar por este estado de jejum que engloba 
a intenção, o íntimo, as ações e os sentidos 
do corpo. O devoto, por amor a DEUS no 
cumprimento do jejum reaviva sua fé, 
reafirmando todos os preceitos do Din de 
piedade, generosidade, da caridade, da 
retidão, da paciência e da obediência 
buscando o auto-controle e o afastamento 
do mal, do ilícito, da avareza e da 
frivolidade. Fátima Azzahra (A.S.) disse: 
“DEUS DETERMINOU O JEJUM PARA A 
CONFIRMAÇÃO DA DEVOÇÃO”. Deus selou 
as melhores promessas para os crentes 
bondosos que se consagrassem a Ele neste 
mês abençoado, colocou ao alcance deles 
as maiores recompensas como um sinal 
bendito de sua infinita bondade. Disse o 
Mensageiros de Deus (S.A.A.S.): “E AQUELE 
QUE JEJUAR COM SINCERA INTENÇÃO E FÉ, 
SUPORTANDO PACIENTEMENTE O 
SOFRIMENTO DA FOME E DA SEDE, SERÁ 
REDIMIDO DE SUAS CULPAS, TORNANDO-SE 
TÃO PURO QUANTO O FORA AO NASCER”. 
As pessoas em relação ao jejum de 
Ramadan se posicionam em quatro grupos 
distintos: 

– Aqueles para os quais sua condição 
sagrada nada significa e em desobediência a 
Deus o desconsideram abertamente, 
chegando mesmo a zombar dos tementes 
que o cumprem. 

– Aqueles que se envergonham dos homens 
mas não de Deus, enganam a si próprios 
(não a Deus) dizendo estar em jejum sem 
que estejam de fato. 

– Aqueles que entendem o jejum como um 
mero abster-se da comida e da água e não 
se refreiam da ofensa aos outros e dos 
pecados. Tomam o mês sagrado como 
ocasião de entretenimento noturno e 
social. 
– Aqueles que são conscientes do real 
significado deste mês sagrado e se 
empenham no jejum, nas boas ações, na 
meditação e no pedido de perdão. A estes o 
Ramadan é sem dúvida uma benção. 
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 Jurisprudências Gerais (as condições básicas 
para o cumprimento do jejum) 

Existem certas condições básicas a serem 
observadas para o cumprimento do jejum 
de Ramadan, sem as quais o jejum é nulo. A 
pessoa que se propõe ao jejum deve: 

1. SER MUÇULMANO(A) – A fé é requisito 
fundamental para a validade de qualquer 
îbad 

2. GOZAR DE SANIDADE MENTAL – ter plena 
consciência. 

3. TER SAÚDE PARA JEJUAR 

4. SER RESIDENTE – ou seja, não estar em 
viagem. 

5. TER A INTENÇÃO CLARA DE CUMPRIR O 
JEJUM – é condição fundamental que o 
devoto tenha firme propósito de cumprir o 
jejum da aurora até o crepúsculo em 
consagração a DEUS. 

6. PUREZA RITUAL – a pessoa deve estar em 
estado de pureza ritual, isto é, não estar em 
estado de Jánabah (de impureza maior) do 
início ao fim do dia de jejum. 

7. SER ADULTO – o jejum se torna 
obrigatório para o menino aos 15 anos (ou 
ao alcançar a puberdade), para a menina 
aos 9 anos. 

Obs: Não é recomendável o jejum para a 
pessoa que sofra de demência temporária, 
desmaios freqüentes, epilepsia ou doenças 
que exijam alimentação equilibrada 
constante (certos tipos de diabetes). 

Das isenções 

São isentos do Jejum: 

– O que se encontre enfermo. 
– O que está acometido de alguma doença 
permanente que o impossibilite de jejuar. 
– A pessoa de idade avançada para quem o 
jejum possa ser prejudicial. 
– A gestante. 
– A mulher em seu período menstrual ou 
em nifás (resguardo pós-parto) 
– A mulher que esteja amamentando. 

– O viajante (que se encontre a uma 
distância de pelo menos 22 km e meio de 
sua cidade). 

Em todos esses casos o Jejum deve ser 
reposto ou compensado 

Reposição 

Consiste em jejuar o número de dias não 
jejuados em outro período (antes do 
próximo Ramadan). 

Compensação 

No caso da impossibilidade de jejuar mesmo 
em outro período (por doença permanente) 
o devoto deve alimentar um necessitado 
por cada dia não jejuado em Ramadan. 
(ESTE FIDYA CORRESPONDE A UM MÍNIMO 
DE 750 GRAMAS DE ALIMENTO A SER 
DOADO POR PESSOA). 

O Método do Jejum 

1. O jejum no mês de Ramadan deve ser 
iniciado a partir de seu primeiro dia. A 
identificação do início do mês é confirmada 
pela visão do surgimento da lua nova, ao 
surgir o novilúnio entende-se que o dia que 
se iniciará será o primeiro do mês. A 
confirmação do seu surgimento de modo 
geral é anunciada pelos sábios (fuqaha) ou 
por um Imam. Se porventura o surgimento 
da lua não se faz visível em razão de 
fenômenos naturais, deve-se considerar o 
mês anterior como de trinta dias e no dia 
seguinte iniciar-se o jejum. (pois no 
calendário islâmico os meses são de 29 ou 
30 dias). A determinação do término do mês 
obedece os mesmos princípios. 

1. Ao romper da aurora, estando 
devidamente purificado (livre da impureza 
maior) o devoto formula sua intenção 
dizendo: INTENCIONO CUMPRIR O JEJUM 
NESTE DIA DE RAMADAN CONSAGRADO A 
DEUS O ALTÍSSIMO. (ou formule a intenção 
durante a noite). 

2. O JEJUM CONSISTE NA ABSTENÇÃO 
COMPLETA DE TODO E QUALQUER 
ALIMENTO OU LÍQUIDO, DO FUMO E DAS 
RELAÇÕES SEXUAIS DO ROMPER DA 
AURORA ATÉ O CREPÚSCULO. 
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 Obs. Todas as restrições acima estão 
circunscritas ao período de Jejum (do 
romper da aurora ao crepúsculo). Diz Deus, 
Exaltado Seja, No Livro Iluminado: “Está-vos 
permitido, nas noites de jejum, acercar-vos 
de vossas mulheres, porque elas são vossas 
vestimentas e vós o sois delas. Deus sabe o 
que vós fazíeis secretamente; porém, 
absorveu-vos e vos indultou. Acercai-vos 
agora delas e desfrutai do que Deus vos 
prescreveu. Comei e bebei até à alvorada, 
quando podereis distinguir o fio branco do 
fio negro. Retornai, então ao, jejum, até ao 
anoitecer, e não vos acerqueis delas 
enquanto estiverdes retraídos nas 
mesquitas. Tais são as normas de Deus; não 
as transgridais de modo algum. Assim Deus 
ilucida os Seus versículos aos humanos, a 
fim de que O temam”. ( S. 2 V. 187) 

O Que Anula o Jejum 

– O INGERIR QUALQUER ALIMENTO OU 
LÍQUIDO 
– O FUMAR 

– A EJACULAÇÃO 

– O CONTATO SEXUAL (mesmo sem 
ejaculação) 

– O VÔMITO 

– O MERGULHAR A CABEÇA NA ÁGUA 
– MENTIR SOBRE DEUS, SOBRE SEU 
MENSAGEIRO,SOBRE SEUS FAMILIARES 
(AHLUL BAIT) OU SOBRE OS DEMAIS 
PROFETAS. 

– O QUEBRAR O JEJUM ANTES DO 
CREPÚSCULO 

– A APOSTASIA (ABANDONO DO ISLAM) 

Obs. O uso de medicamentos por injeção, 
ou por gotas via nasal, nos ouvidos ou nos 
olhos, mesmo se isso alcance o estômago 
não anula o jejum. 
Obs. Se por distração o devoto ingere algo, 
o seu jejum permanece válido; entretanto 
se ele se lembrar do jejum e o alimento 
estiver ainda em sua boca ele não deverá 
ingerí-lo, do contrário anulará o jejum. 

As Ações Repreensíveis 

São as ações que comprometem a aceitação 
do jejum por tratarem-se de ações proibidas 
em qualquer tempo (haram) : 

– PROFERIR CALÚNIAS OU DIFAMAR AS 
PESSOAS 
– USAR DE LINGUAGEM INDECENTE OU 
MALICIOSA 

– MENTIR OU COMETER FRAUDES 
– OMITIR -SE DA ORDEM DO BEM E DA 
COERÇÃO DO ILÍCITO 

– QUEBRAR O JEJUM COM O QUE É HARAM 
– DAR OUVIDOS A INTRIGAS 

– OLHAR O ILÍCITO 

– NEGOCIAR OU AUFERIR LUCROS COM O 
HARAM OU POR USURA 

Fátima Azzahra (A.S.) disse: “AQUILO QUE O 
JEJUADOR PERDE EM SEU JEJUM, É 
QUANDO ELE NÃO CONTROLA SEU 
LINGUAJAR, O SEU OUVIDO E SUAS 
MÁGOAS”. 

 

O Makruh (Ações Desaconselháveis) 

São as ações que representam um risco de 
anulação do jejum. 

– ESCOVAR OS DENTES OU BOCHECHAR 
COM ÁGUA DEPOIS DO INICIO DO JEJUM 
(caso seja necessário, que se faça com todo 
cuidado para não ingerir a água) 
– CEDER À IRA E À IMPACIÊNCIA (DEVE-SE 
EVITAR AO MÁXIMO DISCUSSÕES OU 
BRIGAS). 

Obs.1: No caso do devoto que mantenha 
relação sexual a noite recomenda-se que 
realize o banho ritual antes de dormir. 
Obs2: Se o devoto tiver a intenção de 
realizar seu banho ritual antes do romper da 
Aurora, e não consiga acordar em tempo, 
deve realizar o Ghusl imediatamente, fazer 
a intenção e jejuar. 
Obs3: Se o devoto acordar depois da aurora 
e tiver ejaculado involuntariamente, 
cumprirá o ghusl e fará a intenção do jejum 
(o jejum será válido) (o mesmo se aplica se 
ocorrer durante o dia, durante o sono). 
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 Das circunstâncias de Viagem 

Considera-se como viagem quando a pessoa 
afasta-se de sua cidade uma distância 
mínima de 22 km e meio.O jejum do 
viajante é nulo, devendo ser reposto 
posteriormente.O jejum permanecerá 
válido apenas se o viajante retornar para 
sua casa antes do meio do dia (o zênite 
solar). Neste caso o jejum é obrigatório, não 
sendo permitida a abstenção. Se a pessoa 
permanecer dez dias em determinada 
cidade deve cumprir o jejum normalmente. 
A pessoa que tenha por profissão viajar ou 
alguma profissão que o obrigue a viajar 
constantemente também deve cumprir o 
jejum de maneira normal. 

Das transgressões e a expiação 

Nos casos em que: 

– A PESSOA TENHA NEGLIGENCIADO O 
JEJUM DE RAMADAN SEM NENHUMA 
RAZÃO JUSTA OU QUE TENHA QUEBRADO 
SEU JEJUM ANTES DA HORA 

CONSCIENTEMENTE E SEM MOTIVO JUSTO: 
Deverá repor o dia (ou dias) e cumprir a 
expiação de jejuar 60 dias seguidos ou 
alimentar 60 necessitados oferecendo o 
Fidya (compensação) de uma quantidade 
mínima de 750 gramas de alimento (ou 
valor monetário correspondente) para cada 
pessoa. 

Obs. É aceitável como motivo justo que a 
pessoa tenha quebrado o jejum por total 
incapacidade de suportar a sede ou a fome 
ou que esteja passando mal seja por uma 
queda de pressão arterial brusca ou 
vertigem, se a pessoa está ciente que sua 
intenção tenha sido honesta então apenas 
o dia deve ser reposto ou a compensação a 
um necessitado paga. Diz Deus o 
Altíssimo: “Jejuareis determinados dias; 
porém, quem de vós não cumprir jejum, por 
achar-se enfermo ou em viagem, jejuará, 
depois, o mesmo número de dias. Mas 
quem, só à custa de muito sacrifício, 
consegue cumpri-lo, vier a quebrá-lo, 
redimir-se-á, alimentando um necessitado; 
porém, quem se empenhar em fazer além 
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 do que for obrigatório, será melhor. Mas, se 
jejuardes, será preferível para vós, se 
quereis sabê-lo….” (S.2 V 184) 

– No caso em que se tenha quebrado o 
jejum consumindo Haram (bebida alcoólica 
ou carne de porco), praticando adultério ou 
fornicação, ou mantendo relação sexual no 
período de jejum, a expiação é o jejuar (por 
cada dia) , 60 dias seguidos e alimentar 60 
necessitados. É grave transgressão 
negligenciar o Jejum de Ramadan sem um 
motivo justo ou pela prática dos pecados 
graves. Disse o Mensageiro de Deus 
(S.A.A.S.): “CUIDADO AO DESMERECERDES 
AS ORDENS DE DEUS O PROTETOR, O 
MAJESTOSO, PORQUE AQUELE QUE O 
FIZER, DEUS O HUMILHARÁ NO DIA DA 
RESSURREIÇÃO”. Imam Jafar Assádeq (A.S.) 
disse: “AQUELE QUE DEIXOU DE JEJUAR 
DELIBERADAMENTE UM DIA DO MÊS DE 
RAMADAN, PERDEU O ESPÍRITO DA FÉ.” 

Jejum obrigatório e voluntário 

Como vimos até aqui o jejum de Ramadan é 
obrigatório para todo muçulmano que 
esteja apto a cumpri-lo em seu devido 
período ou em período posterior seguindo 
as ordens de Deus no que se refere aos 
detalhes da reposição. O Jejum Voluntário 
por sua vez é prática mustahhab (amada por 
Deus) que é recompensada e que cujo não 
cumprimento não acarreta qualquer 
castigo. Este jejum pode ser realizado em 
qualquer período do ano. Sendo 
recomendado pelas tradições: 

– Um ou três dias de cada mês lunar 

– No mês de Xa’aban 

– No mês de Rajab 

– Às terças ou quintas feiras.  

Entretanto considera-se haram o jejuar no 
Eid al Fitr, no Eid Al Adha (décimo dia de 
Dhul Hijja), às sextas feiras (é makruh, a 
menos que seja em dias continuados). 

Obs: Uma mulher casada que deseje 
oferecer jejum voluntário deve obter a 
autorização de seu esposo para fazê-lo. 

As ações Mustahhab (meritórias) no mês de 
Ramadan 

Devido o caráter de perdão, misericórdia e 
bênçãos que se faz presente neste mês 
sagrado o devoto busca se empenhar nos 
dias e nas noites de Ramadan para alcançar 
as graças de DEUS seja pelo îbad (culto) ou 
pela bondade para com suas criaturas. O 
jejum possibilita o aprimoramento da 
virtude e do auto-controle o que por si só 
significa uma imensa benção. O Mensageiro 
de Deus (S.A.A.S.) e os Imames de sua 
Linhagem (A.S.) legaram aos fiéis as 
melhores práticas a serem seguidas neste 
mês sagrado, relacionamos a seguir 
algumas delas. 

