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Introdução
 Capítulo dois,

contendo 286 versículos, é
o mais longo no Alcorão.
Foi revelado em Medina e
o título, A Vaca, vem da
história da vaca discutida
nos versículos 67 a 73.  O
Profeta Muhammad, que a
misericórdia e as bênçãos
de Deus estejam sobre ele,
disse que tudo tem o seu
ápice e o ápice do Alcorão
é A Vaca. Ela flui
facilmente de um assunto
para outro e seu público principal inclui os crentes, os judeus de Medina e os hipócritas. 
Os capítulos de Medina concentram na construção de uma forte sociedade muçulmana e
este capítulo lida com muitas questões sociais, culturais, econômicas, políticas e legais.

Versículos 1 - 10 Um livro de orientação
Capítulo 2 é o primeiro dos 29 capítulos que começam com uma combinação de letras

árabes. Estas combinações são formadas a partir de quatorze letras e o capítulo dois
começa com alif, lam e meem. Deus não revelou um significado específico ligado a
qualquer uma dessas combinações, embora eruditos islâmicos tenham sugerido algumas
teorias.

Este é o livro, um guia para aqueles que estão conscientes de Deus. No capítulo de
abertura Deus nos ensinou a pedir orientação e no segundo capítulo Ele nos apresenta um
livro de orientação. Não há dúvida sobre sua origem. Desde o início Deus enfatiza o fato
de que somente aqueles com a consciência de Deus (taqwa) pedirão e aceitarão
orientação. É a orientação para aqueles que têm taqwa, creem no incognoscível,
estabelecem a oração, fazem caridade daquilo que Deus providenciou, acreditam nesta
revelação e nas revelações anteriores e creem na Outra Vida. Essas pessoas irão
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prosperar. Aqueles que não creem não ouvirão o aviso do Profeta Muhammad. Deus
cobriu seus ouvidos, olhos e corações como um resultado direto de sua arrogância e
pecaminosidade persistentes. Há uma grande punição os aguardando.

Versículos 8 - 20 Os hipócritas
Há alguns que dizem acreditar, mas não acreditam. Eles estão tentando enganar a

Deus, mas sem saber que só estão se enganando. Seus corações estão doentes, e
tratamento agonizante espera por eles por causa de sua mentira persistente. Quando lhes
é dito para não causar corrupção, justificam suas ações dizendo que só estão acertando as
coisas ou tentando fazer a paz. Cuidado com aqueles que fazem o mal, mas não percebem
o que estão fazendo. Quando lhes é dito para acreditar como os outros acreditam, eles
respondem sarcasticamente referindo-se aos crentes como tolos. Quando estão com os
crentes fingem acreditar, mas quando estão entre eles, zombam. Deus zomba de quem
não está bem encaminhado e permite que vagueiem cegamente. Eles compraram erro em
vez de orientação. Nunca retornarão ao caminho certo. Deus nos presenteia com
parábolas, a fim de que possamos compreender os Seus caminhos. Se estivermos
rodeados de luz e guiados, Ele pode facilmente remover a Sua orientação.  E se
estivermos com medo e abrigados de uma tempestade, Deus é capaz de nos deixar na
escuridão, porque Ele tem poder sobre todas as coisas.

Versículos 21 - 29 Adorem somente a Deus
Humanidade, adore a Deus, Aquele que lhes criou e àqueles que lhes precederam,

para serem conscientes Dele. Ele estendeu a terra, construiu o céu, e enviou a chuva para
fornecer-lhe sustento. Não estabeleça rivais a Deus; sabem que não há nada comparável a
Ele. Se você tiver dúvidas sobre a revelação, produza o seu próprio capítulo como este. Se
precisar de ajuda, chame aqueles que estabeleceu como rivais a Deus. Isso não é possível,
você nunca será capaz de fazê-lo. Então, tema o Inferno, cujo combustível é a humanidade
e pedras. Ele está preparado para os incrédulos.

O Profeta Muhammad traz uma boa notícia para aqueles que acreditam. Eles terão
jardins, abaixo dos quais correm os rios. Receberão frutas semelhantes, mas não as
mesmas que aquelas que reconhecem da terra. Ficarão nos jardins para sempre com
cônjuges.

Deus nos apresenta exemplos e parábolas; os crentes sabem que são a verdade. Os
descrentes perguntam o que os exemplos significam. Deus faz com que os rebeldes se
desviem ainda mais. Os que quebram suas alianças ou espalham corrupção são os
perdedores. Por que negariam Deus? Ele lhes deu vida e fará com que morram antes de
trazê-los à vida novamente. Retornarão para Ele.

