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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
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.
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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
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.
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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.

Notas de rodapé:

[1] A provisão neste versículo (2: 17) foi revogada pelo versículo 9:36.
Capítulo 2, Al-Baqarah (A Vaca) Parte 5 de 5

3 of 4

www.IslamReligion.com

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