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Introdução
O capítulo é famoso por sua

declaração sobre a Noite do
Poder (Laylat al-Qadr), durante
a qual o Alcorão foi revelado
pela primeira vez.  Acredita-se
universalmente que ocorreu
durante o mês de Ramadã,
como afirmado no Alcorão
2:185.  Os muçulmanos
afirmam que a Noite do Poder
ocorre todos os anos.  Muitos
relatos dizem que a Noite do
Poder ocorre durante as
últimas dez noites do Ramadã.  A maioria dos estudiosos afirma que ocorre em um dos
números ímpares das últimas dez noites.

Versículo 1 O começo da revelação do Alcorão
Este capítulo fala sobre a grande noite prometida que todo o universo marca com

alegria e oração.  É a noite da perfeita comunhão entre este mundo e a sociedade
suprema.  Aquela noite marcou o início da revelação do Alcorão para Muhammad, que a
misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, um evento sem paralelo na história
da humanidade por seu esplendor e significado para a vida da humanidade como um
todo.  Sua grandeza está muito além da percepção humana.  As declarações do Alcorão
que relatam este grande evento irradiam-se com a luz clara e brilhante de Deus.

Versículos 2-5 As virtudes da Noite do Decreto
Há também a luz dos anjos e do Espírito (Anjo Gabriel) movendo-se entre a terra e

Deus, o Altíssimo.  Além disso, há também a luz da aurora que o capítulo representa como
perfeitamente harmoniosa com a luz do Alcorão e dos anjos, bem como com o seu espírito
de paz.  A noite em questão aqui é a mesma noite referida no Alcorão 44:3-6. 

Seu nome, Laylat al-Qadr, ou Noite do Poder, pode significar planejamento,
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gerenciamento e organização deliberados, ou pode significar valor, posição e hierarquia. 
Ambos os significados são relevantes para o grande evento universal da revelação do
Alcorão e a atribuição da mensagem ao Profeta.  Na verdade, é o maior e mais
significativo evento que o universo já testemunhou.  É o evento que explica mais
claramente como a vida humana se beneficia pelo planejamento, gerenciamento e
organização de Deus.  Esta noite é melhor que mil meses.

Esta noite é sublime demais para a percepção humana.  É grande porque Deus
escolheu para a revelação do Alcorão, para que a sua luz possa se espalhar por todo o
universo, e a paz divina possa se espalhar na vida e na consciência humanas.  O Alcorão
inclui uma ideologia, uma base para valores e padrões, e um código abrangente de
comportamento moral e social, todos os quais promovem a paz dentro da alma humana e
no mundo em geral.  É grande por causa da descida dos anjos, e de Gabriel em particular,
pela permissão de Deus, carregando o Alcorão.  Eles preenchem todo o espaço entre o
céu e a terra em uma celebração tão esplêndida e universal, vividamente retratada neste
capítulo.

A humanidade, por ignorância e para sua infelicidade, pode ignorar o valor e a
importância da Noite do Poder.  Quando a humanidade a ignora, perde o sinal mais feliz e
belo da graça que Deus lhe concedeu.  Também sofre a perda da felicidade real e da paz
que o Islã lhe oferece, a saber, a paz de consciência, a família e a sociedade.  O que de
outra forma ganhou da civilização material é uma compensação inadequada para sua
perda.  Os crentes no Islã são ordenados a não esquecer ou negligenciar esse evento.  O
Profeta nos ensinou uma maneira fácil e agradável de comemorá-la, para que nossas
almas possam estar sempre em íntima comunhão com ela.  Ele nos encorajou a passar
esta noite de cada ano em devoção.  Ele disse: "Busque a Noite do Poder nas últimas dez
noites de Ramadã". (Bukhari, Muslim) Ele também disse: "Quem passar a Noite do Poder
na adoração, com um motivo puro de fé e devoção, terá todos os seus pecados passados
perdoados." (Bukhari, Muslim)

O Islã não se trata de meras formalidades.  Por isso, o Profeta especifica que a
consagração daquela noite deve ser motivada pela fé e devoção.  Isso tornaria sua
consagração, por qualquer indivíduo, uma indicação de sua plena consciência dos efeitos
de longo alcance do que ocorreu naquela noite.  O método islâmico de educação e
construção de caráter liga o culto à fé e estabelece a verdade em nossos corações e
consciências.  Por esse método, a adoração é considerada um meio de manter plena
consciência dessa verdade, seu esclarecimento e firme estabelecimento em nossas mentes,
corações e almas.  Este método provou ser o melhor para o renascimento dessa verdade,
de modo que ela tenha uma influência infalível em nosso comportamento.
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