Versículos 30-39 A história de Adão
Quando Deus disse aos anjos que estava colocando a humanidade na terra, eles

perguntaram por que Ele iria colocar ali aqueles que causam derramamento de sangue e
danos. Salientaram que eles (os anjos), apenas celebrar Seus louvores e glorificam Seu
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nome. Deus respondeu que Ele tinha conhecimento de coisas que eles não sabiam.
Adão foi ensinado os nomes de todas as coisas, mas quando Deus as mostrou aos anjos

eles não conseguiram dizer os nomes de nada. Deus orientou Adão a contar aos anjos
todos os nomes e quando ele o fez, Deus lhes lembrou de que havia dito que Ele sabia
coisas que eles desconheciam. Deus, então, pediu aos anjos para se prostrarem diante de
Adão. Todos eles se curvaram respeitosamente, exceto o desobediente Iblis (Satanás), que
era arrogante.

Foi dito a Adão que vivesse no paraíso com sua esposa. Eles foram autorizados a
comer livremente e em abundância, mas ordenados a não se aproximarem, ou comer, de
certa árvore. Satanás tentou-os a desobedecer e eles foram expulsos do paraíso. Deus
disse que enviaria todos para a terra onde viveriam por um determinado período de
tempo e seriam inimigos uns dos outros. Ele então falou com Adão e lhe ensinou como se
arrepender. Deus aceitou seu arrependimento e disse a Adão que, embora eles tenham
sido expulsos, a orientação viria, e aqueles que aceitassem a orientação não teriam
nenhuma razão para temer ou lamentar. Mas aqueles que continuassem a não acreditar,
mesmo depois de os mensageiros terem vindo, habitariam eternamente no Fogo.

Versículos 40 - 52 Recorde dos favores de Deus
Os judeus são lembrados das suas bênçãos e da promessa que fizeram a Deus.

Acreditem nesta revelação que confirma a sua própria escritura. Não neguem este
Alcorão e não vendam as revelações anteriores por um preço pequeno. Temam somente a
Mim e não misturem verdade com falsidade ou escondam a verdade. Estabeleçam a
oração, paguem as caridades prescritas e curvem-se com as outras pessoas que se
curvam. Esperam que os outros sejam justos e se esquecem de serem justos? Pensem!
Aqueles que não temem a Deus acham que é difícil ser paciente e humilde.

Lembrem-se do favor de Deus e de como Ele os preferiu sobre todas as pessoas no
mundo. Protejam-se contra um Dia em que nenhuma intercessão será aceita. Lembrem-se
de que Deus os salvou do povo do Faraó, dividindo o mar e afogando o povo do Faraó
diante dos seus olhos. E lembrem-se do encontro que Deus teve com Moisés durante
quarenta noites. Enquanto ele estava fora, vocês começaram a adorar um bezerro. Você
eram malfeitores, mas ainda assim Deus os perdoou. Não conseguem ser gratos?

Capítulo 2, Al-Baqarah (A Vaca) Parte 2 de 5

Descrio:  Aqueles que rompem alianças e a maneira com que Deus lida com eles.
Por Aisha Stacey (© 2019 IslamReligion.com)
Publicado em 15 Apr 2019 - ltima modificao em 15 Apr 2019
Categoria:Artigos >O Alcorão Sagrado > Um Resumo dos Significados de Seus Versículos

Capítulo 2, Al-Baqarah (A Vaca) Parte 5 de 5 3 of 15 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/pt/category/75/
http://www.islamreligion.com/pt/category/77/


Versículos 53 - 62 Alianças com os filhos de Israel
E lembrem-se de quando

Deus deu a Moisés a
Escritura e a lei de modo
que fossem guiados.  E
lembrem-se de quando
Moisés disse ao seu povo
como eles estavam errados
quando adoraram o bezerro. 
Moisés aconselhou seu povo
a matar os culpados entre
eles e Deus aceitou seu
arrependimento.  E também
se lembrem de quando
disseram a Moisés que não o
aceitariam a menos que vissem Deus.  Um raio os atingiu e matou, mas Deus os reviveu,
deu sombra e proveu com maná (provisões) do céu.  Apesar disto seus antepassados
violaram os mandamentos de Deus.  Ao fazê-lo não prejudicaram a Deus, mas
prejudicaram a si próprios.

E lembrem-se também de quando Deus disse para entrarem em Jerusalém e comerem
o que encontrassem em abundância.  Lembrou-os de entrar no portão humildemente,
pedindo alívio do fardo de seus pecados.  Seus pecados teriam sido perdoados, e suas
recompensas aumentadas, mas os malfeitores mudaram as palavras que lhes foram dadas
e Deus castigou-os com um flagelo do céu.

Lembrem-se de quando Moisés orou por água e foi dito a ele para golpear uma rocha
com seu cajado.  Doze fontes brotaram e cada uma foi atribuída a uma tribo.  Deus lhes
disse para comer e beber e não criar o mal ou espalhar corrupção.  Reclamaram com
Moisés sobre a comida quando já estavam comendo da melhor comida.  Foi dito que
voltassem e encontrariam o que tinham pedido, mas não encontraram nada, exceto
humilhação, degradação e a ira de Deus.  Isso porque rejeitaram continuamente os
mandamentos de Deus e mataram injustamente Seus profetas.  Isso tudo porque eram
infratores desobedientes.