– O banho ritual é recomendado na primeira 
noite e em todas as noites ímpares, 
especialmente na 13a, 15a, 19a, 21a, 23a, 
25a e 27a. 
– O oferecimento de orações voluntárias à 
qualquer hora, antes ou depois das preces 
obrigatórias e a Oração Tahajjud (após a 
meia noite). Disse o Mensageiro de Deus 
(S.A.A.S.): “AQUELE QUE OFERECER UM 
ORAÇÃO NAFAL(VOLUNTÁRIA) DURANTE O 
MÊS DE RAMADAN, DEUS LHE 
PRESCREVERÁ A ABSOLVIÇÃO CONTRA O 
FOGO.” 
– A recitação do Alcorão a qualquer 
momento e principalmente durante a noite. 
Consta que o Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) 
tenha dito: “QUEM RECITA UM VERSÍCULO 
DO ALCORÃO DURANTE O MÊS DE 
RAMADAN TEM A RECOMPENSA DO QUE 
CONCLUI SUA RECITAÇÃO DURANTE OS 
DEMAIS MESES.” Também com base nos 
fiéis ahadith é sabido que quem recita 10 
versículos durante as noites não será 
inscrito entre os negligentes; será inscrito 
entre os que muito recordam a Deus o que 
recitam 50 versículos; será inscrito entre os 
Qanitin (os que recorrem a Deus com 
frequência) quem recita 100 versículos, 
quem recita 300 versículos será inscrito 
entre os Fa’izin (os que alcançam a vitória 
espiritual). 
– A prática de Dhikr de manhã, a tarde ou a 
qualquer momento do dia ou da noite.Tal 
como as invocações Subhannallah wal 
Hamdulillah La ilaha illallah wa Allahu Akbar 
– Intensificar a invocação de paz sobre o 
Profeta (S.A.A.S.) e os Ahlul Bait (A.S.) 
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 (ALLAHUMMA SALLI ALA MOHAMMAD UA 
ALI MOHAMMAD). Disse o Mensageiro de 
Deus (S.A.A.S.): “AQUELE QUE APELAR POR 
MIM DURANTE O MÊS DE RAMADAN, DEUS 
LHE AUMENTARÁ AS RECOMPENSAS NA 
BALANÇA NO DIA EM QUE OS EQUILÍBRIOS 
DAS BOAS AÇÕES POSSAM ESTAR EM 
MINORIA”. 
– A prática do Istighfar (pedido de perdão) 
após cada prece, no início e no fim dos dias 
de jejum ou a qualquer momento recitando 
alguma fórmula adequada como por 
exemplo: ASTAGHFIRULLAHA LADHI LA 
ILAHA ILA HUA AL HAYYUM QAYYUM UA 
ATÚBU ILAIHI (trad: Peço perdão aquele que 
não há Deus senão Ele, O Vivente, O 
Sustentador e volto contrito a Ele). É muito 
importante rogar o perdão e prestar 
arrependimento dos pecados com a firme 
decisão de não tornar a cometê-los pois 
Deus é perdoador e aceita o 
arrependimento e de modo ainda mais 
especial durante o mês sagrado. 
– O aumento da prática da caridade e do 
auxílio às pessoas segundo o que Deus 
tenha nos concedido. O exercício da 
generosidade e da solidariedade e da 
paciência. No zelo para com o a qualidade 
do seu jejum, o devoto deve estar atento 
para cumprir suas obrigações com as 
pessoas, pagar dívidas e respeitar a palavra 
dada. Também é de agrado de Deus o 
oferecimento do desjejum aos demais, 
consta que o Profeta (S.A.A.S.) tenha dito: 
“AQUELE QUE OFERECE O DESJEJUM A 
OUTRO JEJUADOR, TERÁ MAIOR 
RECOMPENSA DO QUE OS DEMAIS E NÃO 
LHE FALTARÁ NADA, TENDO PELA BENÇÃO 
DAQUELE ALIMENTO A JUSTA 
RECOMPENSA”. Ao constatar o crepúsculo 
de modo visível (início da noite), lembrando 
que este é um momento oportuno para as 
súplicas quebra-se então o jejum. O 
desjejum é recomendável com água e 
alimentos leves (como frutas). É muito 
meritório realizar uma refeição minutos 
antes do início do jejum (suhur) de modo 
que se possa cumpri-lo devidamente, esta 
refeição é portanto particularmente 
abençoada. 

A Noite do Decreto 

Diz Deus o Altíssimo no Alcorão: 

“Pelo Livro lúcido. Nós o revelamos durante 
uma noite bendita, pois somos 
Admoestador, na qual se decreta todo o 
assunto prudente”. (S. 44 V. 2 a 4) 

“A Noite do Decreto é melhor do que mil 
meses. Nela descem os anjos e o Espírito 
(Anjo Gabriel), com a anuência do seu 
Senhor, para executar todas as Suas ordens. 
(Ela) é paz, até ao romper da aurora!” (S. 97 
V.3 a 5) 

A noite de qadr marca o início da revelação 
do Alcorão. Nesta noite ocorreu a primeira 
aparição do Arcanjo Gabriel (A.S.) ao 
Profeta (S.A.A.S.) e a revelação dos 
primeiros versículos sagrados. Nesta noite 
bendita a cada ano o decreto de DEUS é 
selado sobre os humanos e devido a sua 
importância singular é muitíssimo 
recomendada aos fiéis a vigília em preces 
até o romper da aurora. De acordo com 
Imam Assadeq (A.S.) “A TORÁ FOI ENVIADA 
A MOISÉS (A.S.) EM 6 DE RAMADAN, O INJIL 
A JESUS (AS) EM 18 E O ALCORÃO AO 
PROFETA (S.A.A.S.) NA NOITE DO 
DECRETO”. Diversas tradições fidedignas 
relatam que a noite de Qadr é uma das 
noites ímpares da segunda quinzena do 
mês. Imam Assadeq (A.S.) orientou os fiéis a 
buscarem as bênçãos da noite de Qadr na 
19 a, 21a e na 23a noites do mês, e é 
igualmente meritório a vigília na 25a e 27a 
noite, de qualquer modo, as últimas 10 
noites de Ramadan são noites de perdão e 
aceitação das súplicas em que se 
recomenda o empenho no Ibad(culto). 

Preces e Invocações Especiais em Ramadan 

Dentre as muitas práticas e súplicas 
recomendadas para o mês de Ramadã 
citamos: 

– O cumprimento de dois movimentos de 
Oração voluntária após a Oração Isha’i (da 
noite) em todas as noites do mês, recitando 
em cada movimento a Sura Al Fátiha (1 vez) 
e a Sura Ikhlass (3 vezes). Ao terminar a 
Oração diz-se: “SUBHÁNA MAN HUWA 
HAFIDZUN LA IAGHFAL SUBHANA MAN 
HUWA RAHÍMUN LA IA’JAL SUBHANA MAN 
HUWA QA’IMUN LA IASHU SUBHANA MAN 
HUWA DA’IMUN LA IAL’HU. (Tr. Glória 
aquele que é protetor e não descuida, glória 
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 aquele que é clemente e não se apressa, 
glória aquele que está sempre vigilante e 
não se distrai, glória aquele que é eterno e 
não está desatento). Então dizer 7 vezes: 
“SUB”HANALLAH UAL HAMDU LILLAH LA 
ILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR”. E 7 
vezes: SUBHÁNAKA YA ADZIM AGH”FIRI 
D”DHANBUL ADZIM (trad. Glória a ti ó 
Magnificente, perdoa a culpa maior).E por 
fim, 10 vezes: ALLAHUMMA SALLI ALA 
MOHAMMAD UA ALI MOHAMMAD. 

Obs. Fiéis tradições asseguram que DEUS 
apaga 70.000 pecados do devoto que a 
pratica. INX”ALLAH. 

– No momento da quebra do jejum fazer a 
seguinte súplica, antes de levar a boca o 
primeiro bocado de alimento ou gole 
d’água:“ALLAHUMMA LAKA SUMTU UA ALA 
RIZQAK AFTARTU UA ALAIKA TAUAKKALTU 
YA UÁSSSAL MAGH”FARA AGHFIRLI (trad. Ö 
DEUS, para tí eu jejuei e por tua graça 
quebrei o jejum e em ti depositei minha 
confiança. Ó tu que estende o perdão, 
perdoa-me!). 
– Recitar a súplica Iftitah em todas as noites 
de Ramadan. 

 
– Nas últimas dez noites de Ramadan 
realizar a seguinte súplica: “ALLAHUMMA 
ADDI ANNA HAQQA MÁ MADA MIN XAHIR 
RAMADAN /UAGH”FIR LANA TAQÇIRINA 
FIHI UA TASSALLUMUHU MINNA 
MAQBÚLAN /UA LA TU ÁKHIZUNA SIRÁFINA 
ALA ANFUSINA /UA JA”ALNA MINIL 
MARHUMÍN UA LA TAJA “ALUNA MINIL 
MAHRÚMÍN. Trad.(Ó DEUS, dê o que nos 
coube por direito durante o mês de 
Ramadan e perdoa a nossa incompetência 
nele e que a nossa entrega seja por ti aceita, 
e não leves em conta a nossa extravagância 
sobre nós mesmos e faça-nos merecedores 
da tua piedade e não nos inclua entre os 
privados de tuas bênçãos). Consta que 
Imam Jáfar Assadeq (A.S.) tenha dito: 
“Aquele que pronunciar esta súplica 
certamente que obterá o perdão de DEUS”. 
Práticas recomendadas em Lailatul Qadr 

Em virtude das bençãos dessa noite o 
devoto deve manter-se em vigília, ao menos 
a partir do seu segundo terço até a aurora, 
procurando engajar-se na recordação de 

Deus. A prática tradicional dos Ahlul Bait 
(A.S.) é a de cumprir 100 movimentos de 
Oração (dois em dois) recitando Sura Al 
Fátiha (1) e Ikhlass (7 vezes) em cada 
movimento ou ao menos algo disso e 
pedindo perdão entre uma prece e outra 
(Astaghfirullah) 10 ou 100 vezes. A recitação 
do Alcorão, a prática de Dhikr ou envio da 
paz ao Profeta (S.A.A.S.) e aos Ahlul Bait 
(A.S.), as súplicas pessoais, todas essas 
práticas são muito apropria das nesta noite. 

O Zakat Al-Fitr 

Este Zakat é obrigatório para o muçulmano 
que possua recursos para cumpri-lo. 
Consiste na doação de um mínimo de 3 
quilos de alimento (ou o valor 
correspondente) por familiar dependente 
aos necessitados. Este Zakat deve ser 
entregue até o meio dia do Eid Al Fitr (dia da 
quebra do jejum). Devido a sua importância, 
mesmo a aceitação plena do jejum daquele 
que conte com recursos é ligada a seu 
cumprimento. 

O Eid Al-Fitr 

Ao término de Ramadan realiza-se o Eid Al-
Fitr, que marca a comemoração do 
cumprimento do jejum. Este Eid também é 
denominado “dia das recompensas”. Em 
vista do seu significado os muçulmanos 
reúnem-se nas mesquitas e cumprem a 
Oração tradicional do Eid agradecendo as 
bençãos e a misericórdia de Deus e 
reforçando os laços que os unem. Após a 
prece o Imam pronuncia dois sermões 
reafirmando os princípios do din e 
conclamando os muçulmanos à aderência, 
orientação e unidade. O Eid Al-fitr é a 
apropriada ocasião para as visitas mútuas, 
para a caridade e a renovação do senso de 
irmandade que deve unir os muçulmanos. 
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Interpretação dos Sonhos 
no Islam 
Ahmad Safatli 

  

Diz Allah, em José/Cap.12 vers.4: “Recorda-
te de quando José disse a seu pai: Ó pai, vi, 
em sonho, onze estrelas, o sol e a lua; os vi 
prostrando-se ante mim.” Deus Diz a 
Verdade. 
  
Só sonha quem dorme. E para tal, precisará 
ter sono. 
 
 E o que é o Sono? 

 No sitio do “Mundo Educação”, trata-o 
como sendo “um estado fisiológico 
complexo que não pode ser evitado, não é 
resultado de uma atividade cerebral 
reduzida, mas sim, um estado de 
consciência diferenciado. Durante o sono, a 
pessoa não apresenta movimentos 
propositais e seus olhos podem estar 

fechados ou entreabertos. O indivíduo 
também não apresenta resposta a alguns 
estímulos auditivos, visuais ou mesmo 
dolorosos, que deverão possuir maior 
intensidade para serem percebidos.” 
No contexto islâmico, o ato de dormir para 
alcançar o sono, se divide em quatro 
formas: 
 
 1º - Os considerados de comunicação 
espiritual: dos profetas e mensageiros de 
Deus; 
  
2º - Aqueles que preferem se deitar, 
voltados à sua direita (decúbito lateral 
direito): É o sono dos crentes, convictos em 
sua fé; 
  
3º - E aqueles que preferem se deitar, 
voltados à sua esquerda (decúbito lateral 
esquerdo): São dos ímpios. 
  
4º - O sono de Satã, deitado de bruços 
(conforme dita o sitio Jornal da Ciência, é a 
mais prejudicial das posições). 
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 Disse o Profeta Mohammad (Que as 
orações de Deus estejam com ele e com sua 
imaculada linhagem), “ Texto extraído da 
coleção Bihar Al-Anwar (Mares de Luzes) 
vol.58 pag.191: 
  
Há três tipos de sonhos: 
  
1º - Os emanados por Deus chamados de 
Ru’yah, que é a Clarividência ou Visão; 
  
2º - Pesadelos, induzidos por Satã e 
  
3º - Alucinações Visuais, são aqueles que 
ocorrem em imagens, com freqüências 
nítidas e rapidamente mutáveis, onde o ser 
humano tem consciência da natureza 
imaginária (um mundo não real) de sua 
vivência que os mantém escondidos no 
íntimo da memória. 
  
Descrição do 1º tipo - Visão 
  
As visões são “o funcionamento 
momentâneo da clarividência. É a que 
projetou o corpo astral do Profeta 
Mohammad (saawa= que as orações de 
Deus recaiam sobre ele e sobre sua 
purificada linhagem), quando se 
desprendeu do corpo físico e o transportou 
de Meca à Sagrada Mesquita em Jerusalém, 
montado no Barak (mistura de cavalo e asno 
alado).” Diz Deus, no Cap. 17 A Viagem 
Noturna, vers. 1: “Glorificado seja Aquele 
que, durante a noite, transportou o Seu 
servo, tirando-o da Sagrada Mesquita (em 
Meca) e levando-o à Mesquita de Alacsa 
(em Jerusalém), cujo recinto bendizemos, 
para mostrar-lhe alguns dos Nossos sinais. 
Sabei que Ele é Oniouvinte, o Onividente.” 
  
A Visão no sentido de Clarividência no 
Sagrado Alcorão, como nos ensina no 
Cap.17 A Viagem Noturna, Vers.60, Diz 
Deus: “(...) A visão que te temos mostrado 
não foi senão uma prova para os humanos, 
o mesmo que a árvore maldita no Alcorão. 
(...)”. 
  
