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Versículos 1-8 A missão do Alcorão e os atributos Daquele que o
enviou

Deus informa ao
profeta Muhammad, que
a misericórdia e bênçãos
de Deus estejam sobre
ele, que Ele não enviou o
Alcorão para causar-lhe
angústia, mas como um
lembrete para aqueles
que têm reverência por
Deus, uma revelação
Daquele que criou a
terra e o céu, o Senhor
da Misericórdia que está
acima do Trono.  Tudo
quanto existe nos céus e
na terra pertence a Ele.  Ele sabe o que as pessoas ocultam.

Versículos 9-99 História do profeta Moisés
O que vem em seguida é a história de Moisés descrita de maneira mais vívida.  Ele é o

profeta com quem Deus mais conversou no Alcorão e do qual narrou os eventos de sua
vida de ângulos diferentes, para que cada vez sua personalidade emergisse em uma
perspectiva diferente.  É feita referência à viagem de Moisés e sua família de Madian
para o Egito.  Quando vai em direção à luz ouve a voz de Deus chamando por ele.  Moisés
conversa com seu Senhor no vale sagrado.  Deus diz a ele para estabelecer oração para
Sua recordação e então lhe dá dois milagres.  O primeiro, que seu cajado se transformará
em uma serpente quando lançá-lo no chão; e, segundo, que quando pressionar sua mão
direita para seu lado esquerdo, ela se tornará branca e brilhante.  Depois disso Deus lhe
diz sobre a missão para a qual foi escolhido: chamar o Faraó para o caminho de Deus. 
Moisés suplica a Deus por apoio e para que seu irmão o ajude.  Deus aceita suas súplicas
e concede a ele seu desejo, lembrando-o das bênçãos que lhe foram concedidas desde seu
nascimento, quando o Faraó da época estava matando os filhos de todos os israelitas. 
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Deus lembra ainda Moisés de como Ele o fez passar por várias mudanças na vida antes de
finalmente chegar a esse momento maravilhoso, em que foi escolhido como um profeta. 

Quando o Faraó viu os sinais de Deus sentiu-se ameaçado e convocou seus magos para
um duelo.  Os magos do Faraó desafiaram Moisés e finalmente reconheceram a verdade
de seu Senhor.  Então Deus ordenou a Moisés tirar o povo de "Bani Israel" da escravidão
do Faraó.  Mas quando Moisés foi para o Monte Sinai para receber o Torá, seu povo
começou a adorar a estátua de um bezerro, sendo desviado por Samiri.  Moisés o baniu e
queimou o ídolo.  O propósito de todas essas histórias do passado é que possamos
aprender com elas. 

Versículos 100-114 A punição daqueles que se afastaram do
Alcorão e alguns espetáculos do Dia da Ressurreição

Quem se afastar do Alcorão carregará um fardo pesado e terrível no Dia da
Ressurreição.  Quando a trombeta soar e Deus reunir os pecadores, eles murmurarão uns
para os outros que ficaram apenas dez dias na terra, mas o mais perceptivo deles dirá que
suas estadas na terra foi de apenas um dia.

Naquele Dia Deus transformará as montanhas em pó e as deixará planas e as pessoas
seguirão o chamador do qual não há fuga.  Todas as vozes serão abafadas pelo Senhor da
Misericórdia.  Só serão ouvidos sussurros.  No Dia do Juízo a intercessão será inútil,
exceto a daqueles a quem Deus conceder permissão e cujas palavras Ele aprova.  Todos
os rostos serão humilhados perante o Vivente, Onisciente.  Aqueles sobrecarregados com
más ações se desesperarão, mas quem tiver feito boas ações e acreditado não precisará
temer injustiça ou privação. 

Versículos 115-127 A história dos anjos se prostrando perante
Adão e alertando-o contra Satanás

Deus ordenou os anjos a se curvarem perante Adão e eles o fizeram, mas Satanás se
recusou. Então Deus contou a Adão que Satanás é um inimigo para ele e sua esposa e
para que não deixasse que ele os expulsasse do Paraíso.  E desde que permanecesse no
Paraíso não sentiria fome, sede, não sofreria o calor do sol e nem teria consciência de sua
nudez.

Mas Satanás sussurrou para Adão, tentando levar Adão para "a árvore da imortalidade
e do reino eterno." Adão desobedeceu a seu Senhor e ambos, ele e Eva, caíram nos
sussurros e comeram da árvore.  Ficaram conscientes de sua nudez e começaram a se
cobrir com folhas.

Mais tarde seu Senhor o aproximou, aceitou seu arrependimento e o guiou.  Deus os
expulsou do Paraíso.  Deus lhes contou que quem seguir Sua orientação quando ela
chegar não se desviará nem cairá em miséria, mas quem se afastar dela terá uma vida de
grande dificuldade.  Deus promete ressuscitar quem se afastar como um cego no Dia do
Ressurreição.   Ele perguntará a Deus por que foi ressuscitado cego, quando antes tinha
visão! A resposta de Deus será que uma vez que ignorou as revelações de Deus quando
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elas chegaram, é adequado que seja ignorado nesse Dia.  É assim que Deus recompensa
aqueles que se afastam muito e não acreditam em Suas revelações.  Deus diz que a
punição maior e mais duradoura é na Outra Vida.

Versículos 128 - 129 Tirar lições das nações anteriores
Não tiram uma lição das muitas gerações que Deus destruiu antes deles, por cujos

locais de morada caminham hoje? Verdadeiramente existem sinais nisso para qualquer
um com entendimento! Se não fosse por uma Palavra pré-ordenada do Senhor, já teriam
sido destruídos.  O tempo deles já foi estabelecido.

Versículos 130-132 Diretrizes para o profeta
É dito ao profeta Muhammad para ser paciente com o que dizem e celebrar os

louvores de seu Senhor antes do nascer e do pôr do sol, durante a noite e no início e final
do dia, para que possam ter contentamento.  Foi instruído por Deus a não ansiar pelo que
Deus concedeu a alguns deles para desfrute nessa vida presente.  Deus testa a alguns
dessa forma, mas a provisão do Senhor na vida que está por vir é melhor e mais
duradoura.  

Deus diz ao profeta Muhammad para ordenar as pessoas a orarem e para que ele
mesmo seja perseverante nas orações.  Deus não pede a ninguém que Lhe dê provisão.
Ele é quem prove a todos e as recompensas da Outra Vida pertencem aos devotos.

Versículos 133-135 A teimosia dos politeístas e suas
consequências

Os descrentes perguntam por que o profeta não traz um sinal de seu Senhor. Deus
lhes diz que eles receberam prova clara nas escrituras anteriores da vinda do profeta
Muhammad.  Se Deus os tivesse destruído por meio de punição antes da vinda do
mensageiro, teriam reclamado e dito que se ao menos Deus lhes tivesse enviado um
mensageiro, teriam seguido Suas revelações antes de sofrerem humilhação e desgraça! É
dito ao profeta Muhammad para dizer que todos estamos esperando. Então, continue com
sua espera. No final virá a aprender quem seguiu o caminho reto e foi corretamente
guiado.
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