Tenha certeza que os crentes e todos aqueles que seguiram seus profetas em suas
épocas serão bem sucedidos.

Versículos 63 - 74 Alianças rompidas, incluindo o sacrifício da
vaca

Lembrem-se da aliança que fizemos; Nós lhe pedimos para conservarem o que lhe
concedemos e lembrarem-se de seus ensinamentos.  Mas mesmo quando se afastaram a
Misericórdia e Favor de Deus ainda estavam com vocês, ou teriam se tornado os
perdedores.  E sabiam que aqueles que se afastaram do sábado foram transformados em
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macacos desprezados.  Foi um impedimento e uma lição para os que estavam lá e aqueles
que os seguiram.  

E recordem do que aconteceu quando Moisés disse ao seu povo que Deus ordenou que
sacrificassem uma vaca.  Acusaram Moisés de ridicularizá-los e começaram a pedir
detalhes em vez de simplesmente seguirem as instruções.  Moisés disse-lhes que Deus
disse que a vaca devia ser de um amarelo profundo e agradável aos olhos, mas ainda
insistiram para obter mais detalhes.  Então Moisés disse-lhes que Deus disse que a vaca
não deveria ter sido utilizada para lavrar o solo ou a água dos campos e que ela devia ser
livre de manchas.  Finalmente ficaram satisfeitos e abateram a vaca.

Então, um assassinato que estava oculto, juntamente com acusações e desmentidos,
foi trazido à luz por Deus.  Como um sinal de que Deus tem poder sobre a vida e a morte,
Ele ordenou que golpeassem o corpo morto com um pedaço da vaca.  O corpo voltou à
vida, mas apesar deste sinal, seus corações tornaram-se mais duros do que rochas.  Há
algumas rochas a partir do qual rios jorram, outras que se dividem com a água, e há
algumas que caem pelo temor a Deus.  E Deus sabe exatamente o que fazem.

Versículos 75 - 93 Revelação rejeitada
Crentes! Ainda esperam que alguns dos adeptos do Livro acreditem no que dizem,

mesmo que eles já tenham ouvido as palavras de Deus e as tenham pervertido? Quando
eles estão com os crentes dizem que são crentes também.  Mas quando estão sozinhos,
dizem para não contar o que sabem para que não seja usado contra eles diante de Deus. 
Será que eles realmente acreditam que Deus não sabe o que ocultam e o que revelam?

Alguns deles são iletrados e não conhecem a sua própria revelação.  Eles seguem seus
próprios desejos e ilusões.  Ai daqueles que escrevem a "escritura" com suas próprias
mãos, e depois afirmam que ela é de Deus, a fim de obter algum pequeno ganho.  Ai deles,
pelo que escreveram e pelo que lucraram.   Acreditam que o Fogo não vai tocá-los, exceto
por alguns dias.  Deus fez essa promessa? Deus não rompe suas alianças. Estão dizendo
coisas para as quais não têm nenhuma evidência?

Quem lucra com o mal e está cercado por seu pecado permanecerá no Fogo, para
sempre.  Por outro lado, aqueles que creem e fazem boas ações estarão no Paraíso, para
sempre.  Deus fez uma aliança com os filhos de Israel para que adorassem apenas a Ele
(Deus), serem bons para os pais e familiares, com os órfãos e os necessitados; para
falarem suave e gentilmente, estabelecerem a oração, e pagarem o zakat.  Todos, exceto
alguns se afastaram e violaram o pacto.

E havia ainda outra aliança, para não derramarem sangue uns dos outros ou
expulsarem uns aos outros de suas casas.  Eles reconheceram isso no momento, mas
agora fazem essas coisas e se ajudam mutuamente no pecado e agressão.  Também
negociam ilegalmente aqueles que expulsaram em troca de resgate.  Será que acreditam
em algumas partes da revelação, mas não em todas as partes? Qual castigo eles merecem,
aviltamento neste mundo e punição severa no Dia do Juízo? Eles trocam essa vida pela
Outra Vida, de modo que sua punição não será aliviada.
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Demos a Moisés a Torá e, depois, enviamos Jesus com sinais claros e o apoiamos com
Gabriel, o Espírito Santo.  Deus pergunta aos judeus, por que chamam alguns profetas de
impostores e matam os outros? Eles responderam que seus corações estão selados.  Deus
os amaldiçoou por sua incredulidade.  Um Livro (Alcorão) veio confirmar as revelações
anteriores, mas eles o rejeitam.  Eles venderam suas almas por um preço pequeno.  Um
tormento humilhante os espera. 