Também no Cap.48 Vers.27, Diz Deus: “Em 
verdade, Deus confirmou a visão do Seu 
Mensageiro: Se Deus quisesse, entraríeis 
tranqüilos, sem temor, na Sagrada 
Mesquita; uns com os cabelos raspados, 
outros com os cabelos cortados, sem medo. 

Ele sabe o que vós ignorais, e vos concedeu, 
não obstante isso, um triunfo imediato.” 
  
E no Cap. 37 Vers.102, Diz Deus: “(...) Ó filho 
meu, sonhei que te oferecia em sacrifício; 
que opinas? (...)” 
E também no Cap. 12 Vers. 4 e 5, Diz Deus: 
“Recorda-te de quando José disse a seu pai: 
Ó pai, vi, em sonho, onze estrelas, o sol e a 
lua; vi-os prostrando-se ante mim. 
Respondeu-lhe: Ó filho meu, não relates teu 
sonho aos teus irmãos, para que não 
conspirem astutamente contra ti. (...)” 
  
Outro no Cap.12 Vers.36, Diz Deus: “Dois 
jovens ingressaram com ele na prisão. Um 
deles disse: Sonhei que estava espremendo 
uvas. E eu - disse o outro - sonhei que em 
cima da cabeça levava pão, o qual era 
picado por pássaros. Explica-nos a 
interpretação disso, porque te 
consideramos entre os benfeitores.” 
  
E por fim no Cap.12 Vers.43, Diz Deus: 
“Disse o rei: Sonhei com sete vacas gordas 
sendo devoradas por sete magras, e com 
sete espigas verdes e outras sete secas. Ó 
chefes, interpretai o meu sonho, se sois 
interpretadores de sonhos.” 
  
Descrição do 2º tipo - Pesadelos 
  
Disse o Profeta de Deus, Mohammad 
(saawa = que as orações de Deus recaiam 
sobre o profeta e sua purificada linhagem), 
extraído de Sahih, de Muslim Al-Nisaburi: 
  
“Caso algum de vocês, ter um sonho triste 
ou maléfico, e que o faça acordar, volte-se à 
sua esquerda e cuspa ao chão 3 vezes, 
dizendo: amparo-me em Deus, contra o 
assédio do maldito Satã. Ao se levantar, não 
comente o sonho com ninguém. Esta 
atitude preservará sua espiritualidade. 
Aquilo que é prejudicial, deve ser 
esquecido.” 
  
(Nota Explicativa: O ato de cuspir pode ser 
entendido como a simulação bucal do ato, 
sem precisar fazer a laringe produzir 
secreção). 
  
Descrição do 3º tipo – Alucinações Visuais 
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 O Que Deus nos revela sobre a 
interpretação dos sonhos? 
  
Em José/Cap.12 vers.6, nos Diz: “(...) e 
(Deus) ensinar-te-á a interpretação das 
histórias (...)” e no vers.21, nos ensina: “(...) 
Assim estabilizamos José na terra, e 
ensinamos-lhes a interpretação das 
histórias.” 
  
Portanto, Deus, Louvado Seja, ensina a 
quem Lhe apraz, o conhecimento da 
interpretação dos sonhos. 
  
Considera-se que o Imám Ali, (n.600/f.661 
EC) 1º sucessor do Profeta Mohammad (que 
a paz de Deus recaia sobre ambos), seja o 
precursor dos registros de interpretação 
dos sonhos, baseados em versículos do 
Sagrado Alcorão, nas Tradições e Ditos do 
Profeta. Suas interpretações foram 
registradas e catalogadas. 
  
Uma dúvida pairava no ar e preocupava os 
intelectuais daquele momento: todos os 
sonhos nas datas do calendário islâmico, 
são verdadeiros, são falsos, são invertidos 
ou se adiam como foi o caso do sonho que 
o Profeta Mohammad (saawa = que as 
orações de Deus recaiam sobre ele e sua 
purificada linhagem) teve em relação ao 
martírio de seu neto Imám Hussein (Alaihi-
Salam), 60 anos antes de ocorrer?  
  
Então, a partir do surgimento do 6º sucessor 
linear, Imám Jaafar As-Sadeq (a.s.) nascido 
em 702/ e falecido em 765 EC, que este 
conhecimento tomou um novo 
desdobramento, com a inclusão de dias 
específicos do calendário lunar islâmico, 
inspiradas por Deus e que hoje, são a mola 
mestra para a correta interpretação dos 
sonhos.   
  

Quem sonhou a primeira vez na 

humanidade? 

 

No Livro Histórias dos Profetas (que a paz 

esteja com eles), escrito pelo Sheikh Sadduk 

(n.918/f.992 EC), baseado na transmissão 

de Wahab ibn Munabbih (n.655/f.738 EC), 

historiador do Islamismo e dos Profetas 

Bíblicos, narra que “Deus criou Eva à 

imagem de Adão, e o fez ter sonolência o 

suficiente para dormir e sonhar com que 

Deus havia criado”. Foi este, o primeiro 

sonho ocorrido na terra. 

 

No sonho, Adão viu Eva, sentada próxima de 

sua cabeça. Perguntou-lhe Deus, O 

Poderoso e O Majestoso: “Ó Adão, quem 

estava sentada próxima de sua cabeça?” 

  

Respondeu-lhe Adão, desnorteado: “O 

sonho que o Senhor me permitiu ver e eu, 

já o esqueci.” Em seguida, Adão louvou o 

Nome de Deus. Deus, então, revelou-lhe: 

“Adão, lhe inspirarei o conhecimento de 

todas as coisas unificadas em apenas 4 

palavras: uma é Minha, a outra é sua, a 

terceira é Nossa, mutuamente e a quarta é 

sua e de toda a humanidade. A Minha é que 

Me adore, e não Me associe a nada; a sua, 

permitirei que faça o que lhe for necessário; 

a que é Nossa, que suplique a Mim e Eu o 

atenderei e a que lhe pertence e a toda a 

humanidade, que tudo quanto quereis que 

as pessoas lhe façam, faça-o tu também a 

elas.” 

 

E os sonhos do Profeta Mohammad (que as 

orações de Deus estejam com ele e sua 

imaculada linhagem), como eram e como 

ele se comportava diante deles? 

  

Segundo narrativas do Imám Ali Ibn Abi 

Táleb (que a paz de Deus esteja com ele), o 

Profeta Mohammad, sempre que acordava, 

prostrava-se a Deus, e dizia que apenas seus 

olhos dormiam, nunca seu coração. Isto 

porque, aguardava o chamado espiritual, e 

quando sonhava com algo, louvava a Deus, 

dizendo: 
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“Ele É Deus, ninguém se associa a Ele.” E os 

sonhos que ele tinha eram como se fossem 

uma fissura entre a escuridão da 

madrugada e a alvorada. E quando acordava 

de um sonho, dizia: “Louvado Seja Deus, O 

Vivificador dos mortos e Ele é O Todo-

Poderoso”. 

  

E quando acordava para orar, dizia: 

  

“Louvado Seja Deus, Deus é a Luz dos Céus 

e da Terra, Louvado Seja O Sustentador dos 

Céus e da Terra e Louvado Seja, os Céus e a 

Terra pertencem a Ele, e tudo quanto nelas 

existir; Ó Deus, Tu És a Verdade, e Sua 

Palavra é a Verdade, e o reencontro com Ti 

é Verdade, e o Paraíso é Verdade, e o 

Inferno é Verdade e até a Hora é Verdade, 

Ó Senhor, a Ti estou submisso, e em Ti creio, 

e em Ti confio, e em Ti me aconselho, e em 

Ti me aperfeiçoo, e a Ti me julgo, me perdoe 

os pecados de tudo quanto adiantei, de 

tudo quanto adiei, de tudo quanto privei e 

de tudo quanto manifestei. Tu és meu Deus, 

Não há divindade além de Ti.” 

  

O Imam Ali, narrou também, que após 

louvar a Deus, com estas palavras, usava o 

Miswák (que é uma escova de dente, 

extraída de uma árvore), antes da ablução. 

 

O sonho é verdadeiro em todos os horários 

do dia?Entre os comentadores da Sunnah 

(as quais são Tradições Proféticas, ou seja 

tudo que ele, Mohammad, que as orações 

de Deus estejam com ele e com sua 

imaculada linhagem, disse, fez ou aprovou 

durante o seu tempo como profeta), 

afirmam que o sonho é mais passível de ser 

verdadeiro, nas seguintes condições: 

  

1º - quando sonhado no período da pré-

alvorada (momentos anteriores ao nascer 

do sol). 

 

2º - Imám Jaafar As-Sadeq (que a paz de 

Deus esteja com ele), 6º Sucessor Linear do 

Profeta Mohammad (que as orações de 

Deus estejam com ele e com sua purificada 

linhagem), disse que o sonho visto num 

cochilo (ou seja, um sono curto), no horário 

da tarde antes do crepúsculo é o que pode 

ser passível de se realizar, até no mesmo 

dia. 

 

3º - Quando for na escuridão total, o sonho 

é interpretável, podendo se realizar, 

decorridos 50 ou 60 anos e 

 

4º - Quando a pessoa sonha no pequeno 

período do fim da madrugada, um pouco 

antes das 5 horas da manhã, o sonho é 

passível de se realizar entre 1 dia e até 1 

ano. 

  

Sonhos que deverão ser desprezados 

 

1º – Dormir com a barriga cheia, sem dar 

trégua para a correta digestão, é passível de 

ter pesadelos (a página www.vocesabia.net 

corrobora com esta afirmação) e os sonhos, 

devem ser desprezados. 

 

2º – Dormir na posição decúbito lateral, 

evitar ao máximo a elevação demasiada da 

cabeça, sem respeitar a posição articular da 

coluna, fatalmente a pessoa terá sonhos 

perturbadores (como corrobora Catarina 

Barbosa, Licenciada em Fisioterapia, no site 

http://pt.blastingnews.com). 
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No Livro Al-Jifr atribuído ao Imám Jaafar As-

Sádeq (que a paz de Deus esteja com ele), 

nos revela como interpretar os sonhos nos 

períodos do mês lunar: 

  

Nos 1º, 2º, 10º, 20º e 21º dia, os sonhos são 

falsos; 

  

Nos 6º, 7º, 8º, 9º, 15º, 18º e 19º os sonhos 

são verdadeiros; 

  

Nos 4º, 5º, 11º, 12º, 16º e 17º terão atraso; 

  

Nos 13º e 14º simplesmente ignoráveis; 

  

Nos 3º, 24º, 25º e 26º dia, os sonhos são 

inversos; 

  

Nos 22º e 23º agradáveis para quem os 

sonha e 

  

Nos 27º, 28º, 29º e 30º são verdadeiros. 

  
 
Estes estudos estão compostos no Livro 
Tafsir Al-Ahlám (Interpretação dos Sonhos) 
– Narrativas do Imám Ali e dos Ahlul Bayt 
(Alaihi Salam = que a paz de Deus esteja com 
eles). Publicado pela Editora Al-Aalami – 
Libano. 
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 O Eixo do Mal Ataca 
Novamente  
Jose Tufy Cairus 

  

Jamal Khashoggi, jornalista e membro (por 

favor, sem trocadilhos) da elite saudita, foi 

ao consulado saudita em Istambul buscar 

papéis necessários para finalizar seu 

processo de divórcio e assim casar com sua 

namorada turca. O que era uma questão 

rotineira, pelo menos no mundo mais ou 

menos normal que vivemos, acabou em 

prisão, tortura, execução, esquartejamento 

e transporte dos pedaços do que sobrou 

espalhados ao longo do caminho entre 

Istambul e Riad. Cenas dignas do `Massacre 

da Serra Elétrica` misturadas com Jason 

Bourne e John Wick na capital do velho 

império otomano e pasmem: dentro de 

uma representação diplomática em solo 

estrangeiro e perpetrado sem nenhuma 

preocupação com as consequências de um 

ato descarado de violação das leis 

internacionais e terrorismo de estado. Pelo 

menos duas equipes de jagunços sauditas, 

peritos na complexa ciência de esquartejar 

seres humanos, chegaram a Istambul em 

jatos fretados. Emboscam o infeliz 

Khashoggi, o torturam e o matam. O 

esquartejamento, não se sabe se ocorreu 

com ele vivo ou morto, é consumado ao 

som de uma trilha sonora (Wagner? Punk 

Rock? Rap? Axé music? Música sertaneja?). 

Pelas gravações obtidas pela Inteligência 

turca percebe-se que os esquartejadores 

desmembraram o corpo de Khashoggi com 

imenso prazer. Executada a `missão` 

(`missão dada é missão cumprida`, diria o 

Capitão Nascimento) retornam 

alegremente para o Reino de Mohammed 

bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, para os 

íntimos, como Trump, Jared Kushner e 

Netanyahu, apenas `MBS. ` Trump está 

`estupefato`, como também ficou 

estupefato diante do massacre promovido 

por um dos seus eleitores trigger-happy 

(gatilho sensível) em Las Vegas. Lembram? 

Afinal, ele acabou de vender 100 bilhões de 

dólares para o `príncipe maluquinho` 

brincar de guerras, matando civis no Iêmen, 

na Síria, no Iraque e financiados terroristas 

para atacar o Irã. Ou mesmo, segundo as 

más-línguas, armas destinadas a mofar 

eternamente em armazéns espalhados 

pelos sertões da península arábica e 

adquiridas apenas para manter intacto o 

pacto macabro que une americanos e 

sauditas. Trump, constrangido e 

pressionado, diz que Khashoggi `não era 

cidadão americano, mas que isto não 

deveria ter acontecido. ` Khashoggi vivia em 

autoexílio nos EUA e escrevia para o 

prestigioso Washington Post. E afinal, os 

americanos não são os `campeões da 

democracia, dos valores cristãos e da 

liberdade de imprensa? ` Sanções? Boicote? 

A V Frota que ameaça o Irã, ali pertinho, 

será deslocada para a costa da Arábia 

Saudita? Não. Isto é o tratamento apenas 

dispensado para iranianos, russos, norte-

coreanos, venezuelanos, cubanos e 

chineses. Esqueci alguém? Os sauditas, 

agora aliados dos israelenses, certamente 

estão adquirindo `tecnologia` made in 

zionistan. Os sionistas, celebrados no 

Ocidente, em sua periferia e na periferia-da-

periferia por seu avanço tecnológico, 

também superam seus vizinhos árabes 

`atrasados` no nicho altamente 

especializado do extermínio de desafetos. 

