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CHAGURI, J. C. Jesus na Fronteira do Cristianismo com o Islã e suas Possíveis Implicações 
para o Diálogo Inter-Religioso. 2021. 143 fls. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 

RESUMO 

 

 

A dissertação Jesus na Fronteira do Cristianismo com o Islã e suas possíveis implicações para 
o diálogo inter-religioso consiste em apresentar possibilidades para o diálogo inter-religioso 
com o islã na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. Para isso, este trabalho apresenta a 
figura de Jesus como profeta e servo no Alcorão e nos ditos proverbias islâmicos comparando 
com a figura de Jesus como servo e profeta na crença cristã, tendo como base a Bíblia. 
Objetivando analisar as visões que o islã tem da figura de Jesus como profeta e servo, retrata as 
oportunidades com o fim do desenvolvimento do diálogo por um bem comum. O islã é uma 
religião milenar com aspectos convergentes ao cristianismo, entretanto, quando se trata do 
Cristo, existe uma divergência notável quanto à crença a respeito da divindade, ocasionando 
um distanciamento em relação a crença do cristianismo a respeito da divindade de Jesus. Por 
outro lado, o Ocidente, no bojo cristão, tem uma retórica de preconceito quanto a religião 
islâmica, bem como, também, o islã rejeita o cristianismo em razão de variadas situações 
históricas e religiosas como, por exemplo, a defesa dos árabes em relação ao ataque das 
Cruzadas na Idade Média, bem como a forma que os cristãos tratavam suas mulheres nos 
Estados estabelecidos pelas Cruzadas. O estudo pretende desamarrar o preconceito com o 
objetivo ao diálogo inter-religioso. Para tanto, entende-se que convergência da figura de Jesus 
como servo e profeta é um canal aberto de comunicação religiosa entre as duas grandes religiões 
no contexto da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo.   
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CHAGURI, J. C. Jesus on the Frontier of Christianity with Islam and its Possible 
Implications for Interfaith Dialogue. 2021. 143 p. Master (Dissertation in Science of Religion) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2021. 
 
 

ABSTRACT 

 

 

The dissertation, "Jesus on the Frontier of Christianity with Islam and its possible implications 
for interreligious dialogue", consists of presenting possibilities for interreligious dialogue with 
Islam in the Open Arab Community of São Paulo. To this end, the dissertation presents the 
figure of Jesus as a prophet and servant in the Qur'an and in the said Islamic proverbs compared 
to the figure of Jesus as a servant and prophet in the Christian belief, based on the Bible. In this 
way, to analyze the views that Islam has of the figure of Jesus as a Prophet and Servant, 
portraying the opportunities with the purpose of developing dialogue for a common good. Islam 
is an ancient religion with aspects converging to Christianity. However, when it comes to 
Christ, there is a notable disagreement about the belief on the divinity. Such a divergence 
provides a departure from Christianity's belief in the divinity of Jesus. On the other hand, the 
West in the Christian core has a rhetoric of prejudice regarding the Islamic religion. As Islam 
also rejects Christianity due to various historical and religious situations, such as the defense of 
the Arabs against the attack of the Crusades in the Middle Ages, as well as the way that 
Christians treated, their women in the states established by the Crusades. The study aims to 
provide the break of the prejudice with the aim of interreligious dialogue. Therefore, it is 
understood that the convergence of the figure of Jesus as a servant and prophet is an open 
channel of religious communication between the two great religions in the context of the Open 
Arab Community of São Paulo. 
 

 

Keywords: Jesus; Prophet; Servant; Interfaith Dialogue; Islam; Cristianity; Arabs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto desta dissertação se estabelece a partir da figura de Jesus como profeta e servo, 

encontrada na crença corânica e nas tradições proverbiais islâmicas, bem como na questão 

doutrinária cristã e, desse modo, como tais conceitos podem ser essenciais na construção  de 

diálogo inter-religioso na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo1. Assim, o trabalho tem 

como objetivo analisar as visões que o islã tem da figura de Jesus como profeta e servo, bem 

como as possibilidades em relação ao cristianismo e islã para o diálogo.  

O desenvolvimento e expansão do islã se deram em um curto espaço de tempo. Por volta 

de 570 d.C., nasceu, em Meca, Mohammad Ibn Abdullah. Ele nasceu em um período de guerras 

e perseguições. Segundo Karen Armstrong, 

 

Diferente de Jesus, contudo Maomé não teve o luxo de haver nascido “quando o 
mundo todo estava em paz”. Nasceu em meio ao banho de sangue da Arábia do século 
VII, onde os velhos valores estavam sendo minados pela raiz e nada aparecia para 
substitui-los. (ARMSTRONG, 1991, p. 188) 

 

Casou-se aos 25 anos com a sua empregadora Khadija, uma viúva rica. Em 610, com 

40 anos de idade, teve a sua primeira revelação e, em 622, aconteceu a Hégira2 e o começo 

efetivo do islã. O profeta Mohammad3 recebeu, em uma noite de Ramadã, a primeira mensagem 

divina enquanto se encontrava no monte Hira, através do anjo Gabriel, segundo o Alcorão, 

sendo convidado a uma recitação. “Recita em nome do vosso Senhor que criou o homem de um 

coágulo de sangue” (ALCORÃO, 96. 1-2). Depois desse fato, Muhammad continuou a receber 

mensagens divinas que foram transmitidas aos homens. “No início, Mohammad insistiu que 

não tinha missão política, embora, como os profetas hebreus, pregasse uma mensagem de 

justiça social” (ARMSTRONG, 1991, p. 188).  

O islã contém mais de um bilhão e duzentos milhões de adeptos, além disso, é a religião 

que mais cresce. A Pew Research Center aponta em um estudo que, em 40 anos, o número de 

 
1 Casa de Oração Árabe, fundada pelo pastor Dr. Assad Bechara no ano 2000, mantida pela Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo surge com o objetivo de estabelecer um diálogo entre 
cristãos e islâmicos. Apesar de ter como mantenedora a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Casa de Oração tem 
liberdade de receber para o diálogo muçulmanos cristãos de todas as denominações e não cristãos, por isso a 
palavra final “Aberta” no nome da instituição. Ela está localizada na rua Coronel Lisboa, 532 – Vila Mariana – 
São Paulo – SP.  
2 Emigração – Hégira – do profeta Muhanmad de Meca para Medina: começo da era mulçumana. 
3 Nome de Maomé na língua árabe. 
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islâmicos deve chegar próximo ao de cristãos ao redor do mundo, chegando a 2,76 bilhões de 

adeptos, enquanto, os cristãos serão em torno de 2,92 bilhões de adeptos. Desse modo, é 

possível que o islã ultrapasse o cristianismo a partir de sessenta anos (MOHAMED, 2016). 

Islã é uma religião milenar com aspectos convergentes ao cristianismo. Entretanto, 

quando se trata do Cristo, existe uma divergência notável a respeito da divindade, o que 

estabelece um distanciamento em relação à crença do cristianismo a respeito da divindade de 

Jesus. É importante também pontuar que o Ocidente, no bojo cristão, tem uma retórica de 

preconceito quanto à religião islâmica. “Quando os críticos ocidentais acusam o islã de ser uma 

religião inerentemente agressiva por causa da Jihad, deveriam levar em conta a teologia da paz 

de Mohammad” (ARMSTRONG, 1991, p. 251).  

Além disso, o islã rejeita o cristianismo em razão de variadas situações históricas e 

religiosas como, por exemplo, a defesa dos árabes em relação ao ataque das Cruzadas na Idade 

Média, bem como a forma que os cristãos tratavam suas mulheres nos Estados estabelecidos 

pelas Cruzadas. Para Karen Armstrong: 

 

Os muçulmanos ficaram horrorizados ao ver como os cristãos ocidentais tratavam 
suas mulheres nos Estados estabelecidos pelas cruzadas, e os intelectuais cristãos 
criticavam o islã por dar tanto poder a seres inferiores como escravos e mulheres. 
(ARMSTRONG, 1991, p. 225) 

 

Porém, “Jesus também parece ter pregado uma mensagem pacifista, dando outra face, 

recusando a se defender mesmo verbalmente, e condenando os que viveram pela espada” 

(ARMSTRONG, 1991, p. 252). Diante das questões apresentadas, o diálogo inter-religioso é 

relevante. O distanciamento por tais questões, e as convergências existentes, às vezes, não 

conhecidas, são oportunidades para o diálogo. Existe a necessidade de amoldar elementos do 

diálogo inter-religioso a um modelo a fim de se abrir um novo horizonte de possibilidades 

(SANTOS, 2000, p. 322). Através do conhecimento da figura de Jesus, como profeta e servo, 

tanto no cristianismo quanto no islã, é possível propiciar o caminho para o diálogo.  

Ao realizar a leitura do livro de Tarif Khalidi, O Jesus Muçulmano, aspectos 

convergentes com a crença cristã são encontrados como a respeito da figura de Jesus dentro das 

tradições proverbiais muçulmanas. Tal material foi objeto de desejo para esta pesquisa sobre o 

tema: “Jesus na Fronteira do Cristianismo com o Islamismo”.  

Mediante a reflexão escrita anteriormente, trata-se de uma oportunidade para uma 

pesquisa que não somente apresente o pensamento convergente da figura de Jesus no 

cristianismo e no islã, mas que também aponte as possibilidades para o diálogo inter-religioso. 
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Outro motivo para a escolha do tema proposto refere-se ao envolvimento do pesquisador com 

os muçulmanos na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. Tal convivência despertou a 

atenção para um estudo da figura de Jesus em ambas as religiões e suas possibilidades para um 

diálogo entre cristãos e muçulmanos no caminho do bem comum.  

Existem pesquisas acadêmicas a respeito de Jesus dentro da perspectiva islâmica, bem 

como na perspectiva cristã. Esses estudos tratam desde a visão religiosa, teológica até mesmo 

social, revelando conceitos que contribuíram para academia, porém quando se trata da figura 

de Jesus como profeta e servo, em específico no islã e na fronteira com o cristianismo, torna-se 

um tema instigante, uma vez que aborda prerrogativas muito próprias do cristianismo, como 

profeta e servo, não apontando apenas o contexto islâmico.  

Desse modo, ao apresentá-las, esta pesquisa não está o trabalho evidenciando algo novo, 

mas refletindo em prerrogativas que podem ser apontadas no islã. Contudo, levando-se em 

consideração essas prerrogativas bem como as possíveis implicações para o diálogo inter-

religioso, torna-se exequível a elaboração desta proposta.  

Um bom número de pesquisadores vem se dedicando a estudar a figura de Jesus no islã, 

sendo que, alguns desses estudiosos, têm se debruçado sobre a comparação com o cristianismo, 

além de apresentar uma figura de Jesus histórica, religiosa, divina, etc. Dentre esses 

pesquisadores, destaca-se Chawkat Moucarry, doutor em Estudos Islâmicos pela Universidade 

de Sorbonne (Paris) e professor de Estudos Literários Islâmicos. Segundo ele, Jesus, na 

perspectiva islâmica, é apresentado com características de um profeta e de um messias 

(MOUCARRY, 2001).  

Pesquisadores como Emilio Gonzáles Ferrín, professor de Pensamento Árabe e Islâmico 

na Universidade de Servilha que, em sua obra A Angústia de Abraão, apresenta uma perspectiva 

histórica a respeito das origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islã, ajudam na 

compreensão do hibridismo da religião islâmica com características cristãs (FERRÍN, 2018). 

Como também outros pesquisadores, referências para este estudo como, por exemplo,: Karen 

Armstrong, Faustino Teixeira, Carlos Frederico Barboza Souza, Obbjoen Leirvik, Hans Küng, 

Paul F. Knitter, J. Hick e Jacques Dupuis, pesquisadores que contribuíram, através de suas 

obras, para o estudo do pensamento islâmico e do diálogo inter-religioso.  

Nesse contexto da importância de se refletir sobre o tema, bem como da figura de Jesus 

dentro desse escopo de crenças, que se torna relevante esta pesquisa, porém com o olhar 

reflexivo na figura de Jesus como profeta e servo.  

No conceito islâmico, a figura de Jesus tem como base o Alcorão. Mesmo tratando-se 

dos ditos proverbiais, o pano de fundo, no conceito de crença do muçulmano, é o Alcorão. 
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Especificamente, quanto à herança islâmica, há muitas afirmações, crenças corânicas e 

provérbios a respeito dele. Tarif Khalidi chega a propor que esses ditos proverbiais são 

fundamentais para o diálogo entre cristãos e muçulmanos.  

 

Por conseguinte, nenhuma explicação do lugar que Jesus ocupa na tradição literária 
muçulmana como um todo pode ignorar a importância do evangelho muçulmano. Se 
perguntarmos sobre o significado desse evangelho para o diálogo contemporâneo e 
contínuo entre o cristianismo e o Islã, podemos indicar sua relevância para a 
reconciliação histórica e teológica e a duradoura busca de uma comunidade de 
testemunho (KHALIDI, 2001, p. 15) 

 

De certa maneira, por acreditar que tais ditos vieram das tradições orais existentes no 

âmbito de uma localidade, formando vários rostos presentes no surgimento do islã, como o 

cristianismo, o judaísmo e o zoroastrismo, apontando seu caráter híbrido, o que torna relevantes, 

para análise, o diálogo entre as duas religiões monoteístas como que se propõe esta pesquisa. 

O diálogo é justificável e possibilita compreender a religião do outro. “O diálogo significa, pois, 

universalizar nossa própria posição, tornando-a aplicável a todo o mundo” (BOSCH, 2002a, p. 

512).  

Propor uma pesquisa que aborda similaridades a respeito de Jesus como profeta e servo, 

em meio à divergência da divindade, torna-se relevante para compreender que a figura de Jesus, 

nas duas religiões, não se restringe à diferenciação de fé no ser divino, mas amplia o contexto 

do entendimento da figura histórica de Jesus, apresentadas no Alcorão e nas tradições 

proverbiais. Outra questão relevante para o diálogo inter-religioso é o alto crescimento do islã 

no mundo, com já mencionado, chegando próximo ao número de cristãos ao redor do mundo 

em quarentas anos (MOHAMED, 2018). Existe também a necessidade de paz, pois o estresse 

emocional se apoderou do nosso mundo (McCURRY, 1999, p. 357). Vale ressaltar que a tarefa 

de dialogar com os islâmicos é relevante, haja vista sua imperiosa necessidade atual, já que, no 

contexto mundial e local, as culturas estão em conflito. Além disso, na atualidade, a 

globalização, a modernidade e a pluralização convidam as religiões ao compromisso para o 

diálogo. 

Diante da relevância do tema, a pergunta que a dissertação faz consiste em saber é: é 

possível observar características sincréticas cristãs, ou seja, híbridas nas crenças e nas tradições 

proverbiais islâmicas, quanto a figura de Jesus como profeta e servo? Ainda, essas 

características podem contribuir para o diálogo inter-religioso na Comunidade Árabe Aberta de 

São Paulo? Diante de tais perguntas, a dissertação tem como hipótese a existência de 

convergências quanto à figura de Jesus como profeta e servo nas crenças Bíblicas em 
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comparação ao Alcorão e os ditos proverbias, também, que tais convergências possibilitam a 

construção do diálogo inter-religioso entre cristãos e islâmicos na Comunidade Árabe Aberta 

de São Paulo.  

O objetivo desta dissertação é realizar uma revisão narrativa e crítica sobre a figura de 

Jesus como profeta e servo no Alcorão e nos ditos proverbiais, bem como no cristianismo no 

que se refere a Bíblia. Após a revisão narrativa e crítica do tema apontado, serão observadas as 

possibilidades que a figura de Jesus, como como profeta e servo, pode possibilitar para o 

diálogo inter-religioso.  

Não é objetivo do projeto defender uma teologia cristológica em relação ao cristianismo, 

nem tampouco defender o pensamento islâmico quanto à natureza de Jesus. A dissertação busca 

contribuir com os pesquisadores quanto à figura de Jesus como profeta e servo nas crenças e 

ditos proverbiais do islã em relação ao cristianismo. Porém, ponderando de forma crítica os 

conceitos apresentados na pesquisa em questão e as implicações que tais conceitos possibilitam 

no diálogo inter-religioso entre essas duas grandes religiões.  

Como também a dissertação tem por objetivos específicos contribuir na reflexão crítica 

das questões híbridas ou convergentes quanto à figura de Jesus no islã em relação ao 

cristianismo na formação de conceitos religiosos na condição da Ciência da Religião e instigar 

e dimensionar a relevância da realização de mais pesquisas sobre a figura de Jesus como profeta 

e servo no islã e a importância de estudos a respeito do diálogo entre os cristãos e islâmicos.  

A metodologia desta dissertação é bibliográfica. A partir da pesquisa bibliográfica, os 

conceitos de Jesus nas prerrogativas propostas, apresentando-as dentro do escopo das tradições 

proverbias islâmicas e corânicas. Após a averiguação da figura de Jesus como aventado, nas 

respectivas religiões, o trabalho aponta as possibilidades para o diálogo inter-religioso. 

O primeiro capítulo, “A figura de Jesus no cristianismo e no islã”, procura a examinar 

algumas visões sobre a figura de Jesus. Nesse capítulo, não é o objetivo apresentar uma visão 

ampla e avaliativa sobre o contexto histórico que permearam os dois milênios do cristianismo 

ou mais recente histórico do islã, porém a dissertação procura, nessa parte, apresentar as 

principais tendências que representaram o pensamento do contexto cristão em relação ao islã. 

Assim, o primeiro capítulo procura demonstrar a visão que o cristianismo teológico possui da 

figura de Jesus, como já instituída em concílios históricos da igreja cristã, e o seu papel como 

profeta e servo, bem como apresentar a visão que o islã tem da figura de Jesus, tendo como 

base para tal definição o Alcorão e os ditos proverbiais. 

Desse modo, o primeiro capítulo apresenta a figura de Jesus na crença cristã primitiva, 

observando que os títulos, nomes usados por Jesus, ou outros, caracterizam o que eles 
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acreditavam. No caso do quarto evangelho, o uso da frase “eu sou/ego(ego) eimi(eimi)” aparece 

com um sentido predicado, apresentado 16 vezes (6.36, 41, 48, 51; 8.12, 18; 10.7, 9, 11, 14; 

11.25; 14.6; 15.1-5; 8.23). Além de Jesus se autodenominar como o eu sou, ele é chamado de 

o unigênito/monogenes, trazendo significados cristológicos, como, por exemplo, o título 

Messias ou Cristo, equivalente grego Christos, Ungido, o filho de Deus feito homem na história, 

do qual aponta para um vislumbre de libertador a quem os judeus aguardavam e que seria o 

agente divino na inauguração de uma era para o povo.  

No contexto histórico, os cristãos primitivos entendiam que Jesus foi Deus-homem, ou 

seja, a encarnação de Deus entre os homens. Entretanto, quando houve a necessidade de a igreja 

primitiva avançar no seu contexto de proclamação da sua mensagem e atravessar as fronteiras 

culturais, começaram a enfrentar as primeiras controvérsias quanto à figura de Jesus. Ainda, no 

primeiro capítulo desta dissertação, procura-se apresentar as controvérsias quanto à natureza de 

Jesus na história, enfatizando a questão da negação das duas naturezas dentro do cristianismo. 

Como docetismo e o gnosticismo, que negaram a humanidade de Jesus em consideração a sua 

divindade, no período pós-micênico, sendo que, ainda em suas discussões cristologias das duas 

naturezas, que após longos debates, chegaram a adotar um credo que afirmava que Jesus é 

gerado como unigênito do Pai, ou seja, da mesma substância do Pai.   

Este capítulo prossegue ao tratar do concílio de Calcedônia quando busca por fim à 

controvérsia quanto à figura de Jesus, apesar de o concílio não trazer uma definição histórica 

quanto a essas controvérsias. Ao abordar esses temas, o trabalho se propõe a demostrar que o 

assunto da figura de Jesus foi um tema discutido na história e como alguns teólogos islâmicos, 

como Muhammad Àta Ur-Rahim, contribuíram para a posição islâmica quanto à figura de 

Jesus. Esse primeiro capítulo ainda aborda a posição que se tem de Jesus enquanto profeta e 

servo, tanto no cristianismo como no islã e procura apresentar uma perspectiva histórica da 

construção do islã, tratando do universo muçulmano, história e religião, apresentando a figura 

de Jesus dentro de uma perspectiva do Alcorão. 

O segundo capítulo, “Cristianismo e o islã e as possiblidades para o diálogo inter-

religioso” apresenta as convergências entre cristianismo e islã. Na herança islâmica, há muitas 

afirmações e crenças corânicas a respeito da figura de Jesus como profeta e servo, portanto, 

essa parte da dissertação faz comparações sobre crenças corânicas acerca da figura de Jesus 

com a crença cristã, apresentando a figura de Jesus dentro da visão muçulmana, com o objetivo 

de fundamentar noções para o diálogo inter-religioso. A partir das duas visões sobre sua figura 

como servo e profeta, de forma explícita ou implícita. Explícita, no Alcorão, e implícita, pelos 

ditos proverbias aceitos por grande parte da comunidade muçulmana.  
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É fundamental refletir que tais provérbios, em muitos casos, não fazem parte de um 

escopo doutrinário islâmico, como o Alcorão, mas percorrem os pensamentos populares que 

permearam a sociedade islâmica por séculos até o período da pré-modernidade. A figura de 

Jesus pode ser observada nos provérbios e no Alcorão, onde é apresentada como aquele que é 

o espírito de Deus e o verbo de Deus. A pergunta que surge é como surgiram esses provérbios? 

Quanto ao Alcorão, é mais compreensível o entendimento da sua origem, porém os ditos podem 

ser chamados de sapienciais na literatura, ou seja, sabedoria popular do mundo árabe. Por isso, 

a dissertação toma um certo cuidado em não fazer uma interpretação ao pé da letra, mas apenas 

usar como reflexão a figura de Jesus como servo e profeta para comparar com o Alcorão. 

Contudo, não é o desejo desta parte da dissertação caminhar pelo perigo de interpretar-se ao pé 

da letra o mythos proverbiais no islã. 

A figura de Jesus, apresentada nos ditos proverbiais, é uma oportunidade  para 

formulação de questões elucidativas para a religiosidade islâmica quanto à figura de Jesus, por 

isso, esse capítulo, se preocupa em apresentar Jesus na literatura islâmica, ou seja, no Alcorão 

e nos ditos proverbias como servo e profeta. Além disso, o trabalho apresenta, nessa parte, 

outras convergências fundamentais entre o Evangelho e o Alcorão como demonstração da 

proximidade entre as duas religiões nas literaturas relacionadas.  

O terceiro capítulo, “A Importância do Diálogo Inter-Religioso entre o Cristianismo e o 

Islã na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo”, apresenta as tentativas para o diálogo inter-

religioso entre cristãos e muçulmanos. Alguns dados são abordados a partir das implicações 

para o diálogo inter-religioso com os muçulmanos dentro do âmbito de Jesus como servo e 

profeta, além da perspectiva do Conselho Internacional de Aproximação Cristã-islâmica 

(Ciaci)4, com sede em São Paulo, na Comunidade, e sua contribuição para o diálogo com os 

muçulmanos.  

É importante ressaltar que esta dissertação contou com o apoio irrestrito do professor 

doutor Eduardo R. Cruz, que fortaleceu a pesquisa com informações em convergência ao islã e 

o diálogo inter-religioso. O que foi uma iluminação na reflexão de um tema complexo, porém 

instigante. Como também a égide referendada pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – SP e pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio da concessão de bolsa. 

   

 
4 O Conselho Internacional de Aproximação Cristã-Islâmica surge de forma documental através do seu ideólogo 
Dr. Assad Bechara, no ano de 2002, com o objetivo de apregoar, desenvolver a paz e o diálogo entre cristãos e 
muçulmanos no contexto da Casa de Oração Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. 
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CAPÍTULO I: A FIGURA DE JESUS NO CRISTIANISMO E NO ISLÃ 

 

 

1.1. A construção histórica da figura de Jesus Cristo no cristianismo e no islã 

 

O propósito da primeira parte do presente trabalho é examinar algumas opiniões sobre 

a figura de Jesus. Não é objetivo realizar uma ampla abordagem avaliativa sobre os contextos 

históricos que permearam os dois milênios de cristianismo, ou o mais recente âmbito histórico 

do islã.  

 

1.1.1. A figura de Jesus do ponto de vista da igreja primitiva 

Quanto a veracidade da existência de Jesus, algo é definido sobre a sua existência e 

sobre a origem do cristianismo. Entretanto, quem foi ele do ponto de vista bíblico? Foi ele 

Deus? Se sim, em que sentido? Como o Pai? Ou com a capacidade para manifestar a natureza 

de Deus?  

Ao longo da história, o cristianismo foi desenvolvendo a sua crença de que Jesus Cristo 

foi um Deus/Homem. Quanto à sua divindade, foi sendo amparada por atributos divinos e 

atividades miraculosas aceitas pela igreja no decorrer da história. O Cristianismo atribui uma 

peculiaridade a sua humanidade que é a sua ausência de pecado, mas tal ausência não o 

descaracterizava como um humano, daí a expressão Deus/Homem. Mesmo com todo aparato 

de desenvolvimento histórico quanto à propagação de tal crença, a igreja enfrentou objeções e 

por isso houve a necessidade dos concílios. 

O Novo Testamento é a base para a crença à respeito da figura de Jesus quanto a sua 

divindade. Pode-se notar tal base em relato bíblicos, como em Mateus 1. 18-25 e Lucas 1. 28-

35,5 que apresentam o seu nascimento miraculoso, bem como a sua pré-existência em João 1. 

1. O cristianismo crê que esse verbo se encarnou (Jo 1. 14). Na encarnação, ele se veste da 

roupagem humana e vive entre os humanos (Fp 2. 6-11). Dentro dessa perspectiva, Jesus Cristo 

é aceito pelo cristianismo como Deus–Homem.  

A base para a crença cristã quanto à figura de Jesus está no aspecto da sua pré-existência. 

As religiões cristãs, de modo geral, acreditam que Jesus é o Cristo, que sempre existiu, ou seja, 

um ser eterno. Para fundamentar a visão cristã, o ponto de partida está nos escritos do Antigo 

 
5 Para esta dissertação, utiliza-se a versão da Bíblia (1993). Desse modo, todas as citações de capítulos bíblicos 
realizados nesta pesquisa se referem a essa versão. 
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Testamento. É sabido que teólogos muçulmanos e judeus têm demonstrado inclinações em 

negar que o Antigo Testamento contenha predições de um Messias divino, como o sheik 

Muhammad Ragip, da ordem sufi Halveti Jerrahi, em São Paulo. Ele expressa: “Jesus Cristo 

foi uma criatura, e outro desacordo está na negação de que Cristo seja uma encarnação divina 

na Terra” (in OPPERMANN, 2018), entretanto, para comprovar a tese cristã, teólogos cristãos 

se certificam levando-se em conta passagens e paralelismos com o Novo Testamento, tais 

como: Salmo 2.6-12; Hebreus 1.5,8-9,13; Sl 45.6-7; Salmo 110.1; Jeremias 23.6; Zacarias 13.7; 

Daniel 7.22 e Malaquias 3.1. No caso de Malaquias 5.2 e Isaías 9.6, esses dois textos são de 

interesse especial para os teólogos cristãos.  

Isaías 9.6 diz: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre 

os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 

Príncipe da Paz”. Grande parte dos teólogos cristãos que defendem a figura de Jesus como 

divino apresenta o que é dito, uma criança que ultrapassa limites humanos comuns; para eles, 

impossível que o profeta tenha em mente um príncipe terreno. Chawkat Moucarry 

(MOUCARRY, 2001, p. 181) menciona que a ideia ultrapassa o limite de um príncipe terreno 

e “que não é surpreendente que muitas pessoas estivessem aguardando ansiosamente a vinda 

do Messias na época em que Jesus nasceu”. 

 

1.1.2. A figura de Jesus Cristo no Novo Testamento 

Os teólogos cristãos apresentam o quarto evangelho como a mais exaltada percepção 

para estabelecer uma figura divina da pessoa de Jesus. Dentre eles, destaca-se William 

Hendriksen (2014, p. 87-133) que apresenta o prólogo do quarto evangelho com três 

características essenciais para tal caráter doutrinário, sua eternidade, sua unicidade com Deus e 

a sua natureza Divina, sendo que esses os títulos, nomes usados por Jesus ou outros para se 

referir a ele caracterizam o que eles acreditavam. O uso joanino da frase “eu sou/ego(ego) 

eimi(eimi)” aparece com um sentido predicado, apresentado 16 vezes (6.36, 41, 48, 51; 8.12, 

18; 10.7 ,9, 11, 14; 11.25; 14.6; 15.1-5; 8.23). Além de Jesus se autodenominar como o eu sou, 

ele é chamado de o unigênito/monogenes. A ocorrência do termo mais famoso é em João 3.16. 

O termo aparece em: Lucas 7.12 – filho da viúva de Naim, Lucas 8.42 – filha de Jairo, Lucas 

9.38 – jovem enfermo curado por Jesus; João 1.14; 1.18; 3.16; 3.18 e 1 João 4.9; trazendo, 

segundo Hendriksen (2014, p. 163-166), significados cristológicos. 

Um outro título usado é Messias ou Cristo, um título lógico, uma vez que a igreja cristã 

deve seu nome ao equivalente grego Christos, Ungido, do qual a palavra hebraica aponta para 

uma característica de libertador a quem os judeus aguardavam e que seria o agente divino na 
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inauguração de uma era para o povo. A igreja primitiva manteve o testemunho da sua crença 

Deus/Homem. O conceito de se deter nesses títulos e não em outros é em razão de o trabalho 

nessa parte enfatizar a noção cristã da figura divina.  

 

1.1.3. Contexto histórico  

Os cristãos primitivos tinham a convicção de que Jesus foi Deus-homem, ou seja, a 

encarnação de Deus entre os homens. Entretanto, quando houve a necessidade de a igreja 

primitiva avançar na proclamação da sua mensagem e atravessar as fronteiras culturais, as 

primeiras controvérsias acerca da figura de Jesus surgiram.  

Jesus Cristo é considerado um dos personagens mais marcantes que a história já 

registrou. Acreditam os seus seguidores que ele transformou o mundo e influenciou gerações. 

Até o calendário é baseado em sua passagem pelo mundo. O Cristianismo crê no seu nascimento 

sobrenatural por encarnação, crê na sua ressurreição e na sua ascensão.   

Jesus é visto pelos cristãos como o filho de Deus, o Salvador e o Redentor. Conforme 

os relatos históricos, sua vida foi caraterizada por servir. Sua filosofia incomodava os ouvidos 

preconceituosos dos que se achavam cumpridores da lei. Ele mesmo se declarou Deus e por 

isso incomodou a liderança religiosa.  

Foi julgado pelo que ele dizia ser, pois nele não havia culpa alguma, sofreu todas as 

injúrias pela causa humana, sofreu verdadeiramente, assim como levantou verdadeiramente a 

si mesmo, conforme Inácio, morto em 107 d.C. (McDOWELL; WILSON, 1995, p. 90). Veio 

ao mundo se declarando como um ser divino, verdadeiramente Deus, fazendo seus seguidores 

acreditarem que, em seu caráter, não havia qualquer mancha de pecado e apenas isso o 

credenciava para a sua missão.  

Ele foi considerado o cordeiro sem mácula requerido para o perfeito sacrifício. Para o 

cristianismo, sua missão na terra foi libertar o homem do pecado. Por muito tempo, a figura de 

Jesus foi discutida, refletida e a história encarregou-se de dar as suas interpretações a respeito 

de quem ele foi.  

Questões sobre a natureza de Cristo são clássicas desde os primeiros séculos de nossa 

era. O cristianismo tradicional crê que Jesus herdou uma natureza física, mas ele não conheceu 

o pecado. Apenas, assim, ele poderia estar credenciado para realizar a missão para a qual veio.  

O cristianismo entende que o pecado não é puramente atos exteriores, mas um estado 

interior herdado desde o nascimento. Conforme Agostinho, todas as coisas criadas por Deus 

são perfeitas e o homem do Éden tinha o predicado de não pecar, porém, após a sua 
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desobediência, ele não conseguiu ficar sem pecar por conta da sua natureza (SANTO 

AGOSTINHO, 2017b, p. 234-235).  

Todavia, com Jesus, acreditam os cristãos que é diferente. Ele não nasceu infectado pelo 

pecado. Entretanto, existe ainda no meio religioso islâmico a seguinte pergunta: Caso a Bíblia 

seja fiel em seus relatos quanto a Jesus e principalmente no que diz respeito a morte e a 

ressurreição de Jesus, Pôncio Pilatos não teria deixado um documento sobre isso? : 

 

As pessoas perguntam frequentemente se qualquer registro foi preservado do relatório 
que, conforme se supõe, Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia, enviou a Roma a respeito 
do julgamento e execução de Jesus de Nazaré. A resposta é negativa. Mas queremos 
acrescentar imediatamente que nenhum registro oficial foi preservado de qualquer 
relatório que Pôncio Pilatos, ou qualquer outro governador da Judeia, tenha enviado 
a Roma sobre qualquer coisa. (BRUCE apud McDOWELL, 1988, p. 27) 

 

Essa pergunta, como outras, e a falta de respostas para essas fizeram com que, durante 

a história, muitas dúvidas se levantassem a respeito da figura de Jesus. Por volta do ano 66 d.C., 

os judeus da Palestina promoveram uma rebelião contra o governo romano. Diante dessa 

revolta, o imperador enviou tropas a fim de destituir o amotinamento e restabelecer o controle 

sobre as localidades envolvidas.  

Foi em meio a essas revoltas e atuação do exército romano que um jovem judeu se 

entregou ao general Vespasiano, que era o líder do exército, sendo levado a Roma pelo general 

Tito filho de Vespasiano, tratava-se do historiador Flávio Josefo6 (c. 37-100 d. C.). No período 

em que atuou escrevendo documentos históricos servindo o imperador romano Domiciano, 

escreveu também duas obras históricas: A Guerra dos Judeus e Antiguidades dos Judeus. Nesta 

segunda obra, ele apresenta as seguintes informações: 

 

Nessa época (a época de Pilatos), havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta 
era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações 
tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à morte de cruz. Mas aqueles que se 
tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado, antes relataram que Jesus 
havia reaparecido três dias depois de sua crucificação e que estava vivo; por causa 
disso, ele talvez fosse o Messias sobre quem os profetas contaram maravilhas. (apud 
GEISLER; TUREK, 2006, p. 227)7  

 

 
6 Historiador e apologista judaico-romano do primeiro século d. C. 
7 Existe uma versão dessa citação na qual Josefo afirma que Jesus era o Messias, mas a maioria dos estudiosos 
acreditam que os cristãos mudaram a citação para que fosse lida desta maneira. De acordo com Orígenes, um dos 
pais da Igreja, nascido no século II, Josefo não era cristão. Desse modo, é improvável que ele pudesse afirmar que 
Jesus era o Messias. A versão que citada aqui vem de um texto árabe que se acredita que não foi corrompido 
(GEISLER; TUREK, 2006, p. 227). 
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Pode-se observar que, desde os tempos antigos, a figura de Jesus foi algo indefinido 

para aqueles que não faziam parte do contexto cristão, como é o caso do historiador Flávio 

Josefo que relata em seus escritos a veracidade do personagem, mas sem enfatizar a sua 

divindade.  

Mesmo diante de outras crenças relacionadas ao cristianismo, este é Cristo. Entretanto, 

como foi Cristo entendido nos primeiros séculos do cristianismo? É importante mencionar que 

o desenvolvimento histórico da doutrina de Cristo pode ser dividido em alguns segmentos: Dos 

apóstolos até o Concílio de Calcedônia em 451 a.C.  

Surgiram duas principais escolas do pensamento sobre a pessoa de Jesus, uma 

enfatizando a humanidade em detrimento da sua divindade e outra enfatizando a divindade em 

detrimento da sua humanidade (ALLISON, 2017, p. 452-455). A primeira enfatizou a 

humanidade de Jesus. Os chamados de ebionitas, ou pobres (ebion), eram cristãos judeus (um 

grupo não muito conhecido) que, em defesa do monoteísmo, começaram a enfatizar a 

humanidade de Jesus negando sua divindade. De certa forma muito próxima do pensamento 

islâmico quanto ao significado para eles do monoteísmo.  

Uma das primeiras situações de confronto que a igreja primitiva teve que enfrentar foi 

a negação da divindade de Jesus. O docetismo, que vem de uma palavra grega que tem o 

significado de parecer ou aparentar, com o conceito de que Jesus somente parecia ser homem.  

Segundo o docetismo, Jesus era um ser espiritual e tinha uma imagem aparentemente 

humana. Com isso, o docetismo refutou a humanidade plena de Jesus. Inácio insistiu na 

humanidade de Jesus, demonstrando que ele nasceu e viveu entre os homens, sendo perseguido 

por Pôncio Pilatos; sendo crucificado, morto e ressuscitando. Aqui está a essência do 

cristianismo, pois a ressurreição e a ascensão são pontos fundamentais sobre a crença da 

divindade de Jesus Cristo para o cristianismo, como é observado ao longo da história, pois, para 

a igreja cristã, ele é levado à cruz do calvário, ressuscitando ao terceiro dia.  

