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Objetivos
·

Entender como se aproximar do Alcorão para que ele se torne uma fonte de orientação.

Termos em árabe
·

Tafsir - Exegese, em particular os comentários sobre o Alcorão.

Todo muçulmano deve tornar a leitura regular do Alcorão um hábito, como disse o
Profeta (que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele):
"Recitai o Alcorão, porque ele virá como defensor de seu companheiro no Dia da Ressurreição." (
Sahih Muslim)

Para um novo muçulmano, é especialmente importante ler uma boa tradução do
Alcorão para permanecer firme na fé, crescer espiritualmente e receber sua orientação. A
preocupação não deve ser terminar de ler o livro inteiro o mais rápido possível, mas sim
entender e refletir sobre seu significado. Leia tudo o que puder, mesmo que seja um
pouco, mas faça-o de forma constante.

Como devo me aproximar do Alcorão?
(1)

Leia o Alcorão com a intenção correta

Para ser guiado pelo Alcorão e receber uma recompensa, o muçulmano deve lê-lo
unicamente para agradar a Allah. Em primeiro lugar, não deve ser para ganhar elogios
das pessoas. Em segundo lugar, deve ser uma leitura sincera para encontrar e seguir a
verdade.
(2)

Escolha um bom momento e local, leia atentamente e reflita

O Alcorão deve ser lido com uma mente clara e em um ambiente apropriado. Escolha o
melhor momento para ler o Alcorão, o qual facilite a reflexão. Allah diz no Alcorão:
"Nisto há uma mensagem para aquele que tem coração, que escuta
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atentamente e é testemunha (da verdade)." (Alcorão 50:37)
Primeiro, a pessoa deve receber a mensagem com a mente aberta, pronta para refletir.
Se esse "recipiente" não estiver aberto à mensagem, não "receberá" nada, mesmo que os
lábios se movam. Segundo, "escutar" significa ouvir atentamente, tentando entender o
que está sendo dito. Terceiro, ser "testemunha" significa que o coração está presente e
sintonizado com o que está sendo dito. Se todas essas condições estiverem presentes, a
pessoa se beneficiará do Alcorão e este será o seu guia. Deve-se ter em mente que a
reflexão em si não é o objetivo, mas é um meio de aplicar os ensinamentos do Alcorão em
nossas vidas.
(3)

Deixe o Alcorão decidir o que é verdadeiro e o que é falso

Deixe o Alcorão ser o seu guia. Deixe-o mostrar o caminho certo. Aproxime-se dele
com a mente aberta. Se uma pessoa se aproxima do Alcorão com a intenção de encontrar
apoio para seus pontos de vista, o Alcorão nunca o guiará, porque não está sendo dada a
ele a oportunidade de fazê-lo. Um novo muçulmano precisa mudar sua maneira de pensar
e atitudes para que estejam em harmonia com o Alcorão, e não interpretá-lo para se
adequar às suas idéias preconcebidas. Aproxime-se com humildade, deixando de lado
conscientemente o que sua cultura e tradições incutiram em você, recebendo os
ensinamentos do Alcorão como algo fresco e novo. Permita que ele o guie, em vez de
tentar moldá-lo aos seus padrões pessoais de crenças aprendidas anteriormente.
(4)

Reconheça que tudo no Alcorão é verdadeiro

"Quem é mais leal do que Deus, quanto ao que diz?" (Alcorão 4:87)
Qualquer que seja o assunto, Allah diz a verdade. Seja relacionado ao mundo do
invisível, da vida após a morte, da história, da lei natural, da sociologia ou qualquer outra
coisa, tudo vem do nosso Senhor. Às vezes, uma pessoa pode ler algo e sentir que é
contrário ao que está acontecendo ao seu redor. Nesse caso, o novo muçulmano deve
perceber que ou ele entendeu mal o que o Alcorão está dizendo, então ele precisa se
esforçar para ter uma melhor compreensão, ou que sua percepção do que está sendo lido
é distorcida devido a sua educação. É essencial para um novo crente não duvidar de um
versículo devido a sua falta de entendimento e permanecer firme em sua religião e em
sua fé. Cresça com o Alcorão, procure a explicação de autênticos eruditos islâmicos,
homens e mulheres de conhecimento, e consulte comentários reconhecidos (Tafsir), como
o de Ibn Kathir.
(5) O Alcorão fala com você
Perceba que o Alcorão foi revelado para você. Allah está falando diretamente com você.
O Alcorão não foi apenas revelado ao Profeta Muhammad (que a misericórdia e as
bênçãos de Allah estejam sobre ele) e seus companheiros, mas sim para cada pessoa até o
Dia do Juízo. É a palavra de Deus Eterno, eternamente válida, e é dirigida às pessoas de
todos os tempos. Quando Allah emite uma ordem, a mesma é endereçada a você, é seu
guia pessoal, uma cura para as doenças da alma. Cada passagem tem uma mensagem
para você. Cada atributo de Allah pede que você construa um relacionamento de acordo
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com ele. Toda descrição da vida após a morte pede que você se prepare para ela. Toda
descrição do Paraíso encoraja você a aspirar por ele; toda descrição do inferno o leva a
buscar proteção dele. Cada personagem é um modelo para imitar ou evitar. Cada diálogo
está relacionado a você. Cada exigência judicial, mesmo que seja irrelevante para sua
situação atual, tem uma mensagem para você. Estar ciente de tudo isso manterá seu
coração acordado. O famoso companheiro, Abdullah Bin Mas'ud, disse:
"Quando diz: 'Ó, crentes ...', devem ouvir atentamente, já que lhes ordena o que é
bom para vós ou proíbe o que é ruim para vós."
(6)

Liberte o texto das limitações de tempo e espaço

O Alcorão é um texto vivo com relevância para a vida moderna. Sem dúvida, muitos
versículos do Alcorão têm um contexto histórico: se referem a certas pessoas ou a um
incidente específico. O contexto histórico é importante para entender corretamente
alguns versículos, mas os exemplos e lições morais são relevantes para nossas vidas e
fornecem orientação para nosso próprio tempo e contexto. Compreender isso fará a
pessoa perceber que, embora o Alcorão esteja falando de uma nação antiga, suas lições
morais se aplicam aos eventos atuais.
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