Cientistas, iranianos, sírios ou qualquer um 

que atravesse o caminho do `povo 

escolhido` entram automaticamente na 

lista dos `escolhidos` para deixar esse `Vale 

de Lágrimas, ` sem que ninguém nas 

democracias ocidentais sequer pisque os 

olhos. Uma matéria publicada no jornal 

israelense Yediot Ahronot, sem nenhum 

pudor, comentou o ocorrido: `os sauditas 

não fizeram como os ensinamos. ` Bem, os 

sauditas são lentos, reflexos da educação 

escolástica que ainda adotam por lá e que 

será em breve adotada por aqui, mas sob a 

tutela dos mestres sionistas prometem 

fazer melhor da próxima vez. MSB, agora 

também chamado carinhosamente no 

Ocidente o "príncipe-travesso", teria 

ordenado pessoalmente o assassinato do 

incauto Khashoggi. Porém, milhões de 

barris de petróleo, investimentos no 

Ocidente, em escala estratosférica e uma 
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 centena de bilhões em armas compra as 

declarações ambíguas, covardes e confusas 

de Trump e, de quebra, também compra a 

`condenação` hipócrita e a omissão do resto 

do mundo Os sauditas, "profundamente 

indignados" com as acusações ameaçam o 

mundo inteiro e principalmente seus fiéis 

protetores, os EUA: se vierem sanções no 

estilo Irã, China, Turquia, Venezuela etc. 

haverá `consequências terríveis` do tipo 

trocaremos-o-dólar-pelo-yuan, faremos-

uma aliança-com-a-Rússia e até mesmo 

iniciaremos-conversações-com-o-Irã-e-o-

Iêmen. Em outras palavras, a `vingança` 

saudita seria deixar ser um protetorado 

terrorista, governado de forma grotesca e 

se tornar um país soberano e civilizado. Se 

alguém ainda tinha dúvida se havia restado 

uma iota de dignidade na horda saudita o 

espetáculo sádico encenado com Salah 

Kashoggi, filho do desafortunado Jamal, 

lhes poupará trabalho. Com fleuma típica 

dos canalhas, MSB e seu decrépito e 

pervertido pai, Salman bin Abdulaziz Al 

Saud, recebem Salah Khashoggi com 

mensagens de condolências com direito a 

câmeras, holofotes e guarda-costas de 

espada na mão. Nem a farsa mais elaborada 

possível impediu que todo mundo 

percebesse a revolta estampada no rosto do 

indignado filho de Kashoggi ao ser obrigado 

a apertar a mão dos assassinos de seu pai. 

Após o episódio, Jamal Kashoggi embarcou, 

sob pressão dos americanos junto ao 

governo saudita, para umas longas férias 

mais longe possível dos verdugos da família 

real. Khaled bin Farhan al-Saud, um dos 

príncipes sauditas residindo na Alemanha 

vivendo, no exílio, denuncia que ele e outras 

cabeças-coroadas dissidentes são os 

próximos na listinha de desejos mórbidos 

de MSB. Khaled foi recentemente 

convidado a comparecer pessoalmente à 

embaixada saudita no Cairo para receber 

um polpudo cheque de seu primo, MSB, ` o 

Generoso. ` Khaled polidamente declinou a 

oferta e preferiu continuar seu `exílio 

dourado` com alguns milhões de dólares a 

menos em sua conta, mas vivo e com todos 

os membros no seus devidos lugares. As 

representações diplomáticas do reino 

saudita viraram câmeras do terror com 

imunidade diplomática. Algo inédito nem 

mesmo implementado pelas diplomacias de 

Átila, o huno, Gêngis Khan, Os Bórgias, Adolf 

Hitler ou Saddam Hussein. A comunidade 

internacional deveria publicar um aviso aos 

incautos, que por desventura precisem dos 

serviços burocráticos nos consulados e 

embaixadas do Reino: `frequentar 

embaixadas e consulados sauditas pode faz 

mal à saúde. Por favor, requisitem qualquer 

serviço via internet ou via courier.  

Vamos lá camarada! Eu preciso de 

você contra o Irã!  
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Atividade Física no Alcorão  
Revista Evidências 

  

Se examinarmos as narrativas que tratam 

desse tema, verificamos que Deus, 

glorificado e exaltado seja, não deu valor à 

força física em si, mas exaltou sua 

importância quando empregada para a 

prática do bem, ou seja, em benefício do ser 

hum ano. Quando nos fala a respeito de 

Talut (Talut é o nome árabe para Saul, um 

dos reis de Bani Israel), o Alcorão Sagrado 

diz: “Disse-lhes: É certo que Deus o elegeu 

sobre vós, concedendo-lhe superioridade 

intelectual e física” (Alcorão Sagrado, 

2:247), ou seja, reuniu as duas forças, a 

intelectual e a física. Isso porque a força 

física sozinha é uma força animal. O boi é 

forte, o cavalo é forte, o leão é forte, o lobo 

é forte, o tigre é forte, o elefante é forte, o 

camelo é forte. Porém, nestes casos, trata-

se de uma força meramente física, de carga, 

empregada no transporte a longas 

distâncias, ou para satisfazer a necessidade 

de caça para alimentação.  

Ao lermos a respeito da força 

concedida a Moisés (a.s.), 

quando jovem, vemos que foi 

utilizada na defesa da justiça e 

dos injustiçados, não como 

instrumento de ataque, como 

ocorre no caso dos opressores, 

que desejam perpetuar a 

prática do ilícito. Conta o 

Alcorão Sagrado que Moisés 

(a.s.) deu de beber ao gado das 

duas filhas de Xuaib2 (a.s.) 

retirando a água de um poço 

onde havia muitos pastores. 

Ele utilizou a sua força jovem 

para proteger a castidade das 

moças. Quando retornaram 

para a casa do pai, ambas 

elogiaram Moisés (a.s.): “Ó 

meu pai, emprega-o, porque é 

o melhor dos que poderás 

empregar, pois é forte e leal” 

(Alcorão Sagrado, 28:26). 

Observamos que não foi somente a sua 

força física que atraiu as moças, mas a sua 

lealdade e o seu caráter também. 

O jovem Abraão (a.s.), que destruiu os 

ídolos, não se lançou com a sua força física 

para ameaçar ou matar o seu próximo, para 

mostrar a sua força física às pessoas. Ele 

carregou o seu machado para destruir 

ídolos que não beneficiavam ninguém, 

fazendo com que seu povo questionasse a 

função daquelas pedras, que não 

conseguiam se defender: “E os reduziu a 

fragmentos, menos o maior deles, para que, 

quando voltassem, se recordassem dele” 

(Alcorão Sagrado, 21:58).  

 

Quando o acusaram do ocorrido: “Foste tu, 

ó Abraão, que fizeste isso com os nossos 

deuses?” (Alcorão Sagrado, 21:62), ele não 

temeu, nem quando foi acusado, nem 

quando decidiram arrojá-lo ao fogo. Ele 

enfrentou a conspiração com outra força, a 

da sublime fé espiritual. Tinha confiança em 

que Deus iria ajudá-lo contra a conspiração 

dos seus adversários, confirmando que 

somente a força física não seria uma 
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 garantia plena de defesa. Quando Abraão se 

encontrou com o tirano Nimrod, enfrentou-

o com duas forças: a mental e a espiritual. 

Ele não utilizou a força material por saber 

que a de Nimrod era superior à dele: 

“Abraão disse: Deus faz sair o sol do 

Oriente, será que tu poderias fazê-lo sair do 

Ocidente?  

Então o incrédulo ficou confundido, porque 

Deus não ilumina os injustos” (Alcorão 

Sagrado, 2:258). O fato digno de destaque 

nessa cena foi a vitória incontestável de 

Abraão (a.s.) sobre o rei, que não era forte, 

mas alegava sê-lo, o que sói acontecer, diga-

se de passagem, com outros tiranos atuais. 

Encontramos nas páginas iluminadoras do 

Alcorão a história de Abraão (a.s.) e seu filho 

Ismael (a.s.), ajudando-se mutuamente na 

construção da Casa de Deus, a nobre Caaba. 

Ismael (a.s.), o filho, carregava as pedras e 

Abraão (a.s.), o pai, assentava-as até 

completarem a construção. Este é um outro 

exemplo, que deve ser acrescido aos 

anteriores, demonstrando que a força física, 

no Islã, deve ser destinada à realização de 

qualquer obra – braçal, científica, cultural, 

educacional ou ritual. O caso de Abraão e 

Ismael (que a paz de Deus esteja sobre 

ambos) nos faz lembrar a construção da 

mesquita do Profeta, em Medina. Quando 

ele ordenou, após a hégira, a sua 

construção, os muçulmanos, muhajirin3 e 

ansar, propuseram-se a erguê-la em 

conjunto. Cada muçulmano carregava uma 

pedra, enquanto Ammar Ibn Yasser (R) 

carregava duas pedras de cada vez. O 

Profeta (S) abençoou-lhe a força e o 

entusiasmo. Encontramos no Alcorão, 

também, o jovem Davi (a.s.), que se 

apresentou para combater o gigante Golias, 

apesar da diferença de idade e força física 

entre eles. Davi (a.s.) apresentou-se 

carregando apenas pedras e uma funda. 

Então, arremessou uma pedra na fronte de 

Golias, abatendo-o. Tem-se, aqui, mais um 

caso em que a força da fé sobrepuja a força 

física. Vamos ao caso do servo virtuoso 

denominado no Alcorão Sagrado como Zul 

Qarnain, que utilizou seu potencial criativo 

na defesa dos mais fracos, erguendo uma 

barreira para protegê-los dos ataques dos 

inimigos de Gog e Magog.  

A construção de uma barreira de ferro 

necessita, como é sabido, de grandes 

esforços coletivos. Portanto, ele pediu aos 

jovens da comunidade para que 

empregassem sua força física para ajudá-lo 

naquela enorme tarefa, que os salvaria de 

ataques permanentes dos inimigos. Em 

contrapartida a esses exemplos edificantes 

de emprego da força dedicada ao bem, 

temos, no Alcorão, várias passagens em que 

fica explícito o seu uso em favor do mal e da 

injustiça: “Não reparaste em como o teu 

Senhor procedeu, em relação à (tribo de) 

Ad, aos (habitantes de) Iram, (cidade) de 

pilares elevados, cujo similar não foi criado 

em toda a terra? E no povo de Samud, que 

perfurou rochas no vale? E no Faraó, o 

senhor das estacas, os quais transgrediram, 

na terra, e multiplicaram, nela, a corrupção, 

pelo quê o teu Senhor lhes infligiu variados 

castigos?” (Alcorão Sagrado, 89:6-13). 

Todos os povos e governantes citados eram 

dotados de uma enorme força material, 

porém dedicada à proliferação da 

corrupção na terra, ao domínio de um ser 

humano sobre outro, escravizando e o 

desrespeitando o semelhante. Qual das 

duas forças desejamos para os nossos 

jovens? A força do bem, em defesa do que 

é lícito e dos benfeitores, ou a força do mal, 

em defesa do que é ilícito e em apoio aos 

malfeitores? Em qual das duas fileiras 

devemos permanecer, seja na condição de 

esportistas-heróis ou homens fortes: Na dos 

nobres crentes como Abraão, Moisés, Davi 

e Zul Qarnain, que a paz de Deus esteja 

sobre todos eles, ou na dos incrédulos, 

como Nimrod, o Faraó, Haman e Golias? 

Método Islâmico O Islã não deseja que o 

muçulmano seja forte na sua adoração e 

débil em seus atos. Ele deseja que a pessoa 

seja forte nas duas atividades. Por isso, 

preferiu o crente forte, ponderado nos dois 

aspectos, equilibrado na sua conduta e na 

integridade de seus atos: “O crente forte é 

preferível ao crente fraco.” Aqueles que, ao 

longo da história, defenderam o Islã nas 

batalhas contra a incredulidade, o 

politeísmo e a hipocrisia, eram heróis 
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 suficientemente fortes, severos, de 

primeira linha, tanto na crença quanto na 

consciência. Foram combatentes corajosos, 

que causavam medo nos inimigos no campo 

de batalha:  

“Mohammad é o Mensageiro de Allah, e 

aqueles que estão com ele são severos para 

com os incrédulos, porém compassivos 

entre si. Vê-los-ás genuflexos, prostrados, 

anelando a graça de Allah e a Sua 

complacência” (Alcorão Sagrado, 48:29)  

 

Entre estes nobres paradigmas humanos, 

encontramos o Imam Ali Ibn Abi Tálib (AS). 

A seu respeito, o Mensageiro de Deus (S) 

disse: “Não há jovem além de Ali”, porque 

ele ofereceu a sua força a serviço da 

religião. Quando o Profeta (S) quis migrar de 

Meca para Medina e a tribo de Coraix 

aguardava um movimento seu para matá-

lo, ele ordenou que Ali (a.s.) se deitasse em 

seu leito. Ali (a.s.)estava disposto a se 

sacrificar por Muhammad (S). A coragem a 

serviço da religião e em apoio a seus 

objetivos é mais importante do que todo 

tipo de adoração, porque é ela que protege 

a continuidade da religião. Na famosa 

Batalha de Khaibar contra os conspiradores 

judeus que se fortificaram em sua cidade, 

narram os historiadores que Ali (a.s.) 

arrancou a enorme porta da fortaleza dos 

inimigos com tal força que a respeito dela 

disse: “Não foi uma força física, mas uma 

força divina.” Isso não significa que tenha 

sido uma força mágica, enviada por Deus, 

mas a força da fé, gerada pela confiança e 

dependência absoluta de Deus. A força da 

fé é que faz com que a força física opere 

milagres. Na Batalha de Karbalá, quando os 

exércitos de Hussain, filho Ali (a.s.), e o de 

Yazid, filho de Muáwiya, se encontraram, 

verificamos que, apesar do menor tamanho 

do exército do Imam Hussain (a.s.), os seus 

jovens companheiros resistiram e 

combateram bravamente. Sua força veio da 

defesa da sua religião, da sua honra e da 

lealdade ao seu comandante, que 

representava o Islã. De tudo isso, 

depreendemos que o Islã busca avaliar a 

inter-relação entre a força física, espiritual e 

mental, demonstrando que as três devem 

estar presentes no ser humano. Além delas, 
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 o Islã deu grande importância à força moral. 

Quando o Imam Ali (a.s.) estava educando e 

treinando o seu jovem filho Mohammad Ibn 

Al Hanafiya, ele lhe ministrava aulas 

conjuntas sobre as regras de combate e 

morais, dizendo: “As montanhas talvez 

mudem de posição, mas tu não deves deixar 

a tua. Comprime teus dentes. Dá tua cabeça 

para Deus. Fixa os teus pés no chão. 

Mantém teus olhos no mais remoto dos 

inimigos e fecha os olhos (para a quantidade 

numérica deles). E assegura-te de que o 

socorro procede de Deus, o Glorificado.” (O 

Método da Eloqüência, Sermão 11, pág. 18).  

A Verdadeira Força Quem é o forte? Esta é 

uma pergunta à qual o Profeta (S) 

respondeu em mais de uma oportunidade. 

Vamos tentar registrar algumas destas 

respostas, porque estão dentro do nosso 

contexto: 1- O Mensageiro de Deus (S) 

passou, um dia, por algumas pessoas que 

levantavam pedras. Ele perguntou: “O que 

estão fazendo?” Responderam: “Estamos 

testando quem é o mais forte entre nós.” 

Ele lhes perguntou: “Querem que lhes 

informe quem é o mais forte entre vocês?” 

Disseram: “Sim, ó Mensageiro de Deus.” Ele 

disse: “O mais forte entre vocês é aquele 

que, caso esteja satisfeito, sua satisfação 

não o faz cometer pecado ou ilícito; caso 

esteja irritado, a sua irritação não o veda de 

dizer a verdade; caso assuma (posição de) 

autoridade, não faz nada além do que lhe 

diz respeito.” A força, aqui, é moral. Que 

valor tem a força física daquele que luta 

com os fortes, porém não se envergonha de 

cometer o pecado e o ilícito? Nesse campo 

ele é derrotado com facilidade, apesar de 

ser difícil vencê-lo fisicamente. 2- O 

Mensageiro de Deus (S) passou, um dia, por 

alguns jovens que estavam lutando entre si. 