Para a igreja cristã, a crença na ressurreição e ascensão fortalece a glória e a honra 

prometidas nos textos do Antigo Testamento. Entretanto, à igreja, se fez necessário defender 

esse posicionamento, pois a destruição de tal crença era de certa forma a destruição da própria 

crença na figura de Jesus como Deus/Homem.  

As defesas surgiram no decorrer da história a partir do ponto em que negavam que Jesus 

havia morrido e afirmavam que ele estava vivo. Os desafios históricos que a igreja primitiva 

enfrentou demonstram que o próprio grupo de apostolado manteve, em seu testemunho, a 

crença cristã da morte, ressurreição e ascensão que corrobora com o aspecto da figura de Jesus 

como Deus/Homem.  
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Historicamente, Policarpo8 conclamou os cristãos a crerem em Deus, que trouxe à vida 

Jesus Cristo e lhe deu Glória e reinos (apud GONZÁLEZ, 2008, p. 531). Como também o 

próprio Tertuliano9 conclamou a igreja cristã a ter fé na ressurreição de Jesus Cristo, pois essa 

afirmação sustenta todo o dorso cristão quanto à figura divina de Jesus.  

Flávio Josefo historiador judeu fazendo referência a tal aspecto comenta (JOSEFO, 

2000, p. 418): 

 

Por volta dessa época ali viveu Jesus, homem sábio, se de fato é possível referir-se a 
ele simplesmente como homem. Pois ele fazia proezas surpreendente e era mestre dos 
que se alegram em aceitar a verdade. Ele conquistou muitos judeus e gregos. Ele era 
o Cristo. Quando Pilatos, depois de ouvir as acusações de homens de mais elevada 
posição entre nós, o condenou a ser crucificado, aqueles que em primeiro lugar haviam 
passado a amá-lo não abandonaram sua afeição por ele. No terceiro dia, ele lhes 
apareceu restaurando à vida, pois os profetas de Deus haviam profetizado essas e 
outras incontáveis coisas maravilhosas sobre ele. E a comunidade dos cristãos, 
chamados assim por causa dele, existe até hoje. 

 

Diante de uma heresia da igreja primitiva, que não aceitava a humanidade de Jesus 

Cristo, a sua pregação se caracterizou em um Cristo que ressuscitou fisicamente. Com isso, os 

críticos dessa crença aproveitavam para desfazer tal ideia apresentada pela igreja primitiva, mas 

os credos permaneceram firmes, inclusive, na idade média, pois a igreja medieval era convicta 

dos aspectos da morte de Jesus Cristo.  

 

1.1.4. A negação das duas naturezas  

As primeiras ideias da negação das duas naturezas dentro do cristianismo foram opostas. 

De um lado, têm-se o docetismo e o gnosticismo que negaram a humanidade de Jesus em 

relação a sua divindade e, do outro lado, tem-se o ebionismo que considerava a humanidade de 

Jesus em detrimento da sua divindade. No caso dos ebionitas, estes acreditavam que Jesus 

apontava por forte monoteísmo como precedente do judaísmo. Eles acreditavam que José e 

Maria eram pais naturais de Jesus, negando o nascimento miraculoso, ou seja, o eterno filho de 

Deus, entretanto, um filho especial de José e Maria que estava acima dos outros e que foi 

favorecido com vocação do Messias através do Espírito Santo, quando ele foi batizado. 

Paulo de Samosata, bispo de Antioquia do século III, foi um líder do monarquismo 

dinâmico. Buscou preservar a unidade divina, afirmando que a divindade que esteve em Cristo 

foi um poder impessoal dado por meio de Deus, mas não foi o próprio Deus, chamado dinâmico, 

 
8 Policarpo (ca. 69 – ca. 155), bispo e mártir de Esmirna do século II. Segundo Irineu, Policarpo foi discípulo do 
apóstolo João.  
9 Tertuliano (c.160 – c. 220). Um dos chamados Pais da Igreja. 
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porque o termo dynamis (GONZÁLEZ, 2008, p. 518), o qual significa “poder ou força”, foi 

empregado para explicar o poder impessoal que habitou em Jesus e tentou distinguir Jesus do 

Logos.  

Jesus foi um homem, como qualquer outro, filho de Maria e José. Por outro lado, o 

docetismo, não acreditava que o verbo divino tivesse se tornado homem, ou seja, Jesus Cristo, 

só tinha aspecto humano. O docetismo se tornou parte de uma tendência cultural que enfatizava 

o mundo material e espiritual da época. Compreendia que a junção do divino com o humano 

era impróprio e foi a do início no terceiro século.  

Justino Mártir (? - 165 d.C), Teófilo de Antioquia (fim do segundo século), Melito de 

Sardis (190 d.C.) e Origines (185-254 d.C.) buscaram confrontar tais ideias. Mesmo assim, a 

figura de Cristo, por eles, entendida e preservada sofreu influência de outras tendências 

filosóficas. Com isso, o monarquianismo, ao buscar preservar o posicionamento doutrinário do 

Deus Pai, que compreendia que o verbo era menor que Deus, surgiu a base para a visão 

filosófica Ariana, que está em desacordo com as duas naturezas em Cristo (Deus/homem), e 

compreendia que a figura de Jesus não era como Deus.  

Essa linha representou uma terceira alternativa, ou seja, um caminho intermediário, com 

a tentativa de resolver o dilema de Àrio10 (250-336 d.C.), que afirmava que Jesus não existiu, 

portanto, ele não teve um começo. De certa forma, Àrio buscou levar a igreja a resolver o 

problema da relação entre o Pai e o Filho. Sua intenção foi deixar clara a integridade divina, 

conclamando que Deus é um só, ou seja, somente transcendente e que não criou nada em seu 

contato direto com o mundo, somente através do Filho.  

Para Àrio (apud GONZÁLEZ, 2008, p. 54), o Filho teria um começo, que Deus o trouxe 

a existir, portanto, não pode ser considerado igual a Deus, demonstrando que a figura do filho 

é diferente da do Pai. Embora ele fosse um ser pré-temporal e um ser sobrenatural, era uma 

criatura, de fato, a primeira criatura de Deus. Daniel Reynolds, ao abordar o tema no compêndio 

literário Routledge Handbook on Christian–Muslim Relations, especificamente, em seu artigo 

“Christians in the world of Late Antiquity, 300 – 600”, apresenta a seguinte informação: 

 

A premissa de convocar o Concílio de Nicéia em 325, foi para resolver uma disputa 
doutrinária que havia surgido entre Alexandre, bispo de Alexandria, e o padre Àrio 
sobre suas respectivas posições no status de Cristo. Enquanto Alexandre enfatizou a 
eterna coexistência de Cristo com o Pai, a interpretação de Àrio identificou Cristo 
como uma criação de Deus Pai e, portanto, subordinado a ele na divindade. As 
conclusões do Concílio de Nicéia ratificaram oficialmente os ensinamentos de 

 
10 Teólogo cuja doutrina característica, conhecida como o arianismo, foi causa de debate trinitários do séc. IV, 
tendo sido condenado pelos Concílios de Niceia (325) e de Constantinopla (381). Ver em González (2008, p. 54).  
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Alexandre, que foram formalmente anunciados em uma declaração de crença 
conhecida como Credo Niceno. Também foram tomadas decisões sobre a data das 
celebrações da Páscoa e a formulação das primeiras leis canônicas da igreja. 
(REYNOLDS, 2018, p. 13) 

 

Todas as indefinições históricas quanto à figura de Jesus, de certa forma, contribuíram 

para compreensões diferentes no islã. Nesse caso, não é diferente quando se trata do 

pensamento que o islã tem da figura de Jesus, que recebeu inúmeras influências na história. 

Nesse sentido, Àrio teve suas concepções confrontadas por parte de Atanásio (296-373 d.C.), 

bispo de Alexandria. É o vulto que se destaca em Niceia e especialmente no período posterior 

ao concílio como o incansável oponente do arianismo. 

 

1.1.5. Período pós-Niceno: as discussões cristológicas das duas naturezas 

No Concílio de Niceia em 325, a Igreja aceitou a figura de Jesus Cristo como Deus 

pleno, verdadeiro e pleno homem. Esse foi o primeiro concílio ecumênico.11 Constantino 

convocou tal concílio com o objetivo de tratar algumas questões importantes para a fé cristã, 

como, por exemplo, tentar resolver o conflito doutrinário acerca da figura de Jesus na 

concepção de Àrio.  

 Após longos debates, a reunião chegou ao fim adotando um credo que afirmava que 

Jesus é gerado como unigênito do Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, Deus sendo de 

Deus; luz sendo de luz; Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Diante de tal afirmação, a 

declaração se tornou o baluarte da ortodoxia nicena com a expressão homoousios ao Pai, ou 

seja, consubstancial a Deus Pai. Ainda, Alberigo (1995, p. 35): 

 

Alguns sustentaram que a iniciativa deve ser atribuída ao próprio Constantino, tal 
como declara a carta de Eusébio (Ep. Ad Caes. 7). Segundo essa tese, recorreu-se de 
propósito a um termo que se caracterizava por pluralidade de significados. Por essa 
razão, ele se prestava a ajudar na política de pacificação perseguida pelo imperador... 
A acepção de homoousios, na primeira fase da controvérsia ariana, deve ter adquirido 
conteúdo mais preciso aos olhos dos teólogos, se não do imperador. 

 

Essa posição foi reafirmada no Concílio de Constantinopla quando debateram o 

problema na solução apresentada por Apolinário (c. 310-390), ou seja, a divindade governaria 

e ele não seria um genuíno ser humano. Ele tomou o ensino de que Jesus, como verbo divino, 

assume a mente humana (nous). Apolinário foi condenado como herege nesse concílio em 381, 

 
11 Quer dizer universal. O termo oikomune se refere à toda a terra habitada, foi apenas em tempos recentes que o 
termo adquiriu seu presente significado de interconfessional ou interdenominacional. Ver em González (2008, p. 
187). 
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pois esse posicionamento acreditava na figura de Jesus Cristo como um corpo e alma humanas. 

Tal posicionamento é usado pelo islã como uma crítica de que tal declaração da figura de Jesus 

como Deus-homem é um conceito pagão constituído após um bom tempo do ministério de 

Jesus. O teólogo M. Yissuf Admagy (1995, p. 22) faz a seguinte afirmação: 

 

À medida que se expandiam, os ensinamentos de Jesus fizeram contato com outras 
culturas e entraram em conflito com elas, tendo sido assimilados e adaptados por essas 
culturas e, simultaneamente, sofrido alterações de forma a serem reduzidas as 
perseguições por parte dos governantes. Na Grécia, sobretudo, sofreram uma 
metamorfose devido a serem expressos pela primeira vez numa nova língua de uma 
cultura com ideias e filosofia próprias. E foi o ponto de vista da multiplicidade de 
deuses dos Gregos que contribuiu largamente para a formulação desta Doutrina da 
Trindade. 

 

Todos os debates e as incertezas acerca da figura de Jesus na história cristã ajudaram a 

construir uma concepção no islã diferente da sua figura no cristianismo atual, fazendo que o 

islã entenda que, no cristianismo, a figura de Jesus foi influenciada historicamente por religiões 

politeístas.  

A doutrina de Apolinário foi por muitos teólogos antes dele apresentada sem reflexão. 

No entanto, ele decidiu explicar o verbo e como consistia a sua encarnação. Ele parte da visão 

de que o homem é formado por corpo, a alma animal e a alma racional, nesse caso, para ele, 

Jesus, o verbo de Deus, assumiu a alma racional, sendo, portanto, Jesus não verdadeiramente 

humano e sim um corpo humano com alma divina.  

Mais tarde, surge Nestório, ensinando que havia duas pessoas separadas no Cristo 

encarnado: uma divina e outra humana. No Concílio de Calcedônia em 451 d.C., Nestório foi 

condenado, como também o Eutiquianismo, pois o Concílio de Calcedônia enfatizou-se 

igualmente a natureza divina e a natureza humana de Jesus, enfatizando as seguintes questões: 

A perfeita coexistência das duas naturezas, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem na figura 

de Jesus, da mesma essência (consubstancial) com Deus, da mesma essência (consubstancial) 

com o homem, duas naturezas, sem confusão, sem divisão, sem mudança, a distinção das duas 

naturezas de forma alguma é abolida por causa dessa união, mas antes as propriedades 

características de cada natureza são preservadas e reunidas para formar uma só pessoa.  

Nestório, em sua visão sistemática ao termo mãe de Deus como apontamento a Maria, 

trouxe situações acusatórias de negar a divindade de Cristo. Êutiques (378-454), insurgindo-se 

ao posicionamento de Nestório, apregoou o Cristo encarnado, ou seja, a divindade e a 

humanidade se consolidavam em uma única que, de fato, negava as duas naturezas de Cristo. 
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Essas e outras controvérsias doutrinárias quanto à figura de Jesus Cristo, no 

cristianismo, trouxeram decisões importantes e definitivas para a figura de Jesus Cristo no islã, 

como a pesquisa apresenta na sequência.  

 

1.1.6. Calcedônia em diante – período para pôr fim à controvérsia  

O Concílio de Calcedônia ocorreu no ano de 451 e seu objetivo foi tentar colocar um 

ponto final a respeito da controvérsia da figura de Jesus Cristo. Após se opor ao posicionamento 

de Nestório e o de Êutiques, o concílio condenou os mesmos posicionamentos, proporcionando 

ao cristianismo estabelecer em termos confessionais a figura de Cristo como divina e humana.  

De qualquer maneira, o concílio não trouxe uma definição histórica para o problema da 

figura de Cristo., uma vez que sua figura, de certa forma, já estava definida, portanto, eles se 

propuseram a reflexões sobre a consciência de Cristo, seu conhecimento, liberdade e sujeição 

a Deus.  

No período da reforma religiosa do século XVI, não houve controvérsias quanto à figura 

de Cristo estabelecida no Concílio de Calcedônia, entretanto, os reformadores buscaram 

enfatizar aspectos mais relacionados a uma teologia da cruz, da salvação. Gregg R. Allison 

(2017, p. 576) comenta que: “Teologicamente, a igreja medieval discutiu os méritos e os 

deméritos da doutrina agostiniana da salvação, em especial em relação à maneira como a 

vontade humana está ligada à graça de Deus”. Jaroslav Pelikan, fortalecendo tal ideia, apresenta 

a seguinte informação: 

 

Os cristãos, em meio a todas as variedades de respostas para os sistemas gnósticos, 
tinham certeza que o Redentor não pertencia a alguma ordem mais baixa da realidade 
divina, mas era Deus mesmo. O mais antigo sermão sobrevivente da igreja cristã 
depois do Novo Testamento começava com estas palavras: “Irmãos, temos de pensar 
em Jesus Cristo como Deus, como o juiz dos vivos e dos mortos. E não devemos 
subestimar nossa salvação; pois quando o subestimamos, também esperamos receber 
menos” (2Clem. 1. 1 – 2 [Bihlmeyer, p. 71]). O mais antigo relato sobrevivente da 
morte de um mártir cristão continha esta declaração: “É impossível abandonarmos 
Cristo [...] ou adorar qualquer outro. Pois ele, sendo o Filho de Deus, o adoramos, mas 
valorizamos [...] os mártires” (M. Polic. 17. 2-3 [Bihlmeyer, p. 129-30]). (PELIKAN, 
2014, p. 186) 

 

E mesmo na época medieval não se vê muitas modificações com relação à crença 

cristológica, pelo contrário, a igreja antes apregoou e sistematizou suas abordagens 

cristológicas como documentadas nos concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia.  

A figura de Cristo, em seu aspecto como Deus da forma como se encontra, é uma 

sistematização do histórico de tais concílios. O próprio Tomás de Aquino (1225-1274) 

caminhou por uma forma tradicional quanto à concepção da figura de Jesus ser totalmente Deus 
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e como também totalmente homem, estabelecendo, para ele, as duas naturezas inequívocas 

(apud ALLISON, 2017, p. 455).  

Seus ensinamentos foram oficialmente aprovados pela Igreja Católica Romana. Na obra 

Suma Teológica, Tomás de Aquino considera que dois pontos são fundamentais e absolutos 

para o cristianismo: a Trindade e a encarnação do Filho de Deus como verdadeiro Deus / homem 

nascido de Maria (apud GONZÁLEZ, 2008, p. 625). É a questão da figura de Jesus Cristo como 

divina expressa de suma importância ao cristianismo por Tomás de Aquino e a sua fronteira 

com o islã, que é o ponto de estudo da presente pesquisa.  

Na sequência, o trabalho apresenta a figura de Jesus como profeta e servo e seus 

conceitos doutrinários no cristianismo.  

 

1.2. A figura cristã de Jesus como profeta 

 

Ao realizar uma leitura cuidadosa do livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, em especial 

o Novo Testamento, é possível ver que a vida de Jesus Cristo vai além da crença da salvação 

através dele, mas também os seus ensinamentos, como: seguir os caminhos de Deus, amar o 

próximo, cuidar dos órfãos, viúvas, etc.  

O próprio Jesus Cristo se dizia um enviado de Deus com uma missão específica de 

apostellõ, que indicava a clara consciência de que ele tinha sua missão de ensino dada por Deus, 

tal qual ele conclamava, como um profeta semelhante a Moisés, que representa um estágio 

verdadeiro da concepção da condição de Jesus (DODD, 2003, p. 317-318).  

No contexto judaico-cristão, o profeta é aquele que prediz, como também expõe. A 

função do profeta é expor a mensagem de Deus ao povo, sendo que, em algumas ocasiões, o 

profeta pode ser chamado de vidente, por causa da crença estabelecida que tem a capacidade 

do sobrenatural.  

Nesse contexto de ensinar e proclamar algo, Jesus Cristo era um profeta. O evangelho 

de Mateus apresenta a seguinte concepção da missão de Jesus Cristo: “Percorria Jesus toda a 

Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino” (4. 23). Mateus usa duas 

palavras no grego para apresentar a concepção de tal missão de Jesus Cristo. Para ensinar, ele 

usa didaskõn e, para pregar, ele usa a palavra kerussõn. Como também em Lucas 8. 1, num 

texto que se encontra em paralelo com Mateus 4. 23, ele usa o verbo evangelizõ, diferente de 

didaskõ, ensinar, dando a ideia de que a missão de Jesus Cristo também era de ensinar algo e 

não somente salvar o homem do pecado.  
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A intenção dos evangelhos ao usar tais palavras para apresentar a missão de Jesus Cristo 

é algo que não se faz desvinculado do seu viver, pois Jesus Cristo estava intrinsicamente 

relacionado com aquilo que ensinava. Na fronteira com o islã, aqui se encontra um ponto 

essencial para o diálogo, tendo como princípio Jesus Cristo como profeta. Suas palavras 

estavam intimamente envolvidas com suas ações, conforme os escritos sagrados para os 

cristãos.  

Caso ainda que se faz necessário, sendo fundamental um exame analisando a intenção 

em razão do qual Jesus é chamado de profeta. Se for para categorizá-lo apenas como homem, 

a pesquisa está sendo parcial e não é esse o propósito. Mas chamá-lo de profeta tem o objetivo 

acadêmico, no presente trabalho, de apontar a sua vocação ou profissão, se assim é possível se 

expressar. Entretanto, no período do Novo Testamento, a profecia já não tinha a perspectiva 

que se teve no período do Antigo Testamento (STOTT, 2006, p. 21).  

Um dos significados da palavra nabi, no antigo judaísmo, era de alguém que 

pronunciava oráculos, entretanto, o significado é muito mais profundo na sua função prática, 

seu oráculo se torna uma pregação, um pronunciamento e ensino.  

Jesus é chamado de profeta no Novo Testamento porque ele é o portador da fé cristã 

para a revelação maior de Deus. Nesse sentido, Jesus foi um canal da revelação de Deus ao 

povo, portanto, considerado um grande profeta. Entretanto, é importante apresentar textos que 

apontam Jesus como profeta: em Lucas 7. 16, na última parte do texto, encontram-se as 

seguintes palavras: “Todos foram possuídos de temor e glorificaram a Deus dizendo: Um 

grande profeta se tem levantado entre nós.” No texto grego não se encontra o artigo definido, 

caracterizando Jesus dentro da visão de Lucas como um προφήτης / prophētēs, do qual todos 

os outros pertenceram (OMANSON, 2010, p. 119).   

Mateus 21. 46 aponta que os fariseus estavam com receio de prender Jesus porque o 

consideravam profeta. Tal consideração se dava porque, para esses fariseus, a função de profeta 

se relacionava à antiga aliança. Não é audacioso imaginar que eles consideravam Jesus um 

profeta semelhante aos anteriores. Muitos consideravam Jesus como um profeta e não como 

um messias que veio salvar o mundo do pecado (Mt 21. 11), inclusive, porque o próprio Jesus 

nos evangelhos se autointitulava um profeta: “Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem 

honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa” (Mc 6. 4). Jesus aqui, leva o seu 

leitor a refletir pelo menos em dois aspectos de sua missão: primeiro, ele veio com o propósito 

proclamador, de diálogo, de conclamar; segundo, aquele que se propõe a proclamar, a dialogar, 

a “profetizar precisa saber que é um caminho de sofrimento”.  
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O povo considerava Jesus um profeta, alguns acreditavam que ele era até João Batista, 

que havia ressuscitado, e outros diziam que ele era Elias (CULLMANN, 2004. p. 54). Não é 

para menos que na vez em que João Batista pregou a liberdade e o fim da opressão com a vinda 

do Messias foi morto e a sua cabeça colocada em uma bandeja conforme o relato bíblico. 

Nesse caso, não seria diferente para Jesus ao ter o título de profeta. Quando se proclama, 

conforme o evangelho de Lucas, como aquele que liberta os cativos, é natural que fosse sofrer 

e ser perseguido. Leslie Houlden, ao comentar o aspecto da função do profeta em Jesus, chama 

a atenção para o detalhe e reivindicações fundamentais (HOULDEN, 2003, p. 451): 

 

Não há nada de surpreendente no fato de que, nos Evangelhos, Jesus é frequentemente 
referido como profeta. Para os leitores do mundo moderno, muitas vezes parece o 
termo básico mais natural que pode ser aplicado a ele, e exige demandas ou 
reivindicações teológicas mínimas. Ele está de acordo com a maioria das expectativas 
comuns do papel: expressa pensamentos profundos e dá um ensino simples, mas 
impressionante; ele fala corajosamente e se mantém firme diante da oposição que, no 
final, causa sua morte; ele defende uma grande causa e se apega a ela; ele tem um 
cuidado apaixonado pelos oprimidos e ataca os abastados e complacentes da 
sociedade. Todas essas são qualidades que atraem o rótulo de "profeta". E é claro que 
esse fato em si, apesar de seu uso mais amplo e secular nos tempos modernos, vem de 
raízes bíblicas. 

 

Houlden, ao apresentar o aspecto comum de Jesus ser apresentado como profeta nos 

evangelhos, faz recordar alguns pontos importantes sobre a figura de Jesus: pensamentos 

profundos, com ensinos simples, fala corajosa, possibilitando quebra de paradigmas existentes 

no período, cuidado com os oprimidos e uma crítica contundente à classe abastada da sociedade. 

Nota-se, em tais pontos, canais de comunicações com as classes menos favorecidas da 

sociedade.  

O papel do profeta no Antigo Testamento não é apenas um apontamento para um 

profetismo, uma visão do que há de ser, mas uma proclamação por justiça no âmbito religioso 

e social. A figura de Jesus é uma lembrança fundamental de que todos são iguais diante de Deus 

e que a opressão, seja ela religiosa ou social, é contrária à pregação pela qual ele se propôs.  

No caso do islã, isso talvez seja importante, porquanto seus adeptos vivem culturalmente 

falando de um senso de justiça que, em muitos casos, leva ao fundamentalismo ou radicalismo. 

Contudo, o objetivo aqui não é falar sobre o fundamentalismo ou radicalismo islâmico, mas 

tomar esse ponto de apoio do islã, seu senso de justiça, para adequar da maneira correta que a 

figura de Jesus como profeta é uma verdade de justiça e paz a todos.  

Nesse contexto, Jesus leva em conta a importância de viver realmente o Evangelho – 

dar exemplo vivo de fé e ações. Em Tiago 2.23 é afirmado: “E se cumpriu a Escritura, a qual 

diz: Ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça; e: foi chamado amigo de 
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Deus.” É nesse contexto que a justiça no islã se torna um fundamento estável para a construção 

de uma ponte mediante a figura de Jesus como profeta. Nos conceitos islâmicos de submissão 

à Justiça de Deus, é o taqwah12 (NASR, 2005, 47).  

A figura de Jesus como profeta, que leva justiça religiosa e social, significa no contexto 

mais profundo taqwah, esse senso de justiça e retidão necessários ao ser humano que professa 

a religião. Esse é um aspecto relevante para a criação de liames visando ao diálogo. É sob tal 

aspecto que a verdade, para o muçulmano, não é mais relativa, mas se torna absoluta. Num 

sistema de crenças diferentes do cristianismo, o aspecto da figura de Jesus como profeta 

proporciona, em alguns aspectos, a necessidade de se encontrar um paralelo (MOUCARRY, 

2001, p. 46): “Islamicamente justa, isto é, ser exata com relação ao ensino islâmico, 

historicamente provada, isto é, apoiada por fato, ser cristologicamente relevante, ou seja, útil 

em termos de partilha do diálogo com os islâmicos”.  

O papel da figura de Jesus como profeta é essencial no entendimento com o outro, uma 

vez que a causa de Jesus é de justiça e historicamente provada (MOUCARRY, 2001, p. 176). 

Jesus trouxe uma causa de justiça para estabelecer um reino de amor, como verbo de Deus. No 

conceito de justiça, os muçulmanos fazem referência a Jesus Cristo, denominando-o como 

Kalimat Allah, que pode ser traduzido do árabe como a “palavra de Deus”, como também por 

“verbo de Deus”, o que, para o islã, acompanha a concepção daquele que fala através da palavra 

de Deus, no sentido como se fosse o próprio Deus. Aqui encontra-se o conceito de justiça, para 

o muçulmano, aquele que faz a vontade de Deus, que fala através de Deus, ou seja, 

características apontadas em um profeta. Nesse aspecto, o cristianismo também apresenta a 

figura de Jesus como um profeta, alguém que se levanta bravamente com justiça, falando 

através de Deus por causas nobres.  

Para Houlden (2003, p. 452): 

 

Todos podemos concordar, se somos cristãos ou não, que Jesus era um profeta, 
alguém que se levantou bravamente e a custo por causas nobres. A palavra continua 
sendo, no entanto, evocar Jesus como modelo para os cristãos preocupados com a 
justiça e o bem comum. 

 

É nesse contexto de justiça que o profeta se torna sagrado para povo, transformando-se 

em um modelo. Observa-se que tal conceito é muito similar ao que é visto no islã quando se 

trata do profeta Mohammad em seu aspecto de justiça. Sua vocação foi muito além de uma 

 
12 Retidão interior com dom divino de justiça.  
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estrutura de pregação doutrinária, pois ele reintegrou os indivíduos marginalizados numa nova 

comunidade de natureza de fé religiosa, a ummah.13  

Criou a nação árabe, permitindo expansão para além das suas terras tribais e conferiu 

ao idioma árabe a nobreza de língua litúrgica e teológica, com o vislumbre de que se tornasse 

uma língua que tivesse um cunho de cultura ecumênica (ELIADE, 2011, p. 82). Pode-se afirmar 

que a figura de Jesus como profeta é um chamado a proclamação da justiça e da paz.  

A seguir, a pesquisa realiza uma reflexão da figura de Jesus como servo no contexto 

cristão.  

 

1.3. A figura cristã de Jesus como servo  

 

A figura de Jesus como servo, no contexto cristão, é uma das mais estudadas por teólogos. 

Oscar Cullmann menciona que é o centro da cristologia e um dos títulos mais antigos 

outorgados à pessoa de Jesus (CULLMANN, 2004, p. 75). Tal interesse se dá por causa da 

interpretação teológica tanto na judaica como na cristã de Isaías 53, sobre quem é o servo 

sofredor relatado no texto. Não é o objetivo do trabalho apresentar tais interpretações 

teológicas,14 apenas apresentar a importante referência que o cristianismo tem quanto à figura 

de Jesus como servo e a importância para o diálogo com o islã.  

Uma breve abordagem acerca do tema pode ser encontrado em Isaías 53, cuja intepretação 

cristã, associa o servo sofredor desse capítulo a Jesus Cristo, como o ungido ( ֶעֶבד - ʿeḇeḏ )15. A 

ideia de servo aqui empregada pelo cristianismo é de alguém que, como filho de Deus, assume 

a natureza de servo (Fp 2. 7) a fim de morrer de forma substitutiva, ressuscitar e depois ser 

entronizado diante do Deus Pai. Essa é a interpretação mais comum que se tem de Isaías 53, 

chamada uma profecia messiânica pelo cristianismo (CULLMANN, 2004, p. 100-101).   

A figura de Jesus como servo leva o leitor a entender que ele tem uma missão para todo 

povo: a missão de certa forma estava em paralelo com Lucas 4. 16-19:  

 
13 Comunidade constituída de muçulmanos do mundo unida pela crença em Deus.  
14 Segundo Schwantes, Ph.D. pela Johns Hopkins University em Línguas Semíticas e professor na Andrews 
University , O judaísmo palestino oficial na época de Jesus não havia incorporado à sua noção de Messias a ideia 
de um necessário sofrimento. Porém, uma das interpretações entre teólogos cristãos é que Isaías 53 é uma 
referência a Jesus, pois a principal função do Servo reside em sofrimento e o próprio Jesus considerou seu 
sofrimento e sua morte como parte integrante da sua missão. Em Isaías 53 descreve no Antigo Testamento, o 
sofrimento do servo. O Novo Testamento vê em Cristo o cumprimento deste texto. Mesmo os rabinos, até o 
segundo século de nossa era, a aplicavam ao Messias, só abandonando esta interpretação por causa do uso 
apologético que dela fazia a igreja cristã (SCHWANTES, 1999, p. 131). 
15 Servo, de acordo com a lei do Antigo Testamento é aquele que serve, que atende, que possui variadas 
responsabilidades de serviços.  
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Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu 
costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo 
o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo 
que me ungiu par evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação aos 
cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e 
apregoar o ano aceitável do Senhor. 

 

O texto leva a uma reflexão importante da figura de Jesus como servo: em uma 

sociedade em que a desigualdade impera, a compaixão tem escolhas, a figura de servo é um 

chamado lógico de um cristianismo que precisa estar em diálogo com todas as classes sociais, 

aqui despoja-se do imperialismo e vive-se do ato de servir.  

 

Talvez isso raramente tenha sido mais verdadeiro do que em nossos dias, 
especialmente nas sociedades em que os pobres dominam o cenário social e onde o 
poder cristão carrega menos peso do que em outros e em outros tempos. O tema 
levanta agudamente a questão da capacidade do cristianismo de se adaptar às 
demandas morais da situação em que está inserido. Mas essa imagem é mais do que 
um exemplo de qualidade na maneira como Jesus é percebido. (HOULDEN, 2003, p. 
458). 

 

A figura de servo de Jesus é um incentivo a despojar-se do “eu” e se tornar pronto a 

servir a quem precisa. O próprio apóstolo Paulo usa da figura de servo em Jesus para compelir 

a humildade do outro. Aqui está um ponto de grande importância no diálogo com o outro, tal 

aspecto é um fortalecimento quanto ao diálogo com o islã mesmo diante da divergência 

existente. Jesus como servo se colocava no lugar do outro. A figura de Jesus como servo era 

justamente essa, se colocar no lugar do outro.  

A mensagem apresentada nos evangelhos quanto à figura de Jesus Cristo como servo é 

uma demonstração de uma figura de compaixão. Pode-se notar uma figura mais da ação do que 

dos ensinos (BOCK, 2002, p. 32). Jesus como servo é apresentado em prol daqueles que são 

desamparados e carrega um senso de cura.  

A questão do serviço é o tema de grande importância nos evangelhos. Isso pode ser 

notado quando se observa a afirmação de Jesus: “E quem quiser ser o primeiro entre vós será 

servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar 

a sua vida em resgate de muitos” (Mc 10. 43-44). Neste caso, ele é o grande exemplo aos seus 

discípulos de serviço a muitos. Jesus se coloca no papel de servo, que dignifica sua trajetória 

ministerial com sacrifício abnegado. Jesus, como servo, se misturava com as pessoas 

identificando-se com as necessidades dos outros, tomando interesse pelos oprimidos e 

marginalizados.  
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Como exemplo, há o caso de Jesus com o endemoninhado geraseno. O texto apresenta 

que Jesus cruza ao lado dos seus discípulos o mar da Galileia e vai para Decápolis e, no 

caminho, encontra-se com o endemoninhado vivendo no cemitério em uma condição social 

deprimente e fora do convívio social. Cria-se naquele período dentro do escopo da tradição 

popular do judaísmo que regiões como desertos ou cemitérios eram lugares de demônios. 

Marcos retrata com fidelidade a narrativa: 

 

Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de 
espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia 
prendê-lo; porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias 
foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. 
Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, 
ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando 
com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus altíssimo? Conjuro-te por 
Deus que não me atormentes! (Mc 5. 2-7) 

 

A intenção em apresentar o verso bíblico acima não é mensurar sobre a questão a 

respeito do sujeito do texto, até porque não é objetivo da pesquisa avaliar a questão da fé, a 

existência de demônios ou não, mas apresentar, conforme a narrativa, a condição social que o 

sujeito se encontrava diante daquele que tem a figura de servo, Jesus.  

O texto bíblico apresenta um sujeito com o estado mental em perturbação, pois se 

encontrava em um comportamento autodestrutivo, não respeitando a própria natureza do corpo 

humano e vagando dia e noite, ou seja, sem descanso, sua mente estava sem o devido equilíbrio. 

Qual a preocupação que aquela sociedade teve por esse sujeito?  

O texto nos informa implicitamente que não houve preocupação nenhuma, mas, 

simplesmente ele foi exilado pela sociedade, que o extinguiu do convívio social. Mas é nesse 

ponto que se pode observar no texto algo fundamental na figura de servo encontrada em Jesus 

Cristo. O servo Jesus transmite seu olhar além das aparências julgadoras e preconceituosas que 

são estabelecidas por um fundamentalismo religioso.  

A figura de servo, encontrada em Jesus, ultrapassa as fronteiras estabelecidas pelos 

homens. O servo aproxima-se, não afasta, se ajunta, se preocupa e se coloca diante das 

necessidades do outro. Quando se observa no versículo 9 do capítulo 5 de Marcos, se vê algo 

de extraordinário no serviço em recuperar um oprimido. O texto diz: “E perguntou-lhe: Qual é 

o teu nome?” Aparentemente parece que perguntar o nome é algo sem sentido, apenas com o 

objetivo de saber quem é o outro, mas quando se observa o contexto, o sujeito que está em jogo 

aqui não é o “demônio”, o interesse aqui não está no “demônio”, em ter diálogo com o 

“demônio”, pois este já fora expulso. Ou seja, o sujeito de compaixão do servo é o oprimido, o 
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rejeitado; e ao perguntar o seu nome, Jesus está estabelecendo a separação daquele que o 

oprimia, da identidade, e do homem recuperado e pronto para o convívio social. A figura do 

servo o está resgatando para o convívio social. Interessante que a resposta no texto à pergunta 

de Jesus sobre o nome foi “Legião [...] pois somos muitos” (Mc 5. 9).  

De certa forma, essa resposta lembra a presença de Roma na sociedade da época, uma 

vez que legião era formada por seis mil soldados romanos, ou seja, de uma maneira figurada, 

apresenta um sentido de poder social presente e que deveria ser submisso a um poder 

estrangeiro invasor de enorme domínio.  

Agora, transformado, liberto da opressão por uma atitude de serviço, o homem 

manifesta a vontade de continuar ao lado da figura do servo (Mc 5. 18). Algo totalmente normal 

para alguém que provavelmente não havia experimentado tanta compaixão por um que se 

colocou como servo.   

Jesus também se preocupou em extirpar o preconceito em sua época, assim, como servo, 

se recusou a aceitar o racismo, ao fazer de um samaritano, classe odiada em seu período, um 

notável, tornando a sua parábola em um poema universal (Lc 10).  

Maria, mãe de Jesus, reconhecendo a figura de seu filho como servo, o mencionou como 

aquele que tiraria a fome dos famintos, com as seguintes palavras: “Encheu de bens os famintos 

e despediu vazios os ricos” (Lc 1. 53). Mas também cuidou dos abastados, esteve com eles, 

comeu com eles. Como servo ensinou como devem ser tratados os pobres:   

 

(...) Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, 
nem teus parentes, nem vizinhos ricos; para não suceder que eles, por sua vez, te 
convidem, e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os 
aleijados, os coxos e os cegos (Lc 14. 12-13)  

 

A figura de Jesus como servo é um ensino que não se deve fazer acepção de classe social 

ou de influência. Jesus está ensinando a ajudar sem esperar retorno, assim a ajuda aos pobres 

seria um senso de serviço e justiça de Deus, cujo serviço é muito abordado pelo islã. Ao se 

humilhar, Jesus tem o propósito de fazer com que o outro cresça, se eleve, esta é a prioridade.  