Quando lhes é dito para acreditar nas revelações de Deus, dizem que acreditam no
que lhes foi revelado, mas não no que veio depois, mesmo que confirme suas próprias
escrituras.  Se realmente acreditavam em suas próprias escrituras, por que mataram seus
próprios profetas? Moisés veio para vocês, mas assim que ele estava longe da vista
adoraram o bezerro.  Lembram-se do pacto quando a montanha foi elevada sobre suas
cabeças? Ouçam o que dizemos, Deus disse, mas eles responderam ouvimos e
desobedecemos.  Isso é o quanto eles adoravam o bezerro.  Se são verdadeiros crentes,
porque a fé lhes faz causar tanto mal?
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Versículos 94 - 110 Falta de fé
 Se vocês (judeus)

realmente acreditam que o
paraíso é somente para
vocês, por que não desejam
a morte? Não o farão,
porque estão bem
conscientes das
consequências do seu
comportamento.  Deus
entende como funciona as
mentes dos incrédulos. 
Eles são gananciosos por
vida, desejando por mil
anos, mas nem isso vai
salvá-los da punição prometida.
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Os inimigos do anjo Gabriel devem saber que ele trouxe o Alcorão ao Profeta
Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele.  Quem é inimigo
de Deus, Seus anjos, e Seus mensageiros deve saber que Deus é o inimigo de tais
incrédulos.  Aqueles que se recusam a acreditar nas mensagens claras desafiam a Deus. 
Toda aliança foi ignorada. 

Quando o Mensageiro confirmou suas escrituras, eles esconderam os seus livros como
se fossem nada.  Eles aceitaram o que os seguidores de Satanás falsamente atribuíram a
Salomão.  Na Babilônia os anjos Harut e Marut ensinaram a bruxaria às pessoas depois de
alertá-las para não descrerem.  Aprenderam com eles como causar discórdia entre um
homem e sua esposa, embora não pudessem prejudicar ninguém, exceto com a permissão
de Deus.   O que eles aprenderam foi prejudicial e de nenhum benefício na Outra Vida. 
Estar consciente de Deus teria sido uma escolha melhor.

Ao falar com o Profeta Muhammad não use palavras ambíguas, a fim de abusar dele. 
Os descrentes não querem que recebam qualquer bem de Deus, mas Deus escolhe quem
Lhe agrada.  Deus não ab-roga um versículo ou faz com que seja esquecido, exceto que
Ele envia um melhor ou similar.  Deus tem domínio sobre os céus e a terra, e Ele é o único
protetor ou ajudante.  Pretendem persistentemente questionar o Profeta Muhammad da
forma que o profeta Moisés foi questionado? Quem troca crença pela descrença está
perdido.  Muitos judeus e cristãos desejam fazê-los abandonar sua crença; perdoe-os e
tenha paciência com o seu comportamento até que Deus dê o Seu comando. [1] 
Estabeleça a oração e pague sua caridade obrigatória.   As boas ações que fizerem,
certamente serão recompensadas por Deus.  Deus tem poder sobre todas as coisas e vê
tudo.

Versículos 111 - 121 Preconceitos religiosos
Dizer que ninguém vai entrar no Paraíso, a menos que seja um cristão ou um judeu é

apenas uma ilusão sem provas.  Qualquer boa pessoa que se submete a Deus (ou seja,
segue o Islã) não terá nada a temer.  Os judeus, os cristãos e os árabes pagãos acusam-se
mutuamente, mas Deus decidirá entre eles. 

O mais injusto são aqueles que impedem a menção do nome de Deus e tentam destruir
as mesquitas. Eles terão desgraça neste mundo e punição na Outra Vida.  O leste e o
oeste pertencem a Deus e para onde você se voltar, encontrará Seu rosto.  Algumas
pessoas dizem que Deus tem um filho! Glorificado seja Ele, acima de tudo que falsamente
atribuem a Ele.  Tudo pertence a Ele e Ele só tem que dizer "Sê", e é.  Perguntam por que
Deus não fala com eles, mas há sinais claros para aqueles que têm fé.  O Profeta
Muhammad foi enviado com a verdade para transmitir a mensagem, e ele não é
responsável pelos habitantes do Fogo.

Os judeus e cristãos nunca estarão satisfeitos até que os sigam, mas se afastarem-se
da verdade, serão perdedores.  Aqueles que não creem são perdedores, mas alguns que
seguem as escrituras anteriores reconhecem a verdade. 
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Versículos 122 - 132 Abraão o líder
Lembrem-se, Filhos de Israel, como Deus os favoreceu sobre os outros, e temam o Dia

em que não haverá qualquer tipo de ajuda.  Quando Abraão foi testado e cumpriu os
mandamentos de Deus, Ele fez dele um líder.  Abraão perguntou sobre os seus
descendentes e Deus disse que somente aqueles que não fizeram o mal seriam líderes.