Perguntou-lhes o que estavam fazendo. Eles 

responderam: “Estamos verificando quem é 

o mais forte entre nós.” Ele lhes disse: 

“Querem saber qual é a verdadeira luta?” 

Responderam: “Sim, ó Mensageiro de 

Deus!” Ele disse: “A verdadeira luta (e 

repetiu isso três vezes) é quando o indivíduo 

se irrita, aumenta a sua irritação, o seu rosto 

fica vermelho, a sua pele se arrepia e ele 

não obedece à sua irritação.” Em outra 

oportunidade, o Nobre Mensageiro (S) disse 

a um homem que foi ter com ele para pedir-

lhe conselho: “Não se irrite!” Quando o 

homem retornou para a sua tribo, 

encontrou-a se preparando para combater 

outra tribo. Ele interferiu no assunto para 

evitar a luta, ofertando à sua tribo uma 

compensação pelos espólios que iriam 

auferir. Com isso, evitou o derramamento 

de sangue de ambas as tribos, contendo sua 

ira e apaziguando a sua cólera. A respeito 

disso, o Imam Ali (AS) disse: “A pessoa mais 

corajosa é aquela cuja benevolência 

sobrepuja a sua ira.” 3- Os muçulmanos 

tinham o hábito de disputar corridas de 

cavalo e de camelos, e competiam no tiro ao 

alvo como arte da guerra e do combate. 

Narra-se que o Profeta (S) costumava 

participar dessas corridas. Ele tinha uma 

camela conhecida pelo nome Jari, que 

ninguém conseguia vencer. Alguns 

companheiros pensaram que ela era 

imbatível por ser a camela do Profeta (S). 

Um dia, um beduíno apostou corrida com a 

camela do Profeta. Os companheiros 

estavam presenciando a corrida. O 

resultado da corrida foi o contrário do que 

eles esperavam, pois a camela do beduíno 

ganhou da camela do Profeta (S). Os 

companheiros do Profeta ficaram 

decepcionados.  

O Profeta (S) disse: “Ela se vangloriou, e é 

do direito de Deus humilhar quem se 

vangloria.” Estas são lições proféticas aos 

esportistas que vivem iludidos, orgulhos, 

admirando-se a si mesmos, arrogantes pelo 

simples fato de ganhar uma corrida 

qualquer. 
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 Arábia Saudita e Irã, Uma 
Guerra Fria no Oriente 
Médio: sectarismo, conflito 
regional e geopolítica 
global 
  

Jose Tufy Cairus 

A Arábia Saudita vem reiteradamente 

advertindo seu aliado estratégico, os 

Estados Unidos, a propósito das 

negociações com o Irã, que o domínio da 

tecnologia nuclear e a possível fabricação 

de armas atômicas pelos iranianos levariam 

os países da região, onde apenas Israel 

dispõe de um arsenal atômico, a uma 

corrida nuclear com consequências 

imprevisíveis. 

A preocupação dos sauditas é apenas mais 

uma manifestação de uma rivalidade 

recente destes com a República Islâmica do 

Irã, que surge como uma grande disputa 

regional, ao lado do conflito árabe-

israelense. Seguindo a tendência na região, 

o antagonismo entre iranianos e sauditas 

possui contornos de uma Guerra Fria 

criando ou reinventando conflitos travados 

de forma assimétrica ou por intermédio de 

proxies no Líbano, Síria, Iraque, na Faixa de 

Gaza e no Iêmen. Outrossim, a dinâmica das 

relações entre o Irã e a Arábia Saudita 

extrapola seu centro no Golfo Pérsico e se 

estende a uma vasta periferia, do Magrebe 

até o Paquistão. 

Ainda no contexto da esfera islâmica (Dar-al 

Islam) e levando-se em consideração o peso 

sectário dos dois estados junto as 

respectivas comunidades islâmicas 

(Ummah) na diáspora, o confronto 

reverbera em escala global. No que 

concerne ao resto do mundo, não obstante 

a relação tensa entre os dois países 

obedecer uma lógica de détente que torna 

improvável uma guerra aberta, a 

instabilidade e a importância daquela 

região transformam esta nova rivalidade em 

motivo de preocupação para a comunidade 

internacional. 

Pode-se estabelecer alguns marcos 

divisores para uma análise contemporânea 
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 do balanço geopolítico no Golfo Pérsico. 

Inicialmente, retirada das forças britânicas 

daquela região no início da década de 

1970.5 A seguir, a Revolução islâmica em 

1979, a Guerra Irã-Iraque na década de 

1980, a Guerra do Golfo, em 1990 e a 

Guerra do Iraque, em 2003. Assim, após a 

retirada dos britânicos a estabilidade 

daquela região se assentava, 

principalmente, no regime iraniano do Xá 

Reza Pahlevi, que juntamente com Israel no 

Levante, constituíam os principais aliados 

dos EUA no Oriente Médio. No entanto, 

esta equação foi seriamente transformada 

com a Revolução islâmica em 1979, que não 

apenas privou os norte-americanos do 

apoio decisivo do Irã, mas torna aliados 

carnais em inimigos fidagais. Na década 

seguinte, porém, o quadro se define. Se por 

um lado os norte-americanos se deparam 

com a impossibilidade de mudança de 

regime em Teerã, o fim da Guerra Fria, em 

contraste, abre caminho para intervenções 

militares diretas, como ocorreu no Iraque 

em duas ocasiões. 

Neste período, no Golfo Pérsico surgem 

conflitos opondo persas e árabes e/ou 

sunitas e xiitas. Inicialmente, esta rivalidade 

antagoniza iranianos e iraquianos e, 

posteriormente, iranianos e sauditas. 

Portanto, este arranjo se transforma, na 

atualidade, em um conflito bipolar entre 

iranianos e sauditas, no qual, a atual 

polêmica acerca do programa nuclear 

iraniano, constitui o ápice de uma miríade 

de competições hegemônicas entre 

iranianos e sauditas que incluem, disputas 

pelos mercados energéticos, rivalidades 

sectárias e políticas e a interesses 

geopolíticos de norte-americanos, 

europeus, russos e recentemente dos 

chineses. 

Mas afinal, qual é a origem de uma 

rivalidade entre dois países muçulmanos 

que se desenha tão ou mais perigosa que as 

já existentes no Oriente Médio? 

Ambos, Irã e Arábia Saudita são países 

muçulmanos cuja orientação religiosa-

sectária contemporânea remontam a um 

quadro pretérito de contestação a 

hegemonia otomana de matriz sunita 

embebida no sufismo. Portanto, tanto o 

xiismo tornado oficial pela dinastia 

quinhentista dos safávidas quanto o 

wahabismo tribal dos da Casa de Saud no 

Setecentos são reações de persas e árabes 

ao poder turco-otomano e no limite ao 

sunismo sob influência do sufismo. 

A Arábia Saudita, ao contrário do que pode 

pensar, é um país novo, formado em 1932, 

após um longo processo de conflitos tribais 

com tons religiosos que se aceleraram após 

a I Guerra Mundial. Uma linhagem, em 

particular, a Casa de Saud, originária da 

região central da Península Arábica 

conhecida como Nadj, se impõe, por 

conquista, como dinastia reinante e por 

meio de uma aliança político-religiosa 

firmada no século XVIII, com adeptos do 

wahabismo, que pode ser entendido, 

resumidamente, como interpretação e 

práticas religiosas, rígidas, revivalistas 

(ihya’), reformistas e com pretensões 

puritanas do sunismo islâmico com origem 

no subcontinente indiano. 

Neste processo, o reino saudita emerge no 

século XX como uma monarquia absolutista 

teocrática nas mãos de uma única família, 

com apoio norte-americano desde sua 

formação e com um lastro monetário 

incalculável obtido pela exploração de 

petróleo. Além disso, os sauditas se 

investem, ao expulsar a dinastia dos xarifes 

Hashemitas na década de 1920, em 

guardiões das cidades de Meca e Medina, 

assumindo um papel altamente simbólico 

de protetores dos lugares santos aos olhos 

de mais de um 1 bilhão de muçulmanos. 

Para completar o quadro, após a Revolução 

Islâmica no Irã, a Arábia Saudita se 

consolidou, ao lado de Israel, como 

principal aliado dos EUA no Oriente Médio. 

No âmbito religioso, graças aos bolsos 

largos dos novos donos da ordem sunita, a 

versão saudita do Islã passa a ser exportada 

por intermédio do financiamento maciço, 

em escala global, das comunidades 

islâmicas sunitas, majoritários no Mundo 

islâmico, que são gradativamente e 
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 inexoravelmente atraídas pelo “gospel” 

wahabita. 

O Irã, por sua vez, é um pais de maioria 

persa, igualmente muçulmano, que, porém, 

desde do século XVI, no período da dinastia 

safávida, o xiismo duodecimano torna-se a 

denominação islâmica dominante, que, 

como indica o nome, se baseia na crença em 

doze imams ou líderes, que seriam os 

legítimos sucessores do Profeta 

Muhammad na liderança da comunidade 

muçulmana e intérpretes da Sharīʿah (lei 

islâmica). As origens dessas divisões 

sectárias entre sunitas e xiitas remetem-se 

aos primeiros séculos do Islã e envolvem 

rivalidades tribais, divergências de 

interpretações teológicas e disputas pela 

liderança, que poderiam, como exemplo 

distante, ser comparadas ao cisma entre as 

igrejas católica romana e ortodoxa, pouco 

depois do ano mil, ou mesmo à violenta 

divisão que separou protestantes e 

católicos a partir do século XVI na Europa. 

Não obstante, é preciso evitar uma análise 

teleológica deste conflito, que para muitos, 

teria se iniciado há quatorze séculos. A 

cristalização de diferenças teológicas, 

políticas e rituais distintos, entre sunitas e 

xiitas, apenas se consolidam ao longo dos 

séculos e, portanto, não são 

necessariamente produtos imediatos de 

eventos efêmeros O Irã, longe de ser uma 

nação criada no século XX como seu rival 

saudita, é uma civilização milenar, uma 

sociedade mais complexa, diversa e 

estratificada e independente, na forma 

monárquica, há quase 500 anos. Ao longo 

do século XX, o Irã, cuja localização 

geográfica o coloca em um quadro 

geopolítico sensível, passa por todas as 

dificuldades características de países 

periféricos, notadamente durante a Guerra 

Fria. 

Em 1941, sobe ao trono iraniano Reza 

Pahlevi, que deslancha uma era de reformas 

e modernização. Contudo, o “herdeiro do 

Trono do Pavão,” esquece de combinar seus 

planos ̀ iluministas` com as massas iranianas 

e com o poderoso clero xiita. No intuito de 

implementar sua agenda modernizante o Xá 

recorre a repressão e a uma política 

deliberada de marginalizar religião como 

forma de alcançar seus objetivos, via a 

promoção de uma tradição inventada, que 

combinava a exaltação extravagante de um 

passado pré-islâmico com uma 

modernidade secular nos moldes 

ocidentais.  

Em 1979, mesmo possuindo um exército 

poderoso, armado pelos EUA, o Xá é 

deposto e o líder religioso exilado na Franca, 

Aiatolá Khomeini assume o controle “nos 

braços do povo”. O Irã torna-se uma 

república teocrática islâmica e xiita. O 

Oriente Médio nunca mais seria o mesmo. 

Os problemas do Irã, contudo, não haviam 

terminado com a Revolução. Um ano após a 

queda de Reza Pahlevi o país é atacado pelo 

vizinho Iraque, então governado pelo 

ditador Saddam Hussein, àquela altura 

aliado do Ocidente. Após quase uma década 

de um conflito brutal, que vitimiza mais de 

um milhão de iraquianos e iranianos, a 

guerra termina sem vencedores no campo 

de batalha, mas marca o começo do fim da 

ditadura ba’athista (Partido Socialista Árabe 

Ba’ath) no Iraque e o início da ascensão 

iraniana na região. 

Eram tempos difíceis para a república 

islâmica, mas mesmo durante a guerra com 

o Iraque, o regime iraniano já estava 

redesenhando o mapa geopolítico do 

Oriente Médio. Catapultado à condição de 

inimigo número um dos Estados Unidos, em 

uma região cheia de competidores de peso 

para ocupar esta posição, o Irã inicia um 

jogo xadrez geopolítico complexo que logra 

atrair inicialmente para sua esfera de 

influência duas peças importantes no 

Oriente Médio: a Síria e o Líbano. A Síria 

interessava pelo poderio militar, 

considerada campeã do arabismo e, aos 

olhos das massas árabes, portanto, um país 

na vanguarda na luta contra Israel. Ainda 

mais conveniente aos propósitos iranianos, 

a Síria era uma ditadura de orientação 

socialista cujo poder real estava 

concentrado com os alauítas (nusairitas), 

um grupo religioso minoritário no mosaico 

xiita, que dominava o país desde do fim da 
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 década de 1960, apesar de representar 

pouco mais de 10% da população daquele 

país. 

O apoio iraniano, inclusive, de desdobra no 

plano espiritual, quando clérigos xiitas, 

iranianos e libaneses, emitem fatwas 

(opiniões legais), alçando, assim, uma seita 

obscura, como a dos alauítas, considerada 

herética pela ortodoxia sunita, a condição 

de integrantes legítimos da comunidade 

islâmica xiita. Por último, ao aliar-se a Síria 

árabe, o Irã, via uma estratégia geopolítica 

sectária, anulava parcialmente a 

propaganda iraquiana e depois saudita que 

tentavam transformar o conflito com o Irã 

em um acerto de contas histórico entre 

árabes e persas. 

Já o Líbano é um país pequeno, onde 

coexistem 19 grupos religiosos em um 

mosaico oficialmente reconhecido pela 

Constituição.26 Na base da sociedade 

libanesa, marginalizados, encontrava-se 

uma minoria xiita, composta 

principalmente por camponeses e 

pequenos proprietários nas regiões 

produtoras de tabaco no sul e clãs de 

produtores de haxixe no Vale do Bekaa. 

Graças a uma versão xiita do “crescei e 

multiplicai-vos” combinada com o êxodo 

migratório de outros grupos religiosos, 

principalmente cristãos, a minoria 

converte-se, gradual e silenciosamente, em 

maioria colocando em perigo o arranjo pós-

colonial que deu origem ao Líbano 

moderno. 

Porém, em uma região cuja as hierarquias 

são esculpidas em pedra, não é tarefa fácil 

promover mudanças, principalmente as que 

podem alterar um equilíbrio de poder tão 

frágil como o existente no Líbano. Isso 

ocorreu como resultado de três fatores: 

uma mobilização interna capitaneada por 

líderes religiosos carismáticos; o apoio 

decisivo do Irã, e a invasão israelense no 

Líbano, em 1982. Esta última, se faz 

caudatária da transformação dos quietistas 

xiitas libaneses, até então apáticos no que 

se referia ao conflito palestino-israelense, 

nos mais ferozes e perigosos rivais de Israel 

e aliados incondicionais do Irã, o que, 

inclusive, dá origem ao poderoso grupo 

Hezbollah. 