Para Houlden (2003, p. 458): 

 

Portanto, a auto humilhação de Jesus tem um propósito muito além de si ou para si: 
tem a ver com a elevação ou "enriquecimento" de seu próprio povo e da humanidade. 
Para Paulo, o “servo” não é um fim em si mesmo. Não há indícios, no entanto, de que 
a linguagem da pobreza ou da riqueza seja outra que não seja teológica, expressa nessa 
figura. Isto é, mesmo que Jesus possa ter vivido como um homem relativamente pobre 
na sociedade da Galileia, isso não está no pensamento de Paulo: sua vinda entre o 
povo é o ponto. Para Paulo, o ser do alto se tornou terreno para o povo. O cenário 
social de sua vida terrena não é de interesse próprio, e sim do outro. 
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O conceito apresentado por Houlden quanto à figura de Jesus como servo apresenta um 

vislumbre do bem-estar do outro. É nesse aspecto que a sua humilhação pode ser vista também 

como um papel social.  

A pesquisa, a partir do próximo tópico, aborda a construção histórica do islã.  

 

1.4. Uma perspectiva da construção histórica do islã 

 

O primeiro momento é de localização histórica do islã e o seu início, que passa muito 

pelos movimentos da religião no contexto do Norte da África e Europa, período de tempo muito 

longo. Dentro da perspectiva da história das religiões, no caso específico do Corão, desde o 

século XIX, sofre crítica sobre os textos do alcorão, no que diz respeito à historicidade do texto.  

O universo muçulmano é muito complexo. Presente na expansão pelo mediterrâneo e 

até à península ibérica, esse universo está cheio de camadas culturais e linguísticas. Línguas 

faladas por muitos povos e que estavam em um ambiente de difusão. 

A discussão teórica é que o contexto da experiência muçulmana é uma construção de 

uma comunidade de fé da qual ela foi feita de uma forma lenta e dentro de um escopo de muitas 

influências. A contribuição da história das religiões é apontar para essas influências a fim de 

ver como a experiência real da construção da ummah, comunidade religiosa muçulmana, se faz 

no contexto histórico de impérios e com os costumes da comunidade, de acordo com a tradição 

profética (PETERS, 2007, p. 125).  

A Meca no ano 610 é onde está o contexto da península Arábica, que tem um escopo de 

pequenas cidades próximas de oásis e que se tornaram centros comerciais, sendo que algumas 

dessas cidades têm algum tipo de santuário como locais de adoração.  

Além disso, existe o universo do deserto, com nômades e caravanas que vão sendo 

anexadas em oásis. Também é importante relatar que nesse período existe a confluência de dois 

impérios: Bizantino e Sassânida, do qual se tem pouca informação, sendo o império Bizantino 

o mais conhecido, contudo, é dentro desse contexto que o islã se desenvolve. Tal 

desenvolvimento se dá em um contexto importante, com diversas línguas e com diversas 

religiões presentes na península arábica. Além do árabe, tem o grego, o siríaco e o aramaico. 

Então o árabe está em extensão e em relação constante com o contexto do grego, o siríaco e o 

aramaico. Ainda, tem-se nesse bojo o monoteísmo, bem como as crenças dos povos do deserto. 

Além do cristianismo, judaísmo e zoroastrismo. Dentro desses contextos é que se dá a expansão 
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do islã com início em 610. Existem dois movimentos básicos, os dois impérios citados acima, 

bem como suas fronteiras.   

Por outro lado, no deserto, se apresenta o ethos beduíno, que é significante pela 

coragem, hospitalidade, pela lealdade familiar e pelo orgulho ancestral, característica de um 

árabe. O Ethos árabe é fundamental para entender o islã em sua expansão. Ao mesmo tempo, é 

fundamental lembrar que, nessa região, existia a presença de judeus e cristãos, que falavam 

outra língua, mas se comunicavam no contexto específico do árabe, como também poderiam 

falar o aramaico e o siríaco.  

Também havia um contexto de instabilidade que representava as disputas pela água, 

bem como o comércio proporcionado pelas caravanas. Sobre o qual é importante retratar que 

esses mundos também viviam dentro de um contexto de prática de magias, de crenças e forças 

específicas.  

Existe também a construção de diversas divindades que estariam em algum lugar 

sagrado (haram). Meca, que havia se transformado em lugar de peregrinação e lugar de 

conflitos, bem como oferenda de sacrifícios a muitos deuses. Como também é notório a 

presença da língua árabe no campo particular de Meca.  

Tais elementos são essenciais porque amplificam muitas questões sobre o islã e seu 

contexto. Ainda é bom lembrar que o deserto está dentro do contexto da expansão da religião. 

Neste ambiente surge o profeta, Mohammad. Um personagem histórico cuja memória foi sendo 

construída e configurando-se em cima de textos específicos, possivelmente cem anos depois. É 

fundamental este elemento da figura histórica ter uma memória que vai sendo construída por 

seus seguidores, dentre elas, estão relacionadas também algumas figuras, como a de esposa 

Khadija e do tio Abu Talib, que se tornou uma figura de transição e influência (PETERS, 2007, 

128 – 129).  

O profeta vive dentro de um contexto tribal, os coraixitas, que têm a supremacia em 

Meca, onde se encontra o santuário da caaba, bem como a presença de deuses ancestrais. Pode-

se aqui notar dois elementos: a presença monoteísta e politeístas. O profeta surge dentro desse 

contexto, e somente cem anos após seu surgimento é que aparece a primeira biografia carregada 

de significados específicos: a figura do profeta que começa a ver a presença de Deus, tendo 

como crença baseada na Sura 96, com Deus pedindo que ele aprenda e conserve a verdade de 

Deus que lhe é revelada.  

A ummah, em árabe, significa comunidade daqueles que se submetem a Deus, no caso 

o islã, que é um conceito atuante nas sociedades muçulmanas. A noção de ummah é irmandade, 

não se pode traduzir como nação, mas é algo orgânico, atuante, que é muito mais compreendido 
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pelas palavras de Mohammad: “Os muçulmanos são como corpo humano. Se uma parte sente 

dor, todo o corpo sofre”. Os fiéis de todos os lugares possuem esse conceito e se consideram 

como parte integral de um contexto maior, por isso o desafio de um muçulmano é um desafio 

de toda a ummah. Eles, portanto, se submetem a Deus na construção essencial dessa 

comunidade., referência direta à noção de religião, que se estabelece no campo da comunidade. 

Nesse caso, trata-se originalmente, da comunidade que é formada por aqueles que moram em 

Meca e outros que moram no deserto. Nesse período, o profeta encontra-se no contexto de 

conflitos entre tribos, tentando unifica-las. Por fim, os conflitos iniciam suas pregações em 

Meca, mas acabam perseguido pelos politeistas. Com isso, o profeta é obrigado a sair de Meca 

e se dirige a Medina. 

Na hégira, ele é acompanhado por Abu Bakr e viaja durante três dias. Àquela altura, a 

maior parte da cidade já tinha se convertido ao islã, o que mais tarde tal atitude de sair de Meca 

para Medina se torna fundamental na tradição religiosa islâmica, que marca o início do 

calendário muçulmano. Em Medina, ele tem uma atuação profética e de justiça perante o povo, 

adquirindo autoridade e a experiência que vive como profeta. Um ponto importante aqui diz 

respeito a uma característica de modificação de conduta, marcada pela vida religiosa. A vida 

religiosa vai apontar para o papel de fé e obras, ou seja, vida moral e social.  

Em Medina, o contexto da vida religiosa é caracterizado por aqueles que são submissos 

a Deus, como uma experiência de paz, e a comunidade em suas decisões precisa atuar de forma 

conjunta. Assim sendo, encontra um senso fundamental porque tanto no texto sagrado do 

alcorão como nas produções posteriores, tais atitudes servem como uma mola propulsora para 

configuração da conduta posterior, que seria formada. De Medina surge o caminho para um 

estatuto moral dos muçulmanos, fazendo da ummah a comunidade viva diante de Deus como 

aquele que é único.  

Medina, nesse período, era composta por judeus, cristãos, povos do deserto e aqueles 

que vieram de Meca com o profeta. Assim se constrói a experiência do profeta, bem como de 

ummah (comunidade). Desse modo, é natural que houvesse conflitos com judeus e, ao mesmo 

tempo, um trabalho de alianças com os de Meca, com o objetivo de paz. Se por um lado, nesse 

contexto, existe o confronto tanto de ideias e guerras, existe também muita política e rivalidades 

com o profeta. No fim, Meca e os coraixitas acabam aceitando o profeta sem o uso da violência, 

após 20 anos, entre 610 a 632, configurando a ummah. Desse modo, o que se vê aqui é a 

construção de uma experiência religiosa que está focada em pregar que há somente um Deus, e 

Mohammad é o seu profeta. A experiência do islã é o caminho da experiência de ações, ou seja, 

de comportamento e de surgimento de normas de conduta.  
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Caracterizada pela pregação de ser submisso a Deus e que o mesmo Deus é o juiz que 

julgará toda terra, o islã passa por uma experiência religiosa que vai se construindo em um 

contexto específico, pois, no início do islã, não se trata efetivamente de uma religião, mas de 

uma construção de experiência religiosa ecumênica, cuja experiência se dá na relação entre 

povos nômades, bem como a Meca urbana, judeus e cristãos.  

O período de Medina é o de elaboração da experiência religiosa. O islã não se constrói 

apenas no campo da tradição árabe, mas pela presença cristã e judaica como, por exemplo, um 

tio da esposa do profeta que era cristão e que, segundo a tradição, seria a pessoa com a qual, 

quando o profeta tinha dúvidas, buscava auxílio. 

Um ponto importante é como a constituição judaica, cristã, aramaica e siríaca, bem 

como o grego são importantes no contexto dessa configuração religiosa. Surge então o contexto 

de marco normativo e se dá em nova forma de culto, de adoração e novos rituais. Se constitui 

um marco de normas para que as pessoas vivam em paz social. No primeiro momento se 

entende tanto Meca como Jerusalém como lugares sagrados. 

Dá-se início aos haddids que configuram a tradição islâmica embasada na vida e 

costumes do profeta, dando fortaleza na construção da jurisprudência e no desenvolvimento das 

cidades. A experiência da tradição, da religião, dessa revelação como Deus único se 

complementa com os haddids como construção jurídica do islã. Aqui se encontram duas 

dinâmicas: a da cidade e também a da jurisprudência. Esta caminha paralelamente com a 

experiência religiosa.  

Por outro lado, se tem o encontro intelectual de mundos, com a presença helênica, 

importante nas cidades em desenvolvimento, ainda o contexto bizantino cristão e também o 

campo sumério, persa, bem como da diáspora judaica. Então, há inúmeras influências e mundos 

intelectuais que estão, em alguns momentos, em conflitos e, em outros, indo ao encontro ou se 

sobrepondo uns aos outros. Nesse contexto, os haddids se tornam fundamentais, porque a 

experiência da tradição, da afirmação da religião, como dos povos, árabes se faz em cima da 

propulsão dos diversos mundos intelectuais inseridos em tal localidade, demonstrando que a 

religião não nasce do nada, ela nasce contextualizada e híbrida, através de elementos históricos. 

No caso do islã, esses elementos foram importantes na formação da experiência espiritual que 

a distinguia do restante do mundo.  

Segundo Hourani: 

 

A unidade da ummah seria propiciada pelo seguimento dos rituais básicos da devoção 
de aspecto comunal: “os muçulmanos iam em peregrinação ao mesmo tempo; 
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jejuavam por todo um mesmo mês e reuniam-se na prece regular, atividade que os 
distinguia mais nitidamente do resto do mundo (HOURANI, 2006, p. 36). 

 

Aqui se vê algo fundamental, pois vivendo em contexto de muitas crenças religiosas, 

com muitas culturas e línguas, uma religião recebe influência e começa a construir 

singularidades que a destaca das demais, com o foco na peregrinação, jejum e oração. Essa 

influência é observada até mesmo na vocação profética de Mohammad que sobe ao Céu e 

recebe de Deus o livro sagrado, que é semelhante a outros profetas bíblicos como, Moisés, 

Daniel, Enoc. Além disso, há a sua autoconfirmação como mensageiro de Deus (Sura 26.193 

in ALCORÃO, 1994) tal qual foi Abraão, Moisés, Noé, Davi, João Batista e Jesus (ELIADE, 

2011, p. 76).  

Percebem-se as mesmas características na formação e no ideal religioso, o que 

demonstra uma certa influência que perpassa do judaísmo, cristianismo até chegar ao islã. São 

esses elementos que se tornam caracterizantes para o islã.   

Na parte seguinte do presente trabalho, objetiva-se examinar algumas visões das 

reflexões sobre a figura de Jesus no islã. Não é objetivo uma ampla abordagem avaliativa que 

permeou toda história do islã, mas a pesquisa busca identificar as visões que representam o 

pensamento do contexto islâmico sobre a figura de Jesus.  

 

1.4.1. A figura de Jesus do ponto de vista histórico do islã 

Para se ter uma compreensão sobre o pensamento do islã quanto à figura de Jesus, em 

seu período inicial, ou seja, por volta de 610 d.C., quando Mohammad Ibne Abdullah (nascido 

em 570 d.C.), filho de Adb Allah, um comerciante de Meca, tem uma visão, iniciando a fé 

islâmica, é preciso apresentar o contexto, como o desenvolvimento e a expansão da religião se 

deram em curto espaço de tempo. “De todos os fundadores de religiões universais, Mohammad 

é o único cuja biografia, em suas linhas gerais, é conhecida”16 (ELIADE, 2011, p. 69).  

Mohammad casou-se aos 25 anos com sua empregadora Khadija, uma viúva rica. Em 

610, com 40 anos de idade, teve sua primeira revelação e, em 622, aconteceu a “Hégira” e o 

começo efetivo do islã. O profeta Mohammad recebeu, numa noite de Ramadã, a primeira 

mensagem divina enquanto se encontrava no monte Hira. Através do anjo Gabriel, segundo o 

Alcorão, o profeta foi convidado a uma recitação: “Recita em nome do vosso Senhor que criou 

o homem de um coágulo de sangue” (ALCORÃO, 96.1-2). Depois desse fato, Muhammad 

continuou a receber mensagens divinas, que transmitiu aos homens.  

 
16 Apesar que existe discussão se é confiável no contexto propriamente historiográfico.  
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O islã se compreende com mais precisão depois do ano 800 d. C.,. Quando se trata de 

Jesus no Alcorão, é importante compreender que o Alcorão não é um livro, porém uma 

compilação de livros no decorrer do tempo (FERRÍN, 2018, 361-362), portanto, tem que se 

pensar a respeito do Alcorão como se pensa sobre a Bíblia.  

Sofreu um processo de canonização, tal fato é observado em sua leitura com detecção e 

repetições de muitos temas no decorrer de suas suras. Isso porque não estava pensando que 

constituísse um livro. Além disso, pode ser considerado um evangelho apócrifo no conceito 

filológico, que defende a figura de Cristo, a virgindade de Maria (FERRÍN, 2018, p. 363), sendo 

que, nele, aparecem personagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, não 

como na Bíblia, sendo possível notar as convergências, por exemplo, dentre elas, a presença de 

Jesus no Alcorão.  

No Alcorão, Jesus não é um personagem histórico apenas, é o Messias, voltará e virá 

salvar, portanto, o que o Alcorão nega é de que Deus tenha um filho, ou seja, Jesus como filho 

de Deus. Essa visão não é somente islâmica, mas pode ser observada também no judaísmo e 

em muitas correntes cristãs do Oriente Médio da antiguidade.  

 

Em termos gerais, é evidente que o islã se insere naquela iniciática universalização do 
helenismo e do mundo iraniano, contagiosa para toda ideologia posterior, assim como 
origem do que chamamos comércio das almas, pela razão de que a religião já não era 
o conjunto de tradições de minha família ou povo, mas admitia o salto de uma a outra. 
Ofereciam-se o corporativismo passível de ser ampliado. Nesse sentido, é evidente 
que o cosmopolitismo helênico desde o ano 300 a.C., converteu as religiões em 
universais e – o que é mais importante – as genéricas interpretações do mundo em 
religiões; sistemas religiosos que culminariam sua decantação já na Idade Média. 
Assim, pode afirmar-se certa ambivalência: que o islã nasce de um determinado caldo 
de cultura, e ao mesmo tempo o islã é precisamente este determinado caldo de cultura. 
Isto é, em grande medida – e valha já como lema, por conta da enésima referência -, 
não há uma explicação concreta par a eclosão do islã. O islã é a explicação. (FERRÍN, 
2018, p. 354) 

 

Existe uma palavra que apresenta em muito o contexto da época, “convivência”, que 

tem um significado de matrimônio, um convento, monastério com conceito de direção. 

Convivência é um termo neutro da existência, conviver significa gente diferente em um mesmo 

local. Por isso da importância do território na antiguidade tardia, muito especialmente de 200 

d.C. a 600 d.C., considerado o maior território de convivência na história da humanidade, gente 

de muitos idiomas, de muitos projetos políticos, de alguns impérios e sobretudo de muitas 

inquietudes religiosas.  

Dois momentos são fundamentais para compreender o cristianismo e islã e a figura de 

Jesus. O primeiro, quando se decidiu criar o cânon bíblico e se percebeu que o Antigo 
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Testamento formaria parte da Bíblia cristã. Um personagem chamado Marcião17 dizia que o 

Deus cristão não pode ser Deus guerreiro, vingativo, duro do Antigo Testamento, para ele é 

Deus de Belém, de Jerusalém, não se deu em Roma, Sodoma e Gomorra, não é a mesma 

consideração ética (FERRÍN, 2018, p. 201). O cristianismo nasce ecumênico, pelo que todas as 

correntes que podiam ser ecumênicas enfrentam o segundo grande momento, que se dá no ano 

de 325 d. C., com o Concílio de Nicéia. Nesse concílio, decide-se que Deus é tudo ou não é 

único, decide-se que Jesus é um profeta ou filho de Deus.  

No ano 325 d.C., o cristianismo decide que Jesus é filho de Deus, porém, quando 

termina o Concílio de Nicéia, se constrói um cristianismo ecumênico, inclusivo. Era uma 

obrigação ser cristão sabendo que Jesus era o filho de Deus, assim, nasce toda a diversidade de 

movimentos religiosos do meio cristão, dentre eles, o islã, porque a maior parte dos crentes do 

Oriente Médio crê de forma compatível, inclusiva, ecumênica quanto a figura essencial de Jesus 

(FERRÍN, 2018, p. 266-267).  

Não pode ser um deus como o dos gregos, muitas divindades, ou deuses dos egípcios, 

porque seria considerado paganismo. Portanto, a grande maioria dos primeiros cristãos está 

contra a paternidade de Deus e a autoridade de Nicéia. Muitas correntes acabam se convertendo 

em esotéricas e, outras, correntes ocultas.  

Para o islã, a história apresentou que o animismo e a adoração a ídolos se trata de uma 

desobediência da crença em um único deus, ou seja, a fé unitária que eles declaram como 

original e que o Deus único do judaísmo, cristianismo e islã se desenvolveu em oposição à 

multiplicidade de deuses. O islã entende que houve um declínio da doutrina inicial unitária do 

Deus do judaísmo, chegando a afirmar um dos grandes teólogos do islã as seguintes palavras: 

 

Ao ser examinada a história do cristianismo, chega-se à conclusão de que a crença 
inicial num só Deus veio a corromper-se, tendo-se aceito então a Doutrina da 
Trindade, a qual deu origem a uma confusão que afastou cada vez mais o homem da 
serenidade intelectual. No século seguinte ao desaparecimento de Jesus, os seus 
seguidores continuaram a afirmar a Unidade Divina, o que é ilustrado pelo fato de o 
Pastor de Hermas, escrito cerca de 90 D.C.18, ter sido considerado pela Igreja um 
Livro Revelado. Este é o primeiro dos doze mandamentos que ele contém: “Primeiro 
que tudo acreditem que Deus é um só e que criou todas as coisas e organizou-as e do 
que não existia fez tudo existir, e ele contém tudo, mas nada o contém a ele”. 
(UR_RAHIM, 1995, p. 21) 

 

 
17 Marcião, teólogo e filósofo de tendências gnósticas, fundador de uma seita cristã que levava seu nome, (os 
marcionistas). Ver González (2008, p. 448). 
18 Apesar do autor da referência estabelecer a data da obra em 90 d.C., existem divergências quanto a data: 90 d.C. 
a 99 d.C. ou no II século d.C. 
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O islã compreende que a medida que os ensinamentos a respeito da figura divina de 

Jesus se propagavam em outras culturas é natural passar por adaptações e sofrer alterações. 

Conforme os ensinos de Jesus e a crença quanto a sua divindade que se propagava, 

principalmente em culturas que cultuavam diversos deuses, essas adaptações foram essenciais 

para a sobrevivência da crença cristã em tais regiões. Como Muhammad Àta Ur–Rahim 

menciona, ao citar a Grécia, deixa entender que tal alteração do conceito Unitário se deu por 

influência grega para o conceito cristão trinitário:  

 

Na Grécia, sobretudo, sofreram uma metamorfose devido a serem expressos pela 
primeira vez numa nova língua de uma multicultura com ideias e filosofia próprias. E 
foi o ponto de vista da multiplicidade de deuses dos gregos que contribuiu largamente 
para a formulação desta doutrina da trindade. (UR_RAHIM, 1995, p. 22) 

 

Devido a influência grega, a doutrina da crença em um único Deus sofreu alteração, 

conforme a crença islâmica. O tempo para definição eclesiástica da doutrina da trindade 

também é um argumento usado por teólogos islâmicos que, nem mesmo dentro do cristianismo, 

era definido o assunto, pois, somente em 325 d.C., que a doutrina da Trindade se torna um 

documento eclesiástico ortodoxo pelo cristianismo. Mesmo assim, existe outro argumento de 

que, mesmo pós 325 d.C., houve ainda uma indefinição de crença sobre esse assunto, chegando 

alguns a subscreverem que não acreditavam no trinitarianismo. Para os próprios teólogos 

islâmicos, Atanásio foi considerado o pai do credo trinitário (UR-RAHIM, 1995, p. 22).  

Outro argumento usado pelo islã, para tal erro cometido pelo cristianismo em aceitar a 

doutrina trinitária, é o fato de o imperador Constantino, considerado e nominado pelo islã como 

imperador pagão de Roma, tomar a dianteira do Concílio de Nicéia com o foco de decidir sobre 

o assunto com um cunho político. Se por um lado, o Concílio condenou Àrio, que era contra a 

perspectiva trinitária, por outro, o islã eleva a atitude de Àrio que se posicionou contra a aliança 

de Constantino com a Igreja Romana, chegando afirmar que, “Àrio recordou no concílio que 

Jesus sempre afirmara a Unidade Divina” (UR-RAHIM, 1995, p. 23).  

O islã entende que tal doutrina causou muita confusão no meio religioso, entretanto, 

nada impediu que os intelectuais da época tentassem explicar a doutrina filosoficamente. Ur-

Rahim comenta que se desenvolveram três escolas de pensamentos: a primeira, advinda de 

Santo Agostinho, que defendia a doutrina trinitária, apesar de não poder provar, podendo-se 

ilustrar. A segunda, por Ricardo de S. Victor, no século XII, associada à defesa da doutrina 

provada e ilustrável e a terceira escola do pensamento, que surge no século XIV e que acreditava 

não poder ilustrar, mas que se devia acreditar piamente (UR_RAHIM, 1995, p. 22).  
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A doutrina trinitária foi se tornando, desse modo, para os islâmicos, como uma doutrina 

inconcebível, pois se os próprios que a defendiam tinham dificuldades de crenças e ensinos, 

como os demais poderiam acreditar? Diante disso, o islã entende que tal ensino trinitário é um 

abandono dos ensinos de Jesus e a aceitação de uma cultura grega religiosa, com desejos 

políticos de Constantino. O islã entende que, por sempre ter ocorrido discussões quanto a 

questão cristológica e a falta de consenso, tal ensino não é caracterizado por fundamentos reais.  

A questão como o islâmico vê Jesus em muito se dá por aquilo que está contido no 

Alcorão. “A imagem islâmica de Jesus tomou forma primeiro no Corão e é de lá que emana o 

Jesus muçulmano” (KALIDI, 2001, p. 16).  

 

1.4.2. A figura de Jesus na perspectiva do Alcorão 

Aqui, o presente trabalho chega em um ponto importante. Até então o trabalho abordou 

a questão da figura de Jesus em aspectos históricos no cristianismo, suas discussões, indecisões 

históricas quanto a cristologia e como isso, de alguma forma, serviu de amparo para a 

formatação da crença islâmica quanto à figura de Jesus.  A pesquisa, a seguir, aborda Jesus 

dentro da perspectiva do Alcorão. 

Segundo Gnilka (2006, p. 121-122): 

 

Chegamos com isso a um ponto central da discussão. O Alcorão também fala de Jesus. 
Falar de uma cristologia do Alcorão – como em parte se tornou costume -, contudo, 
não parece justificado. Acerca disso há algumas coisas a dizer. Se colocarmos na 
situação dos leitores do Alcorão que não conhecem a Bíblia e o Novo Testamento, 
constatamos que eles têm pouca informação sobre Jesus. Maomé certamente 
introduziu Jesus no Alcorão e sobre ele falou, por se julgar o último profeta, portanto 
também profeta posterior a Jesus... Rejeitando o título de filho de Deus para Jesus – 
como de resto para todos os outros – Maomé abandona a tradição bíblica, aliando-se 
a uma outra imagem não bíblica.  

 

É sobre a questão acima que o trabalho se detém, afinal, dentro da perspectiva do 

Alcorão, a figura de Jesus não tem a prerrogativa do título de Filho de Deus e sim é introduzido 

como um grande profeta e que fez coisas maravilhosas. No que diz respeito à divindade de 

Jesus, encontrada no cristianismo, não existe no islã. Portanto, não se tem a intenção de provar 

a divindade de Jesus a partir do Alcorão, mas, no primeiro momento, de apresentar a perspectiva 

do Alcorão a respeito da imagem de Jesus e, em seguida, levantar a figura de Jesus como profeta 

e servo dentro do conceito do Alcorão, hadice19 (tradições) e provérbios islâmicos.  

 
19 Nomenclatura na língua árabe para se referir a um escopo de leis, histórias a respeito da vida de Muhammad, 
como também uma porção de ditos que a ele atribuem. O hadice apresenta uma lista de transmissão oral: que 
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Outro argumento usado pelo islã para a não aceitação da figura divina de Jesus é uma 

literatura antiga intitulada O Pastor, um livro que foi escrito por Hermas no I ou II século da 

era cristã, possivelmente em Patmos. Hermas foi um autor cristão que viveu em Roma, sendo 

considerado, por alguns, como profeta, e irmão do bispo de Roma. A obra O Pastor foi escrita 

em um âmbito apocalíptico e dividido em cinco visões, doze mandamentos e dez parábolas 

(GONZÁLEZ, 2004, p. 85-86).  

No livro, o contexto das visões é uma mulher que representa a igreja. A obra aponta 

também para a natureza da vida cristã. No contexto dos mandamentos apresentados, o livro 

defendia a unidade divina. Para a teologia islâmica, portanto, o livro O Pastor foi escrito para 

defender a unicidade de Deus e, tão logo, a doutrina da trindade se estabeleceu na igreja, buscou 

esforços para a sua destruição. O islã argumenta que até no Concílio de Niceia a obra foi aceita 

amplamente. 

 

O “Pastor” fora aceito e profusamente usado pelos seguidores iniciais de Jesus, que 
consideravam Hermas como um profeta, e perto do final do século II D.C., ele era 
mesmo aceito como parte do Novo Testamento por Clemente de Alexandria; Origines 
(185 – 254 D.C.) também o aceitou  como um Livro Sagrado, e por isso foi incluído 
no fim do Codex Sinaiticus, em uso nos meados do século IV D. C; Tertuliano (160 – 
220 D.C.) aceitou-o no princípio, mas repudiou-o mais tarde, quando se tornou 
Montanista; Irineu (130 – 200 D.C.) aceitou-o como Escritura; Eusébio de Cesárea 
rejeitou-o, mas Atanásio, em 367 D.C., considerando-o adequado para leitura 
individual dos novos convertidos, aceitou-o. (UR-RAHIM, 1995, p. 55) 

 

Baseado em argumentos históricos de indecisões quanto à figura divina de Jesus, o islã 

usa da prerrogativa para confirmar suas crenças de que Jesus não tinha a natureza divina. Para 

o islã, a obra O Pastor foi ignorada a fim de manipular a verdade quanto à unicidade de Deus. 

Nessa obra, um dos textos se refere a um mandamento da obra de Hermas usado pelo islã para 

corroborar a crença da unicidade de Deus:  

 

Mandamento I – Antes de tudo, crê que existe um só́ Deus, que criou e organizou o 
universo, fazendo passar todas as coisas do não ser para o ser, que contém tudo e ele 
próprio não é contido por nada. Crê nele e teme-o, e temendo-o, sê continente. 
Observa isso e afasta de ti todo mal, para que sejas revestido de toda virtude de justiça, 
e viveras para Deus, se observares esse mandamento.20  

  

O islã também observa que os primeiros cristãos e o evangelho de Barnabé não se 

identificavam com a figura divina de Jesus. De acordo com Leirvik:  

 

alguém afirma, apresentando as palavras de outro, que alguém ouviu dizer. Entretanto as que indicam o profeta 
são consideradas mais fidedignas. 
20 Disponível em: <http://monergismo.com/wp-content/uploads/Pastor_de_Hermas>. 
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Junto com isso, os escritores muçulmanos, a respeito do tema da divindade e a filiação 
recorreram fortemente ao chamado Evangelho de Barnabé, que os cristãos 
descartaram como uma farsa histórica. A maioria dos livros muçulmanos sobre Cristo 
no século XX, muitos deles com uma ampla audiência popular, basearam sua 
exposição no “argumento de Barnabé” apontando para um Evangelho original há 
muito escondido, mas agora encontrado, negando assim a filiação divina de Cristo, 
bem como sua crucificação. (LEIRVIK, 2010, p. 2) 

 

Para o islã, alguns cristãos da época de Jesus que acordavam com os ensinamentos de 

Paulo para uma teologia trinitária, no caso, para a divindade de Jesus, deixaram Barnabé no 

oculto, pois este, conforme os ensinos islâmicos, pregava uma mensagem que estava em 

desacordo com a de Paulo. Para o islã, o evangelho de Barnabé apresenta que Jesus não foi 

crucificado, nem morreu na cruz, mas o corpo manteve seu caráter mortal; e que não sofreu 

nenhuma alteração (LEIRVIK, 2010, p. 131).  

Quanto à figura de Jesus no islã, um texto dentro do Alcorão que levanta muitas 

inquietações e estudos é a Sura 19, chamada Mariam, que significa Sura de Maria. No mundo 

árabe e no judaico, culturalmente, um homem é conhecido pelo nome de pai, o nome do Pai no 

contexto do Oriente Médio acompanha o nome do filho, porque o nome da família é o nome do 

Pai (ROMAIN, 2018, p. 89). Entretanto, só existe um caso em que um homem é conhecido pelo 

nome de sua mãe e este é Jesus, conhecido como Jesus filho de Maria – chamado de Al-Masih 

Isa, ou seja, filho de Maria. Melhor dizendo, os orientais normalmente denominam alguém 

chamando-o de “filho de Ali” ou “filho de Abd el-Fatah”, comumente designado no masculino, 

com referência ao pai, à exemplos, nomes de famosos teólogos islâmicos, como: Ismã il Ibn 

Kathir, Ali Ibn Muhammad, Abd u’l-Farãdj Ibn al-Djawzi e Abd ar-Rahamãn Ibn Ali, porém, 

ninguém jamais usou o nome da mãe em lugar do nome do pai, com uma única exceção: Al-

Masih Isã Ibn Maryam (ROMAIN, 2018, p. 89).  

Aqui existe duas razões para a interpretação: primeira, para tirar a importância de que 

Jesus é filho de Deus e para não falar que ele teve Pai; segundo, para dar a importância a Maria, 

porque ela é uma figura emblemática da religiosidade do Oriente Médio, afinal, não se pode 

entender a religiosidade do Oriente Médio, sem observar o Líbano, Egito, no aspecto de Maria 

nessas regiões. A Sura 19 é um credo em si mesmo da veneração a Maria no Oriente Médio, 

uma veneração que se reflete em muitos escritos, templos e capelas dessa região.  

Quando a igreja decidiu aceitar como literatura os evangelhos apócrifos, decidiu que os 

livros apócrifos seriam aqueles que corroborassem com a virgindade literal de Maria e com os 

milagres do menino Jesus. No Novo Testamento, o menino Jesus atua muito pouco, ou seja, 

não existe muitas referências à sua infância, com uma lacuna entre o relato da apresentação de 
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Jesus no Templo e seu ministério com 30 anos. Por quê? Porque não havia demasiado 

informação sobre a vida de Jesus, contudo, o interessante é que as características das ações do 

menino Jesus nos evangelhos apócrifos são semelhantes a Sura 19, o que demonstra que o 

Alcorão relembra as literaturas anteriores. A maior parte dos grandes capítulos do Alcorão 

tratam sobre Jesus e sua relação com a sua mãe.  

Nas 114 suras do Alcorão, o nome de Mohammand aparece quatro vezes, porém, Jesus 

aparece dezenas de vezes, demonstrando um elemento surpreendente da importância de Jesus 

no islã. Por exemplo, o Domus da Rocha, a construção que está em Jerusalém, que se encontra 

no local onde estava o templo que Jesus conheceu e que é mencionada diversas vezes na Bíblia, 

tem em torno de sua construção, tanto na parte externa quanto na parte interna, versículos que 

estão no Alcorão numa redação, apesar de não serem exatamente a mesma. Detalhe que o 

Domus da Rocha não é uma mesquita, não é um templo islâmico, é simplesmente um templo.  

Nas paredes do Domus da Rocha, está escrito que “Deus é Único, não tem filhos, Jesus 

é profeta de Deus e filho de Maria”, dando importância ao nome de Jesus e de Maria e, quando 

um muçulmano entende isso, compreende que o islã surgiu como um grande movimento 

ecumênico no Oriente Médio (FERRÍN, 2018, p. 361-368).  

 

Em princípio, a Caaba, em sua forma pré-islâmica, deveria ter tido a aparência de uma 
igreja Cristã, com uma abside orientada em sentido noroeste, cuja nave, como nos 
transmitiu a tradição islâmica, estava dividida em três naves por meio de duas fileiras 
de colunas, cada uma constando de três colunas. (GNILKA, 2006, p. 21) 

 

O islã, como já mencionado, não surge como uma religião nova, mas como uma vertente 

dos ensinamentos de Jesus. Trata-se de uma corrente ecumênica, assim como o que, 

posteriormente, se torna o cristianismo, que no primeiro momento está dentro da sinagoga e aos 

poucos vai se separando das sinagogas, mas continua como um movimento ecumênico. A partir 

de Niceia, esse movimento ecumênico se cinde e vai dar origem a outro movimento ecumênico 

que muitos séculos depois vai se chamar islã. Entretanto, com o tempo cada um desses 

movimentos vai perdendo as características e se afunilando como uma religião 

institucionalizada, própria e com códice muito rigoroso.  

O problema com o islã está em duas questões hoje em dia quanto ao significado da sua 

nomenclatura; por uma parte se apresenta, como uma religião que surgiu de um movimento 

ecumênico, da necessidade de terminar um tempo de guerra; a outra, é o islã como grande 

cultura, mas nunca um império e sim um grande sistema cultural e comercial. O islã não se 

expandiu mediante a guerra, só expandiu quando acabou a guerra, através das transações 
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comerciais. Não há comércio em guerra, existe comércio quando se acaba a guerra. Ou seja, foi 

uma religiosidade que se transformou em um sistema religioso. Significa que houve uma 

islamização do que na origem era cristão.  

Nesse caso, Jesus no islã é uma continuidade da mensagem cristã adaptada ao conceito 

islâmico de pensar. O desejo de saber a respeito de Jesus não é só interesse do mundo cristão, 

também existe um grande interesse dentro do contexto islâmico em conhecer e se aprofundar 

no conhecimento da figura de Jesus. E foi desse desejo de conhecer a respeito da figura de Jesus 

que o islã estabeleceu a sua crença quanto a pessoa de Jesus, baseado em estudos de fontes 

históricas; nessa perspectiva, o Novo Testamento e a tradição foram essenciais para compor a 

forma de crença existente no escopo doutrinário do islã.  

Desse modo, o islã aceita os evangelhos, mas não totalmente como fiel em todas as suas 

palavras com relação a formação de Jesus (MOUCARRY, 2001, p. 44-53). O islã se baseia no 

argumento da crítica das fontes, que se interessa pelo texto, buscando um significado das 

palavras, sua preservação, história e integridade e se valendo dos ensinos e pesquisas 

acadêmicas como arqueologia, antropologia e linguística, que possibilitam outras 

interpretações, atestando uma figura de Jesus diferente da que se estabelece no cristianismo.  

Um teólogo islâmico chega, por exemplo, a citar que o evangelho de Barnabé cobre 

mais extensamente do que os outros a vida de Jesus, enquanto o Alcorão e os Ahadith21 e 

provérbios clarificam ainda mais a imagem de Jesus (UR-RAHIM, 1995, p. 29). Para o islã, 

Jesus não é filho de Deus no sentindo literal, conforme a crença estabelecida pelo cristianismo, 

mas compara Jesus com Abraão, Moisés e com todos os profetas, bem como com Mohammad. 

