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"Em verdade, Muhammad n?o ? o pai de nenhum de vossos homens,
mas sim o Mensageiro de Deus e o prostremos dos profetas; sabei
que Deus ? Onisciente." (Alcor?o 33: 40)

Quando uma pessoa aceita o Isl?, reconfirma sua f? ou
ora qualquer das cinco ora??es di?rias, tamb?m afirma sua
cren?a em Muhammad como um profeta de Deus, o
profeta final.? Al?m disso, mais de 1,5 bilh?es de pessoas
no mundo acreditam que a vida do profeta Muhammad
merece ser imitada e tida como exemplo.? Entretanto,
muitas pessoas abra?am o Isl? sem conhecer realmente o
profeta Muhammad, que a miseric?rdia e b?n??os de Deus estejam sobre ele.? Talvez tudo
que saibam seja que nasceu e viveu na Pen?nsula ?rabe e recebeu a palavra literal de
Deus, na forma do Alcor?o.? Nos dois artigos a seguir veremos a vida nobre do profeta
Muhammad e aprenderemos a conhec?-lo e am?-lo um pouco mais.? Alcan?aremos isso
olhando para os sinais da miss?o prof?tica em sua vida nobre.

Em ?rabe a palavra profeta (nabi) ? derivada da palavra naba, que significa novas.
Assim, deduzimos que profetas espalham as novas de Deus e Sua mensagem e s?o, em um
sentido, embaixadores de Deus na terra.? A miss?o deles ? transmitir a mensagem para
adorar o Deus ?nico.? Isso inclui chamar as pessoas para Deus, explicar a mensagem,
trazer as boas novas ou avisos e dirigir os assuntos da na??o. Todos os profetas estavam
ansiosos para transmitir a mensagem de Deus de maneira sincera e completa e isso
inclu?a o ?ltimo profeta, Muhammad. Durante seu ?ltimo serm?o o profeta Muhammad
perguntou ? congrega??o tr?s vezes se tinha transmitido a mensagem e pediu a Deus que
testemunhasse a resposta, que foi um sonoro "sim!"

Assim como a ess?ncia de seu chamado para o Deus ?nico, outro sinal aceito da
verdade dos profetas ? como viveram suas vidas.? Os relatos da vida do profeta
Muhammad que herdamos de nossos predecessores virtuosos ilustram que a miss?o
prof?tica de Muhammad foi guiada por Deus desde o come?o.? Muito antes da miss?o
prof?tica, Muhammad estava sendo preparado para guiar a humanidade para o caminho
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reto e suas experi?ncias de vida o colocaram em boa posi??o para essa miss?o
importante.? Ent?o, com a idade de 40 anos, quando a miss?o prof?tica lhe foi concedida,
Deus continuou a apoi?-lo e a afirmar sua miss?o. Qualquer relato da vida de Muhammad
est? repleto de exemplos de seu car?ter exemplar. Era misericordioso, compassivo,
confi?vel, corajoso e generoso, enquanto se empenhava exclusivamente pelas
recompensas da Vida Futura.? A forma como o profeta Muhammad lidava com seus
companheiros, conhecidos, inimigos, animais e at? objetos inanimados n?o deixam d?vida
de que estava sempre ciente de Deus.

O nascimento de Muhammad foi acompanhado de muitos eventos chamados
milagrosos e a conversa sobre eventos extraordin?rios funcionou como sinal de miss?o
prof?tica. Entretanto, devemos ser cautelosos em acreditar sem reservas naqueles
eventos extraordin?rios. Nem todos os eventos s?o aceitos por todos os bi?grafos e
historiadores da hist?ria isl?mica, porque embora indiquem um come?o extraordin?rio e
uma vida destinada a ser guiada por Deus, podem ter sido embelezados ou exagerados.

