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Introdução
O capítulo 21, Os profetas, é um dos mais longos do

Alcorão.  Contém 112 versículos e seu título vem do
assunto nos versículos 48 a 91, histórias e lições das vidas
de muitos dos profetas mais notáveis.  Esse capítulo foi
revelado em Meca e, assim, enfatiza que o profeta
Muhammad, que a misericórdia e bênçãos de Deus
estejam sobre ele, era um ser humano como todos os
profetas anteriores e que sua mensagem era a mesma, a unicidade ou unidade de Deus. 
Também avisa, como fazem muitos capítulos, sobre a inevitabilidade do Dia do Juízo.

Versículos 1 - 9 Acusações e mentiras
Deus avisa que o Dia da Prestação de Contas está se aproximando e, ainda assim,

muitas pessoas são negligentes.  Ridicularizam os avisos e os admoestadores que chegam
até eles e continuam a divertir-se, com seus corações ocupados com assuntos mundanos. 
Em suas conversas particulares, dizem que Muhammad é apenas um humano como eles,
que está tentando enganá-los com bruxaria.  Deus diz ao profeta Muhammad para
contar-lhes que Ele ouve tudo que pensam ser dito em segredo.  Muitos acusam o profeta
Muhammad de ter sonhos confusos, de inventar histórias falsas ou ser um poeta.  Os
descrentes pedem um sinal, mas Deus menciona que todas as cidades destruídas
anteriormente pediram e receberam sinais e, mesmo assim, não acreditaram.  Os
descrentes disputam como um ser humano pode ser um profeta, mas todos os profetas
anteriores eram homens mortais.  Deus cumpriu Sua promessa com eles e foram salvos,
assim como foram os que acreditaram neles, mas muitos foram destruídos por sua
descrença. 

Versículos 10 - 24 A falsidade destruída
Nós (Deus) enviamos um admoestador.  Nações anteriores foram destruídas por causa

de suas iniquidades.  Outras comunidades surgiram no lugar delas.  Tentaram escapar
quando sentiram Nossa ira.  (Lhes foi dito) Voltem para suas casas e divirtam-se. 
Admitiram seus erros e continuaram a fazê-los, até que foram extintos, como fogo.  O céu
e a terra e tudo que existe entre eles não foram criados para serem um lugar de diversão. 
A falsidade é destruída pela verdade. Ai daqueles que acreditaram em deuses falsos.  Os
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que estão com Deus O adoram e louvam incansavelmente.  Seus falsos deuses têm o
poder de ressuscitar os mortos? Existe prova e existe o lembrete (o Alcorão), mas a
maioria das pessoas não reconhece a verdade e se afasta.

Versículos 25 - 47 Toda alma provará a morte
Todos os profetas foram enviados com a mesma mensagem: não há outra divindade a

não ser Deus. Então, adorem somente a Ele.  Apesar de terem recebido a mensagem
verdadeira, as pessoas mentem em relação a Deus.  Esses malfeitores são recompensados
com o Inferno.  Os descrentes não consideram o mundo ao seu redor? Os céus e a terra
foram um dia uma massa dividida por Deus e todas as criaturas vivas têm origem na
água.  A terra está coberta com montanhas firmes e caminhos amplos, com o céu como
uma cobertura.  Deus criou a noite e o dia, e os corpos celestiais se movem em suas
órbitas.  Toda alma provará a morte.  Todos são testados e então retornarão para junto de
Deus.  O Dia chegará repentinamente e todos os descrentes ficarão impotentes para
afastá-lo.  Os mensageiros anteriores foram ridicularizados, mas no fim os que os
ridicularizaram foram tomados pelo que ironizavam.   Deuses inventados não podem se
defender. Então, como defenderão os descrentes? São avisados, mas se recusam a ouvir.
Então, se até mesmo um sopro de punição os toca, clamam a Deus.  Estejam avisados que
no Dia do Juízo as balanças serão apresentadas e Deus pedirá contas.