O islã compreende que o próprio Jesus teve dificuldade com o povo quanto aos seus ensinos, 

inclusive em relação a sua figura divina. Jesus como judeu seguia a lei, o que é incompreensível 

para o islâmico que Jesus admitisse ser filho de Deus, uma vez que, por ser judeu, não aceitaria 

algo que não fosse a adoração ao um único Deus. Também é inconcebível, para o islã, a ideia 

de que Jesus tenha sido levado e morto em uma cruz, em razão de ser um profeta, pois isso seria 

inadmissível dentro do contexto islâmico. Esta afirmação está baseada no contexto bíblico da 

torah e, segundo o islã, todo aquele que morria no madeiro era maldito de Deus, conforme está 

escrito em Deuteronômio 21.23: “O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. 

Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus”.  

Como pode Jesus, um dos grandes profetas de Deus ser considerado maldito de Deus? 

Esta é a pergunta que a teologia e a crença islâmica fazem ao cristianismo. Para o islã, aqui está 

 
21 Plural de hadice.  
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uma questão que não se coaduna com a crença cristã. Outro ponto a ser observado dentro da 

teologia da crença islâmica é a prisão e o julgamento, bem como a crucificação, pois o governo 

romano agia com dinamismo através do serviço dos judeus que esperavam a continuação do 

governo de Roma em Jerusalém. Nesse sentido, apesar de, para a crença islâmica, Judas 

Iscariotes ser um discípulo de Jesus, único não escolhido por ele, mas que se ofereceu, que se 

deixou ser usado pela promessa por ganhar trinta moedas de pratas em troca de entregar Jesus, 

outra narrativa de dá a partir daí.  

O relato é semelhante ao bíblico, esperou a noite e ao chegar no lugar onde Jesus estava, 

como combinado anteriormente, Judas beija Jesus a fim de que os soldados romanos soubessem 

identificar. Mas, na narrativa islâmica, tal relato histórico foi preparado por Deus para livrar o 

profeta Jesus. No lugar de Jesus, foi preso e condenado Judas, cumprindo o texto da Torah “que 

todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus” (Dt 21.23). Para o islã, o maldito 

de Deus é Judas. Nesse caso, a cruz, que para o cristianismo, é meio de salvação para o perdido, 

para o islã, é o castigo de Deus para o maldito. O Alcorão diz: “Eles não mataram nem o 

crucificaram; apenas lhe foi sugerido isso através de uma ilusão” (Alcorão 4. 155).  Há um 

outro fato significativo que o islã usa para refutar a ideia da morte de Jesus na cruz: 

 

Nos calendários dos Santos da Igreja Copta, tanto no Egito como na Etiópia, Pilatos 
e a sua mulher aparecem como “santos”. Ora isto só pode ser possível se aceitarmos 
que Pilatos, sabendo perfeitamente que os seus soldados tinham efetuado uma prisão 
errada, condenou intencionalmente Judas em vez de Jesus e permitiu a fuga do último. 
(UR-RAHIM, 1995, p. 46) 

 

De acordo com o islã, isso explica porque existe tanta confusão à volta dos relatos 

históricos quanto à divindade de Jesus e quanto à sua morte na cruz. É verdade que dentro do 

islã nem todos são unânimes quanto ao fato de que, no lugar de Jesus, morreu Judas, o traidor, 

na cruz. Grande parte dos teólogos islâmicos interpretam e ensinam assim nas escolas e 

mesquitas a partir de argumento dos cirenaicos e basilidianos, os primeiros entre os cristãos e 

que estavam entre os que negavam a morte de Jesus na cruz. Plotino, por exemplo, que viveu 

por volta do IV século, acreditava, após a leitura do livro As jornadas dos Apóstolos com relatos 

históricos de Pedro, João e André os quais afirmavam que Jesus não tinha passado pela morte 

de Cruz, também na crença de que Jesus não era filho de Deus, nem que tivesse morrido em 

uma cruz, corroborando com o islã.  

Quanto ao nascimento de Jesus, há muito debate na história religiosa do islã que retrata 

da seguinte forma: 
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E quando o Anjo disse: “Ó Maria! Olha! Deus escolheu-te e purificou-te e elegeu-te 
acima de todas as mulheres da Criação. Ó Maria! Sê obediente ao teu Senhor! Prosta-
te e curva-te com esses que se curvam em adoração.” Isto é revelação da parte das 
coisas escondidas. A ti as revelamos, ‘Muhammad. Tu não estavas presente quando 
eles lançaram as suas penas para saberem quem seria o guardião de Maria; nem 
estavas presente quando questionaram sobre isso. E lembra-te de quando o Anjo disse: 
“Ó Maria! Deus dá-te novas felizes de uma Palavra da Sua parte: o seu nome será 
Messias, Jesus, filho de Maria, grande no mundo e na vida Futura e um desses levados 
para junto de Deus. Ele falará aos homens no seu berço e na sua velhice e pertencerá 
ao número dos justos”. Ela disse: “Meu Senhor! Como poderei ter uma criança quando 
nenhum mortal me tocou?” Ele disse: “Assim é. Deus cria o que lhe agrada. Se lhe 
agrada. Se ele ordena uma coisa apenas diz: “Sê?” E logo acontece”. (ALCORÃO 3. 
42-47) 

 

No texto, é possível notar alguns modelos essenciais quanto à figura de Jesus dentro da 

teologia islâmica. Primeiro, o texto apresenta a ideia de que o islã crê na pressuposição da 

concepção miraculosa de Jesus mediante o texto corânico, com a escolha de Maria para ser sua 

mãe, entre tantas mulheres virtuosas da terra. Existem muitas discussões quanto ao nascimento 

miraculoso ou não, mas grande parte dos teólogos islâmicos fazem uma exegese do texto 

corânico acima, dentro de um escopo de pressupostos. Como comenta Gnilka, na citação 

abaixo:  

 

Muitas vezes Jesus é chamado filho de Maria. Seu nascimento virginal é pressuposto. 
José, esposo de Maria, não é citado. Singularmente, a perícope da anunciação do 
nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel, em cujo centro está a virgindade de Maria, é 
a única história detalhada sobre Jesus narrada pelo Alcorão. (GNILKA, 2006, p. 125) 

 

Aqui se encontra algo importante quanto à figura profética de Jesus, no aspecto de que 

é um profeta prometido ao povo, ou seja, um profeta especial, com um nascimento especial. 

Nesse sentido, o Alcorão reconhece que ele é o messias, porém não no sentindo de redenção, 

mas de meshiha, que significa “o ungido”, derivado de mashah, ungir, ou no árabe, que tem o 

significado de separado para uma missão especial.  

Como pode se observar, o islã rejeita o título de Jesus como filho de Deus e, portanto, 

Mohammad abdica da figura de Jesus como divino, conforme aceita o cristianismo, porém, 

apesar de tal diferenciação nesse aspecto, o islã tem grande respeito por Jesus como um enviado 

de Deus, para uma missão. Joachim Gnilka comenta: 

 

De tudo isso que apresentamos sobre Jesus, nada consta no Alcorão. Mesmo assim 
ele fala de Jesus com grande respeito. Ele é citado em muitas Suras. Assim, ao lado 
de Abraão e Moisés, é a pessoa bíblica mais citada. Jesus é encaixado na visão 
muçulmana do caminho da salvação. Isso é importantíssimo de ser observado, mesmo 
que neste ponto Maomé mais uma vez dependa claramente das tradições bíblicas. 
(GNILKA, 2006, p. 125) 
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Quando o Alcorão apresenta Jesus como o caminho da salvação, difere da interpretação 

cristã de que ele não é somente o caminho da salvação da raça humana, mas também a própria 

salvação. O Alcorão nesse ponto faz uso da expressão bíblica, mas interpretando-a como um 

proclamador, ou seja, enfocando o profetismo, para apresentar a verdade de Deus.  

Para a teologia islâmica a dúvida apresenta respostas reais. Portanto, se há dúvidas no 

decorrer da história do cristianismo quanto à figura divina de Jesus Cristo, isso significa que o 

conceito está errado, uma vez que o que Deus revela não existe possibilidade de dúvida.  

 

É difícil evitar o pensamento de que não apenas o Alcorão está usando uma narrativa 
cristã familiar para melhorar a compreensão do sentido da expressão “sinais de Deus”, 
mas que também está propondo na sequência, que o verdadeiro significado da história 
cristã corrige o que o Alcorão considera um dos principais erros do entendimento 
cristão. Ou seja, a doutrina de que Deus tem um filho e que ele é Jesus, o Messias. 
(REYNOLDS, 2008, p. 118) 

 

Dessa forma, o islã é um sinal de que Deus corrige os erros cometidos pelo cristianismo. 

Portanto, para o islã, ele é um sinal da correção do cristianismo que se apostatou da mensagem 

dos profetas. Com isso, o islã rejeita o cristianismo em razão de variadas situações históricas e 

religiosas.  

 

1.4.3. A figura islâmica de Jesus como profeta 

O Alcorão é considerado, dentro do âmbito islâmico, como o último livro revelado por 

Deus ao mundo, sendo apontado, pela teologia e pela crença islâmica, como a última mensagem 

de Deus para a humanidade. Nessa perspectiva, como já mencionado, Jesus foi um dos grandes 

profetas de Deus, contudo, de acordo com o islã, Deus é único e, por isso, não há a trindade; 

ainda, Deus não tem filho, nesse caso, Jesus não pode ser seu filho, mas ser; e Deus é o único 

ser divino, portanto, Jesus não pode ser divino. Assim, nesta parte do trabalho, apresenta-se o 

pensamento sobre Jesus como profeta no Alcorão, hadice e nas tradições proverbiais islâmicas.  

Jesus tem uma posição grandiosa entre os profetas que são mencionados no Alcorão. 

Ele é considerado um dos seis maiores profetas de todos os tempos: Adão, Noé, Abraão, 

Moisés, Jesus e Muhammad. O islã observa que os três últimos dessa lista têm algo em comum: 

eles proclamaram e trouxeram uma lei para a humanidade que foi escrita em um livro. Como 

profeta de Deus, Jesus recebeu o Evangelho, que confirmou a Torá que fora confiada a Moisés. 

Com permissão divina, ele realizou milagres que credenciaram sua missão aos olhos dos 

israelitas e de todos.  

Segundo o Alcorão, Jesus é um ser humano criado: 
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Cristo, Filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros 
que o precederam; e sua mãe era sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos 
terrenos, como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como 
se desviam (5.75). (ALCORÃO, 1994, p. 140) 

 

O evangelho também apresenta Jesus como um profeta de Deus, mas com sentido 

diferente. Moisés havia dito ao seu povo que Deus levantaria para eles um profeta (Dt 18. 15). 

Muitos teólogos muçulmanos indicam que Deuteronômio 18. 15 está se referindo ao profeta 

Muhammad e não a Jesus. O Alcorão chama Jesus de “palavra de Deus” no árabe kalimatuhu, 

e isso pode ser observado na Sura 4. 171:  

 

Ó adeptos do Livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a 
verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e 
seu verbo, com o qual ele agraciou Maria, por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, 
em Deus e em Seus mensageiros e não digas: Trindade! Abstende-vos disso, que será 
melhor para vós saber que Deus é Uno. Glorificado seja! Longe está a hipótese de ter 
tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, Deus é mais do que 
suficiente Guardião (4.171). (ALCORÃO, 1994) 

 

Um grupo de teólogos sobre o islã, dentre eles, Chawkat Moucarry,22 compreende esse 

texto à luz do nascimento de Jesus. No sentido do que ele diz, através da palavra criativa de 

Deus, não como um pai, mas a palavra criativa de Deus. Mas existem aqueles que aplicam tal 

texto afirmando que Jesus era um proclamador da vontade de Deus ao povo, apontando-o como 

profeta. Para estes, Jesus tinha uma missão fundamental na terra, que difere da crença cristã de 

que ele veio para salvar a humanidade perdida.  

Conforme a Torá, Jesus vem de uma linhagem de profetas para ser um mensageiro de 

Deus para confirmar o que fora dito pelos profetas do Antigo Testamento. Ele tinha uma missão 

especial em tal proclamação certificada com o espírito da santidade conforme a crença islâmica. 

Na Sura (ALCORÃO, 1994, p. 13): “Demos a Moisés o Livro e seguiram-se lhe uma sucessão 

de Mensageiros; e demos a Jesus, filho de Maria, sinais claros e fortificamo-lo com o espírito 

de Santidade (2.87)”.   

Como se pode notar no texto anterior, o Alcorão certifica que Jesus tinha distinções e 

prerrogativas como aquele que é considerado um proclamador. O texto o confirma como aquele 

que recebe o espírito de santidade. Mohammad é o profeta do islã e não do Alcorão, pois o 

profeta do Alcorão é Jesus –mencionado 93 vezes em 15 versos do Alcorão. No provérbio de 

 
22 Chawkat Moucarry, nasceu na Síria e viveu em comunidades muçulmanas e cristãs. Ele obteve seu doutorado 
em Estudos Islâmicos pela Universidade de Sorbonne (Paris) e agora é tutor e professor de estudos islâmicos no 
All Nations Christian College, na Inglaterra. 
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Hammam ibn Munnabbih23 se vê os seguintes dizeres: “Jesus viu uma pessoa roubando. Jesus 

perguntou: Roubaste? O homem respondeu: Nunca! Eu juro por aquele que é mais digno de 

adoração do que ninguém. Jesus disse: Creio que Deus fez falhar a minha vista” (KHALIDI, 

2001, p. 59).  

Esta história é considerada uma das mais antigas de Ahadith (KHALIDI, 2001, p. 59) e 

significa que os relatos a respeito de Jesus circulavam entre os muçulmanos no século VII. Esse 

provérbio, no contexto do hadice, apresenta o conceito da fé para o fiel, abordado pelo profeta 

Jesus, que apresenta o ensino da primazia de justiça que o fiel precisa viver. Também apresenta 

o papel de Jesus como profeta do perdão até mesmo com respeito àqueles que são apanhados 

em flagrante com o objetivo de preservar a paz social.  

No provérbio de Abdallah ibn al- Mubaarak,24 é apresentada a seguinte mensagem dos 

Ahadith quanto a Jesus (KHALIDI, 2001, p. 59): “Disse Jesus: Abençoado aquele que guarda 

sua língua, cuja casa lhe basta para suas necessidades, e que chora por seus pecados”. Nesse 

provérbio, observa-se algo semelhante ao sermão da montanha, se vê aqui uma exortação, uma 

proclamação, papel característico do profeta. A palavra “abençoado” em árabe, tuba, 

aparentemente, demonstra uma cristianização de expressões de Jesus encontradas nos 

evangelhos e que a mesma expressão ocorre em diversas oportunidades nos provérbios 

islâmicos quando se trata de Jesus.   

O conceito islâmico de profeta se tipifica em um guia espiritual, um condutor que tem 

algumas finalidades, como àqueles que eram mestres bem como àqueles que tinham a missão 

espiritual de dirigir um povo, uma comunidade nos caminhos de Deus. No sentido de missão 

espiritual, é que a fé islâmica não é meramente nominal ou formal. Para o islã, a fé islâmica é 

um estado de alma que o homem recebe pela sua ação eficiente por um escopo de doutrina.  

Nesse aspecto, o profeta tem a missão de conduzir o homem a condição de uma ação 

contínua e eficiente das doutrinas para o desenvolvimento da fé e, portanto, tanto Jesus quanto 

Mohammad se encaixam nesse conceito. Para o islã, o profeta guia o homem de forma que 

penetre na fé em todos os aspectos da vida, sendo que a fé islâmica está intimamente relacionada 

a  ética da sociedade, ou seja no comportamento pessoal e social.  

Ainda segundo o Alcorão,  

 

São crentes verdadeiros só aqueles cujos corações se sentem submissos e humildes 
quando o nome de Deus é pronunciado; e quando as revelações de Deus são recitadas, 

 
23 Hammna ibn Munabbih era irmão de Wahb, famosa e semilendária autoridade em antiguidades pré-islâmicas. 
Essa história foi extraída dos Ahadice.  
24 Abdallah ibn al-Mubarak foi um famoso estudioso da hadice, com interesse especial por tradições ascéticas.  
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elas aumentam e fortalecem lhes a Fé; e aqueles que confiam no seu Senhor, respeitam 
as orações assim como lhes foi mandado e empregam no serviço de Deus o que ele 
lhes deu. Esses são os verdadeiros crentes; eles serão recompensados com grandes 
honras e bondades pelo Senhor. (ALCORÃO, 1994, p. 205, 8. 2-4) 

 

Assim, o profeta tem a missão espiritual de conduzir o povo a um coração humilde, 

auxiliando-os a se tornarem submissos. Sua missão é de guiar o povo em alguns conceitos 

islâmicos: fé, retidão, piedade, profecia, vida, religião, pecado, liberdade, igualdade, 

fraternidade, paz, comunidade, moralidade e universo. Ele está encarregado de orientar o povo 

nesses conceitos de forma explícita, ou seja, por palavras, e de forma implícita, ou seja, pelo 

seu estilo de vida (SWARTLEY, 2013, p. 29).  

É importante ressaltar que os textos que apresentam Jesus no Alcorão foram 

cristianizados. Neles, Jesus tem características de profeta, ensinando como ser submisso a Deus, 

manter a fé e retomar ensinos das origens míticas da Torá. Não é por menos que o Alcorão diz 

que o Evangelho (Injil) de Jesus tem orientação e luz e confirma os livros de Moisés.  

 

E depois deles profetas, enviamos a Jesus, filho de Maria, corroborando a Torá, 
(Antigo Testamento) que veio antes dele; e lhe concedemos o Evangelho que encerra 
orientação e luz, o qual confirma a Torá, e é orientação e exortação para os tementes. 
(ALCORÃO, 1994, p. 135, 5.46) 

 

Duas frases precisam de atenção na Sura 5. 46: corroborando com a Torá, nessas duas 

frases, Jesus veio para confirmar as tradições da Torá e orientar o povo à luz das tradições 

contidas nela, o que é um papel natural das religiões tradicionais, manter vivo os aspectos 

históricos.  

De acordo com Emilio Gonzáles Ferrín: 

 

No caso que nos ocupa, a contribuição adequada deste autor Mircea Eliade – é a 
seguinte: ao estudar as sociedades tradicionais, um traço nos chamou particularmente 
a atenção: sua rebelião contra o tempo concreto, histórico; sua nostalgia de um retorno 
periódico ao tempo mítico das origens, ao tempo magno. (FERRÍN, 2018, p. 18)  

 

No Alcorão, Jesus é aquele que guia o povo espiritualmente e tem uma posição de honra: 

“Ó Maria, Allah te anuncia o Seu verbo, cujo nome será o Messias (Al Masih), Jesus (Issá), 

filho de Maria, nobre neste mundo e no outro (que virá); e que se contará entre os próximos de 

Allah” (ALCORÃO, 1994, p. 45, Sura 3. 45). Sua posição como o messias e de honra eleva a 

sua função de guia espiritual. Issá significa Jesus, e Al-Masih, significa o ungido. O texto 

apresenta que Jesus foi separado para uma missão, significa que como profeta ele é expressão 
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da vontade de Allah. Como espiritual, o hadice de Abdallah ibn al-Mubarak, al zuhad 

(KHALIDI, 2001): 

 

Disse Jesus: Esforçai-vos por Deus e não por vossas barrigas. Olhai os pássaros que 
vão e vêm! Eles nem colhem nem aram, e Deus os alimenta. Se disserdes: Nossas 
barrigas são maiores que as barrigas dos pássaros, olhai esse gado, selvagem ou 
domesticado, como eles vêm e vão, nem colhendo nem arando, e Deus também a eles 
os alimenta. Cuidai-vos dos excessos do mundo, pois os excessos do mundo são uma 
abominação aos olhos do Deus. (KHALIDI, 2001, p. 68)  

 

Observa-se, na citação anterior, uma semelhança com o texto dos evangelhos quando 

Jesus orienta os seus discípulos a não andarem ansiosos quanto o dia de amanhã (Mt 6. 25-34), 

estabelecendo o papel de guia espiritual do povo, como aquele que exorta os seus para não 

ajuntar tesouros terrenos e transitórios, não criar anseios pelas riquezas terrenas, os excessos do 

mundo que ofuscam os olhos. Como guia espiritual, conclama a não confundir as prioridades. 

Pode-se notar aqui uma certa cristianização nos escritos populares, o que demonstra que a figura 

de Jesus no islã não é uma cisão com o cristianismo.  

 

O islã não é uma cisão; mas se produziu um questionamento de invólucros 
sistemáticos para, de todo o totum revolutum, dar passagem a três novas formas de 
ortodoxia diferenciadas. Os mesmos materiais que davam forma a duas ortodoxias – 
cristianismo oficial e judaísmo rabínico -, assim como todas as suas zonas ideológicas 
intermediárias, se reorganizaram, se embaralharam novamente, e se desenhou de novo 
o espectro completo em torno de três sistemas. (FERRÍN, 2018, p. 362) 

 

Conforme Ferrín, é possível afirmar que a figura de Jesus no islã é um certo emaranhado 

do judaísmo e cristianismo. Nesse caso, o Jesus profeta do islã tem muito do que foi 

pronunciado no escopo de fundamentações do judaísmo e do cristianismo.  

 

1.4.4. A figura islâmica de Jesus como servo  

O islã vive dentro de um código de ação, de servir, um tipo de fé e obras que envolvem 

a conduta do mulçumano. De acordo com Francirosy Campos Barbosa Ferreira (2007):  

 

O Islã estabelece um código de conduta, que é o próprio Alcorão. Para os sunitas, 
além do Alcorão, a Suna, na qual os hadiths ditam o comportamento do Profeta e de 
seus ditos. A Sharia é a lei islâmica que rege o comportamento e nela os sábios vão 
buscar fundamentação para qualquer tipo de conduta: alimentação, vestuário, 
casamento, sexo, prática religiosa etc. (FERREIRA, 2007)  

 

O muçulmano vive dentro desse código de ética e carrega consigo, possivelmente de 

forma cognitiva, como Enzo Pace afirma, que “um mapa cognitivo que orienta o 
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comportamento social dos fiéis do islã, como experiência, prática, sistema de crença, 

sentimento de pertença, formas de participação militante etc.” (PACE, 2005, p. 364). Isso 

possivelmente pelo fato de o profeta ter sido um líder carismático que, de certa forma, 

demonstrava um paralelo com os servos de Deus, com alguns costumes semelhantes, fez com 

que os fiéis muçulmanos seguissem as mesmas características do profeta.  

Uma vez que existe uma certa semelhança nas crenças islâmicas com os evangelhos é 

de entender que conceitos anteriores se repitam na vida dos muçulmanos como, por exemplo, 

Jesus um servo, seus discípulos servos, Mohammad um servo, seus discípulos tendem a seguir. 

Um tipo ideal de Max Weber, “que todo o conceito é uma construção arbitrária” (apud 

BERGER, 2017, p. 47), uma certa repetição de valores, de uma religião, como apresentada, que 

nasce ecumênica.  

A palavra islã significa submeter, ou seja, aquele que se submete a Deus. Nesse 

contexto, o islã entende que a submissão é uma atitude de um servo, servo de Deus, e na visão 

islâmica todo aquele que é submisso a Deus alcança paz. No conceito muçulmano, Mohammad 

foi submisso a Deus e este é uma “culminação de uma série de profetas anteriores, que inclui 

Abraão, Moisés e Jesus” (BERGER, 2017, p. 170).   

A figura de Jesus é relevante para os adeptos do islã e, comparando com os textos 

sagrados anteriores ao islã, a Torah, bem como os evangelhos, pode-se afirmar que o grau de 

importância com os demais profetas é semelhante (GEERTZ, 1989, p. 99). A diferença entre a 

figura de Jesus como servo e a figura de Mohammad é que o profeta do islã aparece dentro de 

um contexto de proclamador de novas diretrizes, adoração a um único Deus e a que ele era o 

novo enviado de Deus. Ele apresenta uma mensagem apontando para o âmbito teocrático, muito 

semelhante, ao regime do antigo Israel.  

Entretanto, a figura de servo no contexto muçulmano é ser submisso a Deus e a todo 

regime estabelecido por Deus. Mohammad amplia o conceito de servo, propagado por Jesus, 

porém, como pode ser visto, os provérbios não anulam o conceito de servo apresentado por 

Jesus. Pode-se notar que existem similaridades na figura de servo retratado nos provérbios em 

referência a Jesus, com aquela externada nos evangelhos. Pode-se afirmar que esta similaridade 

é um tipo de oportunidade para o diálogo inter-religioso. Isso quer dizer que a figura de Jesus, 

no cristianismo, dentro do que foi proposto, e no islã, é uma oportunidade para estabelecer o 

diálogo entre as duas grandes religiões monoteístas. A figura de Jesus, no contexto islâmico, 

não está distante daquele que é proclamador de uma mensagem especial.  

Uma vez que o islã considera todos os mensageiros de Deus como servos, Jesus por ter 

tal mensagem é também considerado servo de Deus. Mas em que sentido Jesus é servo? Servo 
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por servir? Por realizar uma obra especial na terra? Ou pode-se afirmar que Jesus é servo no 

sentido de sofrer, como descrito no contexto cristão? A fim de compreender a questão, é 

necessário afirmar que o islã não tem o mesmo conceito que o cristianismo tem quanto à visão 

de servo. Para o cristianismo, o conceito de servo em Jesus está intimamente relacionado a sua 

morte vicária, claro não descartando seu ministério, porém, para o islã, o conceito de servo está 

interligado com algumas noções: chamado de Deus, missão e ministério e seu serviço dentro 

dessas noções. O Alcorão afirma:  

 

“E nós levamos Jesus, filho de Maria, a seguir as pegadas dos Profetas, a confirmar 
aquilo que havia sido revelado, antes dele, na Torah, e demos-lhe o Evangelho onde 
há orientação e luz, e se confirma o que havia sido revelado na Torah – um guia e 
uma advertência para os que temem a Deus” (5. 46). (ALCORÃO, 1994, p. 153) 

 

A figura que o Alcorão apresenta não é de um homem notável com um acontecimento 

isolado, mas apresenta um mensageiro que tinha uma missão, de dar continuidade as mensagens 

dos profetas, enviado naquele tempo determinado para aquela época, para tal missão e, nesse 

sentido, o seu papel de servo, de seguir os mesmos passos, as mesmas mensagens de advertência 

de Deus ao povo. Nesse contexto de advertência em um papel de servo de Deus, ele se distancia 

da comunidade de  onde vem. Ele é tido dentro do conceito corânico como um profeta polêmico, 

diferente dos demais. Tarif Khalidi (2001) comenta sobre tal perspectiva que: 

 

Jesus é o único que o Corão deliberadamente faz distanciar-se das doutrinas que se 
diz que sua comunidade recebeu dele. O termo que o Corão emprega neste caso é 
“limpeza” (3. 55): Jesus será limpado das crenças pervertidas de seus seguidores, e 
além disso desempenha ele próprio um papel ativo no processo de limpeza. 
(KHALIDI, 2001, p. 21)  

 

É nesse conceito de limpeza, ele tem de certa forma uma mensagem rejeitada por sua 

comunidade, mas mesmo assim permanece firme em sua proclamação. No conceito islâmico, 

o servo é submisso a Deus a despeito de sua aceitação ou não perante a comunidade. Enquanto 

sua comunidade esperava uma mensagem de restauração de uma nação, Jesus, no papel de 

servo, apresenta uma mensagem de restauração espiritual e, por consequência, a bondade para 

com o próximo. Tal mensagem desvirtuava a crença dos seus ouvintes e, por conseguinte, ele 

passa a ser rejeitado. Na Sura de Maria (ALCORÃO, 1994, 19. 30) se diz: “Ele lhes disse: Sou 

o servo de Allah, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta”. Essa é uma 

qualidade de servo que, para o islã, é uma estrutura de apoio para o papel humano de Jesus.  

No islã, é difícil entender um Deus que dentro da crença é soberano, forte, dominador, 

juiz e, ao mesmo tempo, servo. Aqui se encontra uma diferenciação do papel de servo de Jesus 
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na crença cristã, que Deus é transcendente, mas na pessoa de Jesus, se torna imanente, servo da 

humanidade. Para o islâmico, existe uma discrepância de argumentação, portanto, o papel de 

servo em Jesus se configura em um aspecto humano daquele que está para fazer a vontade de 

Deus (Hb 10.7). Desse modo, aquele que faz a vontade de Deus, conforme o “Jesus 

muçulmano”, é o servo que se mistura com homens. No provérbio do hadice de Malik ibn 

Mighwal, um dos primeiros tradicionalistas de Kufa, transmitiu muitos ditos de Jesus em 

especial na hadice. Ele aponta um Jesus que, como servo de Deus, vai até os homens não tendo 

em si uma figura ascética (KHALIDI, 2001, p. 106): “Viram Jesus deixando a casa de uma 

prostituta. Alguém lhe pergunta: Espírito de Deus, que fazeis vós na casa dessa mulher? É ao 

doente que o médico visita, ele respondeu”. Isso mostra um Jesus que se mistura com homens 

e vai de lugar em lugar para servir aos necessitados. Apresenta a ideia de que há uma classe de 

sofredores que precisa de ajuda e que Jesus fez o papel de servo.  

O próximo capítulo do trabalho aborda os fundamentos convergentes e divergentes no 

cristianismo e no islã e as possiblidades para o diálogo inter-religioso dentro da perspectiva da 

figura de Jesus como servo e profeta. 
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CAPÍTULO II: JESUS - FUNDAMENTOS CONVERGENTES E 

DIVERGENTES NO CRISTIANISMO E O ISLÃ E AS POSSIBLIDADES 

PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

 

 

2.1. O Jesus, Messias, o Verbo de Deus na fundamentação muçulmana 

 

Como apresentado no primeiro capítulo, quando se faz um estudo sistemático 

comparativo das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islã, percebe-se 

que existem muitas coisas em convergências, em especial sobre a figura de Jesus que, na 

herança islâmica, é possível encontrar muitas afirmações, e crenças corânicas a respeito dele.  

Nessa parte do trabalho, as comparações e crenças corânicas sobre a sua figura são 

apresentados através dos ditos e crenças a fim de fundamentar as noções para o diálogo inter-

religioso a ser tratado mais detalhadamente no terceiro capítulo. Desse modo, apresentam-se 

aqui as figuras de Jesus como servo e profeta de forma convergente entre as duas crenças 

religiosas – o cristianismo e o islã – e, para isso, alguns pontos aqui também são semelhantes 

aos contidos nos evangelhos. Contudo, é importante lembrar que esses ditos, em muitos casos, 

não fazem parte de um escopo doutrinário islâmico, mas percorrem os pensamentos populares 

que permearam a sociedade islâmica por séculos até o período da pré-modernidade.   

A figura de Jesus nesses ditos e crenças corânicas é apresentada como aquele que é o 

espírito de Deus e como também o verbo de Deus. A pergunta que surge é como surgiram esses 

provérbios? Quanto ao Alcorão, é mais compreensível o entendimento da sua origem, porém 

os ditos podem ser chamados de sapienciais na literatura, já que surgem dentro do escopo da 

sabedoria antiga do mundo árabe, portanto, deve-se ter cuidado com sua interpretação ao pé da 

letra, como, por exemplo, quando o movimento milenarismo interpretou a escatologia bíblica 

com o retorno de Jesus em 1843.  

 

Por mais improvável e bizarro que parecesse, o milenismo teve aceitação imediata. 
Cerca de 50 mil americanos se tornaram “milenistas” convictos, e um número ainda 
maior se declarou simpatizante, sem aderir ao movimento. Inevitavelmente, porém o 
milenismo acabou por demonstrar o perigo de interpretar-se ao pé da letra o mythos 
bíblico. (ARMSTRONG, 2000, p. 112-113) 

 

A intenção não é realizar uma interpretação literal do mythos desses ditos, mas usar 

como pontos de apoio para um contexto de diálogo entre o cristianismo e o islã, já que, o que 
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se apresenta nesses ditos islâmicos são figuras de Jesus com uma conotação literária, bem como 

teológica, nos quais é considerado como um profeta assim como nos escritos sagrados do 

cristianismo, como os evangelhos. Isso, de certa forma, demonstra um tipo de religião 

sincrética, com formações e conjunto de tradições sequenciais da religião anterior, como, por 

exemplo, do cristianismo para o islã. A figura de Jesus, que é apresentada nesses ditos, leva o 

leitor a compreender a formulação de questões elucidativas para a adoração e crença islâmica 

quanto a sua figura.  

É importante mencionar que entre cristãos e muçulmanos, no que diz respeito a figura 

de Jesus no Alcorão, Hadith e nos ditos (provérbios), é possível apresentar percepções para 

uma reconciliação histórica. Tarif chega a propor que esses ditos proverbiais são fundamentais 

para o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Segundo ele:  

 

Por conseguinte, nenhuma explicação do lugar que Jesus ocupa na tradição literária 
muçulmana como um todo pode ignorar a importância do evangelho muçulmano. Se 
perguntarmos sobre o significado desse evangelho para o diálogo contemporâneo e 
contínuo entre o cristianismo e o Islã, podemos indicar sua relevância para a 
reconciliação histórica e teológica e a duradoura busca de uma comunidade de 
testemunho. (KHALIDI, 2001, p. 15) 

 

De certa maneira, tais ditos advindos certamente das tradições orais existente nos locais 

onde surge o islã, assim como o cristianismo, o judaísmo e o zoroastrismo, apontam para isso. 

No entanto, o Alcorão, também apresenta a sua figura, apesar de possuir algumas diferenças 

entre o Alcorão e os ditos sobre Jesus.   

 

2.2. A figura de Jesus como vínculo entre cristãos e muçulmanos  

 

A perspectiva histórica construída da figura de Jesus no cristianismo é de um ser gentil, 

justo, de fala mansa, de ensinos preciosos, com uma vida amorosa e benevolente. Conforme as 

crenças cristãs, ele cuidava com misericórdia daqueles que eram considerados marginalizados 

pela sociedade, como crianças, mulheres e estrangeiros. Não é de certa forma diferente do Jesus 

conhecido nos ditos proverbiais islâmicos, também, apresentado como uma figura justa, 

bondosa e hospitaleira. “Na hospitalidade se descobriu Massingnon25 o sentido do sagrado” 

(TEIXEIRA, 2014, p. 21).  

 
25 Louis Massignon (1883-1962) foi um estudioso no campo do diálogo inter-religioso com o islã.  
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Na parábola do bom samaritano, ele conta em um diálogo com um doutor da lei o dever 

para com o seu semelhante, com o estrangeiro: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu 

coração, de toda tua alma, de toda as tuas forças e de todo o teu entendimento; e Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo” (Lc 10. 27). O doutor da lei, propriamente dito, tinha conhecimento 

da Torah ao citar Deuteronômio 6. 5 e Levítico 19. 18, ao perguntar a Jesus: “Quem é o meu 

próximo?” (Lc 10.29). Jesus respondeu que o próximo é todo aquele que precisa de ajuda.  

 

2.2.1. Jesus na literatura muçulmana  

O islã, assim como o cristianismo, é uma religião mundial que reconhece Jesus, ou seja, 

o conceito de crença de um fiel muçulmano é inconclusa sem Jesus (ENDRESS, 2002, p. 79). 

Muhammad, o profeta do islã disse (Hadith Al Bukhari)26:  

 

Se alguém testemunhar que ninguém tem o direito de ser adorado, exceto Deus, que 
ele não tem parceiros e que Muhammad é Seu servo e Seu mensageiro; e que Jesus é 
servo de Deus e Seu mensageiro e Seu Verbo que ele concedeu sob Maria e um 
Espírito vindo dele; e que o Paraíso é verdadeiro e o Inferno é verdadeiro, Deus 
admitirá no Paraíso com as boas ações que fez, mesmo se essas ações forem poucas. 
(EL-BUHÂRÎ, 1987, p. 52) 

 

De certa forma, um muçulmano é considerado como um fiel quando Jesus faz parte 

desse conceito de fé. Não é por menos que, na literatura muçulmana, Saheeh Al-Bukhari, um 

dos mais importantes Hadith da tradição sunita, informa que nunca se alcançará o paraíso sem 

uma convicção em Jesus. No islã, a importância de Jesus é demonstrada pela forma como 

denominam o seu nome, alai as-salam, “que a paz esteja sobre ele”, com um certo paralelismo 

com as palavras de Jesus nos evangelhos: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la 

dou como o mundo a dá” (Jo 14. 27).  

De certa forma é uma demonstração dentro do conceito de fé do muçulmano que ele 

tem respeito e consideração por Jesus. No Alcorão, três suras levam as nomenclaturas com 

referências a Jesus: Al Máida, ou seja, a mesa servida, por ocasião da última ceia; Al Imran, a 

família de Imran, conforme a tradição muçulmana, tem esse título tal Sura por causa do pai de 

Maria mãe de Jesus, Máriam, tem esse título por causa de Maria. Além disso, Jesus é chamado, 

na literatura islâmica, de Messias.  

 
26 A mais importante das seis grandes coleções de hadith sunita.  
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O muçulmano entende que o Alcorão corrige as distorções judaicas e cristãs, 

entendendo que a crença judaica está correta por não considerar Jesus um ser divino, porém, 

conjuga o fato de ter sido renegado ao cepticismo.  