Lembrem-se também quando a Caaba era um santuário e Deus instruiu Abraão e
Ismael para purificá-la para aqueles andando em círculos em torno dela.  Abraão pediu a
Deus para proteger e prover aqueles que acreditavam em Deus.  Deus respondeu que Ele
proveria para os descrentes também, mas que a sua fruição seria curta e então eles
estariam sujeitos ao tormento do Fogo. 

Abraão e Ismael renovaram as fundações da Caaba e pediram a Deus para aceitá-la. 
Eles pediram a Deus para fazer deles e de seus descendentes muçulmanos.  E Muhammad
foi nomeado dentre eles.  Só um tolo não aceitaria a religião de Abraão.  Deus escolheu
Abraão para ser um muçulmano e ele deixou este legado para seus filhos.  E Jacob
ordenou a seus filhos para se dedicarem a Deus, alertando-os para não morrer, exceto
como muçulmanos.

Versículos 133-145 A religião de Abraão
Os judeus não estavam lá quando Jacó estava morrendo.  Ele perguntou a seus filhos o

que pretendiam adorar depois que ele se fosse.  Os filhos responderam que adorariam o
seu Deus e o Deus de Abraão, Isaque e Ismael.  Aquela comunidade passou e serão
responsáveis por suas próprias ações.  Quando pedirem que sejam judeus ou cristãos,
respondam que seguem a religião de Abraão.  Os crentes devem responder que creem em
Deus e no que foi enviado a todos os profetas, sem fazer uma distinção entre eles.  Os
crentes devem dizer que Deus ordenou a nossa religião.

É dito a Muhammad para contar aos descrentes para não disputarem a respeito de
Deus e que todos prestarão contas a Ele.  Estão dizendo que Abraão e seus descendentes
eram judeus ou cristãos? Quem saberia melhor, vocês ou Deus? Quem poderia ser pior do
que a pessoa que esconde a verdade das escrituras anteriores atestando a natureza da
religião de Deus e a vinda do Profeta Muhammad.  Esta nação passou sobre e só eles
serão questionados sobre suas ações.

Pessoas tolas perguntarão o que causou a mudança na direção da oração.  Todas as
direções pertencem a Deus, e Ele mudou a direção apenas para determinar quem são os
verdadeiros seguidores do Profeta Muhammad.  Foi um teste difícil.  Muitas vezes Deus
assistiu o Profeta Muhammad voltar o rosto para o céu; agora os rostos se voltarão para
uma direção que vai agradá-lo, em direção à Caaba.  Os judeus e os cristãos não aceitarão
a sua direção.  Não ceda a seus desejos ou estará entre os malfeitores.

Versículos 146-154 Uma direção nova
Aqueles que receberam as escrituras antes, escondem o seu conhecimento.  A verdade

é de Deus, não duvidem disso.  Cada comunidade religiosa tem sua própria direção (para
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se voltar), então compitam uns com os outros em fazer boas ações, e Deus reunirá todos
no Dia do Juízo.  Quando orarem, voltem-se para a Caaba sagrada em Meca.  O Profeta
Muhammad recita o Alcorão e lhes ensina sabedoria.  Recordem de Mim (Deus), sejam
gratos e não Me neguem, e Eu Me recordarei de vocês.  Busque ajuda na perseverança e
na oração, porque Deus está com o paciente.  Não diga que aqueles que morrem pela
causa de Deus estão mortos; eles estão vivos, mas são incapazes de perceber isso.

Notas de rodapé:

[1] A prestação deste versículo (2: 109) foi revogada pelo versículo 09:29.
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Versículos 155 - 167 Punição para descrença
 Você será testado com o

medo, a fome e as perdas, mas
suporte pacientemente para
encontrar as bênçãos de Deus.
As colinas na mesquita sagrada
em Meca, Safa e Marwah, são
dois dos sinais de Deus, então
execute os ritos maiores e
menores da peregrinação.
Caminhe entre as colinas sem
medo. Deus rejeita aqueles que
escondem a verdade e orientação se não se arrependerem. O inferno é para os incrédulos.
Há somente um Deus e não há divindade digna de adoração exceto Ele. A criação de Deus
do universo com todas as suas maravilhas é um sinal para as pessoas que pensam. No
entanto, alguns ainda adoram outros além de Deus. Se pudessem ver seus falsos deuses
no Dia do Julgamento renunciando e se distanciando de seus seguidores. Pedirão uma
última chance, mas Deus lhes mostrará os frutos de suas ações e sentirão um
arrependimento amargo.
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Versículos 168 - 177 Virtude explicada
" humanidade. Coma do que é lícito e bom, e não sigam o seu inimigo Satanás. Ele

leva ao mal e à imoralidade e incentiva a falar de Deus sem sabedoria ou conhecimento.
Quando solicitado que sigam a Deus eles se recusam e dizem que seguirão o que seus
antepassados fizeram.  Isto não faz sentido. Chamar os descrentes é como chamar o surdo,
mudo e cego. Eles são incapazes de compreender. Comer das coisas boas e lícitas
providas e dar graças a Deus. Não comer carniça, sangue, carne de porco ou carne que
tenha sido abatida em nome de algo que não seja Deus. Se for obrigado a fazê-lo em caso
de necessidade não é um pecado.

