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Introdução
Este é um dos capítulos curtos encontrados no

final do Alcorão.  É geralmente aceito que esses
capítulos, que foram revelados em Meca, contêm
avisos severos, às vezes violentos, com ênfase na
crença em Deus e no Dia do Juízo, e descrições do
Paraíso e do Inferno.  Foram revelados durante os
primeiros anos da missão do Profeta Muhammad,
que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam
sobre ele, quando a ignorância e o politeísmo
estavam no auge.

Os oito versículos curtos do capítulo 102 seguem a partir do capítulo anterior 101 - O
estrondo, em que foram informados de que certas pessoas encontrarão morada eterna no
fogo do inferno.  Neste capítulo nos é dito a razão pela qual as pessoas terão um fim tão
terrível e Deus lhes oferece conselhos.  Este capítulo leva o nome do primeiro versículo.

Versículos 1 O acúmulo
A palavra árabe usada aqui é takathur, que significa lutar por mais.  Muitas palavras

em árabe têm camadas de significado e essa palavra, nesse contexto, tem vários
significados.  Cada significado aumenta a seriedade do conselho de Deus.  Significa, em
primeiro lugar, o desejo de ter muitas coisas (incluindo todas as distrações da vida). 
Também significa competir com os outros para conseguir muitas coisas.  Por exemplo,
nestes dias pode significar querer um carro melhor do que o seu vizinho, ou uma casa
melhor em um bairro melhor, ou ganhar mais dinheiro do que seu irmão.

A terceira camada de significado é se orgulhar de ter todas essas coisas e ser incapaz
de resistir dizer às pessoas sobre sua riqueza e posses mundanas.  Contando vantagens e
gabando-se em todas as oportunidades.    Por fim, significa a cooperação entre as pessoas
para adquirir mais coisas.  Este é um tipo de cooperação que atravessa facilmente todas
as barreiras da religião, etnia ou idade.  É a cooperação mútua para acumulação de bens
ou riqueza. 
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Versículo 2 Preste atenção agora
A humanidade tornou-se tão obcecada em adquirir coisas que nada acabará com isso,

exceto a morte.  Uma vez que você visita sua sepultura, o lugar onde esperará pelo Dia do
Juízo, perceberá que estava distraído do verdadeiro propósito da vida, que é adorar a
Deus.  A humanidade está tão ocupada lutando por mais e mais coisas que há pouco
tempo para qualquer outra coisa.  A morte é a única coisa que nos distrairá e nos
lembrará de que deveríamos estar prestando atenção à mensagem.  Deus está nos
aconselhando a não perseguirmos os prazeres deste mundo enquanto esquecemo-nos do
próximo mundo.

Versículos 3 e 4 Vendo a realidade
Quando Deus repete um aviso, acrescenta urgência à situação.  Quando morrer, verá a

realidade e entenderá e, novamente, quando comparecer no Dia do Juízo, entenderá com
certeza.  Levantarão de suas sepulturas sabendo que o que cobiçava e competia não era
nada além de uma distração.  E isso o levou a uma conclusão terrível.  Desperdiçou sua
vida, ela se foi. 

Versículo 5 Compreenda com certeza
Deus está dizendo que, embora você saiba o que deveria estar fazendo, não sabe com

o tipo de certeza que o impediria de desperdiçar frivolamente sua vida.  As pessoas lutam
por mais e mais porque querem ser imortais.  Querem ter mais descendentes, construir
uma estrutura que dure para sempre e serem lembrados como os mais ricos ou mais
bonitos.  Querer continuar para sempre de alguma forma ou de outra é uma característica
humana comum.  E viveremos para sempre, mas não aqui, não neste mundo.  Deus está
dizendo que deve se esforçar para saber com certeza que há uma recompensa, mas ela
não será encontrada no acúmulo de coisas.

Versículos 6 e 7 Com seus próprios olhos
No Dia do Juízo, você verá o Fogo como se fosse a presa prestes a ser atacada por um

leão feroz.  Olhará para o fogo como se ele fosse os olhos do leão.  Mesmo aqueles que
não estão destinados ao fogo verão.  O que vê com seus próprios olhos, sabe com certeza. 
Pode parecer que o nosso destino final está muito longe, mas a nossa vida aqui é apenas
um pontinho na contagem do tempo de Deus.  Deus está nos dizendo exatamente o que
vai acontecer, mas continuamos a nos agarrar a nossos pertences como se pudessem nos
proteger do que está por vir.

Versículo 8 Perguntas
A humanidade deve entender e saber com certeza que no Dia do Julgamento será

questionada sobre os prazeres e confortos que foram bênçãos e generosidades de Deus. 
Deus vai querer que expliquemos como usamos os recursos que nos foram dados.  Você é
grato pelo conforto nesta vida mundana? Deus enfatiza três vezes que você será
questionado.  Enquanto acumula seus pertences, vale a pena lembrar que quanto mais
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tem, mais será questionado.  Deus vai perguntar sobre as coisas que coletou e também
sobre suas bênçãos contínuas, como ar, água, comida, ver, ouvir.

O endereo web deste artigo:
http://www.islamreligion.com/pt/articles/11012

Copyright 2006-2015 www.IslamReligion.com. Todos os direitos reservados.

ajsultan

Capítulo 102, At-Takathur (A cobiça) 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/pt/articles/11012
http://www.islamreligion.com/