Ao integrar a Síria e a comunidade xiita 

libanesa à sua esfera de influência, o Irã 

passa a dispor de bases concretas para 

tentar ocupar um novo papel aos olhos das 

massas árabes, quer sejam xiitas ou sunitas, 

de defensor da causa palestina e principal 

adversário de Israel. Note-se que a religião, 

naquela área, ressurge com toda força, 

devido ao fracasso do nacionalismo árabe 

baseado em modelos ocidentais, surgido 

após a Segunda Guerra Mundial. Os regimes 

sírio e egípcio, protagonistas deste nacional 

socialismo árabe, falham em solucionar o 

problema palestino, tanto no diz respeito ao 

aspecto militar quanto no que tange a 

diplomacia. Isso, combinado a repressão de 

governos autocráticos, crises econômicas e 

outras mazelas sociais, que muitos viam 

como originárias do Ocidente, gerou, nas 

massas árabes, um profundo sentimento 

coletivo de desilusão, angústia e complexo 

de inferioridade. Tal vácuo assim produzido 

foi ocupado pela religião polarizada em 

tendências ao longo de linhas etno-

sectárias, trazendo no seu bojo posições 

radicais.  

O quadro no Oriente Médio muda 

drasticamente após os ataques de 11 de 

setembro de 2001 e a segunda invasão 

norte-americana no Iraque em 2003. O 

primeiro teve como consequência imediata 

alertar que o radicalismo exportado pela 

Arábia Saudita, implícito no credo wahabita, 

não podia ser controlado pelos seus 

criadores.33 O radicalismo, com tons 

jihadistas, serviu, por exemplo, aos 

interesses ocidentais, no Afeganistão e no 

Cáucaso soviético, para fustigar a 

moribunda URSS. Porém, essas forças e 

ideologias radicais liberadas nestes 

processos ficaram livres para criar agendas 

próprias de “jihad” global. 

No Iraque, invadido e ocupado por uma 

coalização liderada pelos Estados Unidos 

sob falsas alegações, o ditador Saddam 

Hussein, de origem sunita, é deposto, preso, 

condenado e executado por um tribunal 

xiita.35 No Iraque, os sunitas apesar de 
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 minoria estão presentes em números 

consideráveis (42%) e historicamente 

sempre desfrutaram de grande poder. 

Dessa maneira, a despeito de considerações 

humanitárias e morais sobre o regime 

deposto, o equilíbrio de poder e outros 

arranjos tradicionais no Iraque foram 

subitamente alterados dando início um 

período de ocupação, violência a níveis 

incontroláveis e massacres sectários 

mútuos. 

Na Síria a situação é oposta. Naquele país, 

de maioria sunita, já aliado por décadas ao 

Irã, a Irmandade Muçulmana (al-Ikhwān al-

Muslimūn), organização (sunita) surgida no 

Egito nas primeiras décadas do século 20, 

nunca aceitou o regime secular, muito 

menos uma ditadura controlada, para eles, 

por uma minoria herética. Entre 1979 e 

1982, uma guerra sectária, sangrenta, 

brutal e sem trégua foi travada entre o 

regime de Damasco e a Irmandade 

Muçulmana. O conflito chegou ao auge 

quando unidades especiais do governo sírio 

destroem a cidade de Hama e massacram 

seus habitantes. O acerto de contas futuro 

se tornou inevitável. Assim, no rastro da 

chamada Primavera Árabe na Síria, que 

certamente teve um elemento legítimo de 

descontentamento popular, a oposição ao 

regime foi rapidamente engolfada por 

velhas vendetas sectárias, potencializada 

por renitente crise econômica e 

radicalizadas pelo desejo saudita, e de 

países do Golfo, de enfraquecer o eixo xiita 

no Levante capitaneado pelo Irã, secundado 

pelos alauítas e o Hezbollah. 

Por último, o Egito, certamente o maior 

representante do nacionalismo árabe e 

esmagadoramente sunita, que já vinha 

sendo neutralizado e atraído para esfera de 

influência e dependência norte americana 

desde os acordos de Camp David em 1978. 

Sofrendo de mazelas políticas, econômicas 

e sociais muito mais complexas que outros 

países árabes, o Egito, o novo `homem 

enfermo` do Oriente Médio, após o golpe 

militar,em 2013, que depõe o presidente 

eleito da Irmandade Muçulmana, cede mais 

terreno, na esfera de influência regional, 

para sauditas e iranianos . 

Desde modo, ao longo dos anos, no vácuo 

deixado pelos campeões do arabismo sunita 

representados pelos regimes do Egito e 

Iraque,42 o reino saudita, que sempre 

preferiu financiar grupos e países ao invés 

de envolver diretamente em aventuras na 

região, hesitantemente assume uma 

protagonismo pressionada pela política 

assertiva do Irã e até mesmo para amenizar 

a imagem de exportadora do Islã radical.  

Na atualidade, em uma região em que 

paradoxo e coerência nem sempre são 

antônimos, mas muitas vezes sinônimos, Irã 

e Arábia Saudita hoje estão lutando em 

várias frentes: No Líbano, onde ambos 

apoiam sunitas, xiitas e facções rivais 

cristãs. Na Síria, onde o Irã, juntamente com 

os russos e os xiitas libaneses, garantem a 

sobrevivência do regime de Damasco, vital 

para a estratégia de manter o apoio ao 

Hezbollah. Sobretudo, as ações iranianas 

logram, entre outros ganhos estratégicos, 

posicionar seu aparato militar e do 

Hezbollah no sul da Siria, criando no sopé 

das Colinas de Golã, um espaço 

heterotópico, que passa a preocupar 

consideravelmente o regime israelense. Por 

último, em Gaza, a despeito das 

discordâncias teológicas, o Irã xiita apoia 

politicamente e logisticamente o Hamas 

sunita, completando, dessa maneira, um 

“cerco” estratégico a Israel.  

No Iraque, ironicamente, com a invasão e a 

retirada norte-americana, os iranianos 

obtiveram, o que não conseguiram em 

quase uma década de guerra com Saddam 

Hussein: trazer o regime de Bagdá à esfera 

de influência de Teerã.46 Mesmo na 

periferia saudita, que em realidade são 

zonas arabizadas, apesar de historicamente 

contestadas por árabes e persas, o Irã atua 

ativamente, apoiando a maioria xiita no 

Bahrein, sob jugo sunita, e, no Iêmen, onde 

uma considerável minoria xiita, os houthis 

zaiditas trava uma guerra sangrenta com os 

sauditas. Recentemente, em 2016, a crise 

deflagrada, entre a Arábia Saudita e o 

Qatar, demonstrou que as velhas alianças 
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 etno-sectárias, baseadas em uma 

identidade árabe e sunita, perderam 

terreno por uma combinação do 

surgimento de uma liderança, 

geopoliticamente ambiciosa, no Qatar, pela 

independência econômica proporcionada 

pela exploração de gás natural no emirado, 

pelos fracassos da política exterior saudita e 

pela politicas assertivas de potencias 

regionais não-árabes como o Irã a Turquia. 

É incontestável, que apesar dos percalços 

nas últimas décadas, Irã consolidou uma 

posição invejável no Oriente Médio. A 

República Islâmica possui capital 

geopolítico que ultrapassa em muito seu 

rival saudita. O Irã leva vantagem no 

aspecto demográfico, em sua base 

industrial, inclusive militar, na sofisticação 

cultural, protagonismo histórico e posição 

estratégica. O país possui interesses, em 

virtude de sua localização estratégica, além 

do Oriente Médio, em regiões como o Mar 

Cáspio e o Oceano Indico.Interesses, que já 

possuía na época do Xá Reza Pahlevi, mas 

que se consolidaram em virtude de uma 

política externa eficaz consolidada, em 

meio as mazelas internas dos estados 

árabes e as intervenções estrangeiras com 

efeitos deletérios naquela região. Hoje, 

sobretudo, o Irã assumiu o protagonismo na 

luta direta com o radicalismo do Da’esh 

(ISIS) e congêneres, subprodutos religiosos 

do wahabismo saudita e das intervenções 

exógenas que endemicamente afetam 

aquela região. De forma surpreendente, os 

Estados Unidos parecem aceitar como fato 

consumado a expansão iraniana enquanto 

diplomaticamente busca conter ou adiar as 

ambições nucleares dos aiatolás, estes aliás, 

conscientes da necessidade de reconstruir 

pontes com o Ocidente. 

Para preocupação de sauditas e israelenses, 

paradoxalmente mais próximos em um 

alinhamento de interesses antes 

impensável, os norte-americanos parecem 

estar cada vez menos dispostos a intervir 

diretamente nos problemas da região. 

Existe, inclusive, a possibilidade que este 

quadro seja irreversível, mesmo na era pós-

Obama.55 Do lado norte-americano, a 

dependência do petróleo no Oriente Médio 

diminuiu consideravelmente e parece haver 

uma exaustão em lidar com os problemas 

intermináveis naquela região.56 Que tal 

deixar o problema para os chineses, 

altamente dependentes do petróleo? 

Afinal, após 11 de setembro e das tragédias 

em curso no Oriente Médio, ainda faz 

sentido demonizar os iranianos? 

 

Ou as bombas israelenses e uma possível 

bomba atômica saudita fariam aquela 

região mais segura? 
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 Relatório 2018 de Violação 
dos Direitos dos 
Muçulmanos Xiitas 
  

Shia Rights Watch 

 

Este é o resumo selecionado das violações 

contra os muçulmanos xiitas, como é 

relatado pela Comissão dos Estados Unidos 

sobre Liberdade Religiosa Internacional 

(USCIRF).  

 

 

Afeganistão  

A operação contínua de grupos terroristas, 

como o DAESH na província de Khorasan 

(ISKP- Estado Islâmico Província de 

Khorasan ), ameaça a segurança geral do 

país, mas põe em perigo a população xiita 

que enfrentou mais ataques nos últimos 

anos. 

De fato, 2018 foi um dos mais fatais no 

Afeganistão para todos os civis - e 

particularmente para as minorias religiosas 

- devido à atividade terrorista, e o governo 

muitas vezes não conseguiu proteger os 

civis dos ataques. 

Desde a invasão do Afeganistão pelos EUA 

em 2001, alguns grupos minoritários 

étnicos e religiosos historicamente 

desfavorecidos superaram gerações de 

discriminação para ocupar posições de 

destaque nos setores público e privado. 

Isto é especialmente verdadeiro para a 

comunidade muçulmana xiita, cuja 

influência política social cresceu nas últimas 

duas décadas, à medida que seus membros 

cada vez mais ocupam posições de liderança 

no governo, na mídia e na indústria privada. 
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 Existem hoje mais de 10.000 mesquitas 

xiitas no país, das quais 400 estão na capital, 

Cabul. Há também vários bairros prósperos 

e enclaves em todo o país que são 

predominantemente habitados pela 

comunidade muçulmana xiita. A 

ascendência sociopolítica dos muçulmanos 

xiitas tem sido uma das razões pela qual 

alguns grupos extremistas continuaram a 

atacar a comunidade, a qual eles 

consideram ser apóstatas. No entanto, uma 

divisão superficial se formou entre 

extremistas aliados ao ISKP e àqueles que 

trabalham para o Taleban. Por exemplo, no 

rescaldo de um ataque em novembro de 

2018, o site do Taliban explicou que seu 

objetivo não era atingir qualquer “raça, 

etnia ou seita específica”, mas sim atacar 

qualquer um que permitisse o governo. 

Por outro lado, extremistas afiliados ao 

DAESH do Iraque e da Síria intensificaram 

intencionalmente seus ataques e 

aumentaram seu discurso público de ódio 

desumanizando os muçulmanos xiitas do 

Afeganistão. Isto é, em parte, devido ao fato 

de que parte da população muçulmana xiita 

do Afeganistão lutou contra o DAESH na 

Síria. Como resultado, muitos líderes do 

DAESH que fugiram da Síria para o 

Afeganistão para estabelecer bases 

exportaram sua intenção de vingar-se 

contra todos os muçulmanos xiitas do 

país. Isto é especialmente significativo 

porque um número crescente de 

combatentes locais do Taleban começou a 

mudar sua lealdade ao ISKP. 

Em 2018, isso culminou em uma série cada 

vez mais letal de ataques da ISKP contra 

mesquitas xiitas, como um ataque em 

março de 2018 que deixou um morto e oito 

feridos e outro em agosto que resultou na 

morte de 29 pessoas. Enquanto a ISKP 

realizava ataques que visavam a todos os 

civis em geral, seus ataques contra a 

comunidade muçulmana xiita foram mais 

letais, com quase 300 mortes de quase duas 

dúzias de ataques somente em 2018. Tais 

ataques frequentemente coincidem com 

festivais religiosos xiitas como Ashura ou 

Muharram. 

Em resposta a essa ameaça, o governo 

afegão tentou fornecer segurança adicional 

e ofereceu armas a civis que vivem perto de 

mesquitas xiitas. 

Em 2018, grupos extremistas, incluindo o 

ISKP, continuaram a visar um grupo étnico 

específico em particular: o 

esmagadoramente Shi'a Hazaras. Alguns 

exemplos incluem os ataques a bomba do 

ISKP em 5 de setembro de um enclave xiita 

hazara que resultou na morte de 20 e 

ferimentos em 70, junto com um ataque em 

15 de agosto que resultou em 48 jovens 

muçulmanos xiitas sendo mortos e 67 

feridos. 

Esses tipos de ataques não foram limitados 

em 2018 para grandes cidades como Cabul, 

mas ocorreram cada vez mais em nível 

provincial, como uma série de ataques na 

província de Ghazni. 

Os defensores de Hazara se queixaram de 

que o governo falhou em fornecer 

segurança adequada à comunidade e que os 

líderes políticos de Hazara receberam 

influência limitada sobre o processo de 

formulação de políticas do governo. 

As eleições continuam sendo um ponto de 

conflito no Afeganistão. Durante o período 

que antecedeu as eleições parlamentares 

de outubro de 2018, o ISKP realizou vários 

ataques contra as minorias religiosas - como 

os muçulmanos xiitas - no recenseamento 

eleitoral ou nos centros de votação. Por 

exemplo, um ataque de 22 de abril em 

Cabul deixou 57 mortos e 117 feridos. 

 

Azerbaijão 

Até o final de 2018, Sardar Babayev, um imã 

muçulmano xiita de formação iraniana, 

permaneceu preso por violar uma lei que 

proibia indivíduos com educação religiosa 

estrangeira de realizar cerimônias 

religiosas. 

Em fevereiro de 2018, teólogo muçulmano 

xiita Taleh Bagirov (também conhecido pelo 

sobrenome Bagirzade) recebeu uma 
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 sentença adicional de cinco meses por 

supostamente possuir micro-discos 

contendo o texto e as gravações de áudio do 

Alcorão. 

Em dezembro de 2018, Telman Shiraliyev, 

um muçulmano xiita originalmente 

condenado a seis anos de prisão por 

participar de um protesto de outubro de 

2012 contra a proibição de lenços de cabeça 

nas escolas, foi condenado a mais seis 

meses de prisão. 