Versículos 48 - 70 Breves histórias dos profetas
Deus diz que deu a Moisés e seu irmão Aarão a escritura que distingue entre o certo e

o errado e o Alcorão também é uma mensagem abençoada.  Deus o enviou, mas algumas
pessoas continuam a negá-lo.   Há muito tempo o julgamento correto foi concedido a
Abraão.  Questionou seu pai e seu povo sobre a idolatria clara que adotavam, mas
responderam que só seguiriam os passos de seus antepassados.  Abraão lhes disse que
seu Senhor verdadeiro era o Senhor dos céus e da terra, que os tinha criado, e que ele
(Abraão) conspiraria contra os ídolos assim que tivesse a oportunidade.  Abraão destruiu
todos os ídolos, exceto o maior deles.  Deixou-o inteiro.  Quando voltaram e encontraram
a carnificina, lembraram das ameaças de Abraão e o convocaram e questionaram.  Ele
lhes disse para questionarem o ídolo remanescente, destacando o absurdo de suas
crenças.  A princípio o povo de Abraão admitiu seus erros, mas depois foram tomados
pelo orgulho e obstinação.  Jogaram Abraão no meio do fogo, mas Deus manteve o fogo
frio.   Planejaram ferir Abraão, mas Deus os fez perdedores.

Versículos 71 " 77 Deus salva os que creem
O profeta Abraão e seu sobrinho Lot foram salvos do mal e enviados para uma terra

que Deus havia abençoado.  Aqui Abraão foi abençoado ainda mais, com seu filho virtuoso
Isaque e seu neto Jacó.  Eram virtuosos, faziam boas ações, estabeleciam a oração, faziam
caridade e adoravam da maneira correta.  Lot recebeu julgamento fundamentado e
conhecimento e Deus o salvou da cidade das ações perversas.  Voltando ainda mais no
passado, Noé invocou a Deus e Ele aceitou sua súplica contra os descrentes.  O profeta
Noé e os crentes foram salvos da grande calamidade (dilúvio), mas os que negaram os
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avisos se afogaram.

Versículos 78 - 88 ...E aqueles que clamam por Ele em angústia
Deus concedeu sabedoria aos profetas Davi e Salomão.  Deus os observava quando

estavam tentando julgar um caso sobre uma ovelha desgarrada uma noite, e Ele fez
Salomão compreender o caso de uma maneira melhor.  Entretanto, ambos receberam
sabedoria em abundância.  Foi Deus Quem fez as montanhas e os pássaros cantam Seus
louvores com Davi. Também foi Deus Quem ensinou Davi a fazer armaduras para
proteção na batalha.  Deus aproveitou o vento para Salomão e fez alguns dos gênios
serem subservientes a ele.   Deus nos pede para lembrar de Jó, que suplicou a seu Senhor
quando estava aflito.  Deus ouviu seu choro e removeu seu sofrimento.  E lembram de
Ismael, Idris e Dhu’l- Kifl?  Eram todos perseverantes e foram admitidos na misericórdia
de Deus.  E lembram do homem na baleia? Estava zangado, mas admitiu seu erro e Deus
o salvou de sua angústia.  Deus salva os crentes.

Versículos 89 - 112  Excelentes notícias para os crentes
Deus abençoou Zacarias e aceitou sua súplica por um filho.  Lhe foi dado João (o

Batista).  Lembram-se daquela que guardou sua castidade (Maria, mãe de Jesus)?   Deus
fez dela e de seu filho sinais para a humanidade.  Deus chama todos os profetas de uma
única comunidade e diz para adorarem somente a Ele.  Se um crente faz boas ações os
anjos a registram.  No final dos tempos os povos de Gog e Magog ficarão livres para vagar
pela terra.  No Dia do Juízo os olhos dos descrentes olharão fixo em horror e eles dirão:
"Estávamos errados".  Mas as pessoas destinadas ao Paraíso serão mantidas longe do
Inferno e não ouvirão nenhum som vindo dele.  Esse dia de grande terror não lhes trará
sofrimento e os anjos os saudarão.  Certamente, essas são excelentes notícias para os
crentes.  Os servos virtuosos de Deus herdarão a terra.

Muhammad foi enviado como uma bênção para todos os mundos e lhe foi dito para
alertar a humanidade, pedindo que afirmassem sua crença de que Deus é Único.  
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