 

E por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de Maria. E por dizerem: 
Matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o Mensageiro de Deus, embora não sendo, 
na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi 
simulado. E aqueles que discordam, quanto a isso, estão na dúvida, porque não 
possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão-somente em conjecturas; porém, o 
fato é que não o mataram. (ALCORÃO, 1994, p. 117, 4. 156-157) 

 

Quando se trata dos cristãos, o livro sagrado do islã trata Jesus como Messias, mas 

discorda categoricamente ser ele o filho de Deus: “São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o 

Messias, filho de Maria” (ALCORÃO, 1994, p. 140, 5.72). Para o Alcorão, Jesus é o Messias 

– apresentado como o Messias (al-Massih) nove vezes – 27, filho de Maria, um mensageiro: “O 

Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o 

precederam” (ALCORÃO, 1994, p. 140, 5.75). Os lexicógrafos dizem que Jesus era o Messias 

porque tinha o poder de cura e era o prometido arauto para o seu tempo (ALCORÃO, 1994, p. 

62, 3.43; BÍBLIA, 1993, Marcos 6.13).  

O Alcorão também apresenta a figura de Jesus como aquele que é o sinal (ayah) de 

Deus. Conforme Tarif Khalidi, tem característica de um milagre de Deus, que aponta para o 

poder divino e para o nascimento virginal de Jesus, o qual é considerado um sinal para o mundo 

(KHALIDI, 2001, p. 23). “E fizemos do filho de Maria e de sua mãe sinais.” (Alcorão 23.50) 

“Fizemos dele um sinal para os homens...” (ALCORÃO, 1994, 19.21), “...fazendo dela e de seu 

filho sinais para a humanidade” (ALCORÃO, 1994, 21.91). Como também apresenta a vinda 

de Jesus conforme a crença islâmica com um sinal, “E (Jesus) será um sinal (do advento) da 

Hora. Não duvideis, pois, dela, e segui-me, porque esta é a senda reta.” (ALCORÃO, 1994, 

43.61).  

Entende-se que a figura de Jesus se apoderou primeiro no Alcorão e, a partir dele, reflete 

nos ditos. Assim, apesar de a figura de Jesus diferir nos ditos do que se encontra no Alcorão, a 

literatura corânica é o suporte, ou seja, a estrutura de suas expressões decorrentes, afinal, o islã 

surge em uma região em que a figura de Jesus era bastante célebre.  

 

É bom lembra que quando o Islã chegou à cena da história, a Igreja dos Grandes 
Concílios ainda não impusera seus dogmas no Oriente Médio. Em outras palavras, o 

 
27 Alcorão 3:45; 4:157, 172; 5:17, 72 e 75; 9: 30 – 31.  
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Islã nasceu entre um grande número de comunidades cristãs, muitas vezes 
mutualmente hostis, e não no seio de uma igreja universal. (KHALIDI, 2001, p. 16) 

 

O islã surge num espectro que, de certa forma, foi influenciado pelo cristianismo vigente 

e é natural imaginar que a figura de Jesus se torna enfatizada no contexto islâmico. Tal figura, 

por essa influência, é carregada de ditos e imaginações de quem foi Jesus. Sua figura, dentro 

do contexto islâmico, é carregada de cristianismo e do judaísmo. O próprio judaísmo era uma 

mescla de doutrina escriturística e mito, os significados e rituais religiosos estão entrelaçado 

com todos os aspectos da vida humana (BERGER, 2017, p. 121). É possível que o profeta do 

islã, Mohammad, tenha tido uma visão um tanto diferente da contida no cristianismo, porém, 

as histórias a respeito de Jesus no Alcorão, em muito, convergem com as dos evangelhos, como, 

por exemplo: seu nascimento, seu ministério, etc. Além disso, sua figura nos ditos islâmicos se 

destaca dentre os grandes profetas do Alcorão. Nesse sentido, cabe a pergunta: Até onde o 

Alcorão e os ditos elevam Jesus a uma natureza especial? A respeito do Alcorão, o trabalho 

aborda a importância de Jesus no contexto islâmico chamando-o de verbo de Deus, espírito, 

messias e sinal de Deus, além de mencionar milagres, conversas entre Jesus e Deus, entre Jesus 

e os judeus. Porém, aqui se percebe que analisar a importância da figura de Jesus no Alcorão 

quantitativamente pode ser frágil, “uma vez que os profetas do Antigo Testamento são 

mencionados no Alcorão quantitativamente maior que o próprio Jesus” (KHALIDI, 2001, p. 

21). Quanto aos ditos, são abordados na sequência. 

 

2.2.2. Jesus, Messias, o Verbo de Deus no Alcorão 

Os textos demonstram que o islã dá certa autoridade ao âmbito bíblico e não deseja 

desvincular o contexto dos ensinos de Cristo. A pergunta que surge é até que ponto a Bíblia era 

conhecida pelo islã, e por conseguinte como Jesus também era conhecido? No contexto 

corânico, verifica-se convergências bíblicas quanto à figura de Jesus, como, por exemplo: Sura 

2. 87: “A Moisés concedemos o Livro. E, depois dele, enviamos outros Mensageiros; e a Jesus, 

Filho de Maria, demos a provas e fortalecemo-nos com o Espírito Santo”; Sura 2. 253: “Entre 

Nossos Mensageiros, temos preferido uns aos outros. A alguns Deus falou. Outros tiveram 

categoria mais elevada. A Jesus, Filho de Maria, entregamos as provas e fortificamo-lo com o 

Espírito Santo”; Sura 3. 45: “E quando os anjos disseram: “Ó Maria, Allah te anuncia o Seu 

Verbo, cujo nome será o Messias, Jesus Filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que 

contará entre os próximos de Allah”; Sura 3.46: “Ainda no berço falará aos homens; e lhes 

falará quando adulto. E será um dos justos”; Sura 3. 47: “E ela perguntou: “Senhor meu, como 

poderei ter um filho quando nenhum mortal me tocou? Respondeu: Deus cria o que lhe apraz.” 
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Quando determina algo, basta-lhe dizer: Sê! para que seja”; Sura 3.48: “Ele lhe ensinará o Livro, 

a sabedoria, a Torah e o Evangelho” (ALCORÃO, 1994).  

Ainda, Sura 3.49:  

 

E ele será um Mensageiro para os israelitas, (e lhes dirá): Apresento-vos um sinal de 
vosso Senhor: plasmarei de barro a figura de um pássaro, ao qual darei vida, e a figura 
será um pássaro, com beneplácito de Deus, curarei o cego de nascença e o leproso; 
ressuscitarei os mortos, com a anuência de Deus, e vos revelarei o que consumis o que 
entesourais em vossas casas. Nisso há́ um sinal para vós, se sois fieis. (ALCORÃO, 
1994) 

 

Sura 19.29: “Então ela lhes indicou que interrogassem o menino. Disseram: Como 

falaremos a uma criança que ainda está́ no berço?”; Sura 19.30: “Ele lhes disse: Sou o servo de 

Deus, o qual me concedeu o Livro e me designou como profeta”; Sura 19.33: “A paz está 

comigo, desde o dia em que nasci; estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia 

em que eu for ressuscitado”. Sura 19.34: “Este é Jesus, filho de Maria; é a pura verdade, da qual 

duvidam”; Sura 43.61: “E (Jesus) será um sinal (do advento) da Hora. Não duvideis, pois, dela, 

e segui-me, porque esta é a senda reta”; Sura 43. 63: “E quando Jesus lhes apresentou as 

evidências, disse: Trago-vos a sabedoria, para elucidar-vos sobre algo que é objeto das vossas 

divergências. Temei, pois, a Deus, e obedecei-me!” (ALCORÃO, 1994) 

“Concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e o fortificamos com o Espírito 

Santo” (Sura 2.87 in ALCORÃO, 1994). “Entre Nossos Mensageiros, temos preferido uns aos 

outros. A alguns Deus falou. Outros tiveram categoria mais elevada. A Jesus, Filho de Maria, 

entregamos as provas e fortificamo-lo com o Espírito Santo” (Sura 2.253 in ALCORÃO, 1994). 

Em paralelo nos evangelhos, “O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar os pobres” (Lc 4. 18).  

Observa-se no Alcorão que a Bíblia ocupa um papel importante em seus escritos 

(MOUCARRY, 2001, 25). “E ela perguntou: Senhor meu, como poderei ter um filho quando 

nenhum mortal me tocou? Respondeu: Deus cria o que lhe apraz. Quando determina algo, basta-

lhe dizer: Sê! para que seja” (Sura 3.47). Em paralelo, no evangelho de Lucas, “Então, disse 

Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum?” (Lc 1.34). “E ele 

será um Mensageiro aos filhos de Israel: Trago-vos um sinal da parte de vosso Senhor. Com 

barro formarei uma figura de pássaro e nela soprarei e, pela graça de Deus, ela será um pássaro. 

E curarei o cego, o leproso e ressuscitarei os mortos, com a graça de Deus” (Sura 3.49). Em 

paralelo, nos evangelhos: “Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Cuspindo na 

terra, fez lodo com a saliva e aplicou-o nos olhos, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele 
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foi, lavou-se e voltou vendo” (Jo 9.1, 6-7). “Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe: Se 

quiseres podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e 

disse-lhe: Quero, fica limpo! No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, e ficou limpo” (Mc 

1.40-42).  

 

Graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim 
falei por causa da multidão presente, para que creiam que me enviaste. E tendo dito 
isto, clamou em alta voz: Lázaro sai para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo 
os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes 
ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. (Jo 11. 41-44)  

 

Aquele que se submente a Deus, em toda a obediência, é realmente um servo de Deus, 

Abd Allah. Numerosos profetas do Corão são denominados servos de Deus como Moisés e 

Aarão (MIES, 2009, p. 141).  

“Explicou-lhe: Sou tão somente o Mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um 

filho imaculado” (Sura 19.19 in ALCORÃO, 1994). Em paralelo, Lucas, “E, entrando o anjo 

onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. Maria, não temas; 

porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz um filho, a quem 

chamarás pelo nome de Jesus” (Lc 1.28, 30-31). “Quando Jesus lhes apresentou evidências, 

disse: Chego até vós com a Sabedoria e para tornar clara parte daquilo que é objeto de vossas 

divergências” (Sura 43:63). Embora, o texto abaixo não seja tão similar com a Sura 43:63, esta 

pesquisa julga importante porque os dois textos concordam que Jesus tem a capacidade de 

compreender as pessoas e esclarecer as divergências humanas. “E não precisava de que alguém 

lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza 

humana” (Jo 2.25).  

Como apresenta Roger Arnaldez, quando trata a respeito do Alcorão: “Para todo 

muçulmano, o Corão é a própria Palavra de Deus, descida sobre o Profeta Mohammad, na 

língua árabe” (ARNALDEZ, 2002, p. 7). Porém, tudo se passa como se o leitor já conhecesse 

a história, veiculada por uma tradição popular oral, história vinda da Bíblia, mas também dos 

apócrifos (MIES, 2009, p. 148).  

 

2.2.3. Figura de Jesus no conceito doutrinário corânico e na teologia islâmica 

A figura de Jesus no conceito corânico, dentro do que foi proposto, apresenta 

similaridades com a Bíblia. O muçulmano tem em sua crença que Jesus nasceu da virgem Maria 

(Sura 19), ela é mencionada em tal Sura como uma mulher temente a Deus e a mais agraciada 
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de todas as mulheres (Sura 19. 24-25), o que é similar ao texto bíblico de Lucas 2. Porém aquele 

que dela nasce é considerado pela crença islâmica como um profeta e servo.  

O quadro abaixo apresenta um vislumbre das crenças islâmicas no assunto proposto.  

 

Quadro 1: Crenças islâmicas acerca de Jesus como profeta e servo28 

Nascimento Profeta Servo 

Jesus Nasceu 
da Virgem 

Maria (Sura 
19. 16-33). 

Ele é um profeta de Deus, com 
uma pregação que confirma a 
palavra de Deus (Sura 5.17). 
Ele apresenta uma revelação para 
todos os homens, no injil, ou seja, 
nos evangelhos (Sura 5.110). 
Como profeta, a figura de Jesus 
confirma a Torá. 
Na figura de Profeta ensinou os 
caminhos de Deus e o 
monoteísmo (Sura 3. 51). 
Como profeta é considerado pelo 
islã como sem pecado, assim 
também como todos os outros 
profetas de Allah. 

Ele é um servo de Deus, apenas um 
ser humano. Ele não deseja conforme 
o Alcorão ser considerado Deus 
(Sura 5. 116-117). 
A figura de Jesus como servo realiza 
milagres mediante a autorização de 
Allah. Cura os doentes, ressuscita os 
mortos e dá vida ao inanimado  
(Sura 5.110). 
Na figura de servo é um exemplo 
para a humanidade (Sura 43.57). 
Como servo foi criado por Deus ao 
expressar: “sê!” (Sura 3. 47; 19.21). 
Na figura de servo fez orações 
muçulmanos conforme a ordem de 
Allah. Como também fosse doador 
de esmolas aos pobres (Sura 19. 31-
32). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como observado, o islã tem uma concepção do nascimento de Jesus similar a crença 

cristã. No caso da figura de Jesus como profeta e servo é também possível observar 

similaridades, considerado um dileto de Deus pelos muçulmanos para pregar a mensagem de 

Deus aos homens. Para enunciar a mensagem, o Corão recorre a numerosos conceitos bíblicos 

(MIES, 2009, p. 145).  

Como é observado, os conceitos de servo e profeta, na crença islâmica, não diferem em 

muito do cristianismo.  

 

 
28 Referência Alcorão (1994). 
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2.3. Cosmovisões cristã e islâmica dos conceitos sobre soberania divina, Deus: 

revelador, criação, plano da salvação e restauração eterna – partindo do 

conhecido para o desconhecido 

 

Qualquer sistema de crença está embutido de uma cosmovisão particular, já esta 

organiza a cultura ou vários campos do conhecimento, desde a teologia e a ciência. Em síntese, 

a cosmovisão pode ser entendida como suposições fundamentais sobre a realidade. 

 

2.3.1. A visão cristã do mundo religioso sobre a soberania divina 

Deus é o “superintendente” da História e está levando a cabo seus eternos propósitos no 

“Grande Conflito” dualista entre o bem e o mal. Os pais da igreja não elaboraram nenhum livro 

a respeito dos atributos de Deus, porém, como Emil Brunner escreveu, o pensamento dos pais 

da igreja a respeito de Deus está dominado pelo problema concernente a trindade, “de modo 

que sua doutrina a respeito dos Atributos Divinos não está sumamente desenvolvida” 

(BRUNNER, 2004, p. 285). Mas é possível encontrar reflexões teológicas sobre os atributos de 

Deus, como, por exemplo, em Cirilo de Jerusalém, Agostinho de Hipona e João Damasco. 

Como descreve Aquino: “é impossível que Deus mutável... Deus sendo infinito... nada pode 

adquirir e nem atingir nada que antes não atingisse” (apud FERREIRA; MAYTT, 2007, p. 203).  

 

2.3.2. A visão islâmica do mundo religioso sobre a soberania divina  

Deus, em sua soberania, age como bem quer na História. Há uma guerra entre Deus e 

Iblis (Satanás), e este está buscando enganar tantos quantos lhe seja possível, mas Deus provê 

proteção e guia ao fiel. No islã, a natureza de Deus é exteriorizada em duas doutrinas, como 

apontam Franklin Ferreira e Alan Myatt:  

 

Se manifesta por duas vertentes: muklalafa (diferença) e tanzih (transcendência). 
Mukhalafa propõe uma diferença tão profunda entre nós e Alah que se torna 
impossível descrever seus atributos. Qualquer qualidade atribuída a ele não é 
necessariamente semelhante à mesma qualidade no ser humano. Deus é desconhecido. 
Tanzih nega a possiblidade de mudança e dá ênfase à autossuficiência de Alah, 
levando isso até o ponto extremo de negar que as ações e atitudes do homem tenham 
qualquer efeito sobre ele. (FERREIRA, MAYTT, 2007, p. 200) 

 

Os conceitos-chave são semelhantes, incluindo a controvérsia entre Deus e satanás.  
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2.3.3. A visão cristã do mundo religioso sobre Deus como revelador  

Ele revelou a si mesmo na criação, nas obras criadas e nas escrituras, através do Espírito 

Santo. Jesus em seu ministério como profeta leva ao homem a vontade de Deus, do qual foi 

anunciado por Moisés. “Para o profeta o que interessa é o fato de que ele recebeu a Palavra de 

Deus” (BRUNNER, 2006, p. 374). É preciso relatar que a figura de Jesus como um revelador 

se dá tanto pela sua revelação verbal como também por sua ação. Nesse caso, conforme Hebreus 

1. 1-3, Jesus é a imagem da essência de Deus. Como a revelação de Deus, a palavra de Jesus 

caminha juntamente com autoridade da palavra de Deus. Para tanto, “Deus se revelou na pessoa 

de Jesus Cristo” (FERREIRA, MAYTT, 2007, p. 116).   

 

2.3.4. A visão islâmica do mundo religioso sobre Deus como revelador 

 Ele, como criador, enviou mensagens de orientação através de seus mensageiros, que as 

escreveram na Torá (Lei), no Zaboor (Salmos) e no Injil (Evangelho). A revelação final foi 

dada a Mohammad no Alcorão. O conceito básico de um Deus Criador enviando mensagens 

através de profetas para guia de seu povo são similares.  

 

2.3.5. A visão cristã do mundo religioso sobre a criação  

Deus é criador de todas as coisas. Sua criação da Terra foi perfeita, porém corrompida 

pela queda do homem. Agostinho foi aquele que abordou a criação produzindo um comentário 

“Sobre Gênesis”, contra os maniqueus. Adotando um método alegórico, mais tarde, ele refusa 

tal preceito e com isso escreve A Cidade de Deus, dando um foco especial à obra da criação. 

Agostinho apresenta o seguinte comentário: “Enfim, a Escritura quando enumera aqueles dias 

pela sua ordem, em parte nenhuma intercala a palavra noite. Fez-se uma tarde, fez-se uma 

manhã: é um dia” (SANTO AGOSTINHO, 2017a, p. 11.7).  

 

2.3.6. A visão islâmica do mundo religioso sobre a criação  

Deus é o criador de todas as coisas, de um mundo perfeito que se perdeu pela 

transgressão de Adão e Eva. O grande arquiteto do Universo é o mesmo, a queda do homem é 

semelhante, porém, a natureza e as consequências da queda não são tão graves no islã. 

 

2.3.7. A visão cristã do mundo religioso sobre o plano da salvação  

A obra de Deus, na solução do problema do pecado no Universo, foi enviar seu filho 

Jesus como homem para se sacrificar e reconciliar a humanidade com Deus. A palavra 

reconciliar aparece 14 vezes no Novo Testamento por meio de duas palavras gregas, katallassõ 
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e apolatallassõ, que significa fazer paz e trocar inimizade por amizade. Em Romanos 5. 8-21, 

“somos reconciliados mediante a morte de Jesus Cristo”. Desse modo, há duas vertentes, 

primeiro “Jesus se sacrifica pelo homem propiciando então a ira de Deus, isto é, Deus se 

reconciliou com o mundo através de Cristo (2Cor 5. 19). 

 

2.3.8. A visão islâmica do mundo religioso sobre o plano da salvação  

Deus resolve o problema do “desencaminhamento” em seu Universo: 1) pelo perdão do 

crente arrependido e submisso; 2) julgando entre as boas e más obras no dia do juízo; 3) seu 

julgamento é transcendente e final, resultando no envio do fiel ao Paraíso e do incrédulo ao 

inferno. “Deus pode perdoar os pecados, se ele assim quiser. O que conta é a sua vontade de 

perdoar e o arrependimento da pessoa que pecou” (AZIZ-UZ-SAMAD, 1986, p. 96). 

Essa proposição contém, talvez, o maior grau de diferenciação. O conceito geral de 

perdão e dia de juízo final é semelhante. Entretanto, o meio de perdão, através da reconciliação 

do homem pela encarnação e sacrifício de Jesus, difere no cristianismo, pois, para o islã, a 

salvação do homem se dá pelas suas obras, isto é, o islã não aceita a morte de Jesus como forma 

de salvação do homem. O Alcorão afirma (Sura 4.157 in ALCORÃO, 1994):  

 

E por dizerem: Matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o Mensageiro de Deus, 
embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que 
isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam, quanto a isso, estão na dúvida, 
porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas; 
porém, o fato é que o mataram.  

 

Uma narrativa popular da crucificação apresenta que um outro morreu no lugar de Jesus, 

portanto, a imagem de Jesus foi inserida em outra pessoa. Entretanto nem todos os fiéis 

islâmicos creditam veracidade a tal narrativa, mas, como apresentada na Sura acima, é notório 

para o fiel islâmico que morte de Jesus na cruz foi uma simulação.  

 

2.3.9. A visão cristã do mundo religioso sobre a restauração eterna 

A criação de um novo céu e uma nova Terra no fim do tempo, e início de uma eternidade 

de justiça. Conforme Moltmann, trouxe uma ideia da escatologia como esperança de tudo novo 

em oposição à realidade existente, retratando que o cristianismo tem uma perspectiva e uma 

tendência para frente, renovação e transformação do presente (MOLTMANN, 2003, p. 22).  

Jesus é aquele que volta no fim do mundo, conforme boa parte das religiões cristãs acreditam, 

a fim de iniciar uma era de restauração eterna, com a destruição dos poderes malignos, 

marcando seu triunfo final.  
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2.3.10. A visão islâmica do mundo religioso sobre a restauração eterna  

Deus estabelece um governo de justiça e purifica a Terra da incredulidade, conduzindo-

a a uma eternidade de justiça. Para o islã, no que se trata da escatologia, está a visão que se tem 

de Mohammad como o último profeta de Deus, e, para ser um participante da restauração eterna, 

é preciso uma vida de submissão. O islã aguarda a ressurreição quando todos os seres humanos 

participarão do juízo de Deus, sendo que, os bons receberão a recompensa do paraíso e os maus 

sofrimento eterno.  

Há uma tradição no islã que acredita que Jesus voltará e virará muçulmano com o fim 

de eliminar o anticristo. Como também no xiismo, existe a ideia de um líder futuro, o Madhi, 

que iniciará o islã puro. Mas para todos, Deus fará justiça e restaurará a terra (FERREIRA, 

MAYTT, 2007, p. 1097). 

 

2.4. Outros textos convergentes entre o Alcorão e o Novo Testamento 

 

O objetivo na parte atual do trabalho é apresentar outras semelhanças contidas no 

Alcorão com o Novo Testamento. O Alcorão dá espaço para semelhanças com o Novo 

Testamento, uma vez que alguns versículos corânicos chamam a atenção dos seus estudiosos 

para que estudem também a Torah, por exemplo, o Alcorão apresenta os seguintes textos para 

corroborar na apresentação de tais semelhanças: “Creio em todos os Livros que Deus revelou. 

Recebi a ordem para ser justo para convosco. Deus é tanto nosso Senhor como vosso também. 

Que não haja disputa entre nós e vós” (Sura 42.15 in ALCORÃO, 1994). “E revelou a ti o Livro 

que contém a verdade e confirma o que foi revelado aos Mensageiros antes de ti. E revelará a 

Torah e o Evangelho” (Sura 3.3 in ALCORÃO, 1994). “Se estiveres em dúvida sobre o que te 

revelamos, consulta quem tem lido o Livro antes de ti. Teu Senhor te revelou a verdade. Não 

sejas um dos que duvidam” (Sura 10.94 in ALCORÃO, 1994). “A sua semelhança está na Torah 

e no evangelho” (Sura 48:29 in ALCORÃO, 1994).   

Diante dos textos apresentados, que demonstram o respeito que a religião muçulmana 

tem pela Torah, como também pelos evangelhos, o presente trabalho apresenta as seguintes 

semelhanças a fim de dar respaldo ao diálogo entre as duas religiões propostas: 

“A Ti somente adoramos” (Sura 1.5 in ALCORÃO, 1994). Semelhantemente encontra-

se nos evangelhos, “Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só 

a ele darás culto”. O cristianismo e o islã são duas grandes religiões monoteístas ao lado do 

judaísmo. “Deus selou-lhes o coração e o ouvido e sobre os seus olhos colocou um véu” (Sura 
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2.7 in ALCORÃO, 1994). O Novo Testamento apresenta as seguintes palavras: “O véu está 

posto sobre o coração deles” (2 Co 3.15). Em duas literaturas apresentam a mesma ideia, pois, 

para ambas, quem não deseja conhecer as verdades de Deus, aceitas por essas religiões, se torna 

refratário a mensagem, as verdades de Deus. “Semeia corrupção sem se aperceberem” (Sura 

2.12 in ALCORÃO, 1994). “Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá 

corrupção” (Gl 6.8). “E de quando dividimos o mar e vos salvamos e afogamos o povo de Faraó 

diante dos vossos olhos” (Sura 2.50). “Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra 

seca; e tentando-o os egípcios, foram tragados de todo” (Hb 11.29).  

“Mas aqueles que praticam o mal e se envolveram no pecado, serão consumidos pelo 

fogo eterno” (Sura 2.81 in ALCORÃO, 1994). “Os que deliberadamente vivem em pecado, 

terão a expectação horrível do juízo e fogo” (Hb 10.26-27). “Honrai vossos pais, tratai com 

benevolência os parentes, os órfãos e os necessitados” (Sura 2.83 in ALCORÃO, 1994). “Honra 

teu pai e tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa)” (Ef 6.2). “Temei somente a 

Mim para que Eu vos complete com a minha graça” (Sura 2.150 in ALCORÃO, 1994). “A 

Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza” (2Co 12.9). “Ó vós crentes, 

fortalecei-vos com a paciência e a oração. Deus está com os perseverantes” (Sura 2.153 in 

ALCORÃO, 1994). “Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, 

perseverantes” (Rm 12.12). O contexto das duas religiões deve caracterizar a vida de devoção.    

 

Então Zacarias rogou ao Senhor dizendo: Ó Senhor meu, concede-me uma boa 
descendência. Enquanto orava no santuário os anjos o chamaram dizendo-lhe: Deus 
te anuncia o nascimento de João, que confirmará o Verbo de Deus, um príncipe, pura, 
um profeta dos justos. (Sura 3. 38-39 in ALCORÃO, 1994) 

 

E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Disse-
lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida; e Isabel tua 
mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e 
alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do 
Senhor. (Lc 1.11-15)  

 

Esses textos apresentados como semelhantes aos da Bíblia, de certa forma, referenda 

aos muçulmanos e aos cristãos que as literaturas em questão não podem ser invalidadas. Muitos 

textos do Alcorão atestam que essa semelhança é uma confirmação de que o islã é um campo 

de estudo e significa que a religião nasce contextualizada e sincrética. Textos como, Al Baqarah 

2.41,89,91, 101; An-Nisã 4.47; Al-Mã’idah 5.48; Al-an’ãm 6.92; Al-Fãtir 35.31; Al-Ahqãf 

46.12, 30, etc. referendam a ideia sincrética.  

Daí, é possível refletir que o Alcorão não foi dado para abolir a crença cristã e nem 

mesmo atualizá-la, mas confirmá-la. A palavra árabe para “confirmar” é Musaddiqan, é ainda 
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caracterizada e usada como legalizar ou até mesmo autenticar um documento cível. O próprio 

Alcorão atesta quando expressa (ALCORÃO, 1994): 

 

E Ele revelou a vocês as Escrituras com verdade, confirmando (Musaddiqan) aquilo 
que foi revelado antes dela, assim como Ele revelou a Torá e o Evangelho, 
anteriormente para ser guia para a humanidade. 

 

Quando o Alcorão retrata os escritos anteriores como um guia para a humanidade, está 

prescrevendo uma ponte para um possível diálogo entre as duas religiões. O Alcorão certifica 

a crença em todas as revelações, (5.46; 46.30, 4.136), e quando alguém tiver dúvidas, o Alcorão 

convoca para um diálogo com os povos dos escritos anteriores. “Pergunte aqueles que leram o 

Livro antes de vocês” (Sura 10.94 in ALCORÃO, 2010). Esse versículo convida para o diálogo 

inter-religioso. Portanto, pode-se afirmar que existe possibilidade do diálogo entre cristianismo 

e o islã pela via da figura de Jesus e pelas literaturas envolvidas.  

O Alcorão faz reflexões sobre o profeta Jesus, em muitos casos, sem dar muitos detalhes, 

contudo, pode-se afirmar que a razão é porque nos evangelhos contêm mais informações sobre 

o ministério de Jesus.  

 

2.4.1. Jesus nos Hadith 

No estudo a respeito do islã, existe o campo das suas origens e a sua literatura, que se 

aplicam à crítica literária da tradição islâmica. “A crítica literária já invadiu os estudos 

islâmicos, com resultados hermenêuticos diferentes” (ANDREW; KNAPPERT 1986, p. 113).  

No início do islã, diante da transformação que estava vivenciando na política e religião, 

ele se viu na iminência de dar uma resposta a sua sociedade religiosa. Com isso, se vê a 

necessidade de estabelecer um conjunto de tradições de ditos do profeta, surgindo um produto 

do conhecimento da religião denominado como Hadith.  

Os ditos a respeito de Jesus surgem no primeiro século após o surgimento do islã, o que 

leva a crer estar dentro do âmbito do islã inicial. Os Hadith, tradição ou ditos, são registros do 

ensino ou práticas atribuídos ao profeta, bem como a seus seguidores. Existem nove coleções 

canônicas dos Hadith, todas foram escritas em árabe. Desses nove livros al-kutub al-ts’a, estão 

divididos nos seguintes grupos: Bukhari (870), essas compilações são consideradas mais 

confiáveis do que as outras e têm o mesmo título: Sahih, que significa autêntico ou som. Abu 
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Dawud (888), Ibn Majah (886), Nasa’i (905) e Tirmidhi (892) são conhecidos como Suna29, 

são considerados bastantes confiáveis.  

Inicialmente, era estabelecida, dentro de um escopo do discurso, foco na ética religiosa 

e política, outras com caraterísticas a respeito de fatos históricos envolvendo o profeta ou seus 

seguidores, como também narrativas apocalípticas com cunho escatológico do juízo de Allah e 

as condições do paraíso e do inferno. Essa transformação que vinha permeando o âmbito 

islâmico do início da religião foi exigindo orientação para os adeptos dando uma característica 

essencial de oferta e procura. Um tipo ideal para a orientação dos novos adeptos.  

Khalidi sugere que, nos primeiros séculos islâmicos, houve um crescente corpus de 

Hadith, surgindo como resultado da lei de oferta e procura (KHALIDI, 2001, p. 32). Sobre os 

autores dos Hadith, em especial, os primeiros, foram as comunidades denominadas de ulama e 

fuqaha, de sábios da religião. Eles se baseavam pela tradição oral a respeito do profeta, 

possivelmente de algum seguidor próximo ao profeta. Para Khalidi, os Hadith formaram-se 

dentro de duas vertentes principais: a primeira é chamada de espectativa ansiosa em saber a 

respeito da vida e costumes do profeta; a segunda, a espectativa de uma autoridade que uniria 

a comunidade religiosa inicial (KHALIDI, 2001, p. 33).  

A maioria das narrativas ocorre em mais de uma coleção e a mesma compilação 

geralmente relata diferentes versões da mesma narrativa. Esse vasto corpo literário, no entanto, 

não representa um registro exaustivo. Chawkat Moucarry faz o seguinte comentário: 

 

Os estudiosos muçulmanos usam vários critérios para avaliar a confiabilidade 
histórica de uma narrativa, sendo o mais importante o critério de tawatur: a existência 
de cadeias independentes e ininterruptas de transmissores confiáveis. essa cadeia de 
transmissão, sanad, começa com o profeta Maomé até os tradicionalistas, que 
colocam a narrativa por escrito. (MOUCARRY, 2001, p. 55) 

 

Em termos gerais, existe confiabilidade quanto aos Hadith e aos ditos: som (sahid), justo 

(basan) e fraco (daif). Os Hadith transmitem os ensinos do Alcorão, portanto, explica textos e 

completa a doutrina islâmica. As doutrinas islâmicas no hadith abarcam: circuncisão, as cinco 

orações sagradas, Mohammad é o intercessor do dia do Juízo, Mohammad e sua ida para céu, 

milagres de Mohammad, os 99 nomes de Deus, a pena de morte por apostasia, a pena de morte 

por imoralidade sexual, o retorno de Jesus à Terra e o tempo do fim.  

Dentro do escopo dos Hadith, os escatológicos são os mais essenciais para este trabalho, 

pois retratam a figura de Jesus, contidos nos apocalípticos, e apontam para os escritos 

 
29 No plural Sunna. 
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anteriores. Os Hadith que reflete contexto apocalíptico é amplamente adotado pelos adeptos da 

religião, visto que é considerado a doutrina do juízo final como uma das principais do escopo 

de crenças muçulmanas. Ele trata em grande parte do dia do juízo de Deus e o advento da hora, 

crença no retorno de Jesus.  

Dessa forma, abordando o advento do retorno de Jesus, pode ser observado dentro do 

escopo escatológico da crença religiosa islâmica (43.61). O Jesus do advento da hora, dentro 

do escopo de crença, é enaltecido nos Hadith, porém não muito reconhecido na vida prática 

muçulmana. Por outro lado, o Jesus com um cunho do profetismo se tornou mais popular, 

invadindo a literatura como provérbios, ditos e a religiosidade comum. Jesus se evidencia na 

literatura quantitativamente, destacando-se provérbios e histórias, provavelmente, pela 

necessidade de adicionar a explicação a temas que o Alcorão apresenta.  

 Na coleção de tais Hadith, como apresentado, tem-se um compêndio que trata da 

questão da volta de Jesus, porém, no Alcorão, trata-se do advento da hora, mas sem citar a 

figura de Jesus como aquele que é precursor do retorno: 

 

Perguntar-te-ão acerca da hora (do desfecho): Quando acontecerá? Responde-lhes: 
“Seu conhecimento está só em poder do meu Senhor e ninguém a não ser ele, pode 
revelá-lo; (isso) a seu devido tempo... Seu conhecimento só está em poder de Allah; 
porém, a maioria das pessoas o ignora. (ALCORÃO, 2001, p. 221) 

 

Muito semelhante a Mateus 24.36, quando apresenta o seguinte texto: “Mas daquele dia 

e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente Deus”. Observa-se uma certa 

convergência quanto ao advento da hora. Entretanto, nos Hadith de Bukhari, Jesus é aquele que 

virá (EL-BUHÂRÎ, 1987, p. 436), assim como, nos ditos, existem muitas expressões a respeito 

de Jesus.  

 

2.4.2. Jesus nas tradições islâmicas 

Para compreender Jesus nas tradições do islã, é necessário compreender quem é Deus 

na religião islâmica, no qual Deus é o criador do Universo e colocou o homem como seu 

assessor na terra, com a capacidade de livre-arbítrio. Deus é único e eterno. Porém, no Alcorão 

não há um escopo sistemático do que os adeptos devem crer e fazer, nele se encontra um corpo 

consistente de doutrina e obrigações de forma aleatória. Mas o islã sistematizou as suas crenças 

em um escopo denominado cinco pilares do islã: primeiro, a observância do credo, que significa 

acreditar em um Deus único, em seus anjos, seus livros, seus profetas e no juízo final. Segundo, 
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o exercício da oração em nome de Deus; terceiro, a prática da esmola; quarto, a prática do 

jejum; e quinto, a peregrinação.  

Os cinco pilares apontam para a crença em um único Deus, daí a necessidade de que 

todo muçulmano deve pronunciar a shahada ou testemunho: “Não há outro Deus a não ser 

Allah e Mohammad é seu profeta”. Aqui compreende o bojo da fé muçulmana, tendo como 

base um versículo do Alcorão: 

 

Ó crentes, crede em Allah, em Seu Mensageiro, no Livro que ele lhe revelou e no 
Livro que havia sido revelado anteriormente. Em verdade, quem renegar Allah, Seus 
anjos, Seus Livros, Seus mensageiros e o Dia do Juízo Final, desviar-se-á 
profundamente. (ALCORÃO, 2001, p. 132) 

 

Para os islã, os homens que receberam a mensagem de Deus através de seus anjos são 

chamados de profetas, são considerados como piedosos e exemplos de boas práticas. Esses 

homens não fizeram milagres, porém, se ocorresse, seria por permissão de Deus. O Alcorão 

apresenta 28 profetas, sendo que destes, vinte aparecem na Bíblia, como: Adão, Noé, Abraão, 

Davi, Jacó, José, Jó, Moisés e Jesus. Como já mencionado, se dá uma ênfase a figura de Jesus 

e em seus milagres. Contudo, o islã refuta a ideia de que Deus tenha um filho, pois, para o islã, 

Deus é soberano e único no universo.  

Porém, o que os ditos apresentam a respeito da figura de Jesus? Muito se dá sobre o que 

existe no que tange a visão islâmica tradicional e o que se encontra no progresso da literatura 

religiosa. “Entre os escopos das tradições aplicaram a crítica literária para tentar identificar a 

figura de Jesus, bem como no Alcorão” (COOK, 1997, p. 463-500). 

Dentro da tradição islâmica, a figura de Jesus, nos ditos, aparece logo após o primeiro 

século da existência do islã. Tal figura surge em um ambiente de muitas faces religiosas, vindo 

de um ambiente do deserto com influências do cristianismo, judaísmo e zoroastrismo. “No 

período da idade média e mais especificamente no primeiro meio século, o Alcorão existia 

dentro do escopo que se encontra em nossos dias” (KHALIDI, 2001, p. 27).  