 

 

Bahrein 

A visita da USCIRF ao Bahrein em março de 

2019 constatou que o governo continuou 

com sua discriminação e repressão à 

comunidade muçulmana xiita com base em 

sua identidade religiosa em certas 

áreas. Em 2018, o governo prendeu alguns 

clérigos xiitas muçulmanos durante as 

observâncias religiosas da Ashura, 

supostamente por “incitar ao ódio”. Nas 

eleições locais e parlamentares de 

novembro de 2018, alguns candidatos xiitas 

do Bahrein foram impedidos de participar, e 

vários líderes do partido foram presos. ou 

permaneceu na cadeia. Alguns defensores 

dos direitos humanos que defendiam uma 

maior liberdade religiosa permaneceram na 

prisão. Além disso, a discriminação contra 

os muçulmanos xiitas no emprego 

governamental e em alguns serviços 

públicos e sociais também continuou, 

embora as leis do Bahrein afirmem 

princípios de não-discriminação. 

O governo do Bahrein às vezes usou esse 

pretexto para reprimir alguns líderes da 

oposição xiita, clérigos e ativistas sem 

fundamentar acusações de subversão ou 

atividade criminosa. 

Em 2018, o governo do Bahrein continuou a 

visar alguns muçulmanos xiitas no 

país. Enquanto funcionários do governo 

desencorajavam a linguagem sectária nos 

meios de comunicação, o governo e a mídia 

privada às vezes usavam uma retórica 

inflamatória e sectária. O xeque Isa Qasim, 

principal clérigo xiita do Bahrein, teve sua 

cidadania revogada por ordem 

administrativa em junho de 2016; tais 

ordens são geralmente inapeláveis, mas 

remoções passadas de cidadania exigiam 

um decreto real ou uma ordem do 

Ministério do Interior, ambas as quais estão 

sujeitas a uma camada extra de recursos. 

O Bahrein também continuou a prender e 

deter clérigos xiitas com base em sua 

identidade religiosa. O clérigo xiita Sayyed 

Adnan al-Sayed Hashim foi preso em Diraz 

em janeiro de 2018 e ficou em flagrante por 

duas semanas. Esta prisão violou a 

recomendação do relatório da BICI de não 

deter indivíduos “sem acesso ao mundo 

exterior por mais de dois ou três dias”. Um 

tribunal de apelações do Bahrein também 

confirmou um veredicto contra o imã da 

mesquita xiita al-Kheif, Sheikh Isa al-

Moemen, por “incitar o ódio” em um 

sermão de julho de 2017. Moemen cumpriu 

sentença de três meses e foi libertado em 

maio de 2018. 

Em setembro de 2018, durante a Ashura, 

três clérigos xiitas - o xeque Yassin al-

Harami, o xeque Hani al-Bana 'e o xeque 

Mohammed al-Sahlawi - foram presos por 

supostamente' encorajarem atos de 

terrorismo 'e' incitarem o ódio contra o 

regime. ”; De acordo com grupos que 

monitoram a liberdade religiosa no Bahrein, 

essas acusações não tinham fundamento. 

Em novembro de 2018, o Ministério do 

Interior do Bahrein prendeu o clérigo xiita 

Sheikh Khalid Fadhil al-Zaki durante as 

incursões de segurança em Shakhura e Abu 

Saiba e o manteve até meados de dezembro 

de 2018. 

Como em anos anteriores, em setembro de 

2018, autoridades de segurança do Bahrein 

reprimiram rituais religiosos muçulmanos 

xiitas pacíficos durante as observâncias do 

Ashura. Enquanto o Bahrein é o único 

estado do Golfo a reconhecer a Ashura 

como feriado, as autoridades restringiram 
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 as celebrações em algumas áreas. Mais de 

15 clérigos xiitas, cantores e assistentes 

leigos supostamente foram convocados e 

interrogados sobre seus sermões. As 

autoridades do Bahrein alegaram que 13 

pregadores foram presos em 2018 por 

violar as leis dos sermões, sete dos quais 

eram muçulmanos sunitas e seis eram 

muçulmanos xiitas, e que todos os 

infratores foram suspensos da pregação. As 

forças de segurança do Bahrein destruíram 

cartazes e placas anunciando os rituais da 

Ashura, alegando que a exibição de faixas 

nas ruas representava um risco à segurança. 

Em abril de 2018, o Ministério do Interior do 

Bahrein demoliu um prédio temporário 

para substituir a mesquita Shi'a Imam al-

Askari em Hamad Town, norte do Bahrein, 

pela segunda vez e sem aviso prévio, 

alegando que estava sujeito a demolição 

nos termos do Regulamento de Construção. 

Código Lei No. 13 de 1977 e Lei de Obras 

Rodoviárias No. 2 de 1996. 

Em agosto, o Ministério do Interior demoliu 

a cerca e a fundação marcando o contorno 

da mesquita Al-Alawiyat em al-Zinj, que 

havia sido destruída em 2011. Desde 2011, 

as autoridades do Bahrein destruíram mais 

de 38 mesquitas e religiosos xiitas. 

instituições. O governo do Bahrein declarou 

que as mesquitas que destruiu não 

obedeciam às leis de segurança e 

zoneamento, e que um pequeno número de 

destruições em mesquitas em um país com 

608 lugares de culto xiita não é evidência de 

violação da liberdade religiosa. Membros da 

comunidade muçulmana xiita do Bahrein 

supostamente ainda não podem servir nas 

forças armadas ativas, apenas em posições 

administrativas, e não há muçulmanos xiitas 

nos níveis superiores do aparato de 

segurança do governo do Bahrein, 

Muitos funcionários do setor público xiita 

que foram demitidos de seus empregos por 

terem participado dos protestos de 2011 

foram reintegrados em cargos de nível 

inferior, cargos fora de sua especialidade ou 

cargos sem responsabilidades reais. 

O governo do Bahrein continuou a negar 

qualquer discriminação contra a 

comunidade muçulmana xiita no emprego 

governamental, e afirmou que houve 

progresso na diversificação do aparato 

militar e de segurança, por exemplo, 

recrutando de todos os segmentos da 

sociedade - incluindo os xiitas. Comunidade 

muçulmana - em seu programa de 

policiamento comunitário. 

Ativistas informaram à USCIRF durante sua 

visita em março de 2019 que o governo se 

recusou a rastrear a exclusão de 

muçulmanos xiitas do emprego nas forças 

armadas e no governo, alegando que 

manter tais registros seria uma violação da 

privacidade. Vários ativistas notaram que, 

embora não haja discriminação formal 

contra contratação de xiitas, muitos 

empregadores fazem perguntas que 

revelam indiretamente a afiliação religiosa 

de um candidato. 

Discriminação contra os muçulmanos xiitas 

nas eleições de novembro O governo do 

Bahrein continuou sua discriminação contra 

os candidatos eleitorais xiitas em 2018. 

Nenhum candidato foi autorizado a 

concorrer com o partido xi'a al-Wefaq, que 

o governo dissolveu em 2016 após acusá-lo 

A emenda de 2016 do Rei Al Khalifa à Lei 14 

de 2002 proibiu qualquer pessoa que 

tivesse recebido uma sentença de seis 

meses ou mais de participar de eleições, 

desqualificando centenas de pessoas de Shi 

'. um ativistas e figuras da oposição que já 

haviam protestado contra maus-tratos. 

Antes das eleições, o xeque Ali Salman, ex-

secretário-geral do banido partido al-

Wefaq, e o xeque Hassan Sultan, um 

importante clérigo xiita, foram condenados 

à prisão perpétua por falsas acusações de 

segurança nacional. Ali Salman teve sua 

pena estendida de quatro anos para prisão 

perpétua três semanas antes das eleições. 

Antes das eleições, as autoridades do 

Bahrein prenderam o ex-ministro do 

parlamento xiita al-Wefaq, Ali Rashed al-

Asheeri, por um tweet expressando sua 
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 intenção de boicotar as eleições de 

novembro de 2018. 

Em 2016, o rei Al Khalifa emendou uma lei 

de 2005 que proíbe festas religiosas de 

participação política para também impedir 

que qualquer pessoa envolvida na política 

faça discursos religiosos, sermões ou 

orientação espiritual. O governo do Bahrein 

continuou a usar esta emenda para impedir 

que as figuras religiosas muçulmanas xiitas 

se candidatas- sem a ocupar cargos 

políticos, permitindo que figuras religiosas 

sunitas o fizessem. 

Nas eleições de 2018, seis candidatos 

filiados à Sociedade Islâmica Sunafa Asafa 

sunita concorreram à presidência, três dos 

quais eleitos para o parlamento. Candidatos 

ligados à Sociedade Islâmica Al Menbar, 

apoiada pela Irmandade Muçulmana, 

também concorreram, mas não 

conseguiram nenhum assento. 

  

  

Indonésia 

O Conselho indonésio de Ulema emitiu 

declarações que declaram que certos 

grupos religiosos, incluindo muçulmanos 

Ahmadia, muçulmanos xiitas e Gafatar, são 

"desviantes" e hereges para o islã. 

Em 2018, o assédio público dos um a três 

milhões de muçulmanos xiitas da Indonésia 

continuou. Durante anos, autoridades em 

certas localidades, como a cidade de 

Makassar, proibiram-nas de comemorar a 

Ashura em público. 

Visita de outubro de 2018 da USCIRF a 

Surabaya, a Comissão aprendeu que 346 

muçulmanos xiitas - ou 83 famílias - 

permanecem internamente 

deslocados. Além disso, a USCIRF ouviu que 

essas pessoas deslocadas não têm acesso a 

uma mesquita qualificada para realizar 

rituais religiosos muçulmanos xiitas e não 

podem enterrar seus mortos de acordo com 

seus costumes. 

O governo indonésio exige que todos os 

cidadãos listem sua afiliação religiosa nos 

cartões de identidade. Isso tornou mais 

difícil para os indivíduos que não seguem 

uma das seis religiões oficialmente 

reconhecidas no país obter licenças e 

autorizações, acessar educação e empregos 

públicos e concluir transações financeiras. 

 

 

Malásia 

Autoridades religiosas federais e estaduais 

proibiram uma série de grupos religiosos 

chamados “desviantes”, incluindo 

muçulmanos xiitas. 

Embora a Constituição não faça distinção 

entre o islamismo sunita e xiita, na prática, 

os muçulmanos xiitas experimentam várias 

formas de discriminação; os muçulmanos 

xiitas experimentam várias formas de 

discriminação. As autoridades malaias 

vigiam e hostilizam os muçulmanos xiitas, 

proíbem a literatura que promove crenças 

islâmicas não-sunitas, proíbem o culto 

público ou a assembleia e ameaçam prisões 

por observarem os feriados muçulmanos 

xiitas. 

 

Nigéria 

O IMN (Movimento Islâmico), o maior grupo 

muçulmano xiita do país, foi formado por 

Sheikh Zakzaky na cidade de Zaria, no norte 

do Estado de Kaduna, nos anos 80 e 

90. Desde então, o IMN tornou-se alvo da 

violência do governo nigeriano, que 

classifica o IMN como um “grupo violento” 

e usa força excessiva para reprimir 

membros e atividades do IMN. Mais de três 

anos desde a repressão mais violenta contra 

o IMN - a morte e sepultamento em massa 

de 347 membros do IMN pelo exército 
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 nigeriano em Zaria em dezembro de 2015 - 

e apesar do COI do Estado de Kaduna de 

2016 ter considerado o exército 

responsável e recomendar processos, 

nenhum oficial do Exército nigeriano foram 

responsabilizados. Em 2018, a polícia 

nigeriana continuou a deter centenas de 

membros do IMN - incluindo, 

principalmente, Sheikh Zakzaky e sua 

esposa Malama Zeenah Ibrahim, que estão 

detidos sem acusação desde dezembro de 

2015, apesar de uma ordem do Supremo 

Tribunal Federal em Abuja em 2 de 

dezembro de 2016, que eles sejam 

libertados no prazo de 45 dias. Autoridades 

prenderam pelo menos 15 membros do 

IMN em 2018. 

Ao longo de 2018, os membros do IMN 

fizeram protestos por todo o país, 

defendendo a libertação do xeque 

Zakzaky. Em Kaduna e Sokoto, autoridades 

estaduais mantiveram proibições de 

atividades do IMN, incluindo procissões 

religiosas. O IMN e fontes de notícias 

informaram que a força usada para 

dispersar os protestos às vezes era 

excessiva, causando ferimentos e mortes. 

Entre 28 de outubro e 1º de novembro, 

muçulmanos xiitas marcharam pelo país em 

busca de Arbaeen - uma procissão religiosa 

anual observada pelos muçulmanos xiitas 

em todo o mundo para comemorar a morte 

do imã Hussein no século VII. Centenas de 

seguidores do IMN teriam marchado em 

Abuja para homenagear a ocasião religiosa 

e protestar pela libertação do xeque 

Zakzaky. 

Embora o Exército nigeriano tenha dito que 

os manifestantes atiraram pedras nos 

serviços de segurança, não houve evidência 

de qualquer provocação violenta por parte 

do IMN. O Exército da Nigéria disparou 

indiscriminadamente em multidões, 

matando pelo menos 45 pessoas, segundo 

grupos de direitos humanos. O Exército 

Nigeriano disparou indiscriminadamente 

contra multidões da IMN, matando pelo 

menos 45 pessoas, segundo grupos de 

direitos humanos. Declaração do governo 

nigeriano condenando este uso excessivo 

da força em manifestantes pacíficos. O 

exército nigeriano inicialmente twittou uma 

defesa das ações dos soldados, mas depois 

a excluiu. 

SRW relatou prisão de 230 pessoas em abril. 

 

Paquistão 

Um gerente de loja muçulmano xiita, 

Mazhar Sipra, foi condenado a cinco anos 

por acusações de terrorismo. 

Extremistas atacaram um seminário 

muçulmano xiita com um ataque terrorista, 

deixando quase 30 mortos e 50 feridos. 

Grupos como o DAESH, o LeJ e o TTP têm 

como alvo particular os muçulmanos hazara 

xiitas.   

Em abril de 2018, dois jovens hazara foram 

mortos a tiros; nenhuma prisão foi 

feita. Respondendo ao fracasso do governo 

em agir, os líderes da comunidade de 

Hazara lançaram um protesto para exigir 

uma ação do governo para protegê-los. 

Durante uma audiência especial em maio de 

2018, o presidente do Paquistão afirmou 

que os ataques contra os muçulmanos xiitas 

hazara na província de Baluchistão foram o 

mesmo que aniquilar toda uma geração e 

que o Estado deve “proteger vidas e 

propriedades da comunidade de Hazara. " 

A perseguição da comunidade muçulmana 

xiita no Paquistão continuou não apenas 

nas mãos de grupos extremistas, mas em 

alguns casos também pelo próprio 

governo. Em maio de 2018, a BBC expôs a 

“história dos xiitas desaparecidos do 

Paquistão”, que detalhava o assédio, a 

prisão e a tortura de quase 140 

muçulmanos xiitas às mãos das agências de 

segurança do Paquistão. 