Circunst?ncias especiais, mas n?o ?nicas, cercaram a inf?ncia do profeta Muhammad e,
inquestionavelmente, tiveram um peso em seu car?ter. Quando estava com oito anos de
idade j? tinha sofrido com a morte dos pais e de seu amado av? Abdul Muttalib.? Foi
deixado sob os cuidados de seu tio e grande apoiador Abu Talib.? Assim, apesar de ser um
menino, j? tinha sofrido grande turbul?ncia emocional e f?sica.? Os muitos cronistas da
vida de Muhammad e do Alcor?o reconhecem sua vida conturbada.

Porventura, n?o te encontrou ?rg?o e te amparou? (Alcor?o 93:6)
O tio de Muhammad, Abu Talib, era pobre e lutava para alimentar a fam?lia e durante

sua adolesc?ncia Muhammad trabalhou como pastor de ovelhas. Com essa ocupa??o ele
aprendeu a abra?ar a solid?o e desenvolveu caracter?sticas como a paci?ncia, cautela,
cuidado, lideran?a e uma habilidade para perceber o perigo.? O pastoreio era uma
ocupa??o que todos os profetas de Deus que conhecemos tinham em comum. "...Os
companheiros perguntaram: "Voc? ? pastor de ovelhas?"? Respondeu: "N?o h? nenhum
profeta que n?o tenha sido um pastor de ovelhas.""[1]

Em sua adolesc?ncia Muhammad ?s vezes viajava com Abu Talib, acompanhando
caravanas a centros de com?rcio. Em pelo menos uma ocasi?o conta-se que ele viajou at?
a S?ria.? Mercadores mais velhos reconheceram seu car?ter e o apelidaram de Al-Amin,
aquele em quem se pode confiar.? Mesmo em sua juventude era conhecido como
verdadeiro e confi?vel.? Uma hist?ria aceita pela maioria dos s?bios e historiadores
isl?micos ? o relato de uma das viagens do profeta Muhammad ? S?ria.

A hist?ria ? a de um monge chamado Bahira que previu a vinda de um profeta e
aconselhou Abu Talib a "guardar seu sobrinho com cuidado".? De acordo com o bi?grafo
Ibn Ishaq, quando a caravana na qual o profeta Muhammad estava viajando se aproximou
da fronteira da cidade, Bahira pode ver uma nuvem que parecia estar fazendo sombra e
seguindo um rapaz.? Quando a caravana estacionou sob a sombra de algumas ?rvores,
Bahira "olhou para a nuvem quando encobriu a ?rvore e seus ramos foram se curvando
sobre o ap?stolo de Deus at? que ele estivesse na sombra abaixo dela." Depois de Bahira
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testemunhar isso, observou Muhammad de perto e lhe fez muitas perguntas relacionadas
a v?rias profecias crist?s que tinha lido e ouvido a respeito.

O jovem Muhammad era conhecido entre seu povo por sua mod?stia, comportamento
virtuoso e modos am?veis, e n?o foi surpresa para seus companheiros v?-lo, mesmo
muitos anos antes de ser profeta, rejeitar pr?ticas supersticiosas, n?o consumir bebida
alco?lica, carne abatida em altares de pedra ou participar de festivais id?latras.? Quando
chegou ? maturidade Muhammad era considerado o membro mais fidedigno e confi?vel
da comunidade de Meca.? Mesmo os que se preocupavam com brigas tribais
insignificantes reconheciam a mod?stia e integridade de Muhammad.

As virtudes e bom car?ter moral de Muhammad foram estabelecidos desde muito cedo
e Deus continuou a apoi?-lo e gui?-lo.? Quando estava com 40 anos Muhammad recebeu
os meios para mudar o mundo, para beneficiar toda a humanidade.

No artigo a seguir veremos como a vida de Muhammad mudou depois da miss?o
prof?tica e concluiremos que n?o ? razo?vel dar cr?dito aos que alegam que Muhammad
era um falso profeta.? Ele n?o reivindicou o dom da profecia para obter conforto, riqueza,
grandeza, gl?ria ou poder.

 

Notas de rodap?:

[1] Saheeh Al-Bukhari
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