Aqueles que ocultam parte do Livro de Deus ou vendem Suas revelações para ganho
material só consumirão fogo e no Dia do Juízo, Deus não falará com eles. Eles trocam
orientação por erro e perdão por tormento. Deus enviou o Livro, mas alguns ainda tentam
desviar. Voltar seus rostos para um lado ou outro não é virtude. A verdadeira virtude é
acreditar em Deus, no Dia do Juízo, nos anjos, nas escrituras e nos profetas. A pessoa
virtuosa faz caridade, apesar do fato de amar a sua riqueza. E eles dão para os parentes,
os órfãos, os necessitados, os viajantes, aos desamparados, e libertam aqueles em
cativeiro. Estabelecem a oração, pagam o zakat, mantêm as suas promessas e são firmes
mesmo na desgraça. São verdadeiros e piedosos.

Versículos 178 - 195 Normas para os crentes
" crentes. A retribuição justa é prescrita em casos de assassinato; o assassino será

condenado à morte e ninguém mais, em seu lugar. Se o culpado for perdoado seja justo e
pague o que é devido. Este processo é uma misericórdia de Deus. Exceder os limites
resultará em uma punição dolorosa. Quando a morte se aproxima deixe uma herança para
os pais e parentes próximos. [1]  Se uma herança for alterada é um pecado sobre aquele
que a altera, mas não há nenhuma culpa em alguém que suspeita de um erro e promove
um acordo.

O Alcorão foi revelado no Ramadã, um livro para guiar toda a humanidade. Jejue neste
mês, mas se estiver doente ou em viagem, deve repor os dias perdidos mais tarde. Deus
não quer que se submeta às dificuldades, mas Ele quer que O glorifique e mostre gratidão.
Deus está próximo e responde aos que chamam por Ele. Portanto, seja obediente e
coloque a sua confiança em Deus.

É permitido ter relações sexuais com seus parceiros legítimos na noite anterior ao
jejum. Vocês são como vestimentas um para o outro. Deus sabe que era difícil se
absterem e, então, Ele facilitou para vocês. Coma e beba até que o fio branco do
amanhecer torne-se distinto do fio negro da noite e, então, jejue até o anoitecer. Não
tenha relações sexuais durante o seu retiro nas mesquitas, nos últimos dez dias do
Ramadã. Não ultrapasse os limites estabelecidos.

Não consumam a riqueza uns dos outros injustamente ou em suborno. Quando
perguntam sobre as luas crescentes diga que são para determinar períodos de tempo e o
tempo da peregrinação. Não entre nas casas pelas portas dos fundos; entre pelas portas
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adequadas e tema a Deus.
Combatam aqueles que os combatem, mas não transgridam os limites. [2] Mate-os

onde quer que os encontre e os expulse dos lugares de onde eles os expulsaram. Matar é
ruim, mas espalhar o mal é pior.  Lute até que não haja mais desordem e a religião de
Deus reine suprema. Se eles cessarem as hostilidades, parem e não lutem novamente a
menos que transgridam os limites. O combate no mês sagrado é proibido, mas se alguém
cometer agressão, é permitido retaliar.

Versículos 196-203 A peregrinação
 Complete as peregrinações, tendo o cuidado de seguir as regras estabelecidas por

Deus. A grande peregrinação, o Hajj, é feita nos meses conhecidos e aqueles que se
comprometem devem abster-se de relações sexuais, linguagem obscena e luta ou briga.
Leve provisões, mas a piedade é a melhor provisão. Não há mal nenhum em fazer
negócios. Ao retornar de Arafat pare em Muzdalifah e, em seguida, parta do local de onde
todas as pessoas partem. E depois de cumprir seus deveres lembre-se de Deus com mais
paixão do que costumava lembrar seus antepassados antes do Islã.

Aqueles que só oram pelo bem neste mundo não terão participação na Outra Vida, mas
aqueles que suplicam para o bem neste mundo e no próximo, e buscam proteção contra o
Fogo conseguirão aquilo pelo qual trabalharam. Lembre-se de Deus nos dias após o
sacrifício. Você pode partir depois de dois dias ou ficar.