O Alcorão deve ser analisado dentro do contexto histórico. Nesse caso, é importante 

atravessar as fronteiras, ou seja, além das narrativas corânicas, uma vez que o ele teve influência 

de muitas facetas religiosas da época. Portanto, é possível que se observe aquelas de tempos 

posteriores que tratem a respeito de Jesus.  

Pesquisadores, como Angelika Neuwirth, têm abordado o modelo de interpretação do 

Alcorão chamado Nöldeke realizado por Theodor Nöldeke e respeitado academicamente, o qual 

aponta para um princípio básico no estudo do Alcorão como  uma expressão no contexto 
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histórico da comunidade e a experiência religiosa vivida por aqueles que estavam próximos a 

Muhammad. Quando se observa a Sura 19, chamada de Mariam, se observa muita similaridade 

com os evangelhos, portanto, leva o leitor a compreender que a composição de tal Sura é 

apontada para um público que tinha certo conhecimento da historicidade cristã. A Sura 19, que 

trata a respeito da mensagem sobre Jesus, contém 40 versículos e se apresenta da seguinte 

forma: 

 

1. Caf, Ha, Yá, Ain, Sad. 2. Lembrança da misericórdia de teu Senhor para com o Seu 
servo, Zacarias. 3. Ao invocar, intimamente, seu Senhor... 7. “Ó Zacarias, 
alvissaramos-te o nascimento de uma criança, cujo nome será Yahia [João]. Nunca 
denominamos, assim, ninguém antes dele”. 8. Disse: “Ó Senhor meu, como poderei 
ter um filho, uma vez que minha mulher é estéril e eu cheguei à senilidade?” 9. 
Respondeu-lhe: “Assim será! Disse teu Senhor: Isso me é fácil, visto que te criei antes 
mesmo de nada seres”... 16. E lembra Maria, no Livro, a qual se separou de sua 
família, indo para um local que dava para o leste. 17. E colocou uma cortina para 
ocultar-se dela (da família), e lhe enviamos o Nosso Espírito, que lhe apareceu 
personificado, como um homem perfeito. 18. Disse-lhe ela: “Guardo-me de ti no 
Clemente, se é que temes a Deus”. 19. Explicou-lhe: “Sou tão-somente o mensageiro 
do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado”. 22. Então ela o concebeu e 
se retirou, levando-o a um lugar distante, afastado... 34. Este é Jesus, filho de Maria; 
é a pura verdade, da qual duvidam. (ALCORÃO, 2001. p. 363-369) 

 

Ao observar o texto, é possível ponderar que ele é convergente com escritos anteriores 

do evangelho, o que leva a crer numa certa influência desses textos. Nota-se, na Sura 19, a 

menção a Zacarias, Maria e ao próprio Jesus, do qual a narrativa apresentada em muito se 

assemelha a do evangelho de Lucas, quando trata do nascimento de Jesus Cristo.  

Assim, pode-se dizer que a abordagem apresentada parece que aponta para um público 

que conhecia a figura de Jesus nos evangelhos e que, de certa forma, foi influenciada por ela. 

Ainda, o texto parece também convergir com textos apócrifos como o protoevangelho de Tiago, 

que apresenta o nascimento de Jesus em lugar inóspito: 

 

Chegando à caverna, pararam, pois estava coberta por uma nuvem luminosa. Disse a 
parteira: ¨Minha alma foi agraciada pois meus olhos viram coisas incríveis e a 
salvação para Israel nasceu! ¨ Então a nuvem saiu da caverna e de dentro brilhou uma 
forte luz, de forma que nossos olhos não conseguiam ficar abertos. E [a luz] começou 
a diminuir e viu-se que o menino mamava no peito de sua mãe, Maria. E a parteira 
gritou: ¨Hoje é meu grande dia! Vi com os meus olhos um novo milagre¨.30 

 

Interessante que a Sura 19 apresenta um conhecimento sobre Maria, a forma do parto, 

o conceito da imaculada virgem, o que demonstra uma noção de aspectos associados a fé 

 
30 Ver em Protoevangelho de Tiago. Disponível em: <https://cncmb.org.br/proto-evangelho-de-tiago.html>. 
Acesso em: 1 set. 2020.  
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vigente. A Sura 19 apresenta fundamentos literários conhecidos nos evangelhos apócrifos como 

o Evangelho de Bartolomeu, demonstrando que o escritor é conhecedor do contexto histórico 

que envolve a figura de Jesus, similar ao Pseudo Evangelho de Mateus, que parece recorrer ao 

Protoevangelho de Lucas. No Pseudo Evangelho de Mateus, é dito que o menino Jesus, ainda 

nos braços de sua mãe logo após seu nascimento, faz uso do verbo para se declarar profeta e 

enviado de Deus:  

 

Então Jesus desceu do colo de sua mãe, e ficou de pé diante dos dragões. Eles, porém, 
o adoraram e, enquanto adoravam, recuaram. Então aquilo foi dito através do profeta 
Davi se cumpriu: Vós dragões da terra, louvai o Senhor, vós dragões e todas as 
criaturas do abismo. Então o menino Jesus caminhou diante deles e lhes ordenou que 
não machucassem homem algum. Mas Maria e José estavam com muito medo que o 
menino pudesse ser machucado pelos dragões. Jesus lhes disse: Não tenhais medo, 
nem me considerai uma criança, eu sempre fui um homem perfeito e assim sou agora; 
é necessário que todos os animais selvagens da floresta sejam mansos diante de mim... 
Então o menino Jesus, que estava descansado com um sorriso no rosto no colo de sua 
mãe, disse à palmeira: Curva-te, árvore, e alimenta minha mãe com teus frutos. E 
imediatamente, à sua voz, a palmeira curvou sua copa aos pés de Maria, e eles 
colheram os frutos dela com os quais todos se alimentaram... Então Jesus lhe disse: 
Ergue-te, palmeira e sê forte e companheira de minhas árvores que estão no Paraíso 
de meu Pai. Abre um curso de água que está escondido na terra sob tuas raízes, e dele 
deixa correr águas para satisfazer-nos. E a palmeira se ergueu imediatamente, e fontes 
de águas, muito clara e fria e doce começaram a jorrar através das raízes. Quando eles 
viram as fontes de água, se regozijaram com grande júbilo, e eles e os animais de 
carga ficaram todos satisfeitos, e deram graças a Deus.31  

 

Observa que a narrativa apresentada acima é semelhante com a Sura 19, quando o 

menino Jesus ainda no berço faz uso do verbo afirmando: “Ele lhes disse: Sou o servo de Allah, 

o qual me concedeu o Livro e me designou profeta” (ALCORÃO, 2001), como também se 

assemelha com o ambiente presente no que diz respeito a palmeiras e tamareira que oferecem 

por sua ordem alimento (Sura 19. 25 in ALCORÃO, 2001), bem como a água que faz correr 

para beber (Sura 19. 24 in ALCORÃO, 2001).  

Tais similaridades e peculiaridades contidas nas narrativas sobre a figura de Jesus, do 

ponto de vista da Ciência da Religião, leva a compreensão das influências literárias ocorridas 

no decorrer da história. “A linguagem religiosa tem suas características comuns” (GNILKA, 

2006. p. 63).  

O Pseudo Evangelho de Mateus aparentemente faz uso do Protoevangelho de Lucas e 

por conseguinte o Alcorão, carregando tais influências históricas e apontando que o escritor 

corânico tinha conhecimento de tais fatos como, por exemplo, no verso 28 da Sura 19, quando 

 
31 Ver em Pseudoevangelho de Mateus. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/HumbertoRosas/apcrifos-
evangelho-pseudomateus-da-infncia>. Acesso em: 2 set. 2020.  
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se faz uso do termo “irmã de Aarão”, para Maria. Como poderia Maria ser irmã de Aarão, que 

era irmão de Moisés? Parece uma discrepância de tempo e aparentemente um erro literário, 

porém, vê-se um conceito tipológico no texto, uma vez que Aarão, o irmão de Moisés, é o 

primeiro na figura do sacerdócio israelita. “Maria e sua prima Isabel que vinham de uma família 

sacerdotal”, conforme a crença islâmica (ALCORÃO, 2001), portanto, consideradas “irmãs de 

Aarão”.   

Porém, longe de assumir o conceito teológico islâmico, o que se busca refletir é sobre o 

conhecimento que o escritor demonstra ao relatar fatos anteriores, caracterizando influências 

tipológicas, ou seja, conhecimento no contexto do escritor. O escritor tinha um certo 

conhecimento de fatos históricos e religiosos.  

Pode-se também observar como Dye (2012, p. 55-112) afirma: “as letras enigmáticas no 

início da Sura 19:1 (Caf, Há, Yá, Ain, Sad), apresenta percepção do culto de igrejas cristãs 

siríacas”.  Quando se trata do conceito islâmico cristológico no que se refere à filiação de Jesus, 

encontradas nos versos 34 a 40, o escritor corânico apresenta que é inadmissível que Allah 

tenha tido filho, de certa forma sai do conceito do mito para uma abordagem divergente do 

cristianismo, que aponta para os concílios que buscaram tratar e definir o conceito da figura de 

Jesus e sua divindade.  

No verso 33 da Sura 19, apresentam-se aspectos convergentes com o conceito da figura 

de Jesus no cristianismo quanto o seu surgimento, morte e ressurreição. Moaucarry (2001) 

afirma que esses conceitos podem ser observados com os significados das palavras em árabe 

utilizadas pelo escritor na Sura 19.  

 

Os verbos usados em ambos os versos incluem: Wallada, começar a surgir do nada. 
Mata no árabe que significa morrer o verbo mais comum denotando morte em árabe. 
Ba’atha que aponta para ressuscitar, um dos dois verbos que denotam ressurreição no 
Alcorão. O outro é qama para subir novamente. O uso dos mesmos verbos, conceitos 
cristãos e a repetição da mesma bênção para Jesus, sugere que Jesus morreria e seria 
ressuscitado. (MOAUCARRY, 2001, p. 130) 

 

O uso desses termos sugere que a figura de Jesus, elaborada historicamente, era de 

conhecimento do escritor. A figura de Jesus é apresentada dentro de um conceito cristão 

literário conforme o uso das palavras árabes. Jesus de Nazaré é um personagem singular no 

Corão, em especial na Sura 19. Jesus está na espiritualidade, na escatologia e no folclore 

islâmicos, que atribuem a ele, os títulos de Messias e Palavra de Deus. As principais fontes de 

informação a seu respeito, no interior da tradição islâmica, são as menções que lhe são feitas 

no Corão e nas parábolas e ditos, assim como em algumas obra, como Jesus Muçulmano 
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(KHALIDI, 2001). Sobre essa obra, o autor apresenta provérbios e histórias na literatura 

islâmica a respeito da figura de Jesus abordadas neste trabalho a partir desse ponto.  

 

2.4.3. Jesus nos provérbios e histórias na literatura islâmica 

É possível observar convergências com o cristianismo a respeito da figura de Jesus nos 

ditos proverbiais. Os provérbios constituem dois compêndios, um de Ibn al-Muburak (797 

d.C.), com o título Kitab al-Zuhd wa I Raqa’iq (O livro do Ascetismo e Ternas Misericórdias), 

e o outro Kitab al-Zuhd (O Livro do Ascetismo de Ibn Hanbal)32. Esses compêndios estão 

divididos em grupos de provérbios escatológicos, evangélicos, histórias ascéticas e polêmicas 

internas muçulmanas. Os provérbios escatológicos abordam o advento da hora e o final dos 

tempos, os evangélicos tratam de temas conhecidos nos evangelhos como, por exemplo, Jesus 

sendo o sal da terra (Mt 5.13), exortação de Jesus sobre colocar o reino de Deus em primeiro 

lugar (Mt 6), orientação de Jesus para não ajuntar tesouros na terra (Mt 6), etc.; sobre as histórias 

ascéticas tratam do Jesus por contemplação, beatitudes, por ser um servo de Deus que necessita 

ser exaltado, identificando-o com a classe dos oprimidos, dos pobres, ou seja, os rejeitados da 

sociedade da época. 

Nesses provérbios, também, são relatados históricos na crença islâmica de convergência 

com a pobreza, humildade e paciência. Entretanto, é importante ressaltar polêmicas internas 

referente ao conceito de ética e como personagem de sábio diante do povo. Nesses provérbios, 

Jesus é apontado como um representante de Deus entre o povo, modelo que já carregava 

também no cristianismo. Com isso, a figura de Jesus é de um ser complacente, como 

apresentado no dito de Hamman Ib Munabbih (748 d.C.). 

 

Jesus viu uma pessoa roubando. Jesus perguntou: Roubaste? O homem respondeu: 
Nunca! Eu juro por aquele que é mais digno de adoração que ninguém. Jesus disse: 
Creio que Deus fez falhar a minha vista. (KHALIDI, 2001, p. 59) 

 

De certa forma, vê-se a figura de Jesus como um representante de Deus com compaixão, 

com atitude de identificação com a classe dos oprimidos, sem pronto julgamento por tal atitude, 

deixando aparentemente para o juízo final, ou de certa forma, tal provérbio é uma abertura para 

que a classe dominante fizesse o julgamento, difícil estabelecer a intenção textual, porém é 

possível evidenciar um Jesus misericordioso.  

 
32 Estudioso renomado, fundador da escola de jurisprudência islâmica. Sua principal obra é uma coleção de cerca 
de 28 mil ditos atribuídos ao profeta. Ver em: Moucarry (2001, p. 296-297). 
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Há vários desses provérbios que apresentam a figura de Jesus agindo como um profeta, 

no sentido que exorta a classe dominante do governo, como, por exemplo, quando diz: “que o 

mais rebelde entre os homens é o sábio que erra” (KHALIDI, 2001, p. 59). Mostra uma figura 

que, como os profetas da Torah, exorta contra os governantes que oprimiam o povo.  

Observam-se também conceitos de misericórdia e exortação contidos também na Torah. 

Quanto ao conceito de caminho de Deus, orientação sobre o sagrado e profano, santo e pecado, 

a figura de Jesus apresentada nos provérbios é a de um profeta que orienta para a retidão, para 

a devoção, a submissão a Deus, que não se deve examinar o erro do semelhante como senhor, 

mas examinar como estando em condição semelhante.  

 

2.5. A figura de Jesus como profeta nos provérbios 

 

Nos provérbios, a figura de Jesus também é vista participando de vários encontros com 

homens, fazendo uso da sua vocação. Essas histórias são de origens incertas, porém, fazem 

parte do âmbito cultural islâmico, e apresentam Jesus como profeta, senhor das coisas 

inanimadas, como transformar do barro em um pássaro com vida, como detentor de autoridade 

sobre a natureza, etc. De certa forma, o contexto da figura de Jesus difere um pouco do Alcorão, 

pois, enquanto no Alcorão, há uma preocupação em se corrigir a filiação, como filho de Maria, 

nos provérbios, existe uma preocupação aparente de mostrar a figura de Jesus um tanto mística, 

mensageiro especial, distinguindo, porém, distinguindo da crença do Deus-Homem do 

cristianismo.  

A figura de Jesus nos provérbios reflete um ser gentil, que dialoga com os seus 

seguidores, que orienta homens e crianças, que se apresenta de coração manso trazendo alívio 

imediato para com aqueles que o seguem. A figura de Jesus, contudo, nos provérbios, não se 

exime de um rabi que orienta moralmente o povo, como um profeta, alguém que vai de aldeia 

em aldeia ensinando os caminhos de Deus e tendo a autoridade de Deus quando fala. Nesse 

caso, é uma figura que transmite um tipo de empatia aos seus seguidores que difere de alguns 

textos encontrados nos evangelhos quando adverte sepulcros caiados ou raças de víboras.  

No provérbio de Abu Bakr ibn Abi al-Dunya de 894 d.C.:  

 

Um porco passou por Jesus. Disse Jesus: Passa em paz. Perguntaram-lhe: Espírito de 
Deus, como podeis dizer isso a um porco? Respondeu Jesus: Eu odeio acostumar a 
minha língua ao mal. (KHALIDI, 2001, p. 133) 
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Não diferente do judaísmo, o porco é considerado, para os muçulmanos, um animal 

imundo, portanto, o uso da sua carne é pecado no meio islâmico. Tal preceito advém da 

orientação bíblica dada aos judeus em Levítico 11, mais especificamente nos versículos 7 e 8, 

que orienta o povo a não comer da carne do porco, nem tocar no seu cadáver. Portanto, dentro 

da cultura judaica, era expressamente proibido o uso desse animal para comer, assim como para 

os mulçumanos. A Sura 5.3 diz: 

 

São-vos vedados o animal morto, o sangue, a carne de porco, os animais imolados sob 
a invocação de outro nome que não o de Deus, os animais estrangulados, os animais 
mortos por espancamento ou queda, por chifradas e os devorados por feras, exceto os 
que imolardes quando ainda com vida. (ALCORÃO, 1994) 

 

 Culturalmente, tal alimento, no âmbito das religiões citadas, é maldição. Porém, a 

atitude de Jesus, conforme o provérbio acima, foi de complacência com um animal considerado 

imundo no islã:  

 

Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos 
imundos rogaram a Jesus: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. 
Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada 
(que era cerca de dois mil) precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se 
afogaram. (Mc 5.1-13) 

 

Aqui, é perceptível o elemento simbólico/ideológico, porém não é o propósito do 

trabalho abordar tal tema, mas apresentar a figura de Jesus nos provérbios em relação àquela 

vista na narrativa de Marcos 5.1-20. A narrativa encontrada nos provérbios a respeito do porco 

não está em convergência ou próximo dos evangelhos bíblicos. O texto proverbial de al-Dunya, 

apresentado pelo teólogo persa Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, apresenta 

a narrativa da figura de Jesus entre os muçulmanos desde o período da Hégira. No período de 

expansão de islã, a figura de Jesus é um tanto diferente dos evangelhos em especial nessa 

narrativa. 

A figura de Jesus, como esse mestre moral e profeta, aparece em vários textos 

proverbiais que são propostos abaixo:  

No provérbio de Abdallah ibn al-Mubarak de 797 d.C. diz:  

 

Disse Jesus: Ó discípulos, buscai o amor de Deus com o vosso ódio aos pecadores; 
buscai estar perto dele (fazendo) o que vos distancia deles; e buscai o Seu favor 
enfurecendo-vos com eles. Ele (Malik) disse: Eu não sei com qual mandamento ele 
começou. Eles disseram: Espírito de Deus, em qual companhia devemos andar então? 
Ele respondeu: Andai na companhia daqueles cuja visão vos lembra de Deus, cujas 
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palavras aumentam vosso saber, cujas ações tornam desejável a vida próxima. 
(KHALIDI, 2001, p. 65) 

 

Esse provérbio é atribuído parcialmente a Mohammad (KHALIDI, 2001, p. 65). A 

figura de Jesus, apresentada no provérbio acima, é aquela que orienta o povo a não caminhar 

pelos mesmos caminhos dos pecadores. Um tanto semelhante a mensagem bíblica de não se 

juntar à roda dos escarnecedores. Em outro provérbio atribuído a Abdallah ibn al-Mubarak 

(apud KHALIDI, 2001, p. 66), diz: “Disse Jesus: Para o homem paciente, o infortúnio cedo 

resulta em tranquilidade; para o pecador a tranquilidade cedo resulta em infortúnio”. A 

paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus nos evangelhos. Ela tem uma característica 

de contemplação, de ascetismo em tradições religiosas do Oriente Médio que, de certa forma, 

é um chamado a contemplar a sabedoria ou fazer uso dela. A figura de Jesus nos evangelhos 

demonstra, em várias narrativas, a paciência em tolerar as diferenças, a despeito das acusações 

dos perseguidores. Mubarak ainda apresenta:  

 

Passou Jesus por uma ruína e disse: Ruína de ruínas, ou então disse: Ó ruína que fostes 
arruinada, onde está vossa gente? Alguma coisa das ruínas respondeu-lhe: Espírito de 
Deus, eles pereceram, por isso trabalhai para Deus, ou então disse a voz: O decreto de 
Deus foi sério, portanto, também O deveis buscar a sério. (apud KHALIDI, 2001, p. 
67- 68) 

 

 A figura de Jesus nesse provérbio está interrogando ou dialogando com a natureza, que 

recorda uma narrativa nos evangelhos onde ele dialoga com a tempestade, ordenando que se 

acalmasse. Na narrativa do evangelho de Marcos, Jesus estava pregando ao povo defronte do 

mar da Galileia, ao findar do dia, ele entrou no barco com os discípulos e solicitou que 

atravessassem para o outro lado do lago, porém, durante a navegação, uma tempestade veio 

contra o barco (Mc 4.35-37). Diz o texto bíblico que os discípulos tentaram afoitamente impedir 

o barco de afundar enquanto Jesus dormia. Os discípulos acordaram Jesus e apresentaram o 

iminente perigo, então, Jesus se levantou e mandou o mar se acalmar (Mc 4.38-39). Conforme 

o texto, o mar obedeceu e a tempestade cessou. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos 

sobre a fé deles. Ao verem isso, os discípulos ficaram com medo e começaram a questionar 

quem era Jesus, que tinha poder até sobre a natureza (Lc 8.25).  

Observa-se, nas narrativas, um conceito de ascetismo e das experiências de profeta. Por 

outro lado, o provérbio também apresenta um forte paralelismo com o profeta Mohammad. 

Aqui há uma certa convergência entre Jesus e Mohammad. Como arautos das verdades para as 

suas respectivas religiões, pode-se dizer que eles tiveram, de certa maneira, um foco 

escatológico.  
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A Sura 54, Al Câmar, que foi revelada conforme a crença muçulmana em Meca, inicia-

se com as seguintes palavras: “A hora do Juízo se aproxima e a lua se fendeu” (ALCORÃO, 

1994). Para o teólogo e o tradutor do Alcorão para língua Portuguesa, Samir El Hayek, em seu 

comentário do texto no Alcorão, diz: que o texto pode ser “aplicado que o profético passado 

indica o futuro” (ALCORÃO, 1994), muito semelhantes a algumas interpretações bíblicas 

futuristas.  

Neste caso, o profeta é alguém que anuncia que só há um Deus e que ele há de julgar o 

mundo. O ministério de Jesus se inicia com uma mensagem escatológica, afirmando que o 

tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo (Mc 1. 15). Essa mesma dinâmica é observada 

no ministério de Mohammad, que se inicia com a sua mensagem em Meca, apontando o tempo 

do fim com a chegada do Juízo de Deus. Observa-se semelhanças proféticas em suas 

mensagens, apontando um modus operandi. 

No provérbio de Ahmad ibn Hanbal (885, d.C) observam-se as seguintes palavras 

quanto ao reconhecimento de que Jesus é um profeta e sua entrada em Jerusalém:  

 

Perguntaram a Jesus: Profeta de Deus, por que não conseguis nem um jumento para 
montar em vossas necessidades? Respondeu Jesus: Eu sou mais honrado nas vistas de 
Deus do que se ele me desse uma coisa que me distraísse dele. (KHALIDI, 2001, p. 
78 – 79) 

 

Primeiro é visto, no provérbio, de forma clara, o reconhecimento da devoção que se tem 

de Jesus como profeta. Apesar de o provérbio descaracterizar a entrada em Jerusalém no 

Domingo de Ramos, tal qual descrito nos evangelhos, demonstra conhecimento popular de duas 

vertentes: a primeira, com relação a entrada em Jerusalém; e, a segunda, sua figura como profeta 

que está focado totalmente na sua dependência de Deus.  

No evangelho de Mateus no capítulo 21, o texto apresenta uma expectativa da devoção 

popular da época que o Messias estava para aparecer, ou seja, para vir. Os judeus em desvelo, 

esperavam um mestre que viesse guerrear contra os romanos, libertando o povo e reedificando 

a nacionalidade perdida. A entrada triunfal em Jerusalém e a ocupação dos pórticos do templo 

por seus seguidores recebem uma tonalidade marcadamente política (JEREMIAS, 2008, p. 

333). O texto demonstra que, nessas ocasiões, quiseram fazer dele um rei. Como os profetas da 

antiga dispensação, que tinham uma mensagem de libertação e de restauração da nacionalidade 

perdida por algum governante que desvencilhava os preceitos judaicos, o provérbio em questão 

faz um recorte paralelamente de uma figura que tem um propósito, fazer a vontade de Deus.  
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Outro proverbio de Hanbal lembra a forma de Jesus expressar nos evangelhos, vista em 

convergência com sua maneira de se expressar nos evangelhos:  

 

Disse Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo, não desejais nem este mundo nem 
o próximo. Eles disseram: Profeta de Deus, explicai-nos essa questão, pois 
julgávamos desejar um deles. Ele disse: Se houvésseis desejado este mundo, haveríeis 
obedecido ao Senhor do mundo, que tem as chaves dos tesouros do mundo em Suas 
mãos. Se houvésseis desejado o outro mundo, haveríeis obedecido ao Senhor que o 
possui, e ele vo-lo haveria dado. Mas não quereis nem um nem outro. (KHALIDI, 
2001, 79) 

 

 Como dito, a expressão “em verdade vos digo” é muito comum nos evangelhos nas falas 

de Jesus. No grego, significa seguro, firme estabelecido, e no hebraico,  forma confirmatória e 

enfática (HENDRIKSEN, 2010, p. 359). É uma forma peculiar de Jesus expressar nos 

evangelhos para confirmar e enfatizar o que ele mesmo diz. Muitas das suas falas começam 

com a frase: “Em verdade vos digo” (Mt 6.2, 5, 16), ou como no evangelho de João, “em 

verdade, em verdade te digo” (Jo 3. 3, 5, 11), bem como João 1. 51. Por outro lado, o provérbio 

apresenta a inconstância espiritual do homem alertada por Jesus, como pode ser corroborado 

na Sura 4. 137 “Aqueles que creem e então passam a ser descrentes, tornam a crer para voltar 

a ser descrentes, tornam a crer para mais uma vez se tornar descrentes, e nisso perseverarem, a 

esses será impossível que Deus perdoe” (ALCORÃO, 1994). Muito similar ao texto de Hebreus 

(6. 4-6):  

 

É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se 
fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os 
poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para 
arrependimento... 

 

Essa convergência existente nos textos demonstra aparentemente uma continuidade na 

devoção corânica e popular quanto às mensagens bíblicas. Parece uma dependência de 

determinadas passagens bíblicas, o que é muito comum em se tratando do Alcorão, advertências 

que convergem com a Bíblia, como, por exemplo, o que trata e alerta como acúmulo de bens 

(Suras 104. 1; 70. 18). Também, não diferente nos provérbios, como, por exemplo, o de Ahmad 

ibn Hanbal de 855 d.C., onde apresenta as seguintes palavras: “Ponde vossos tesouros nos céus, 

pois o coração do homem está onde está o seu tesouro” (apud KHALIDI, 2001, p. 80). Pode-se 

dizer que esse é um provérbio evangélico atribuído a Jesus. Muito semelhante ao texto no 

evangelho de Mateus no capítulo 6, versos 19 e 20: “Não ajunteis para vós tesouros na terra; 

onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai para 



87 

 

vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não 

miram nem roubam”.   

Eliade afirma que, no período do surgimento e expansão do islã, existia um grupo entre 

eles e contemporâneos de Mohammad que eram poetas, visionários e conhecidos por hanif, 

influenciados pelo cristianismo (ELIADE, 2011, p. 71). Baseado em Eliade, pode-se refletir 

que a influência recebida do cristianismo foi um tipo de mola propulsora para que se desse 

continuidade em costumes e crenças religiosas advindas do cristianismo e tornando o islã uma 

religião sincrética e de certa forma dentro de um processo, desde a sua origem, dialogal.  

Pode-se também afirmar que muitos ditos refletem os evangelhos dentro da 

religiosidade popular islâmica que se deu pela influência recebida do cristianismo. É notório 

que Mohammad tinha um vislumbre histórico do judaísmo, bem como do cristianismo, do qual 

parece que tinha mais conhecimento. Observa-se que as práticas cristãs religiosas e crenças 

eram conhecidas dos profetas e são repetidas no Alcorão como a crença na imutabilidade de 

Deus, a criação, a lei de Deus, as orações, os alimentos abençoados por Deus, a crença em 

Maria como escolhida especial de Deus para ser a mãe de Jesus, Jesus como um 

mensageiro/apóstolo de Deus, o dia do juízo, etc.  

Tais práticas e crenças são possivelmente influências cristãs. “O profeta evoca a tríade 

cristã: Deus-Jesus-Maria; seus informantes conheciam provavelmente a Igreja monofisita da 

Abissínia, onde a Virgem era venerada de maneira excessiva” (ELIADE, 2011, p. 82). Eliade 

ainda afirma que esta influência se pode notar na política de Mohammad, que é semelhante a 

do Antigo Testamento, ou seja, “inspirada, direta ou indiretamente, por Allah” (ELIADE, 2011, 

p. 83). Como também os símbolos encontrados na religiosidade do islã, como o anjo Gabriel, o 

livro sagrado, a ascensão celeste de Mohammad, tradição oral e os provérbios, igualmente 

semelhantes ao judaísmo e ao cristianismo. “Mas tal como o judaísmo e o cristianismo, o islã 

acabará por aceitar certo número de intermediários e de intercessores” (ELIADE, 2011, p. 84).  

Quando nos provérbios se percebe características da figura de Jesus como profeta, é 

possível observar semelhança com a religiosidade contida nos escritos dos evangelhos; em 

alguns momentos, chega a parecer a repetição de crenças apresentadas em Mateus, Marcos, 

Lucas e João. Esses conceitos de ecumênico e de semelhanças encontrados nos provérbios é a 

justificativa para o diálogo entre o cristianismo e o islã dentro da perspectiva da figura de Jesus 

como profeta.  
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2.6 A figura de Jesus como servo nos provérbios 

 

A hipótese da dissertação é de que existe convergência da figura de Jesus com o islã, no 

papel de servo, como observa o cristianismo, porém, no espectro daquele que é misericordioso 

para com todas as classes. Nos provérbios islâmicos, a figura de Jesus é também apresentada 

dentro do escopo de servo, porém, não é dividida sistematicamente, portanto, essa parte do 

trabalho apresenta provérbios que identificam explícita ou implicitamente a figura de Jesus 

como servo, observada pelo olhar islâmico. Importante lembrar que o islã da Idade Média era 

aberto e atraente. Al-kindi (801 d.C. – 866 d.C.), o pai da filosofia islâmica chegou a mencionar:  

 

Nós não deveríamos nos envergonhar por reconhecer a verdade vinda da fonte que 
vier a nós, mesmo que seja trazida pelas gerações passadas e povos estrangeiros. Para 
aquele que busca a verdade não há nada de maior valor do que a própria verdade. 
(apud HOURANI, 1991, p. 76) 

 

Nesse contexto, a figura de Jesus como servo, nos provérbios, é de certa forma uma 

apresentação desse escopo ecumênico que permeia tais provérbios, ou seja, a figura de Jesus é 

uma continuidade do pensamento religioso quanto a sua figura. Como Al-Kindi aborda, não é 

um obstáculo à verdade, mas sim um canal aberto para o diálogo. A figura de Jesus como servo 

está relacionada ao conceito da rahmatullãh, aquele que veio de Allah ou uma misericórdia 

vinda de nós (rahmat-minnã). Na Sura de Maria, ele é chamado de sinal de Allah, 

especificamente no texto 19.21 diz: “Os anjos responderam: Assim será, diz seu Senhor, isso é 

algo fácil para mim. E Nós faremos dele um sinal para a humanidade e Misericórdia de Nós. É 

um assunto decretado” (ALCORÃO, 1994).  

 

 

Aquele que é tido no texto como o enviado de Allah, “Nós faremos dele um sinal para 

a humanidade” é conhecido como Al-Masih Isã Ibn Maryam. O mesmo é chamado de 

misericórdia, por ser um servo de Allah dentro do entendimento islâmico. O servo no escopo 

corânico é misericordioso, por isso ele apresenta, conforme o Alcorão, as boas novas. O 

Messias, filho de Maria, portanto, é o servo com as boas novas.  

No Alcorão, na Sura 9.21, diz: “Seu Senhor lhes dá boas-novas de misericórdia vindas 

dele e aprovação e dos jardins para eles onde há prazeres duradouros” (ALCORÃO, 1994).  

 

نَّا ِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن  َوِلنَْجعَلَهُ آيَةً ِلّلنَّاِس َوَرْحَمةً ِمّ  قَاَل َكذَٰ
ْقِضيا  َوَكاَن أَْمًرا مَّ
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Na Sura 3.45, apresenta que esse servo contém as boas novas de Allah:   

 

 

O Alcorão assim retrata esse servo que apresenta as boas novas e misericórdias de Allah:  

 

Quando os anjos disseram: Ó Maria! Allah dá boas novas de uma Palavra vinda dele, 
cujo nome é Al-Masih Isã Ibn Maryam. Ele é altamente exaltado neste mundo e no 
próximo, e um daqueles que estão perto de Allah. (ALCORÃO, 1994, p. 63) 

 

Na tradução, vocábulo por vocábulo, ou seja, de forma literal, é possível perceber uma 

linha de interpretação fundamental no conceito da figura de servo: “Allah fez com que as boas-

novas se tornassem reais por meio da Palavra vinda do servo”. Nesse caso, significa que a figura 

de servo, na literatura islâmica, é de que Jesus é o caminho dado por Allah para que o povo 

recebesse a misericórdia dele. Ele ainda é tido como um servo, um mensageiro como alguém 

puro no Alcorão: “Ele disse: Eu sou apenas um mensageiro de seu Senhor, o dom de um Filho 

puro” (19.19). A palavra puro em árabe é zakiy, só usado para a figura de Jesus como servo. 

Essa palavra é uma raiz da expressão zakã, ou seja, puro, bom e justo, como também zakãt, que 

significa justiça de Allah, que tem a ver com uma bondade imparcial para todos os povos que 

estão precisando. Tal conceito reflete esse papel dialogal da figura de Jesus como servo, 

apresentada em vários textos proverbiais que são propostos abaixo:  

No proverbio de Abdallah ibn Al-Mubarak (797 d.C.), encontram-se as seguintes 

palavras muito similares as dos evangelhos:  

 

Disse Jesus: Se for o dia de jejum para um de vós, que ele unte a cabeça e a barba e 
enxugue os lábios, para que as pessoas não saibam que está jejuando. Se der com a 
mão direita, que o esconda da mão esquerda. Se rezar, que baixe a cortina da porta, 
pois Deus concede louvor como concede sustento. (apud KHALIDI, 2001, p. 61) 

 

Observa-se que o bojo desse provérbio é muito próximo da orientação que Jesus dá aos 

seus seguidores nos evangelhos. Em Mateus, as seguintes palavras de Jesus aparecem: “Tu, 

porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita” (Mt 6. 3), 

ِقيمٌ  ْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم فِيَها نَِعيٌم مُّ  بَِشُّرُهْم َربُُّهم بَِرْحَمٍة ِمّ

 

ْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح  إِذْ قَالَِت اْلَمَالئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ اللَّـهَ يُبَِشُّرِك بَِكِلَمٍة ِمّ
بِينَ   ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيًها فِي الدُّْنيَا َواْآلِخَرةِ َوِمَن اْلُمقَرَّ
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demonstrando que o bem precisa ser feito em segredo. Interessante é que nos provérbios tal 

referência aparece com uma islamização. Se no primeiro momento, o provérbio referido aponta 

para os evangelhos, no segundo momento, ele aponta para um “Deus concede louvor como 

concede sustento”. É possível observar a figura de Jesus agindo como servo, uma vez que, no 

conceito islâmico, palavras e ações estão intimamente inter-relacionadas.   

No provérbio de Abdallah ibn al-Mubarak (797 d.C.), também se encontra algo 

semelhante ao anterior, caracterizado, dentro da tradição islâmica, como um provérbio de cunho 

evangélico:  

 

Disse Jesus: Filho de Adão, se fizerdes uma boa ação tentai esquecê-la, pra ela 
permanecer com aquele que não a esquecerá. Então recitou o seguinte versículo 
corânico: Não esqueceremos a recompensa daquele que faz uma boa ação. Se 
cometerdes uma má ação, que ela permaneça bem diante de vossos olhos. Disse Ibn 
Al-Warraq: Perto de vossos olhos. (apud KHALIDI, 2001, p. 65) 

 

O conceito é o mesmo, o anonimato da boa ação, mas o que se difere, dentro do 

entendimento cristão, é o fato de Jesus citar um versículo corânico, uma vez que a realidade é 

de épocas divergentes, porém, no contexto islâmico, a referência é uma abordagem de que todos 

os servos de Deus são muçulmanos, ou seja, submissos a Allah. Dentro de tal perspectiva, pode-

se observar a semelhança nas palavras contidas no provérbio  ao considerar que todos os 

profetas, inclusive Jesus, podem ser considerados muçulmanos por terem sido submissos a 

Deus.  

O provérbio de Abdallah Ibn al-Mubarak (797 d.C.) apresenta, ainda, a figura de Jesus 

como servo no conceito de peregrino, errante, trazendo um certo ascetismo em seu 

comportamento. O texto diz: 

 

Dizia Jesus a seus seguidores: Tomai as mesquitas como vossos lares, as casas como 
lugares de passagem. Comei das plantas do deserto e fugi deste mundo em paz. Disse 
Sharik: Eu falei disso a Sulayman, que acrescentou: e bebei água pura. (apud 
KHALIDI, 2001, p. 66) 
 

Esse é um provérbio tido como um dos primeiros que mostram a figura de Jesus como 

asceta. Dentro da literatura islâmica, a figura de Jesus vai se desdobrando com características 

do ascetismo, que aponta para o crente que precisa ser um peregrino na Terra, tal qual ensinado 

pela religião no Oriente Médio. Muito próximo ao contexto cristão da primeira igreja que 

conclamava seus adeptos a se sentirem como peregrinos na Terra. “Amados, exorto-vos como 

a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma” 

(1Pe 2.11).  
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Percebe-se uma continuidade do conceito religioso no que diz respeito à condição do 

homem na Terra. No caso, para apaziguar o coração humano sofredor, que vive entre a vertente 

da promessa dos cuidados de Deus, oferecido pela religião, e a realidade humana, o âmbito do 

servo, do peregrino, da forma do ascetismo, é uma coroação para suportar “a caminhada”.  