Esses indivíduos eram mantidos em 

detenção secreta sem julgamento ou 

qualquer acusação formal. 
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Arábia Saudita 

O governo saudita continuou a violar os 

direitos dos muçulmanos xiitas. 

O governo restringiu a observância de 

feriados religiosos pelos muçulmanos xiitas. 

  Os muçulmanos xiitas na Arábia Saudita 

continuam a enfrentar discriminação na 

educação, no emprego e no judiciário e não 

têm acesso a cargos de alto escalão no 

governo e nas forças armadas. A construção 

de mesquitas xiitas é restrita fora das áreas 

de maioria muçulmana xiita na Província 

Oriental, e as autoridades sauditas muitas 

vezes proíbem o uso do chamado 

muçulmano xiita para a oração nessas 

áreas. 

Autoridades prendem e prendem 

muçulmanos xiitas por realizarem reuniões 

religiosas em casas particulares sem 

permissão e lendo materiais religiosos em 

husseiniyas (salas de oração). A Arábia 

Saudita também restringe como prática o 

estabelecimento de cemitérios xiitas 

muçulmanos. 

Durante uma visita da USCIRF à Província 

Oriental, alguns muçulmanos xiitas 

relataram assédio pela polícia local e 

invasões de privacidade pela Direção Geral 

de Inteligência (GID). Muçulmanos xiitas 

que não cumprem as instruções do GID têm 

sua identificação nacional bloqueada, 

restringindo o acesso a contas bancárias e 

serviços sociais. As autoridades também 

continuaram a atacar certos líderes 

religiosos xiitas. No início de 2018, o 

Tribunal Criminal Especializado em Riad 

abriu um segundo caso contra o xeque 

Mohammed al-Habib por “encorajar 

protestos destinados a desestabilizar o 

reino”. Al-Habib, um clérigo xiita e 

colaborador próximo do xiita executado 

Sheikh Nimr al-Nimr, foi detido em 2016 por 

"criar dissidência". 

O governo saudita continuou reconstruindo 

a cidade predominantemente xiita de 

Awamiya, que as forças de segurança do 

governo destruíram após violentos 

confrontos com manifestantes xiitas e 

muçulmanos xiitas armados na Arábia 

Saudita continuam a sofrer discriminação 

na educação, no emprego, e o judiciário. 

Durante esses confrontos, as forças de 

segurança isolaram a cidade, ocuparam 

uma escola secundária de meninos perto da 

cidade de al-Musawara, fecharam as 

clínicas e farmácias da cidade e impediram 

que serviços essenciais, como ambulâncias, 

chegassem à área. 

O governo planeja investir quase 64 milhões 

de dólares (239 milhões de riais sauditas) no 

projeto de reconstrução Awamiya, que 

inclui um parque, mercado, biblioteca, 

centro de conferências e instalações 

recreativas. Os moradores locais 

expressaram preocupação à USCIRF em 

setembro de 2018 de que os planos do 

governo para o bairro não abordam a falta 

de estradas, escolas e instalações 

hospitalares adequadas da área. O governo 

também não expandiu e modernizou o 

sistema de esgoto local, citando 

preocupações de segurança. Um total de 

488 casas foram demolidas como parte do 

projeto de desenvolvimento Awamiya, 

embora o governo saudita tenha fornecido 

indenização e novas moradias aos 

moradores desses domicílios. Moradores 

também expressaram medo de que a 

violência reaparecesse após a conclusão do 

projeto. 

Em setembro de 2018, o governo saudita 

teria restringido a observância de Ashura 

em Qatif e limitado o desempenho dos 

rituais públicos de luto a horas 

específicas. As restrições incluíam a 

proibição de muçulmanos xiitas que 

transmitissem seus rituais por meio de alto-

falantes e a destruição de abrigos de 

alimentos onde os participantes recebiam 
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 refeições gratuitas porque as autoridades 

alegavam não ter as devidas permissões. 

A polícia municipal também removeu os 

quiosques que vendem livros religiosos e 

culturais e derrubou cartazes 

comemorativos, alegando que eles 

constituíam “poluição visual”. 

Em 2018, a USCIRF reuniu-se e recebeu 

informações sobre vários indivíduos 

acusados de apostasia por expressar visões 

teológicas que diferem da interpretação 

preferida do governo, particularmente 

membros de comunidades muçulmanas 

minoritárias. Autoridades do governo 

relutaram em reconhecer a presença do 

islamismo xiita no país, viram as 

comunidades xiitas por meio de uma lente 

geopolítica enredada no Irã e infringiram 

sua liberdade de religião. 

 

Tajiquistão 

A pequena minoria muçulmana xiita no 

Tajiquistão é geralmente tolerada pelo 

governo, embora sujeita ao mesmo nível de 

escrutínio oficial dado à maioria sunita. No 

entanto, houve alguns sinais de tensão em 

2018. Durante o verão, um membro sênior 

da Academia de Ciências do Tajiquistão 

publicou um artigo. Em janeiro de 2018, 

emendas à lei de 2009 sobre Liberdade de 

Consciência e Uniões Religiosas 

estabeleceram novos 

requisitos rigorosos para 

relatar Mesquita renda, 

propriedade, 

funcionários, salários e 

dados pessoais dos 

adoradores, alegando que 

os membros da IRPT 

tinham convertido para o 

Islã xiita, que ele rotulou 

de uma "religião 

alienígena". Em 2 de julho, 

o artigo, que também 

alegava intenso interesse 

do IRPT no Irã e em sua 

revolução islâmica, foi 

reeditado pela agência de notícias do 

governo tadjiquistanês, Khovar. 

 

Turcomenistão 

O governo recentemente restringiu o 

registro de algum grupo minoritário como 

os xiitas. 

Em alguns casos, o registro foi rejeitado. 

 

 

 

Uzbequistão 

Jahongir Kulijanov, membro da comunidade 

de minoria muçulmana xiita do 

Uzbequistão, também permaneceu preso 

em 2018 por sua condenação por 

supostamente participar de uma 

organização religiosa ilegal e pela posse e 

divulgação de material religioso 

extremista. Kulijanov foi um dos 20 

muçulmanos xiitas originalmente detidos 

em Bukhara em fevereiro de 2017 por 

realizar uma reunião religiosa ilegal em um 

café local e compartilhar literatura 

muçulmana xiita. 
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  A Fábula do Sionismo de 
Esquerda  
  

Sayid Marcos Tenório 

 

Sionismo, Estado de Israel e limpeza étnica 

são termos indissociáveis. Antes mesmo da 

partilha em 1947, o autodenominado 

sionismo de esquerda já se constituía numa 

corrente do movimento sionista que, 

apesar do ideário de esquerda e “pacifista”, 

contribui para legitimar as ações do Estado 

de Israel contra o povo palestino. Termos 

como “genocídio”, “apartheid”, “limpeza 

étnica” e “BDS” (o movimento de Boicote, 

Sanções e Desinvestimento) não fazem 

parte do vocabulário dos sionistas de 

esquerda, nem em Israel nem em qualquer 

parte do mundo. 

Essa ideologia chegou à Palestina ainda na 

década de 1920, no período em que o 

Movimento Sionista promovia uma forte 

imigração de judeus. Esses imigrantes, a 

maioria vinda do leste europeu, foram os 

responsáveis pela criação dos Kibbutz, 
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 comunidades agrícolas largamente 

saudados pelos movimentos socialistas e 

comunista de todo o mundo. Apesar do 

caráter coletivista e igualitário na 

propriedade e produção, esses Kibbutz não 

admitiam os trabalhadores palestinos entre 

seus membros.  

Para o israelense e bacharel em Relações 

Internacionais pela PUC-SP, Shajar 

Goldwaser, “o Kibbutz veio a se tornar a 

base econômica, social e cultural da nova 

sociedade judaica, motivada pelo lema ‘um 

povo sem terra para uma terra sem povo’, 

que via na Palestina a possibilidade de sua 

modernização e emancipação. O que os 

sionistas socialistas não esperavam era 

encontrar uma vibrante sociedade palestina 

no local, o que os impediria de concretizar o 

seu ideal máximo: a criação de uma 

Democracia Judaica”. 

A professora do Departamento de 

Sociologia da UNB, Berenice Bento, propôs 

o conceito redwashing em artigo publicado 

no Opera Mundi para definir “o papel 

nefasto que discursos apoiados em um 

suposto ideário de esquerda terminam por 

legitimar as ações do Estado de Israel”. Para 

ela, esse discurso supostamente de 

esquerda é utilizado para limpar os crimes 

de Israel. 

Pouco importa se a Palestina segue 

desaparecendo, que os métodos de terror 

utilizados pelo Estado de Israel não 

arrefeçam ao longo dos seus anos de 

existência. E, ao final, o praticante 

do redwashing dirá que é aliado do povo 

palestino. Com um aliado como este, quem 

precisa de inimigo? 

Este discurso é utilizado também mundo 

afora por certos setores do movimento de 

solidariedade, partidos, parlamentares de 

esquerda e defensores dos direitos 

humanos que fecham os olhos de maneira 

cúmplice, ao defenderem um certo diálogo 

em busca da paz. No entanto, seus discursos 

vêm carregados de acusações aos 

“extremistas”, leia-se, a resistência que 

cobra o cumprimento das Resoluções da 

ONU, principalmente aquela que diz 

respeito ao retorno dos refugiados expulsos 

desde 1948. 

Berenice Bento afirma em seu artigo já 

mencionado que, a partir da sua vivência e 

leituras de diversos artigos de ONGs 

israelenses que se dizem defensoras do 

povo palestino, chegou a conclusão de que 

“a grande maioria, infelizmente, no suposto 

trabalho de quebrar o silêncio 

das necropolíticas implementadas pelo 

Estado de Israel, na verdade, fazem um 

sofisticado trabalho de justificar estas 

mesmas políticas acionando o ideário 

socialista. Dizem que há exagero em definir 

o que acontece como genocídio. A este 

excesso linguístico praticado por ativistas 

de movimentos de solidariedade do mundo 

inteiro, os redwashing não têm nenhuma 

timidez em tipifica-lo como ‘antissemita’”. 

A esquerda sionista israelense e certos 

setores do movimento de solidariedade 

teimam em não reconhecer o Movimento 

de Resistência Islâmica – HAMAS – como 

um partido político palestino que em 2006 

elegeu democrática e limpamente a maioria 

do Conselho Legislativo, o Parlamento 

palestino, a quem consideram como um 

grupo fundamentalista e terrorista islâmico, 

portanto, incapaz de dialogar, mesmo que 

as resoluções políticas do Movimento sejam 

no sentido do diálogo e da unidade das 

forças palestinas para enfrentar a 

ocupação. Acabam fazendo coro com os 

sionistas, que não concedem aos palestinos 

sequer o direito de eleger seus governantes. 

Quando os palestinos votam em quem os 

sionistas acham que não deveriam votar, 

são castigados. É o que acontece com Gaza, 

que se converteu na maior prisão a céu 

aberto do mundo, desde que o Hamas 

ganhou as eleições a passou a ser a 

esperança de luta e resistência dos 

palestinos que não suportam mais o 

apartheid sionista. 

A minha percepção, a partir do que ouvi nos 

diálogos que mantive em visita à Palestina, 

é a de que os palestinos continuam a 

acreditar na resistência como o único 

caminho. Pude perceber que o apoio 

crescente ao Hamas é uma consequência 

https://operamundi.uol.com.br/opiniao/42968/com-discurso-pacifista-esquerda-sionista-contribui-para-exterminio-do-povo-palestino
https://operamundi.uol.com.br/opiniao/42968/com-discurso-pacifista-esquerda-sionista-contribui-para-exterminio-do-povo-palestino
https://operamundi.uol.com.br/opiniao/46262/redwashing-discursos-de-esquerda-para-limpar-os-crimes-do-estado-de-israel
https://operamundi.uol.com.br/opiniao/46262/redwashing-discursos-de-esquerda-para-limpar-os-crimes-do-estado-de-israel
https://operamundi.uol.com.br/opiniao/46262/redwashing-discursos-de-esquerda-para-limpar-os-crimes-do-estado-de-israel
https://revistacult.uol.com.br/home/categoria/edicoes/cult-240-achille-mbembe/
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 natural da ocupação brutal e do apartheid 

sionista. Por outro lado, a decepção com os 

acordos não cumpridos por parte do 

ocupante e o papel exercido pela 

Autoridade Palestina como gerente das 

políticas de Israel após os acordos de Oslo, 

é um dos motores do crescimento da 

influência do Hamas, tanto em Gaza quanto 

na Cisjordânia. 

A esquerda sionista condena os chamados 

“atentados” realizados pelos diversos 

grupos palestinos que lutam pela 

independência, enquanto silencia perante o 

genocídio cometido pelas forças de Israel 

desde 1948, como também na primeira 

intifada, em 1987, na segunda intifada em 

2000, na Grande Marcha do Retorno, 

manifestação que vem ocorrendo desde 30 

de março de 2018 e os ataques massivos a 

Gaza em 2012 e em 2014, onde foram 

mortos mais de 2.200 palestinos. 

Segundo Goldwaser, no artigo mencionado, 

em relação aos movimentos palestinos, a 

esquerda sionista se mostra tão racista 

quanto a direita: “Ela não reconhece os 

crimes que ela própria cometeu contra 

palestinos, não reconhece que os palestinos 

têm direito de retornar às suas vilas, terras 

e cidades roubadas, não reconhece o direito 

legítimo da população palestina de resistir 

contra a massiva ocupação militar que sofre 

e, finalmente, defendo um modelo de 

Estado nacional baseado na segregação 

étnico racial – o Estado Judaico”. 

A esquerda sionista que se orgulha do 

protagonismo na chamada Guerra de 

Independência de 1948, uma guerra que de 

fato deu início a Nakba, a catástrofe que 

provocou uma enorme limpeza étnica com 

a morte de milhares de palestinos e onde 

mais de 800 mil homens, mulheres e 

crianças foram expulsos de suas terras – 

mais que toda população de judeus 

existente na Palestina naquela ocasião – 

através da destruição de mais de 400 vilas e 

povoados, é a mesma esquerda sionista que 

diz querer o diálogo e a busca da paz e da 

coexistência na Palestina, através da 

solução de dois estados, um discurso que 

enche os olhos de muitos pelo mundo afora, 

que sentem vergonha de dizer que aceitam 

a prática genocida e o apartheid do Estado 

de Israel.  

Os chamados sionistas de esquerda 

representam um perigo para a unidade do 

movimento de resistência, porque 

confundem o movimento de solidariedade 

através de propostas capciosas, tais como 

“coexistência”, “paz duradoura” e 

“diálogo”, ao mesmo tempo em que tentam 

minar as campanhas centrais de 

solidariedade ao povo palestino, como o 

movimento BDS, que tem sido responsável 

pela queda de 46% dos investimentos 

externos de Israel nos últimos anos. O 

sionismo de esquerda representa um perigo 

para a luta palestina, pois não passa de uma 

ramificação ardilosa do projeto colonial, ao 

qual prestam serviço. 

Sayid Marcos Tenório é historiador e 

especialista em Relações Internacionais. É 

secretário-geral do Instituto Brasil-Palestina 

(IBRASPAL). sayid.tenorio@gmail.com  

 

 

 

 