Versículos 204-212 Abrace o Islã e rejeite Satanás
Entre as pessoas há alguns hipócritas que impressionam com suas opiniões e invocam

a Deus para testemunhar o que está em seus corações, mas quando estão distantes
causam o mal e a destruição, e não se importam quando lhes é dito para temer a Deus. O
Inferno será sua morada. Por outro lado, há alguns que dão suas vidas para buscar a
satisfação de Deus. Deus é afetuoso com Seus devotos. " crentes abracem o Islã
completamente e não sigam os passos de Satanás, seu inimigo declarado. Se se desviarem
após as evidências chegarem, então saibam que ninguém pode escapar Sua punição ou
derrotá-Lo. Eles estão esperando Deus descer? Todos os assuntos serão apresentados a
Ele.

Pergunte aos judeus sobre os sinais bem definidos que lhes foram dados. Qualquer um
que altere as revelações de Deus deve compreender que a retribuição de Deus será
severa. A vida deste mundo é encantadora para os incrédulos, mas aqueles que temem a
Deus estarão acima deles, no Dia do Juízo. Deus dá provisão para quem Ele quiser, sem
limite.

Notas de rodapé:

[1] Esta injunção foi posteriormente revogada quando Deus legislou porções fixas da herança
para os beneficiários legítimos.
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[2] O versículo 190 foi o primeiro versículo revelado sobre Jihad e foi complementado pelo
Capítulo 9:36.
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Versículos 213 - 242 Instruções para a vida
 A humanidade foi uma nação

com uma religião, mas logo as
pessoas inventaram suas próprias
religiões. Assim, Deus enviou
profetas e mensageiros com boas
novas, avisos e orientação para
resolver disputas. Eles
começaram mais disputas por
causa da rivalidade. Deus guiou os
que acreditavam; Ele orienta a
quem Ele quer.

Pensam que entrarão no Paraíso sem testes, mesmo que tenham visto o que aconteceu
no passado?  Foram afligidos com pobreza e sofrimento, até que mesmo os seus
mensageiros clamassem a Deus. A ajuda de Deus está próxima.

Quando perguntarem o que devem dispender em caridade, diga-lhes para dispender
com seus pais e parentes, os órfãos, os necessitados e o viajante. Deus sabe do bem que
fazem. A luta é obrigatória mesmo que não gostem. Talvez não gostem de coisas que são
boas e amem coisas que são ruins. Deus sabe, vocês não.

Combater no mês sagrado e criar corrupção na mesquita sagrada são ofensas maiores
do que matar. [1]  Quando perguntarem sobre a caridade diga-lhes para dispenderem o
que puderem. Deus faz Suas revelações claras para que possam refletir. Lide de maneira
justa com os órfãos. Não se case com uma pessoa politeísta até que se torne crente. Um
escravo crente é preferível a uma pessoa livre politeísta. Os politeístas convidam ao
Inferno, enquanto Deus convida ao Paraíso e ao perdão.

Não tenha relações sexuais quando sua esposa estiver menstruada; espere até que ela
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se torne pura. Deus ama aqueles que são limpos. Tenha relações sexuais em qualquer
forma que seja agradável, mas não contrarie os mandamentos de Deus. Cuide do seu
futuro. Não use o nome de Deus em juramentos ou como uma desculpa. Não são
responsabilizados por aquilo que não é intencional.

Aqueles que renunciam a relações sexuais com suas esposas têm uma limitação de
quatro meses. Depois disso é reconciliação ou divórcio. As mulheres divorciadas devem
esperar três períodos menstruais antes de se casarem novamente e não devem esconder
uma gravidez. Nesse período eles podem se reconciliar. As esposas têm direitos
semelhantes às suas obrigações, mas os maridos têm um grau de responsabilidade em
relação a elas. Existem apenas dois divórcios revogáveis. O terceiro é irrevogável. Não
pegue de volta os presentes, a menos que façam um acordo mútuo. Após o terceiro
divórcio um casal não pode se casar a menos que a mulher se case e seja divorciada por
outro homem. Durante o ato de divórcio aja com dignidade e honra e não cause
problemas; Deus vê tudo.

A amamentação é por dois anos, se for desejável; a manutenção é de responsabilidade
do pai. Nenhuma pessoa deve sofrer por causa de seu filho. Trate as amas de leite de uma
maneira honrosa. A viúva deve aguardar quatro meses e dez dias antes de voltar a casar.
É permitido propor casamento durante o período de espera. No entanto, só confirme o
casamento depois deste período. Um divórcio é aceitável antes de consumação ou de o
dote ser estabelecido, mas pague-lhes alguma coisa; e se o dote for estabelecido então
pague a metade, a menos que a mulher renuncie a ele. Mas se pagar tudo é mais honroso.
Observe suas orações regulares, especialmente a intermediária.  Se temer o perigo, ore
ao caminhar ou cavalgar. Dê manutenção às viúvas por um ano e não as expulse de suas
casas. [2]  Trate as mulheres divorciadas de uma forma justa.

