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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.

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
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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. 

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.
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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
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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