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Objetivos

·       Aprender sobre a distinção e honras de Adão.

·       Entender que todos os profetas vieram com a mesma mensagem universal e são
irmãos.

·       Aprender a história da criação de Adão e Eva e eventos relacionados.

·       Aprender a etiqueta ao espirrar e do salam.

Termos em Árabe

·       Khalifah (plural: Khulafa') - Califa. Às vezes soletrado Khalif. Ele é o principal
governante religioso e civil muçulmano, considerado o sucessor do Profeta Muhammad.
Um Califa não é um monarca.

·       Salam - A saudação islâmica, tal como 'As-Salamu Alaikum'.

Honras de Adão
Allah escolheu Adão (Alcorão3:33) sobre outras

pessoas com grandes qualidades:

1.     Adão foi o pai de todos os seres humanos. Allah o escolheu para ser o pai de todos os
seres humanos como o Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele, disse, "Todos vocês são filhos de Adão e Ele foi criado do pó."[1]
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2.     Allah criou Adão com suas mãos. Dirigindo-se a Satanás, Ele disse, "Allah disse: "Ó
Iblis! O que te impediu de prosternar-te diante daquele que criei com as Próprias
mãos?" (Alcorão 38:75).

3.     Allah criou a alma soprada dentro de Adão. Allah fez com que Seu anjo, Gabriel,
soprasse dentro dele (Alcorão 15:29, 38:72)

4.     Allah fez com que os anjos se prostrassem ante Adão (Alcorão 15:29, 38:72)

5.     Allah concedeu-lhe grande quantidade de conhecimento, superando o que Ele deu aos
anjos  (Alcorão 2:31)

6.     Allah deu-lhe residência no Paraíso, junto com sua esposa, Eva, e lhes permitiu
desfrutar de lá. (Alcorão 2:35)

7.     Adão foi o primeiro Profeta dos seres humanos. O Profeta Muhammad disse, "Adão foi
um Profeta e recebeu a revelação."[2]

8.     Adão compartilhou uma religião com todos os outros Profetas e chamou à mesma
religião, o Islam. Todos convidaram à crença em Allah e à adoração de Allah sozinho.
(Alcorão 21:25, 16:36)

A criação de Adão
Allah disse aos anjos que planejava estabelecer um 'khalifah'[3] na Terra. 'Khalifah' é

uma pessoa que é sucedida por outras. Eles imediatamente entenderam que Adão não
viveria na Terra sozinho, mas que seria uma longa hierarquia de seres humanos, muitos
deles ímpios:

"E (diz, ó Muhammad), quando teu Senhor disse aos anjos: "Por
certo, farei, na terra, um califa", disseram: "Farás, nela, quem nela
semeará a corrupção e derramará o sangue, enquanto nós Te
glorificamos, com louvor, e Te sagramos?" Ele disse: "Por certo, sei
o que não sabeis." (Alcorão 2:30)

A pergunta dos anjos não foi para questionar a sabedoria de Allah ou resultado de
inveja ou ódio pelos humanos. Eles simplesmente queriam entender o propósito da
criação de Adão. A resposta de Allah nos diz que, em Sua perfeita sabedoria, Ele sabia
coisas sobre Adão que os anjos não poderiam imaginar.

Os anjos temeram que Adão não fosse digno de tornar-se o khalifah na Terra, Allah
provou-lhes que isso não estava correto e que a nova criação poderia ultrapassar-los em
conhecimento. O Alcorão 2:31-33 reconta que Allah ensinou a Adão o nome de todas as
coisas criadas, as quais os anjos não sabiam, Allah enfatizou-lhes que seu conhecimento é
limitado e que saberiam apenas aquilo que Ele lhes ensinaria. Quando Adão derrotou os
anjos na 'batalha de conhecimento', ele ganhou seu respeito. Assim, apressaram-se em
prostrar-se ante Adão, quando Allah lhes ordenou.
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Mais da criação de Adão
Allah nos diz no Alcorão 20:55 e 30:20 que Ele nos criou do pó. Allah reuniu diferentes

tipos de cores de pó dos quais Adão seria criado. O Profeta disse, 'Verdadeiramente, Adão
foi criado de três tipos de sólidos: preto, branco e vermelho.'[4]

O pó reunido para a criação de Adão foi, então, transformado em barro, como
mencionado no Alcorão 6:2. O barro era pegajoso (Alcorão 37:11). Depois que o barro de
Adão secou, tornou-se uma espécie de cerâmica, emitindo um som quando tocado
(Alcorão 5:26).

Depois de formar o barro de Adão, Allah o moldou e o colocou no Paraíso por um certo
tempo antes de dar-lhe vida. "Satanás começou a circular o barro, examinando sua
natureza. Quando percebeu que era oco, pensou 'Eu o conquistarei, já que é uma criação
que não consegue manter-se firme'" 'Não conseguem manter-se firme' significa que ele
não consegue se controlar contra os desejos.

Adão era muito maior em tamanho do que os seres humanos são hoje em dia. O
Profeta disse, "Allah criou Adão com sessenta côvados de altura, e a humanidade
continuou ficando cada vez mais baixa (alcançou uma altura estável) até agora"(Bukhari,
Muslim). Assim, os seres humanos não passaram por estágios de evolução.

Em vários versículos do Alcorão (2: 117, 3:47, 6:73, 16:40, 19:35, 36:82. 40:68), Allah indica que
Ele traz à existência com uma mera palavra ou ordem. Às vezes, em vez de cumprir Seu comando
diretamente, Cria meios para cumpri-los. Para as pessoas, Allah envia anjos para dar-lhes vida.
No caso de Adão e Jesus, enviou Gabriel para dar-lhes vida (Alcorão 15:29, 38:72).

A vida foi soprada em Adão em uma sexta-feira. O Profeta disse, "Verdadeiramente,
entre seus melhores dias está a sexta-feira. Nela Adão foi criado, e nela ele morreu. Da
mesma forma, nela será o Tocar das Trombetas e o Choque, causando a morte de todos."
[5]

Adão foi expulso do Paraíso e enviado à Terra em uma sexta-feira. Isso marcou o início
da imputação para os seres humanos. Os seus pecados foram perdoados em uma
sexta-feira. Daquele tempo até hoje, ele e seus descendentes começariam suas vidas com
registros em branco, os quais preencheriam com o que quer que fizessem de obras, boas
ou ruins.

Etiqueta ao espirrar e do Salam
Logo depois de soprar a alma em Adão, Ele o ensinou os modos ao espirrar e ao

cumprimentar. Imediatamente depois de sua alma entrar em seu corpo, Adão espirrou e
disse, Alhamdu-lillah Rabbil-'Alamin (Todos os louvores são para o Senhor da Criação).
Allah respondeu, Yarhamu-kallah (que Allah tenha misericórdia de ti)[6].

Allah mandou que fosse à um grupo de anjos sentados distante dele e que os saudasse
dizendo, 'As-Salamu Alaikum' (que a paz esteja com vocês). Eles responderam 
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'Alaykas-Salam wa-Rahmatullah' (e que a paz e a misericórdia de Allah estejam sobre ti)[7].

Notas e Rodapé:

[1] Bazzar

[2] Ibn Hibban, Tabarani

[3] A palavra khalifah usada nesta lição possui um significado diferente do que é explicado nos
termos em árabe acima.

[4] Bazzar

[5] Abu Dauwd

[6] Ibn Hibban

[7] Tirmidhi
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