Observa-se ainda que, tanto no cristianismo como no islã, existem relações quanto ao 

pensamento de como deve ser a vida do seu adepto. Ambas entende que a vida deve ser como 

a da figura de Jesus, que se desprende da natureza carnal e das benesses desse mundo.  

Outro provérbio de Abdallah Ibn al-Mubarak (797 d.C.) diz: 

 

Disse Jesus: Quatro qualidades não se encontram numa pessoa sem causar maravilha: 
o silêncio, que é o início da adoração; a humildade diante de Deus; a atitude ascética 
para com o mundo; e a pobreza. (apud KHALIDI, 2001, p. 67) 

 

O perfil do provérbio aponta para um estilo literário do Oriente Médio, pontuando e 

ampliando o conceito, muito próprio das parábolas nos evangelhos. “Aprendei de mim, que sou 

manso e humilde de coração” (Mt 11.29). Muito comum nos ensinos de Jesus nos evangelhos, 

que usou de palavras ou até mesmo um simples ato para salientar um princípio. Isso pode ser 

observado quando ele fala aos seus discípulos depois de alimentar uma multidão: “Recolhei os 

pedaços que sobejaram, para que nada se perca” (Jo 6.12). Nesse caso, estava ele ensinando a 

não desperdiçar, ou então, quando seus discípulos voltaram das suas funções, os colocou em 

um barco e foram para um lugar deserto, lembrando que o descanso ocasional do trabalho é 

fundamental.  

E quando trata de humildade se vê semelhanças nos discursos literários. “Quem é o 

maior no reino dos céus? Jesus chamou um menino e os repreendeu, dizendo: Aquele que se 

tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus” (Mt 18. 1). É notório que 

o cristianismo tem uma relação mais próxima com o judaísmo no âmbito de crenças herdadas, 

porém, não se pode anular a relação que o islã buscou no cristianismo, como também no 

judaísmo. É sabido que a figura de Jesus tinha uma relação íntima com o judaísmo, até por ser 

judeu. Os judeus convertidos ao cristianismo entendiam que a figura de Jesus cumpria os 

requisitos das promessas do Antigo Testamento. Percebe-se uma certa continuidade, que não 

chega ser uma total ruptura com o judaísmo, mas, no pensamento cristão, uma ampliação do 

entendimento do papel de Jesus. Na literatura islâmica, observa-se um discurso que se relaciona 

tanto com os cristãos quanto como os judeus, mas o mundo árabe se sentiu na iminência de 

preparar o seu próprio discurso, sua própria escritura.  
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O mundo árabe, mais propriamente Mohammad e depois seus seguidores iniciais, tratou 

notadamente de apresentar algo, nisso as literaturas islâmicas apresentam e confirmam a 

unidade da Bíblia, o que demonstra que eles tinham conhecimento dos evangelhos e do Antigo 

Testamento, como bem demonstram as literaturas islâmicas, como Alcorão, Hadith (as 

tradições do profeta) e os provérbios, em especial, aqueles com apontamentos para os 

evangelhos. Estes são demonstrações da presença de judeus e cristãos nas proximidades do 

contexto histórico e geográfico do mundo árabe da época, afinal, como se sabe, em Medina 

havia grupos de judeus.  

Um outro provérbio apresenta a figura de Jesus conclamando para que os seguidores 

estejam atentos ao papel de servo. Esse é um proverbio de Abdallah ibn al-Mubarak (797 d.C.):  

 

Disse Jesus: Esforçai-vos por Deus e não por vossas barrigas. Olhai os pássaros que 
vão e vêm! Eles nem colhem nem aram, e Deus os alimenta. Se disserdes: Nossas 
barrigas são maiores que as barrigas dos pássaros, olhai esse gado, selvagem ou 
domesticado, como eles vêm e vão, nem colhendo nem arando, e Deus também a eles 
os alimenta. Cuidai-vos dos excessos do mundo, pois os excessos do mundo são uma 
abominação aos olhos do Deus. (apud KHALIDI, 2001, p. 68) 

 

Tal provérbio é considerado muito similar ao do evangelho Mateus 6: 26 – 34, quando 

ele está chamando atenção para que o homem não viva se exaurindo para adquirir mais do que 

precisa. Trata-se aqui de uma conclamação para servir, pois o provérbio apresenta duas palavras 

essenciais: esforçai-vos e cuidai-vos, palavras estas que levam o leitor a necessidade de se estar 

em constante ato de servir a Deus e ao próximo.  

O provérbio de Abdallab Ibn Mubarak apresenta ainda as seguintes palavras: “Dizia 

Jesus: O amor ao paraíso e o temor ao inferno geram paciência na adversidade e atraem o servo 

(de Deus) para longe do conforto mundano” (apud KHALIDI, 2001, p. 74). Observa-se em tal 

provérbio o destaque que se faz sobre não estar apegado ao conforto mundano, termo que, 

dentro da perspectiva islâmica, está relacionado ao conceito de fé e obras. O servo é aquele que 

está submisso às alternativas de Deus, paralelamente, nos evangelhos, é observado a não ajuntar 

tesouros nesta Terra (Mt 6. 19 – 21), ou o próprio dito de Jesus que o servo é aquele que deve 

negar a si mesmo (Mc 8.34), bem como a própria crença cristã da encarnação do filho Deus que 

se esvazia e assume a forma de servo (Fp 2.7).  

Esses conceitos da figura de Jesus como servo é um canal para o diálogo. Texto como 

tal proverbio pode retratar na mente de muitos cristãos como uma exegese dos evangelhos, 

porém se encontra na literatura muçulmana. Portanto, para o islâmico, ser submisso às 

alternativas de Deus é um tipo de ato de fé, além disso, Jesus foi submisso a Deus, vivendo 



93 

 

dentro de um código de fé e obras. A palavra “fé” em árabe é Iman, ela está em paralelo com a 

palavra “confiar” (ايمان), que está relacionada a crer naquele que dá as alternativas, no caso, 

Deus. Nesse caso, o ato de submissão no islã é praticar um código de ética, mas crer naquele 

que proveu o código de ética, sendo, portanto, isso um tipo de conhecimento. Nesse caso, ser 

servo é tipo de conhecimento de Deus.  

Para Guerrero (2007, p. 63-84), no islã, o conceito de conhecimento é visto como o 

sagrado que advém de Deus, tipo uma imagem de Deus. De certa forma, quando se observa o 

conceito de crença do islã, interligada por manifestação divina, pode-se compreender que como 

uma forma de abarcar a vida civil, cultural e, claro, religiosa. Portanto a figura de Jesus como 

servo, bem como outras características, é um resultado do conhecimento que ele tinha de Deus 

que o orientava na sua vida civil, cultura e religiosa. Esse conceito, no islã, diz respeito à figura 

de Jesus e também à vida de Mohammadd, portanto, deve ser praticado pelos crentes.  

O provérbio de Ahmad ibn Hanbal (855 d.C.) apresenta as seguintes palavras: “Disse 

Jesus: Ponde vossos tesouros no céu, pois o coração homem está onde está o seu tesouro” (apud 

KHALIDI, 2001, p. 80), algo similar pode ser visto no texto evangélico. Para Khalidi “esse 

proverbio é o primeiro exemplo de acesso muçulmano ao Evangelho traduzido para o árabe ou 

um “lecionário” (KHALIDI, 2001, p. 80).  

O provérbio de Ahmad ibn Hanbal (855 d.C.) é outro texto citado com uma 

característica do ensino de Jesus no aspecto de servo.  

 

Dizia Jesus: Caridade não significa fazer o bem àquele que bem vos faz, pois isto é 
retribuir o bem com bem. Caridade significa que deveis fazer o bem àquele que vos 
prejudica. (apud KHALIDI, 2001, p. 82) 

 

Observa-se que esse provérbio é convergente com Mateus 5:46, quando Jesus disse: 

“Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos 

também o mesmo?”. A ideia é uma convicção de amar aqueles que não vos amam com respeito 

e cortesia. O conceito é que o evangelho de Jesus, no âmbito islâmico, não é apenas de 

misericórdia de Deus, mas de amor divino. Ou seja, uma pessoa misericordiosa, não significa 

ser amorosa, porém uma pessoa amorosa sempre será misericordiosa. Aqui o Jesus muçulmano 

está mostrando aos crentes como trilhar o caminho de Deus.  

Porém, o que é o amor de Deus no islã? A primeira vertente que é necessário entender 

diz respeito à questão do amor, que não é a mensagem central do islã como pode ser visto no 

cristianismo, mas é de grande relevância a unidade e a misericórdia de Deus. A palavra árabe 

que designa para um sujeito com características amorosas é o termo al-muhibb, “o que não é 
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muito usado para Deus dentro do contexto islâmico” (MOUCARRY, 2001, p. 89), que é a 

palavra al-wadud, apontando para um Deus misericordioso (Sura 11.90) e misericordiosíssimo 

(Sura 85.14). Ghazali, teólogo e místico islâmico mostra o seguinte significado: 

 

Seu significado está em proximidade ao termo Misericordioso, que recebe 
misericórdia, e aquele que recebe misericórdia é necessitado e pobre. Assim, as ações 
do Misericordioso pressupõem que haja alguém que é fraco para receber misericórdia, 
enquanto as ações amorosas não requerem que o benefício e a vantagem daqueles que 
recebem misericórdia ou são amados; eles não encontram sua causa na sensibilidade. 
(GHAZALI, 1995, p. 423-424) 

 

O Alcorão apresenta o amor de Deus pelas pessoas (Sura 3.31; 5.54 in ALCORÃO, 

2010). Dentro do âmbito de se ser submisso a Deus, ou seja, ser servo de Deus, esse amor é 

condicional, portanto, depende da obediência do crente. Tal qual o Alcorão (3.76; 9.4; 3.159; 

3.146; 5.42; 61.4 in ALCORÃO, 2010), os provérbios apresentam que Deus ama aqueles que 

são submissos, que têm fé em Deus e são perseverantes, porém, no conceito corânico e 

proverbial (3.32, 57; 7.31; 16.23), Deus não ama os ímpios, os atrozes e os orgulhosos.  

Como apresenta o proverbio Ahmad ibn Hanbal, em paralelo com os textos acima: 

 

Disseram os discípulos: Ó Jesus, quem são os amigos de Deus Todo-poderoso aos 
quais nenhum medo virá e que não se lamentarão? Respondeu Jesus: São aqueles que 
veem dentro do coração deste mundo, enquanto o resto da humanidade vê a sua 
superfície, que esperam ansiosamente o fim do mundo, enquanto o resto da 
humanidade olha o presente passageiro. (apud KHALIDI, 2001, p. 90-91) 

 

O termo apresentado no texto acima, “amigos de Deus”, leva a refletir a respeito daquele 

que está fazendo a vontade de Deus, que está de acordo com Deus. “O termo era um vocábulo 

usado para os primeiros ascetas e sufistas” (KHALIDI, 2001, p. 91), bem como parte do texto 

acima é encontrado no Alcorão (Sura 10:62 in ALCORÃO, 2010). A forma literária desse 

provérbio apresenta a figura de Jesus como muito respeitado e reverenciado no islã.  

“No árabe, as frases equilibradas, os contrastes, os paralelismos indicam todos muitos 

cuidados na feitura literária deste provérbio, a fim de tornar a eloquência digna de um profeta 

que é, no Corão, um Verbo de Deus” (KHALIDI, 2001, p. 91). Senso de submissão caminha 

com o muçulmano, faz parte da realidade do crente islâmico ser servo é aceitar a vontade de 

Deus para o homem. A figura de Jesus como servo não é somente um submisso para com Deus, 

mas, antes de mais nada, um que revela a serventia para amar o que existe no ser humano.  

Nos provérbios, revela-se algo semelhante aos evangelhos, Jesus foi escolhido por Deus 

para amar os homens. “O sopro de Messias é Remédio de amor. Se não encontras dores em ti, 
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quem poderá curar-te” Hafez33 (apud MOOSAWI, 2001, p. 86). A figura de Jesus como servo 

é como aquele que Deus escolheu para emanar amor por todo o seu ministério, através da cura, 

revelando o amor e misericórdia pelos necessitados, o que não difere dos evangelhos, que 

apresenta a figura de servo de Jesus como aquele que ministra aos enfermos e aflitos, como 

modelo que cura por amor. Os evangelhos e os provérbios apresentam a palavra certa no 

momento certo a cada necessitado. Jesus é um tipo de médico que serve levando compreensão 

aos que procuravam. Assim como Ghazali, Hafez considera Jesus como um servo de Deus: 

 

Hafez compara Jesus Cristo a um médico curador cujo método de tratamento é o amor. 
Cada médico tem o seu próprio conceito e tratamento para curar as doenças. Para 
Hafez Jesus é um homem puro, um verdadeiro curador e médico que cura as dores da 
humanidade. O método de Jesus para curar a dor é o método do amor. (MOOSAWI, 
2011, p. 87) 

 

Jesus é uma figura que ministra com amor em meio a dor, revelando um Jesus que 

coopera com a humanidade, trabalhando para reabilitar o corpo e a alma. “Para Hafez apresenta 

a figura de Jesus com três características: Jesus é amor e o curador que cura a Humanidade; 

Jesus tem afeto para todos os seus pacientes e cura todos” (MOOSAWI, 2011, p. 89).  

Nesse contexto, é possível compreender a figura de Jesus como servo e também com a 

daquela pessoa que se preocupa com o outro, transmitindo aos homens o seu amor. Os 

provérbios levam a ver um Jesus que se consola e aconselha, se apresentando como aquele que 

orienta e alivia o sofrimento, isento da mais leve mancha de opressão, acepção, julgamento e 

condenação, mas que busca solucionar a necessidade humana.  

Esse contexto apresentado nos provérbios e nos evangelhos é uma convergência, uma 

ponte para o diálogo inter-religioso. Portanto, é possível refletir que a figura de Jesus como 

servo é essencial no diálogo, uma vez que tal figura não faz uma imagem negativa do outro.  

O próximo capítulo apresenta a figura de Jesus como essa ponte para o diálogo.  

  

 
33 Hafez, poeta místico persa do século XIV.  
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CAPÍTULO III: A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

ENTRE O CRISTIANISMO E O ISLÃ NA COMUNIDADE ÁRABE 

ABERTA DE SÃO PAULO 

 

 

3.1. Islã e o diálogo   

 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar as tentativas para o diálogo inter-religioso 

entre cristãos e muçulmanos. Alguns dados aqui são abordados a partir das implicações para o 

diálogo inter-religioso com os muçulmanos dentro do âmbito de Jesus como servo e profeta, 

como também a perspectiva do Conselho Internacional de Aproximação Cristã-islâmica 

(Ciaci), com sede em São Paulo, na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo (Figura 1), 

localizada na rua Coronel Lisboa, 532 – Vila Mariana, e sua contribuição para o diálogo com 

os muçulmanos.  

 

Figura 1: Sede do Conselho Internacional de Aproximação Cristã-islâmica (Ciaci) 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A questão é que o diálogo com islã sempre foi uma tarefa árdua por causa das imagens 

que ambos têm, como algumas já apresentadas nesta pesquisa. Além disso, o islã desenvolveu 

a expressão messiânica na qual o islã seria a expressão da vontade divina e nenhuma outra 
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religião pode ser aceita. Leonardo Boff, no livro de Faustino Teixeira, Buscadores Cristãos no 

diálogo com o Islã, faz o seguinte comentário no prefácio:   

 

O diálogo com o islã nunca foi fácil. De ambos os lados há compreensíveis 
preconceitos. As cruzadas, as antigas, de caráter religioso-militar, e as 
modernas, estritamente bélicas, continuam a alimentar o imaginário 
muçulmano. A ameaça que os muçulmanos representaram no passado para a 
Europa e os atos terroristas de radicais de origem islâmica que culminaram 
com os atentados às Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 
2001 criaram e alimentam ainda o assim chamado “trauma duradouro”. (BOFF 
in TEIXEIRA, 2014 , p. 9)  

  

Como apresentado na citação acima, o diálogo com o islã é uma tarefa árdua. Essa tarefa 

difícil requer dedicação e respeito pela religião do outro, porém a dificuldade de se estabelecer 

o diálogo com os muçulmanos não impede que ele aconteça no campo da religiosidade.  

 

3.1.1. Tolerância no islã e o diálogo  

O século XXI tem presenciado um verdadeiro emblema histórico no que diz respeito 

à religião. O fundamentalismo tem percorrido e assombrado a religião tanto no Oriente como 

no Ocidente. Comunidades cristãs, em alguns países islâmicos, têm sido atacada, e não é 

diferente quanto a fé islâmica, em alguns lugares do Ocidente, sofre perseguição. Tais eventos 

distorcem o verdadeiro sentido da religião cristã, bem como do islã, situações estas que não 

refletem os verdadeiros sentidos das religiões.  

Pode-se notar que os noticiários, frequentemente, têm apresentado relatos de termos 

como jihad, sharia e califado relacionando-os com o extremismo político e religioso. Isso se 

dá, em muito, a partir a invasão militar americana na guerra do Golfo em agosto de 1990, 

quando travou conflitos entre o Iraque e forças da Coalização Internacional lideradas pelos 

Estados Unidos com o apoio das Nações Unidas. Não demorou muito para que Osama Bin 

Laden, em 1998, iniciasse suas objeções contra as políticas externas norte-americanas no que 

diz respeito a Israel, como também a presença do exército americano na Arábia Saudita logo 

em seguida ao conflito do Golfo. Nesse período Bin Laden exortava extremistas muçulmanos 

com a leitura do Alcorão a fim de atacar os americanos.  

Em 11 de setembro de 2001, atinge proporções alarmantes com o ataque as Torres 

Gêmeas, em Nova York nos Estados Unidos. Anos após, já no ano de 2003, houve a invasão 

do Iraque, liderado também pelo Ocidente no papel dos Estados Unidos com a argumentação 

de levar liberdade à nação iraquiana.  
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Países como Afeganistão, Paquistão, Síria, dentre outros, têm sido alvos do 

extremismo islâmico, ceifando a vida de muitos. Muitas desses extremismos estão relacionados 

ao argumento que é feito por justiça divina, ou seja, em nome de Deus, como, por exemplo, a 

atuação do Estado Islâmico, que vem requerendo a supremacia religiosa a fim de aplicar leis 

fundamentalistas e, após a aplicação, a desobediência é a morte. Essa facção religiosa de linha 

sunita é responsável por terríveis atrocidades cometidas em vários países do mundo na história 

atual, fazendo dos xiitas e de outras religiões inimigos a serem eliminados.  

Muitos líderes políticos têm tentado desvencilhar o Estado Islâmico da religião 

islâmica, dentre eles, destaca-se o ex-presidente democrata Barack Obama, que buscou 

apresentar ao mundo que o Estado Islâmico não é um braço da religião islâmica, mas um grupo 

criminoso separado da religião, isentando qualquer responsabilidade a religião, não utilizando 

em seus então discursos, ou entrevistas o termo “terroristas islâmicos”, a fim de evitar 

generalização, relacionando a religião ao terrorismo.  

Em seus discursos, ele utilizava o termo extremistas, deixando claro que a religião não 

tem responsabilidades por atos cruéis.34 Para ele, o islã é de paz e tolerante em sua essência, 

corroborando para que atos cruéis cometidos por extremistas não tenham nenhuma ligação com 

o islã.  

Mas, afinal, de onde vem a causa para tais atrocidades cometidas por extremistas? 

Pode-se afirmar que a causa tem mais a ver com um aspecto social, político ou ideológico.  

Para refletir sobre tais indagações, é necessário observar que grupos extremistas no 

islã existem, assim como em muitas outras religiões, inclusive, é possível afirmar que, no 

contexto do extremismo, os piores grupos são os que estão pautados por alguma crença 

religiosa, pois esses grupos não se preocupam em matar ou até mesmo morrer, já que acreditam 

que suas crenças estão acima da própria vida. É verdade que esses grupos existem ainda no 

século XXI, onde o pluralismo é existente e a liberdade de expressão em muitos países é uma 

realidade.  

Diante disso, buscam em suas convicções uma forma religiosa para referendar seus 

atos, e muitos referendam em seus próprios textos sagrados tais atitudes, agindo como a antítese 

do autocontrole. Como é noticiado, o caso do Estado Islâmico, que surge embrionariamente da 

Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden.  

 
34 President Obama Makes Statement on the Crisis in Iraq. Disponível em: 
<https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/08/07/president-obama-makes-statement-iraq>. Acesso em: 6 
jan. 2021. 
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Ainda sobre o Estado Islâmico, um número grande de jovens europeus têm procurado 

fazer parte desse grupo. Dentre as possíveis razão para isso, pode ser a falta de sensibilidade da 

própria vida. Como entender um jovem de classe média, vivendo em uma nação de primeiro 

mundo, que decide deixar tudo para trás e viajar nessa aventura cruel a fim de receber um 

treinamento para se tornar um extremista religioso?  

A religião tem a possiblidade do diálogo, de fornecer um sentido à vida, de apresentar 

um equilíbrio saudável que busca da plenitude biológica, psicológica, social e religiosa de cada 

ser humano. Quando há um desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas, é possível que o 

homem busque a perspicácia do fundamentalismo, do radicalismo, do exclusivismo e da 

intolerância religiosa.  

Acerca das atitudes desses grupos extremistas a partir de uma concepção religiosa, ela 

não se sustenta, já que a fé muçulmana, como uma religião, aponta para a paz, a tolerância e 

para o diálogo, como bem aponta Shah Kazemi (2012, p. 51), quando fala sobre a fé islâmica 

ser tolerante.35  

Apesar do que é visto na mídia nacional e internacional, quando se trata do islã e dos 

atos de terrorismo, é possível compreender que a religião islâmica está disposta à paz e ao 

diálogo religioso com outros grupos. Um professor de filosofia na Universidade muçulmana de 

Aligarh, na Índia, faz o seguinte comentário:  

 

Sem dúvida, historicamente, a civilização islâmica revelou notável capacidade 
de adaptação e reconciliação. Ela apresentou grandes exemplos de tolerância 
e boa vontade universal. Sua singular filosofia de tolerância está 
fundamentada no amor, serviço e bem estar do homem. (KAZMI, 2009, p. 38) 

 

3.1.2. Jesus como profeta e servo, oportunidade para o diálogo e valorização da cultura 

religiosa em uma realidade pluralista 

Encontra-se, nesse processo, a oportunidade para a valorização de todas as culturas. 

Se por um lado, ainda existem críticas e rejeição à religião do outro, por outro, tem-se a 

oportunidade de respeito, em especial ao islã pelo diálogo. Nesse processo, Jesus como profeta 

e servo é uma oportunidade para o respeito e a valorização da cultura religiosa. Tais termos 

podem ser oportunidades para o diálogo religioso entre o universo muçulmano e cristão. É 

importante mencionar que a fé cristã e a islâmica não se opõem tanto assim como se imagina. 

Hans Kung apresenta o seguinte fato:  

 
35 No contexto acadêmico, ver, por exemplo, os que defendem a tolerância religiosa no islã: Tyler (2005) e Omar 
(2008).  
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De fato Maria, e sobretudo seu Filho Jesus, desempenham um papel importante no 
Alcorão. Isso significa que a fé cristã e a fé mulçumana não se opõem totalmente, 
como tantas vezes se imagina. Os não-mulçumanos sentem-se ameaçados pelas 
revoluções do Irã, do Sudão, do Afeganistão e pelos terroristas da Argélia e do Egito. 
Mas também os mulçumanos sentem-se ameaçados pelas limitações sociais, pelo 
desemprego, pela possibilidade de expulsão, pela intervenção militar do Ocidente no 
Iraque, pela política unilateral na Bósnia e principalmente na Palestina. Se quisermos 
evitar uma cidade, em um país e no mundo, o “clash of civilizations, o temido choque 
das culturas, isso só poderá ser feito por meio do diálogo e da compreensão. E aqui o 
que ajuda muito é refletir sobre as raízes religiosas, sobretudo as origens comuns e 
convergentes do judaísmo, cristianismo e islamismo, de uma fé no único Deus de 
Abraão. (KÜNG, 2004, p. 251) 

 

É notório que existe dificuldade quanto ao diálogo inter-religioso, isso se dá por causa 

da confissão de fé e da tradição da igreja focada no aspecto de Cristo ser o centro da crença 

cristã, o que torna difícil para igreja que tem de se adaptar à pluralidade existente. Para Faustino 

Teixeira, no campo do diálogo inter-religioso, um dos maiores especialistas do catolicismo é 

Jaques Dupuis (TEIXEIRA, 1999, p. 426-429).  

Para tanto, Dupuis apresenta um pluralismo inclusivo como um modelo teológico que 

compõe a salvação em Jesus para as religiões. Na dissertação de mestrado em Ciência da 

Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Rogério Santos Bebber, faz o seguinte 

comentário sobre a teologia de Jacques Dupuis:  

 

Conforme Dupuis, a expressão. “pluralismo religioso”, fenômeno 
característico do mundo atual, quando associado à teologia quer sinalizar não 
somente a questão sobre a salvação dos membros das outras tradições 
religiosas, e nem mesmo a questão do papel de tais tradições na salvação dos 
seus seguidores. Ela busca com mais profundidade, à luz da fé cristã, o 
significado, no projeto de Deus para humanidade, da pluralidade das fés vivas 
e das tradições que nos cercam. (BEBBER, 2012, p. 27) 

 

Dupuis parte da eclesiologia do Concílio Vaticano II e da Declaração Nostra aetate 

quanto às religiões não-cristãs, do qual ele apresenta um sincero preito a essas religiões, como 

demonstra que elas refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. 

Dupuis apresenta que as religiões têm seu papel importante e que, para construir um 

fundamento teológico, é necessário que se entenda que Deus tem um plano divino positivo na 

multiplicidade das religiões, bem como o homem em sua comunicação plural (DUPUIS, 2004, 

p. 318).   

Hesselgrave afirma que prover um contexto para o diálogo inter-religioso é comunicar 

a mensagem pluralista, a palavra e o desejo de Deus de maneira significativa e aplicável nos 

distintos contextos (HESSELGRAVE, 1980), tanto culturais quanto existenciais. Ele lança um 
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repto no diálogo inter-religioso de comunicar de forma teologicamente plural e, ao mesmo 

tempo, humano e relevante, esse talvez seja o maior desafio do estudo e compreensão, ao tratar 

do diálogo inter-religioso.  

O diálogo inter-religioso deve ser una para ampliar-se; não deve ficar inerte no tempo e 

no espaço, mas precisa prosseguir ininterruptamente abarcando todo o mundo. Compreende-se, 

desse modo, que a igreja existe porque existe o diálogo, a palavra, e não o contrário. Todos são 

participantes desse processo dialogal. Toda forma truncada de radicalismo e preconceito é 

deixada para trás. O diálogo inter-religioso na figura de Jesus como profeta e servo é a 

valorização da fé, da religião e ultrapassa as fronteiras culturais ou filosóficas, pois leva consigo 

a fonte da reconciliação e os pontos em comum com as diferentes culturas. O diálogo inter-

religioso é voltar-se para figura de Jesus e dela para o mundo e suas culturas (BOSCH, 1983, 

p. 218). 

O diálogo inter-religioso, utilizando a figura de Jesus profeta e servo, é uma 

oportunidade para atravessar as fronteiras geográficas e culturais entre o cristianismo e o islã. 

A teologia apresenta que o amor não pode ficar estagnado apenas num contexto religioso 

cultural, mas precisa movimentar-se em direção a todos. Quando existe um abismo cultural e 

religioso, isso não pode impedir de criar uma ponte para o diálogo, a fim de que esse abismo 

cultural seja transposto.  

Quando se faz uma análise dos dias em que Jesus viveu, conclui-se que foram 

desdobramentos temporais e isso esteve em seus pensamentos. Sua intenção era se envolver 

com o mundo, com as pessoas, lançando vistas para o seu reino. É nesse contexto que Jesus se 

comunica, dialogou no contexto cultural, abarcando toda a humanidade.  

Dupuis faz o seguinte comentário:  

 

É a própria história humana e do mundo, vista com os olhos da fé como um diálogo 
de salvação que Deus estabeleceu livremente com a humanidade desde a criação e que 
continua pelos séculos até a consumação do se reino no eschaton. (DUPUIS, 1999, p. 
303) 

 

Na história dos evangelhos, Jesus, em sua natureza de profeta e servo, como relatado no 

primeiro capítulo deste trabalho, se apresentava como aquele que conclamava amor e justiça de 

Deus e entregava-se para outro. Quando se estuda o ministério de Jesus, percebe-se que grande 

parte dele ocorreu em território judaico, demonstrando, em diversas situações, contatos pessoais 

com gentios registrados nos Evangelhos, ainda se pode citar a cura de um endemoninhado 

gadareno (Mateus 8.28-34). Dentre os dez leprosos curados, um era samaritano, e Jesus 
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destacou o fato de que somente esse estrangeiro voltaria para agradecê-lo (Lucas 17.12-19). 

Uma mulher samaritana foi a única que ouviu um dos maiores sermões de Jesus, pelas suas 

palavras, o coração da samaritana se abriu e ela passou a ter certeza de que estava chegando o 

tempo em que Deus seria adorado não apenas em Jerusalém ou no monte Gerizim, mas também 

em todo o mundo, em espírito em verdade.  

Tudo isso demonstra que Jesus não estava restrito a uma nação específica, e sim ao 

mundo. Sua relevância em conclamar amor, justiça de Deus, servir e se envolver com as 

culturas, torna-o efetivo no diálogo inter-religioso com os muçulmanos, pela figura de Jesus 

como profeta e servo.  

Sua presença como profeta e servo assume a forma de um movimento de resistência 

contra o fundamentalismo, exclusivismo, bem como contra a manipulação e exploração por 

outros. Como naquela época, que seus ideias na devesa dos pobres e marginalizados eram 

relevantes, fazendo toda a diferença para a humanidade, ainda hoje se faz importante.  

No artigo, “Islã, Culturas e Religiões: um Diálogo Possível? Perspectivas Históricas 

Acerca da Presença Islâmica em al-andalus”, Souza (2017) busca refletir sobre as 

possibilidades dialógicas existentes no islã a partir de uma discussão que perpassa pela 

concretude de sua manifestação na história. O artigo ainda reflete sobre a experiência 

muçulmana na Península Ibérica como um possível modelo para as relações e as possibilidades 

dialogais e, tomando como base o documento Diálogo e Anúncio do Pontifício Conselho para 

o Diálogo Inter-Religioso, sediado no Vaticano, o autor destaca que:  

 

Segundo esse mesmo texto, o Diálogo Inter-Religioso pode ocorrer de diversas 
formas: a) O diálogo da vida; b) O diálogo das obras; c) O diálogo dos intercâmbios 
teológicos; d) O diálogo da experiência religiosa. Em al-Andalus, o diálogo da vida e 
das obras, ou seja, o diálogo ao redor de questões referentes à existência e à construção 
de uma sociedade melhor pautada nas boas obras, tanto no sentido social, quanto no 
sentido artístico-cultural, ocorreu. Após esse percorrido histórico, entende-se ser 
possível pensar que em al-Andalus houve exemplos de dialogicidade, seja nas trocas 
comerciais, seja na produção artística, que ficará marcada pelas três comunidades 
religiosas presentes em seu território, denominadas de arte moçárabe e arte mudéjar. 
Seja na troca linguística, em que o árabe deixará marcas na língua falada e escrita da 
região, seja na literatura, dentre outros exemplos possíveis. E tudo isso possibilitado 
e chancelado pela governança islâmica. (BARBOZA, 2017, p. 364) 

 

Nesse contexto, no âmbito da experiência religiosa e de obras que a figura de Jesus 

como profeta e servo proporciona, é um referencial para o diálogo com os muçulmanos. Como 

o apresenta Roger Arnaldez (1993, p. 170), assinalando um autêntico diálogo doravante das 

experiências religiosas.  
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Se Deus e o Reino de Deus são o centro da vida cristã, é Jesus Cristo quem conduz a 
esse centro (cf. p. 267). E nesse ponto da nova teologia de Dupuis é que ele começa a 
sutil ação de equilíbrio que observamos no decorrer deste capítulo. Ele se dá conta de 
que a centralidade em Cristo levou ao mesmo tipo de inchação do cristianismo e de 
esvaziamento das demais crenças, bem como à centralidade na Igreja. E propõe uma 
compreensão mais dialógica de Jesus Cristo... A fé cristã não pode se manter sem 
reivindicar para Jesus Cristo uma unicidade constitutiva. Unicidade constitutiva 
significa que Jesus, e apenas Jesus, dá acesso a Deus para todos os seres humanos. 
(KNITTER, 2017, p. 151) 

 

Na figura de Jesus Cristo, como visto nos capítulos anteriores, encontra-se a espinha 

dorsal para o diálogo inter-religioso, pois ele é aquele que constitui todo o corpo cristão. “E o 

motivo pelo qual Jesus abre sozinho a porta do Divino a todas as pessoas é que enquanto somos 

todos filhos de Deus, Jesus Cristo é filho de Deus como ninguém mais” (KNITTER, 2017, p. 

151).  

 

3.2. O modelo de Jesus como servo  

 

O modelo que envolve Jesus nos aspectos encarnativos (o Verbo Se fez carne) é aquele 

que envolve toda a carne. No âmbito da teologia Jesus é a fonte, o caminho e o fundamento. 

Por outro lado, ele aparece com as limitações da humanidade, igualando-se ao homem, mas 

servindo a humanidade. Não se pode negar as suas limitações e que elas são exemplos que, 

mesmos em suas condições humanas, ele se fez servo. Não aceitar as limitações da encarnação 

significa cair, implicitamente, mas certamente, numa forma de docetismo, a heresia que 

enfocou tanto a divindade de Jesus que mutilou a sua humanidade” (KNITTER, 2010, p. 59). 

Nele, a figura de servo encontra toda forma de plenitude para o diálogo inter-religioso com os 

muçulmanos, pois nessa figura, há toda a autoridade e inspiração para a reconciliação entre 

povos, culturas. 

 

3.2.1. O Verbo Se fez Carne 

Dentro do âmbito da teologia, a encarnação de Jesus encontra-se no modelo de como 

Deus é doador por natureza, ao ponto de entregar seu único filho, a fim de tornar-se servo e 

crescer como homem. Cristo, na encarnação, entra na história humana dando o verdadeiro 

exemplo de identificação cultural na vida da humanidade. Stott faz o seguinte comentário:   

 

Ele de fato entrou em nosso mundo. Esvaziou-se de sua glória e humilhou-se para 
servir. Assumiu a nossa natureza, viveu a nossa vida, suportou nossas tentações, 
vivenciou nossas tristezas, sentiu nossas dores, carregou nossos pecados e morreu a 
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nossa morte. Ele participou profundamente da nossa condição de seres humanos. 
(STOTT, 1998, p. 339) 

 

No contexto da teologia, a maior revelação do amor de Deus pela humanidade foi a 

vinda de Jesus a esse mundo, pois, através dele, tem-se um claro e inegável testemunho do amor 

de Deus pela humanidade. Aqui se vê Deus em movimento, mediante a encarnação no modelo 

de servo. Com isso, a grandiosidade do amor de Deus pelos povos materializou-se como carne 

e sangue na figura de servo em Jesus Cristo, e essa materialização tem seu sentido mais amplo 

em servir a humanidade, portanto, seguir o modelo encarnacional, na figura de servo de Jesus 

Cristo, é uma ferramenta indispensável para o diálogo inter-religioso com os muçulmanos 

nesses dias de luta pela supremacia e poder. Nesse modelo, o homem se envolve com a cultura 

respeitando as diferenças, pois a figura de Jesus, como servo, apresenta a verdadeira dedicação 

de Deus pelas pessoas, ou seja, um amor supremo transmitido através de seu envolvimento e 

natureza de amor.  

Jane Addams (1860–1935), ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1931, dedicou sua 

vida a servir aos outros. Com 6 anos de idade fez uma viagem com seu pai a uma das muitas 

cidades pioneiras dos Estados Unidos. Ficou tão impressionada com a miséria, que afirmou: 

“Quando eu crescer quero viver perto de pessoas pobres para poder ajudá-las” (WALLIS, 

1950). A figura de Jesus como servo confirma que é necessário penetrar as diferenças sociais, 

culturais e religiosas para se envolver com o outro. Dentro do âmbito da teologia, a encarnação 

foi o envolvimento com essas diferenças, mas com amorosa identificação. Jesus Cristo se 

tornou um ser humano e, portanto, identificando-se com o outro. A figura de Jesus como servo 

no âmbito da teologia exige identificação com culturas diferenciadas. Ele foi enviado “em 

semelhança de carne pecaminosa” (Rm. 8.3), ele se identificou com o homem, assumindo a 

forma de servo (Fl. 2. 7). O exemplo de Jesus era sua atitude de compaixão pelas multidões. 

