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IntroduÃ§Ã£o
O Profeta Muhammad, que a misericÃ³rdia e as
bÃªnÃ§Ã£os de Deus estejam sobre ele, costumava amar
este capÃtulo do AlcorÃ£o.Â Sabemos disso de uma
cadeia de narraÃ§Ã£o que remonta a seu amigo, primo e
genro, Ali ibn Abi Talib.[1]Â Al Aâla e o capÃtulo
anterior At-Tariq eram com frequÃªncia recitados juntos
pelo profeta Muhammad nas oraÃ§Ãµes Ã s sextas-feiras
ou nos festivais islÃ¢micos . Â Â Ã um breve capÃtulo de 19 versÃculos revelados em
Meca que trazem boas notÃcias ao Profeta Muhammad.Â Deus o ajudarÃ¡ em sua
missÃ£o de difundir a palavra do IslÃ£ e assumirÃ¡ pessoalmente a responsabilidade de
garantir que a memÃ³ria do Profeta Muhammad em relaÃ§Ã£o ao AlcorÃ£o nÃ£o falharÃ¡
ou serÃ¡ impedida de alguma maneira.Â Al A'la inclui os fundamentos bÃ¡sicos do IslÃ£ e
afirma que essas fundaÃ§Ãµes tÃªm raÃzes bem estabelecidas nas mensagens
previamente reveladas.
[2]

VersÃculos 1- 3 Louvor a Deus
O capÃtulo abre com uma ordem para glorificar a Deus.Â Glorifica o nome do teu
Senhor, o AltÃssimo.Â O nome do capÃtulo Al A'la vem deste primeiro versÃculo.Â
Glorificar significa louvar e reconhecer Sua onipotÃªncia.Â Em apenas algumas palavras,
somos imediatamente apresentados a dois dos atributos de Deus: Sua Senhoria e Sua
grandeza.Â Foi Ele Quem criou e proporcionou.Â Tudo o que Deus criou Ã© bem
proporcionado e aperfeiÃ§oado para o papel que tem a desempenhar na vida nesta
terra.Â Deus determinou e estabeleceu os destinos.Â Cada peÃ§a de criaÃ§Ã£o recebe o
sustento que precisa para cumprir seu propÃ³sito e Ã© orientada para o que isso
requer.Â

VersÃculos 4 e 5 ImaginÃ¡rio
ApÃ³s a glorificaÃ§Ã£o de Deus, as imagens mudam para uma cena do mundo das
plantas.Â Deus Ã© Aquele que produz o pasto e depois o transforma em capim moÃdo.Â
Toda planta tem um propÃ³sito, tanto em sua floraÃ§Ã£o quando ocorre pela primeira vez,
quanto no murchar e morrer.Â Todas as condiÃ§Ãµes tÃªm um propÃ³sito.Â Considere a
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regeneraÃ§Ã£o do solo.Â O solo tem seu prÃ³prio processo auto-regenerativo; o que
estÃ¡ biologicamente morto reÃºne minerais para iniciar o processo mais uma vez.[3]

VersÃculos 6 - 7 O Profeta Muhammad nÃ£o esquecerÃ¡
Deus se dirige ao Profeta Muhammad dizendo que o farÃ¡ recitar o AlcorÃ£o e ele
(Profeta Muhammad) nÃ£o se esquecerÃ¡.Â Esquecer Ã© um traÃ§o humano, mas o
Profeta Muhammad nÃ£o precisa se preocupar em tentar memorizar as revelaÃ§Ãµes Ã
medida que sÃ£o enviadas para ele.Â Deus prometeu que assumirÃ¡ a responsabilidade e
assegurarÃ¡ que nenhuma das revelaÃ§Ãµes seja perdida.Â Estas sÃ£o boas novas para o
Profeta e para os muÃ§ulmanos em geral.Â Sua preservaÃ§Ã£o Ã© uma recompensa e
favor de Deus para a humanidade.Â As decisÃµes de Deus sÃ£o baseadas em Seu
conhecimento infalÃvel de tudo.

VersÃculos 8 - 9 " E te encaminharemos pela (senda) mais
simples"
Isto Ã© seguido rapidamente por mais notÃcias boas.Â Deus suavizarÃ¡ o caminho do
Profeta Muhammad.Â Deus diz: "E te encaminharemos pela (senda) mais simples". Â Isso
Ã© ou o caminho para o IslÃ£, que Ã© invariavelmente fÃ¡cil e natural, ou o caminho
para o ParaÃso que Ã© por meio do IslÃ£.Â O universo foi criado por Deus com
facilidade, segue o seu caminho designado com facilidade e se dirige para o objetivo final
com facilidade.Â Sabe-se que, ao longo de sua vida, o Profeta Muhammad escolheu
sempre as alternativas mais fÃ¡ceis e legais para qualquer situaÃ§Ã£o em que estivesse.[4]
Â
A religiÃ£o do IslÃ£ toma o cuidado de tornar o caminho para o ParaÃso fÃ¡cil para
todo ser humano que esteja em harmonia com o universo.Â Ã dito ao Profeta
Muhammad para lembrar a todos, se isso for de alguma ajuda ou benefÃcio.Â Sempre
haverÃ¡, em cada lugar e em cada geraÃ§Ã£o, aqueles para quem o aviso serÃ¡ Ãºtil.

VersÃculos 10 - 13 O Grande Fogo
Aqueles que prestam atenÃ§Ã£o a Deus receberÃ£o o lembrete, mas serÃ¡ ignorado
pelos Ãmpios e eles queimarÃ£o nos fogos preparados para eles.Â Os infelizes entrarÃ£o
no maior fogo onde nÃ£o morrerÃ£o nem viverÃ£o.Â NÃ£o lhes serÃ¡ concedido o
descanso da morte, nem poderÃ£o desfrutar do seu estado de vida atual.Â Aquele que se
afasta e nÃ£o ouve o aviso certamente deve viver com constante preocupaÃ§Ã£o, se
esforÃ§ando para alcanÃ§ar prazeres nesta vida e tentando ignorar a lembranÃ§a do que
virÃ¡.Â O maior fogo Ã© o fogo do inferno e o sofrimento nele Ã© infinito.Â

VersÃculos 14 - 17 RecordaÃ§Ã£o e OraÃ§Ã£o
Aquele que presta atenÃ§Ã£o no aviso e se purifica, terÃ¡ sucesso.Â Deus nos pede
para ouvir a mensagem e nos purificarmos de todo ato pecaminoso.Â Isto Ã© conseguido
recordando de Deus e orando.Â Deus aponta a grande diferenÃ§a entre as duas
opÃ§Ãµes.Â Observe a mensagem e seja salvo, ignore a mensagem e seja miserÃ¡vel.Â
CapÃtulo 87 Al-A'la (O mais elevado)

2 of 3

www.IslamReligion.com

EntÃ£o Ele ressalta o motivo do fracasso.Â As pessoas preferem a vida deste mundo,
embora a futura seja melhor e mais duradoura.Â

VersÃculos 18 e 19 Uma Origem
Este capÃtulo conclui destacando que a mensagem do IslÃ£ nÃ£o Ã© nova.Â Na
verdade, remonta no tempo.Â Deus diz que esta Ã© a mensagem entregue nas escrituras
dadas aos profetas AbraÃ£o e MoisÃ©s.
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