Versículos 243 - 260 Histórias e reflexões
Reflita sobre as pessoas que fugiram de suas casas temendo a morte. Deus fez com

que morressem e, em seguida, voltassem à vida. Combata pela causa de Deus. Dê a Deus
um bom empréstimo e Ele o aumentará muitas vezes. Reflita sobre o que aconteceu
depois da morte de Moisés. Os judeus receberam a ordem de lutar pela causa de Deus,
mas a maioria recusou. Saul foi escolhido por Deus para ser rei, mas muitos questionaram
a sua dignidade. O Profeta deles disse que a Arca da Aliança viria como um sinal de sua
realeza. No rio a maioria deles fracassou no teste de Deus. Mas os crentes entre eles
sabiam que muitas vezes Deus apoiou grupos pequenos. Pela vontade de Deus Davi matou
Golias e recebeu o reino de Saul. Deus repeliu um conjunto de pessoas com a força de
outro.

Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, é um dos
mensageiros, e alguns mensageiros são exaltados em relação a outros. Deus falou
diretamente para alguns.  Jesus recebeu provas claras e foi apoiado pelo Espírito Santo.
Se Deus quisesse alguns grupos de pessoas não teriam lutado entre si. Faça caridade
daquilo que Deus providenciou antes do Dia em que não haverá barganha ou intercessão.

Deus, não há divindade além d'Ele. Ele não dorme, e tudo pertence a Ele. Não há
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intercessão sem a permissão Dele, e Seu conhecimento inclui todos os aspectos do
passado, presente e futuro. Seu conhecimento é incompreensível, exceto pelo que Ele
revela. Seu trono é mais vasto do que os céus e a terra e guardá-los não Lhe requer
esforço. Ele é o Altíssimo.

Não existe compulsão na religião. Quem rejeitar as forças de Satanás tem um apoio
firme que não se romperá. Deus leva das trevas à luz, mas Satanás leva da luz à escuridão.
Reflita sobre Nimrod e Abraão. Nimrod se considerava um deus, mas Abraão apontou seu
erro. E reflita sobre o profeta Ezra, que morreu por 100 anos. Ezra viu o poder de Deus
sobre a vida e a morte. E considere quando Deus mostrou a Abraão como trazer quatro
pássaros de volta à vida.

Versículos 261 - 283 Caridade e contratos
Aqueles que gastam para agradar a Deus serão recompensados muitas vezes. Aqueles

que não lembram as pessoas de sua benevolência ou seguem os seus atos de caridade
com palavras pejorativas verão a sua recompensa. Deus lembra deste fato com parábolas
e adverte-nos para não tornarmos a nossa caridade inútil. Dê das melhores coisas e não
das coisas que não lhes são mais úteis.

Satanás ameaça com a pobreza e tenta fazê-los cometerem pecado, enquanto Deus
oferece o Seu perdão e generosidade. Deus dá sabedoria a quem Ele quer, e quem recebe
a sabedoria certamente é abençoado com um grande bem. Deus sabe da sua caridade e
de seus votos. A caridade pública é boa, mas a caridade privada é melhor. Isto anulará
alguns de seus pecados. O Profeta Muhammad não é responsável pela orientação, Deus
guia a quem Ele quer. A caridade para agradar a Deus será a sua vantagem. Ela será
devolvida na íntegra. Dê àqueles que estão em necessidade, enquanto envolvidos na obra
de Deus. Você pode reconhecê-los por sua aparência, e Deus sabe o que você dispende.
Aqueles que dão caridade abertamente e secretamente não têm nada a temer. A
negociação é lícita, mas os juros são proibidos e levam ao Inferno. Os juros são
amaldiçoados e a caridade é abençoada. Preparem contratos ao fazerem empréstimos
entre si, e que haja testemunhas. Isto é o mais justo, mas desnecessário para transações
pequenas. Em uma viagem, promessas podem substituir contratos. Não oculte
testemunho.

Versículos 284 - 286 Fé e súplica
Tudo pertence a Deus. Prestarão conta de tudo o que fizeram. Deus perdoará ou

punirá quem desejar. Ele tem todo o controle. O Profeta Muhammad e os crentes
acreditam no que foi revelado por Ele. Creem em Deus, Seus anjos, Seus livros e Seus
profetas, igualmente. Eles ouvem e obedecem. Deus não sobrecarrega ninguém com mais
do que pode suportar. Cada pessoa arcará com as consequências de suas ações. Os
crentes pedem a Deus para perdoar os seus esquecimentos e erros, para não
sobrecarregá-los como aqueles que vieram antes deles, e não colocar sobre eles um fardo
que são incapazes de suportar. Eles pedem perdão, misericórdia e ajuda contra os
descrentes.
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Notas de rodapé:

[1] A provisão neste versículo (2: 17) foi revogada pelo versículo 9:36.

[2] A provisão deste versículo 2: 240 foi revogada pelo versículo 4:12.
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