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Sua Anunciação
Deus nos informa de quando os anjos deram à Maria as boas novas de uma criança, a

posição de seu filho na terra, e alguns dos milagres que ele realizaria:
"Quando os anjos disseram, 'Ó Maria!  Certamente Deus te dá as
boas novas de um Verbo (Sua palavra, 'Sê') Dele, cujo nome é o
Messias, Jesus, filho de Maria, honorável nesse mundo e no Outro, e
entre os próximos a Deus.  Ele falará aos homens ainda no berço, e
na maturidade, e será dos virtuosos.'  Ela disse, 'Meu Senhor, como
poderei ter um filho se nenhum homem me tocou?'  Ele disse, 'Assim
é, Deus cria o que Ele quer.  Quando Ele decreta algo, apenas diz-lhe
'Sê', e é.  E Ele lhe ensinará o Livro e a Sabedoria, e o Torá e o
Evangelho." (Alcorão 3:45-48)

Isso se parece muito com as palavras mencionadas na Bíblia:

"Não tenhas medo, Maria, porque fostes favorecida por Deus. Muito em breve ficarás grávida e
terás um menino, a quem chamarás Jesus."

Atônita, ela respondeu:

"Mas como posso ter um filho, se sou virgem?" (Lucas 1:26-38)

Essa situação foi um grande teste para ela, porque sua grande piedade e devoção
eram conhecidas por todos.  Ela previu que as pessoas a acusariam de não ser casta.

Em outros versículos do Alcorão, Deus relata mais detalhes da anunciação por Gabriel
de que ela daria à luz a um Profeta.

"E menciona no Livro, Maria, quando ela se isolou de seu povo em
um lugar na direção do oriente.  E colocou um véu entre ela e eles;
então Nós enviamos Nosso Espírito (Gabriel), e ele apareceu como
um homem em todos os aspectos.  Ela disse, 'Verdadeiramente eu
me refugio no Misericordioso (Deus) contra ti, temes a Deus.'  Ele
disse, 'Eu sou apenas um mensageiro de teu Senhor, (para te
anunciar) a dádiva de um filho virtuoso.' (Alcorão 19:17-19)
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Uma vez, quando Maria foi ao templo para os seus afazeres, o anjo Gabriel apareceu
para ela na forma de um homem.  Ela ficou assustada devido à proximidade do homem, e
buscou refúgio em Deus. Gabriel então disse a ela que ele não era um homem comum,
mas um anjo enviado por Deus para anunciar a ela que ela teria uma criança muito pura. 
Atônita, ela exclamou

"Ela disse, 'Como poderei ter um filho, se nenhum homem me tocou
e eu nunca fui mundana?!'" (Alcorão 19:19-20)

O anjo explicou que era um Decreto Divino que já tinha sido decretado, e que de fato
era algo fácil para Deus o Todo-Poderoso.  Deus disse que o nascimento de Jesus, que
Deus o exalte, seria um sinal de Sua Onipotência, e que, assim como Ele criou Adão sem
pai ou mãe, Ele criou Jesus sem pai.

"Ele disse, 'Assim será,' teu Senhor disse: 'Isso é fácil para Mim, e
farei dele um sinal para os homens, e Misericórdia de Nossa parte, e
essa é uma questão que já foi decretada.'" (Alcorão 19:21)

Deus soprou em Maria o espírito de Jesus através do anjo Gabriel, e Jesus foi
concebido em seu ventre, como Deus disse em um outro capítulo:

"E Maria a filha de Heli, que guardou sua castidade, Nós sopramos
nela através de Nosso Espírito (Gabriel)." (Alcorão 66:12)

Quando os sinais de gravidez se tornaram aparentes, Maria ficou ainda mais
preocupada com o que as pessoas falariam sobre ela.  As notícias sobre ela se espalharam,
e como era inevitável, alguns começaram a acusá-la de não ser casta.  Ao contrário da
crença cristã de que Maria era casada com José, o Islã mantém que ela não era noiva ou
casada, e foi isso que causou a ela tal angústia.  Ela sabia que as pessoas chegariam à
única conclusão lógica em relação à sua gravidez, de que tinha acontecido fora do
casamento.  Maria se isolou das pessoas e partiu para uma outra terra.  Deus diz:

"E ela o concebeu, e se isolou com ele em um lugar remoto.  As
dores do parto a levaram ao tronco de uma palmeira." (Alcorão
19:22-23)
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