Em Mateus 9:36 é dito: “Vendo Ele as multidões, compadeceu-Se delas, porque estavam aflitas 

e exaustas como ovelhas que não tem pastor”.  

No exemplo do apóstolo Paulo, em I Coríntios (9: 20-23), observa-se: 

 

Procedi, para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus; para os que 
vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que 
vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu 
mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para 
ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o 
fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os 
modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar 
cooperador com ele.  
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Como ocorrido com o princípio da figura de Jesus como servo, assim no diálogo inter-

religioso, é necessário se identificar com as pessoas onde elas se encontram.  

Joachim Jeremias faz o seguinte comentário: 

 

O que predomina no mundo é a busca de posição e poder; entre os discípulos é a 
capacidade para o serviço. Por quê? Porque o próprio Mestre está no meio de seus 
discípulos como o Servo que serve à mesa (v.27). Aponta-se com isso não só para o 
modelo que é Jesus, mas também para a experiência pessoal de amor de um servo do 
Mestre por parte dos discípulos – não haveriam eles, então, de poder exercê-lo a 
seguir? (JEREMIAS, 2008, p. 330) 

 

3.2.2. Jesus como servo, sua ressurreição e exaltação 

Conforme a teologia cristã, ele foi um servo sofredor, pois antes de se tornar uma luz 

para o mundo e trazer a salvação, o servo se oferece a fim de ser desprezado e o mais rejeitado 

entre os homens. Stott afirma: 

 

Mais cedo ou mais tarde, a missão leva à paixão. Em categorias bíblicas... o servo 
deve sofrer...; é isso que torna efetiva a missão... Toda modalidade de missão conduz 
a algum tipo de cruz. A própria forma da missão é cruciforme. Nós podemos entender 
a missão em termos da Cruz. (STOTT, 1998, p. 403) 

 

De certa forma, toda a religião caminha dentro do aspecto do sofrimento, que é uma 

realidade mundial. Como o servo, em categorias bíblicas, passa-se por sofrimento, não 

diferentemente de adeptos do islã, contudo, o que pode ser presenciado em países islâmicos, 

que sofrem com guerras e fome, em muito, são consequências de sanções econômicas.  

Paul F. Knitter faz a seguinte afirmação:  

 

Como as outras pontes que examinamos, a ponte ético-prática procura descobrir o que 
as religiões de presença mundial têm em comum. Porém, em vez de procurar dentro 
ou debaixo das diversas tradições religiosas a experiência comum que todas elas 
partilham, ou a fonte subterrânea única que a todas alimenta, esses teólogos práticos 
procuram em redor das religiões aquilo que está defronte de todas elas. Os defensores 
dessa ponte insistem em que há algo que se põe de frente a todas as tradições religiosas 
do mundo, algo que elas não podem negar, algo que lhes é mais identificável, imediato 
e premente do que o real verdadeiro de Hick ou o fato religioso único de Panikkar 
(sem negar a realidade do Real nem a do fato único). Essa realidade universal que 
invade a todas as religiões podem ser indicadas com uma única palavra: sofrimento. 
(KNITTER, 2017, p. 219) 

 

É notório a abundância de religiões que seus adeptos vivem no sofrimento ao redor do 

mundo. O sofrimento atinge milhões de pessoas em contextos religiosos, sociais 

completamente diferentes. Knitter propõe variedades, porém que estão relacionadas entre si. 

Ele aborda o sofrimento por causa da pobreza, relatando que um quarto ou um quinto que não 
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dispõe dos bens do mundo para pelo menos alimentar seus filhos; o sofrimento pela vitimação, 

no sentido que são mantidos pobres pela classe rica; o sofrimento pela violência, como no 

contexto da violência entre cônjuges, classes sociais e grupo étnicos, como também a violência 

militar que tem ceifado muitas vidas ao redor do mundo e o patriarcado que tem praticado a 

crescente violência doméstica e o tráfico sexual, o estupro, etc. (KNITTER, 2017, p. 220).  

O sofrimento humano, de alguma forma, é geral e estabelece ainda que implicitamente 

uma experiência convergente a todos, em nichos religiosos, o que não é diferente para o 

cristianismo, bem como para o islã. Apesar de religiões diferentes, o contexto de sofrimento é 

convergente; apesar de contexto geográficos diferentes, em muitos casos, todos sofrem. “Se há 

muitas religiões, muito diferentes, há uma única Terra, bela, porém muito ameaçada” 

(KNITTER, 2017, p. 221). Por isso Knitter propõe que as diferentes comunidades religiosas se 

aproximem por um bem comum: “a necessidade de uma ética global” (KNITTER, 2017, p. 

221).  

Nesse contexto, Jesus como servo pode ser o que distingue para um diálogo entre o 

cristianismo e o islã. Ele, como aquele que sofreu, é uma ponte para o diálogo inter-religioso 

no âmbito cristão e islâmico. Quando Jesus incumbiu seus discípulos de partir para a mesma 

missão que recebera do Pai, foram as cicatrizes de sua paixão que lhes revelaram quem Ele era 

(Jo 20:20). “O sofrimento é parte do serviço do mensageiro, porque o ódio do mundo é a 

resposta normal ao testemunho O sofrimento é característica da missão” (JEREMIAS, 2008, p. 

363). Nisso reside a importância do diálogo inter-religioso, o sofrimento, uma realidade 

comum, também, representa uma oportunidade em busca do bem comum. A missão de Jesus 

na figura de servo no mundo também é sofrimento.  

Jesus, como servo, teve grande força para se suster ao ser traído, julgado e massacrado. 

Dentro do escopo da crença cristã, ele teve um vislumbre da eternidade e viu a felicidade dos 

que, através de sua humilhação, receberam o perdão e a vida eterna. Jesus como servo é o 

engajamento a fim de enfrentar todas as adversidades em prol de um bem comum. Ele se 

envolveu por causa das transgressões e foi oprimido pelas iniquidades conforme a crença cristã. 

Como registrado na Declaração de Melbourne de 1980: “O princípio do amor que se sacrifica 

é (...) entronizado no próprio cerne da realidade do Universo” (BOSCH, 2002b, p. 210). O 

castigo que traz a paz foi colocado sobre Ele e pelas suas pisaduras foram sarados, o 

cristianismo tem isso como retrato da paixão de Jesus. Ele tinha compaixão pelas almas, o que 

o levou à paixão.  

O Jesus do diálogo inter-religioso é proclamado e permanece como o servo sofredor. 

No ministério da encarnação e da paixão, é o espírito de compaixão, atenção e interesse 
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demonstrado por Jesus que pode constranger as religiões propostas a construírem pontes para 

diálogo. Esse é um modelo a ser imitado. Conforme Atos (1-3), Lucas relata que, quando Jesus 

ascendeu aos céu, passou aos discípulos a responsabilidade de continuar o ministério que ele 

iniciou.  O tom do evangelho na missão é de libertação de fronteiras culturais e sociais, com o 

fito de transpô-las. Assim a natureza de Deus revela que, na encarnação e na paixão, Jesus é 

que se movimenta em direção da humanidade. 

Nesse tempo, as pessoas se movimentam tanto e como nunca antes, tornando a migração 

fenômeno mundial. Das zonas rurais, saem para as cidades em busca de melhores empregos; 

outros vão das áreas menos desenvolvidas para as nações mais industrializadas, em busca de 

melhor qualidade de vida; guerras e conflitos sociais causam muitos movimentos de refugiados. 

Todas essas movimentações ajudam a aumentar as classes chamadas de “minorias”, 

marginalizados” e “estrangeiros”. Por conseguinte, existe a oportunidade de se aproximar deles 

e com eles se envolver, levando adiante o diálogo por um bem comum, pois Jesus, que é o servo 

sofredor, disse: “Atrairei todos a Mim mesmo”. (João 12:32). O servo sofredor é um 

prosseguimento para vida e libertação das amarras do preconceito, isso é salvação. “Tomar 

sobre Si a desventura que incumbia a Israel, para desse modo fazer chegar à multidão a 

salvação” (RATZINGER, 2011, p 115). Jesus como servo sofredor é aquele que dialoga a fim 

de estabelecer paz entre povos.  

De alguma forma, a busca por um reino é real nas religiões, um reino que os livra do 

sofrimento humano. O reino de Deus é algo presente tanto no islã quanto no cristianismo, no 

islã o reino é estabelecido pela conversão ao islã (ROMAIN, 2018, p. 53).  

Tal qual Dupuis afirma: 

 

Nada fornece ao diálogo inter-religioso uma base teológica tão profunda e uma 
motivação tão verdadeira quanto a convicção de que, apesar das diferenças que os 
distinguem, aqueles que pertencem às diversas tradições religiosas caminham juntos 
– membros coparticipantes do Reino de Deus na história – rumo à plenitude do Reino, 
rumo à nova humanidade querida por Deus. (DUPUIS, 1999, p. 474) 

 

O servo sofredor é aquele que leva à humanidade a perspectiva do reino de Deus. Sua 

vida, seu testemunho na terra é a própria comunicação de Deus a todos. Deus fala através da 

sua vida de sofrimento, comunicando um reino a todos. O diálogo de Deus com os homens, seu 

congraçamento com eles, encontrou em Jesus, o homem que é Deus, a realização de seu objetivo 

(RATZINGER, 2005, p. 194). Ou seja, nele se encontra a revelação de Deus para toda 

humanidade (MIRANDA, 1998, p. 63). 
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3.2.3. Propondo o diálogo da figura de Jesus como servo no contexto da hospitalidade 

– o exemplo Comunidade Árabe Aberta de São Paulo  

A Casa de Oração Comunidade Árabe Aberta, ao surgir, no início de 2000, com o então 

pastor Assad Bechara, procurou exercer um papel dialogal com a comunidade islâmica de São 

Paulo. Assim, se iniciou uma proposta de estabelecer um Conselho de Internacional 

Aproximação Cristã Islâmica, com o objetivo de reunir autoridades cristãs e islâmicas no 

âmbito da religião e política a fim de dialogarem a respeito de convergências no que âmbito do 

cristianismo e islã. Nesse processo de estabelecimento da Casa de Oração Comunidade Árabe 

Aberta, se estabeleceu um foco de aproximação fundamentada pela característica de 

hospitalidade.  

O conceito de hospitalidade levantado pela Comunidade Árabe Aberta de São Paulo 

remete à perspectiva bíblica de Gênesis 18, quando Abraão recebe estrangeiros. Esse conceito 

de hospitalidade envolve receber e aceitar o outro com as suas perspectivas de fé, desfazendo 

do preconceito com a religião do outro. De certa forma, um papel semelhante à figura de Jesus 

como servo. Louis Massignon (1883-1962), um grande estudioso do islã, aponta realizações no 

entendimento teológico e espiritual entre o catolicismo e o islã que podem ser (apesar do foco 

no catolicismo) um baluarte à hospitalidade, interior no contexto da Comunidade Árabe Aberta 

de São Paulo.  

Faustino Teixeira faz o seguinte comentário:  

 

O apelo da hospitalidade em Massignon abre um espaço singular para a acolhida do 
outro em sua especificidade, enquanto “proprium”, enquanto “alter” (e não “aliud”), 
enquanto alguém que é mistério impenetrável e irrepetível. Não é possível para ele 
captar o seu significado senão mediante o gesto da aproximação desarmada de 
preconceitos. (TEIXEIRA, 2014, 29) 

 

Observa-se, conforme apresentado no texto acima, que uma forma de aproximação 

dialogal só é possível abortando-se os preconceitos. No movimento do diálogo inter-religioso, 

existe o amor e o respeito como base para a acolhida interior. Toda forma truncada de 

radicalismo e preconceito é deixada para trás. Jesus como servo apresenta uma perspectiva nos 

evangelhos, como no Alcorão, “sou na verdade um servo de Deus” (Sura 19.30 in ALCORÃO, 

2010) e nas tradições literárias islâmica como aquele que acolhia a todos despojando-se dos 

preconceitos.   

No diálogo inter-religioso, há necessidade de envolver-se com o outro, ultrapassando as 

fronteiras culturais ou filosóficas e estando disposto a estabelecer a fonte da reconciliação e os 

pontos em comum com as diferentes culturas. Dupuis afirma que: “é quase uma hibrida pertença 
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religiosa, quando comunicador participa, entra na esfera da realidade do outro” (DUPUIS, 

1999, p. 517). Pode-se ainda mencionar, tirando o aspecto prosélito do apostolo Paulo, sua 

forma de dialogar com o outro: “Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos" (I Cor 

9. 23).  

A Comunidade estabeleceu importantes passos para um diálogo com os muçulmanos. 

Foram adotados, para um diálogo inter-religioso relevante, fiel e centrada nos muçulmanos, o 

conceito de hospitalidade. Aulas gratuitas de árabe a interessados na cultura árabe, aulas 

gratuitas de português para refugiados islâmicos no Brasil. Banheiros foram adaptadas para 

facilitar as abluções (Figura 2), antes das orações, para os muçulmanos que o desejassem fazer 

em uma casa de oração. 

 

Figura 2: Banheiros adaptados na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Uma atitude de compreensão e respeito foi sempre propagada pelos líderes, auxiliando 

membros a se desfazerem de preconceitos contra os muçulmanos. Trechos do Alcorão são 

utilizados em convergência com a Bíblia a fim de construir pontes ao diálogo inter-religioso. 

Como na perspectiva de Massignon, a hospitalidade é um atributo para a busca da verdade. É 

envolvendo-se com o outro que se tem a oportunidade de partilhar do mesmo pão. “Esta 

acontece no bojo de uma relação espiritual serena de acolhida mútua entre interlocutores que 

buscam um horizonte fraterno” (TEIXEIRA, 2012, p. 100). Nessa acolhida a Comunidade 

Árabe Aberta de São Paulo recebe islâmicos, respeitando a fé e os seus ritos sagrados (Figura 

3).  
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Figura 3: Momento da oração em direção a Meca 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Dentro desse conceito de hospitalidade de Massignon, pode-se afirmar que o grande 

exemplo daquele que se envolveu com as necessidades do outro, partilhou o pão e foi um 

interlocutor autêntico com a profundidade dos anseios do outro, foi a figura de Jesus como 

servo. Jesus como servo foi uma qualidade importantíssima no critério de experimentação 

interior, tendo a compaixão como elemento essencial para hospitalidade. Se envolver com o 

outro, era uma perspectiva de Jesus.  

No pluralismo, se tem a oportunidade de, assim como Jesus, que se envolvia com judeus 

e gentios em uma perspectiva de hospitalidade interior, dentro de uma relação prospera e com 

acolhida fraterna, despojar-se dos preconceitos a fim de oferecer uma visão amorosa do islã. 

“Um pluralismo que deita suas raízes na profundidade de um Deus que é amor, capaz de se dar 

e acompanhar os seres humanos na diversidade de seus caminhos” (TEIXEIRA, 2001, p. 429).  

 

3.3. O modelo de Jesus como profeta 

 

Não há nada de surpreendente no fato de que, nos Evangelhos, Jesus é frequentemente 

referido como profeta. A figura de Jesus como profeta expressa pensamentos profundos, como 

o de se manter firme diante da oposição, defender a causa nobre, ter misericórdia dos 
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marginalizados, considerações estas que o apontam para o termo profeta. Quando se observa a 

figura de Jesus como profeta nos Evangelhos (Marcos 8.28; João 4.19).  

Em Israel, os profetas eram de fato personagens do passado, com os seus escritos 

apreciados pelo povo. A figura de Jesus como profeta recorda, em Deuteronômio (18.15), 

Moisés, um tipo de libertador da opressão, já que Moisés foi um libertador do povo de Israel 

do Egito e Jesus, um libertador para todos os oprimidos. Há referências a “esse profeta” em 

João (1.21, 25; 6,14; 7.40) e Atos (3,22; 7.37).   

É possível aceitar, cristãos ou não, que Jesus carrega consigo a figura de profeta, alguém 

que alçou arrojadamente e a monta de motivação honrosa. No diálogo inter-religioso com os 

muçulmanos, apresentar Jesus como modelo preocupado com a justiça e o bem comum é uma 

ponte. Paul F. Knitter, faz o seguinte comentário: “que o Jesus histórico não pode limitar-se aos 

círculos cristãos” (KNITTER, 2017, p. 63), ou seja, a figura de Jesus, como profeta, fala à 

religião de cada um. E no momento que leva em conta o que Deus tem a falar, a tal afirmação 

se torna mais compreensível, pois Jesus é um profeta, uma voz do amor de Deus em outras 

religiões, o que, de certa forma, inclui o islã.  

A figura de Jesus como profeta converge com o outro, especificamente, com o islã. 

Knitter chega a propor que os termos recorrentes a Jesus no cristianismo, quanto à salvação, 

são muito parecidos com as de outras religiõe, por exemplo, a vivência interior muçulmana de 

“submissão a Deus” (KNITTER, 2017, p. 101), de certa forma reconcilia com a linguagem 

bíblica acerca da figura de Jesus como profeta, “sujeita-vos a Deus” Tiago (4.7). “Jesus como 

um profeta é um errante, conclamando os homens para uma experiência a respeito de Deus” 

(PAGOLA, 2010, p. 109125).  

 

3.3.1. Um vislumbre histórico das relações do cristianismo em prol do diálogo inter-

religioso 

A ideia de figura de Jesus, nas demais religiões, como sendo uma mola propulsora para 

o diálogo, passou por etapas. O trabalho nesta seção apresenta tais etapas, até porque, no 

período das primeiras comunidades cristãs, não havia a necessidade de se relacionar com outras 

religiões, como nos dias atuais. “Os escritores do Novo Testamento não tinham que lidar tanto 

com outras religiões” (KNITTER, 2017, p. 109).  

Pode-se afirmar que o foco dessas comunidades e dos escritores do Novo Testamento 

estava no intrafamiliar, sua convergência com o judaísmo. Mas no decorrer da história essa 

condição se transformou com o crescimento das comunidades cristãs que se espalharam, 

envolvendo-se com outras culturas dentro do espaço geográfico greco-romano. Com essas 
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transformações, uma atual situação se deu, os cristãos eram uma minoria e, diante de tal 

realidade, eles precisavam dialogar com outras religiões a fim de apresentar o que eles criam e 

como a crença em Jesus poderia se relacionar com outra cultura e com outras religiões. Knitter 

faz o seguinte comentário: 

 

Ao longo dos primeiros três séculos, uma das principais maneiras pelas quais os 
teólogos cristãos primitivos (chamados de Padres da Igreja – se houve alguma Madre 
da Igreja, dela não temos registro) procuravam conceber o sentido dessa cultura 
“pagã”, mais ampla era mediante um tema fundamental do Novo Testamento: a 
Palavra ou o Verbo de Deus. Na linguagem da Igreja da época, eles cunharam uma 
nova expressão (ou melhor, símbolo): logos spermátikos. Literalmente, logos quer 
dizer palavra, verbo, e spermatikos que dizer semelhante a semente... Estavam agora 
a dizer que antes de Jesus e, ainda assim, de um extremo a outro do mundo greco-
romano, esse mesmo Verbo de Deus estava espalhado como semente. (KNITTER, 
2017, p. 110) 

 

Trazia consigo a ideia da figura de Jesus como Verbo de Deus presente em outras 

culturas para além da igreja. Entretanto tal entendimento não permaneceu vigente. Iniciou-se 

um foco, portanto, não mais no amor de Deus e a sua presença em outras religiões, mas agora 

apontava para importância da Igreja. A comunidade cristã agora se torna parte do Estado e com 

isso o bispo de Roma se torna o Pontifex Maximus, com poder também político. Com isso, as 

religiões fora do Estado, os não cristãos, se tornam inimigos do Estado. “Tais mudanças foram 

influenciadas pelo teólogo Santo Agostinho” (KNITTER, 2017, p. 111), que observava os 

“pagãos” como aqueles que viviam sem a graça de Deus. Para tanto, entendeu que a graça de 

Deus não se encontra fora da Igreja Romana.  

No que diz respeito à igreja, a mensagem chega aos não cristãos, afirmando, para eles, 

que estando fora da igreja estão fora da salvação. Nesse interim, após o século V, os cristãos 

vivenciaram um dilema, porque diante de tal afirmação, “as únicas pessoas de fé que eles 

conheciam além dos Judeus eram os muçulmanos, que haviam conquistado a Terra Santa” 

(KNITTER, 2017, p. 112). Os islâmicos carregavam as diferenças políticas em relação aos 

cristãos, como também eram considerados inimigos. Diante disso, em vez de focarem no 

diálogo inter-religioso, partiram para as Cruzadas. O amor irrestrito de Deus por todas as 

pessoas, em especial com o islã, ficou restrito às fronteiras da Igreja.  

Com a descoberta da Índia, surge uma nova gama de retóricas quanto à salvação fora da 

igreja ou não e, através do Concílio de Trento (1545-1563), por Roberto Belarmino36, encontra-

 
36 Roberto Belarmino foi um jesuíta italiano e um cardeal católico. Foi uma das figuras mais importantes da 
Contrarreforma e por suas obras foi canonizado em 1930. 
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se o caminho para o batismo do desejo, quando formulava a ideia de que uma pessoa poderia 

ser cristã pelo batismo do desejo, mas sem o amparo da Igreja.  

Nesse contexto, se uma pessoa seguir a consciência de Deus, implicitamente, pertence 

à igreja pelo batismo do desejo. Ou seja, as pessoas podiam estar fora da igreja, porém, se 

seguissem a voz de Deus em sua consciência, estavam de algum modo relacionada com ela 

(KNITTER, 2017, p. 113). Tal vislumbre foi reforçado pelos papas entre o século XVI até o 

século XX. Com uma instrução “A Igreja é necessária para a salvação, porém...” (KNITTER, 

2017, p. 113). A partir desse momento, o islã, seguindo a sua própria fé, de alguma forma, 

estaria se relacionando com a Igreja, já que qualquer religião poderia ter um “diálogo” com a 

igreja pertencendo de alguma forma a ela. Knitter afirma que todas essas etapas foram esforços 

sinceros para afirmar o amor de Deus a todo homem e para cumprir o papel da Igreja 

(KNITTER, 2017, p. 114). Considerando que tais etapas históricas foram ações explícitas 

perante os de fora da igreja, é de se admirar que esses esforços demonstraram um Deus que 

estabelece a sua vontade em outras religiões.  

Porém, a partir de Karl Rahner,37 houve o interesse de observar a presença de Deus na 

vida de cada ser, em especial, a partir de 1960, nas religiões não cristãs, como o islã, 

demonstrando que Deus alcança todas as pessoas, revelando-se a todos. Isso também mostrava 

que a natureza humana de cada um não é somente natural, mas também de graça, ou existencial 

sobrenatural. Apesar da visão diferente que ele tem dos protestantes quanto à condição humana 

totalmente depravada, Rahner aponta para a questão de graça, tendo em vista ela ser maior que 

o pecado (Rom. 5. 20).  

Contudo, a fronteira entre o cristianismo e o islã se dá na divindade de Jesus, o que não 

tira o mérito de uma convivência pacífica e dialogal entre as religiões. Se o islã enxerga Jesus 

como servo e profeta e tem grande respeito por ele, como visto nos dois primeiros capítulos do 

trabalho, por que não afirmar a presença de Deus fora dos limites do cristianismo? 

 

3.3.2. Propondo o diálogo na figura Jesus como profeta - ideias Karl Rahner – 

Comunidade Árabe Aberta de São Paulo 

A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo, como um grupo étnico, tem a possibilidade 

de demonstrar que o diálogo inter-religioso transpõe barreiras culturais e pode ser 

 
37 Karl Josef Erich Rahner foi um sacerdote católico jesuíta de origem germânica e um dos mais influentes teólogos 
do século XX. Considerado por muitos como pioneiro no estudo religiosos catalogados. 
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contextualizado com sucesso. Como, por exemplo, o então professor e escritor Daudd Sabbag38 

(figura 4), descendente de árabes sírio-libaneses, não imaginava que, ao buscar se aperfeiçoar 

em árabe na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo, teria a oportunidade através do diálogo 

inter-religioso de conhecer mais sobre amor de Deus por todas as culturas, expressando: “A 

amizade e o respeito entre as religiões falaram ao meu coração do amor de Deus por todos os 

povos”. 

 

 

Figura 4: Marcelo Nassif e Daudd Sabbag 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Durante um ano, Sabbag estudou a Bíblia e Alcorão Karim, encontrando muitas fontes 

de similaridades do amor de Deus nas duas religiões, afirmando, que “fui atraído ao profeta 

Jesus por meio do amor de Deus e passei pelo Sibhat Allah39, assim como profeta Jesus” (Figura 

5).  

Compreender as questões culturais, históricas e religiosas é importante no diálogo inter-

religioso. O Sibhat Allah não é um batismo cristão em que uma pessoa passa a pertencer a uma 

instituição religiosa, mas é uma purificação interior.  

 
38 Daudd Sabbag é formado em Administração e Economia e autor de seis dicionários inglês-português, entre eles 
o famosa Mini-Dicionário Conrad, com mais de seis milhões de exemplares vendidos.  
39 Tintura de Deus, concepção de mudança interior, purificação no islamismo.  
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Figura 5: Daudd Sabbag passando pelo Sibhat Allah  

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

O respeito à cultura e à religião proporcionam o diálogo motivado por amor sincero que 

busca reconciliar cristãos e muçulmanos. Não é por menos que a principal atividade da 

comunidade, segundo seu diretor, Jean Karim Bou Karim,40 “é divulgar a cultura árabe e 

promover o respeito para com os muçulmanos e cristãos, com o objetivo da paz”. Às sextas-

feiras, há uma programação religiosa específica para os seguidores do islã, porém, aos sábados, 

o culto é nos padrões adventistas, mas convergindo com os rituais islâmicos.  

A comunidade tem buscado aproximação com árabes cristãos e muçulmanos, a fim de 

apresentar um diálogo que está em Deus e no amor seu amor, assim como em Jesus, seu profeta 

especial. No diálogo, procura-se destacar as convergências entre a Bíblia e o Alcorão, criando 

pontes para entendimento religioso.  

Como visto nos capítulos anteriores, tanto o cristianismo como o islã compreendem a 

natureza profética de Jesus. Oscar Cullmann relata que as funções que Jesus partilha de profeta 

do fim dos tempos está estreitamente ligada à noção israelita de profeta geral (CULLMANN, 

2004, p. 52). O islã, ao considerar Jesus como um profeta, busca apresentá-lo com um ser, com 

um chamado especial de Deus. Jesus pertencia à longa linhagem de profetas enviados aos povos 

desta Terra; um mensageiro cuja doutrina reafirma o que os profetas anteriores tinham trazidos 

(UR-RAHIM, 1995, p. 203). Jesus como profeta fala a mesma linguagem entre as duas 

 
40 Sheik diretor da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo.  
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religiões, assim, propor um diálogo através de Jesus, como profeta, é concebível haja vista as 

similaridades destacadas nos capítulos anteriores.  

Porém trazer a ideia central de Karl Rahner, no que tange a teologia das religiões, de 

que Deus é amor, significa que Deus abarca todos os povos, todas as religiões, o que possibilita 

o fim de qualquer acepção étnica ou religiosa no que diz respeito às duas religiões que propõem 

o trabalho. “Rahner fala que as religiões se encontram envolvidas pela presença de Deus que 

envolve não somente o fiel particular, mas as objetivações da religião” (TEIXEIRA, 2012, p 

43). Por outro lado, Dupuis levanta a questão se outras religiões são componentes 

preponderantes na construção do reino de Deus, porém essas religiões contêm componentes da 

graça de Deus (DUPUIS, 1999, p. 473). Como toda a humanidade foi salva em Jesus Cristo, 

toda ela constitui o povo de Deus (RAHNER, 2004, p. 79).  

Dentro dessas concepções, todas as religiões estão inclusas no plano de Deus. Nesse 

caso, não é diferente para o islã. A pergunta que surge, é que se dentro desse contexto o amor 

de Deus é o ponto central na visão de Karl Rahner, como encaixar Jesus na figura de profeta no 

diálogo inter-religioso com o islã na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo? Primeiro, é 

importante notar as próprias palavras de Rahner, que “entre vários corpos que a presença de 

Deus pode assumir na história humana, podemos esperar que os primeiros e mais eficazes 

estarão as religiões mundiais” (apud KNITTER, 2017, p. 119). Ou seja, é no campo das 

religiões que os seus adeptos levantam as questões mais profundas, através dos rituais, 

símbolos, fundadores, etc.  

Para Rahner, Deus atrai pessoas para o eu profundo, para a personalidade de Deus no 

seio das crenças e práticas do hinduísmo, do budismo e do islã (KNITTER, 2017, p. 120). Aqui 

é de certa forma proposto um tipo de relacionamento entre o cristianismo e outras religiões, e 

no contexto da comunidade, o islã. Jesus na figura de profeta, a fim de construir pontes para o 

diálogo inter-religioso, é causa final da mensagem de Deus a todas as religiões. Sua mensagem 

na figura de profeta, como aquele que fala acerca da sociedade humana, das lamentações do 

mundo e de como o reino de Deus, pode contribuir, através do amor, da paz e da verdade, 

demonstrando que é uma mensagem de causa final, pois, conforme Rahner, “o amor, a paz a 

justiça de Deus e a própria pessoa de Jesus demonstrando como é, representam a intenção e a 

direção de cada sopro do Espírito de Deus no seio da humanidade” (apud KNITTER, 2017, p. 

120).  

Na realidade, a figura de Jesus como profeta não é o começo para um diálogo com o 

islã, mas é o assunto final do amor de Deus que sempre existiu pela humanidade. Nessa 

perspectiva, comunidade tem a possibilidade de criar pontes para o diálogo com islã, através 
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do respeito, do amor, da paz e da justiça de Deus. Nesse caso, Jesus é a resposta de algo já 

existente.  

Knitter faz o seguinte comentário: 

 

Na qualidade de incorporação da meta final, das autenticas possiblidades da história, 
Jesus satisfaz aquilo que Rahner percebeu ser uma das necessidades mais profundas 
e complexas do coração humano. A linguagem teológica abstrata de Rahner talvez 
possa não ser a melhor para expressar aonde ele que chegar, mas logra demonstrar o 
intento: os seres humanos precisam de um “salvador absoluto” e estão em busca dele. 
Traduzindo: para chegar ao pleno compromisso de viver uma vida de amor e justiça 
à semelhança de Deus, necessitamos saber, de modo claro e seguro, que Deus confiou 
a nós o eu profundo, a personalidade de Deus. Deus proveu-nos tal garantia em Jesus. 
Eis o que significam “causa final” e “salvador absoluto”: aqui, nesse homem, temos 
a mais e assim o está de modo irrevogável. (KNITTER, 2017, p. 122-123) 

 

Para Rahner, Jesus é causa final, o que quer dizer, mesmo que uma religião não tenha 

o entendimento a respeito de Jesus como os cristãos, essa religião já detentora do amor de Deus. 

A perspectiva da figura de Jesus como profeta, daquele que fala e conclama amor e justiça é 

apresentação do amor de Deus. Como visto no primeiro capítulo, “o conceito islâmico de 

profeta se tipifica em um guia espiritual, um condutor que tem algumas finalidades, como 

àqueles que tinham a missão espiritual em dirigir um povo, uma comunidade nos caminhos da 

justiça de Deus” (p. 62). Nesse caso, Jesus satisfaz aquilo que Rahner, na citação acima, chama 

“das necessidades mais profundas e complexas do coração humano”.  

 

3. 4. O diálogo inter-religioso e o lugar da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo 

 

O pluralismo religioso apresenta, em sua raiz de compreensão, a sistemática que as 

religiões são verdadeiras e todas são essencialmente profícuas, proveitosas, elevando o 

entendimento de que as religiões abortem partidarismo, doutrinação a uma religião em virtude 

de uma causa de bem maior e comum. Porém a Comunidade, como um braço da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, encontra-se em uma encruzilhada, pois, se por um lado, ela tem por 

objetivo fortalecer o diálogo inter-religioso com o islã em São Paulo, por outro lado, é um braço 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que possui uma mensagem que não compactua com a 

sugestão ecumênica. Portanto, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estar dentro dos critérios 

esperados no diálogo inter-religioso é abortar a razão da sua filosofia. Na sociedade, pós-

moderna há a realidade do retorno ao religioso, com um certo fim do monopólio da religião, 

uma esfera religiosa pluralista.  
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Para Berger (2017, p. 176), o secularismo e pluralismo estão intimamente aparentados. 

A secularização carrega consigo uma função ideológica que Geffré apresenta recuperando a 

teoria de Berger, representando a libertação da sociedade civil em relação ao domínio da 

autoridade eclesiástica ( apud PANASIEWICZ, 2010, p. 106). Na perspectiva de Peter Berger, 

o secularismo aponta como um dos saldos da queda do monopólio religioso, que, por sua vez, 

abriu precedentes para ideias pluralistas relacionadas à religião (BERGER, 1985, p. 134). Ele 

continua: o pluralismo permite – na verdade, obriga – o indivíduo a fazer escolhas entre 

diferentes possibilidades religiosas e não religiosas (BERGER, 2017, p. 83).  

Em uma sociedade pluralista, ainda é possível notar o anseio que as pessoas têm por 

algo superior, chamado de Deus; esse sentimento trafega pelas experiências religiosas de cada 

indivíduo. De certa forma, isso se dá por causa das fragilidades humanas, que podem elevar o 

ser humano ao desejo incomensurável por Deus. Diante disso, qual o papel da Comunidade 

Árabe Aberta de São Paulo, no diálogo inter-religioso com o islã? A primeira coisa importante 

a mencionar, é a liberdade que a Comunidade conquistou a fim de dialogar sem o intuito 

prosélito. Por ser um braço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a mantenedora precisa 

compreender o papel do diálogo inter-religioso, para tanto, saber que o comungar com outros 

irmãos é essencial para o bem estar comum da sociedade religiosa.  

Guimarães Rosa exemplifica o entendimento do contexto religioso atual e como a 

mantenedora deve continuar compreendendo o papel do diálogo: 

 

Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... 
Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue... Tudo me quieta, me suspende. 
Qualquer sombrinha me refresca. (ROSA, 2006, p. 16) 

 

A grande verdade que as palavras expressadas por Guimarães Rosa demonstram na 

contemporaneidade, diz respeito ao desejo mútuo de busca de um ser superior. Diante dessa 

busca convergente por um ser superior, as religiões têm aspectos que a formam, divergências 

culturais religiosas, visões do mundo de diferentes aspectos, dogmas e crenças, porém todas 

estão em busca de um ser superior. “No mundo plural encontramos as diferentes culturas, 

pontos de vista e códigos morais” (RO, 2000, p. 5). Mediante tal pensamento, para muitos, é 

necessário dar uma nova reinterpretação em algumas doutrinas e tradições fundamentais do 

cristianismo. Não é por menos que o teólogo Claude Geffré expressa o sentimento de dar um 

novo significado, uma nova releitura a algumas verdades do cristianismo (GEFFRÉ, 2004, p. 

131). Para ele, o contexto atual do pluralismo é um requisito ao desenvolvimento que dialoga 

entre as culturas e as religiões que fazem parte.  



119 

 

Nessa perspectiva, a mantenedora compreendeu que é necessário a permanência de uma 

aproximação com o islã sem o proselitismo, mesmo diante da realidade vivenciada pela 

mantenedora. Assim, a Comunidade Árabe Aberta de São Paulo tem buscado uma compreensão 

clara para o diálogo inter-religioso com o islã, estabelecendo passos para a aproximação com a 

comunidade islâmica de São Paulo. No diálogo com os mulçumanos, os passos aplicados, na 

Comunidade, foram: primeiro, Abraão como exemplo: fé e ações para cristãos e muçulmanos 

(Tiago 2.23); segundo, a fé que Deus criou todas as pessoas e é Pai de todos; terceiro, admissão 

de que nunca se pode receber os seres humanos como irmãos, a menos que se reconheça o 

mesmo Pai; quarto, compromisso com a fraternidade entre todos os seres humanos; quinto, 

trabalhar para compreender os irmãos, capacitar-se para viver em comunidade, celebrando o 

que se tem em comum e respeitando as diferenças uns dos outros; sexto, aprender modos de 

agir consistentes com a convicção de que os islâmicos são irmãos; sétimo, aprender a viver em 

comunidade com os islâmicos e partilhar com eles o que se descobre; oitavo, livramento de 

caricaturas, preconceitos e imagens equivocadas da fé islâmica ou a fé cristã; nono, conservar 

as convicções que partilham do amor de Deus; décimo, o diálogo tem início com a humildade: 

o espírito de Jesus Cristo; décimo primeiro, ações de serviço aos islâmicos, hospitalidade; 

décimo segundo, respeito pelos islâmicos e sua fé. 

No Concilio Vaticano II, Ecumênico, expôs que a Igreja Católica expressasse uma 

apreciação pelas as religiões não cristãs. “Com isso o diálogo se tornou uma realidade pratica 

na reflexão teológica da igreja” (GEFFRÉ, 2004, p. 132). Se tal concílio foi uma mola 

propulsora para o diálogo, porque não uma proposta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 

uma reflexão teológica com o propósito ao diálogo inter-religioso com o islã? Porém a 

Comunidade Árabe Aberta de São Paulo, se antecipando, à mantenedora, estabeleceu o 

Conselho Internacional de Aproximação Cristã-Islâmica (Ciaci), tratado logo mais no trabalho.  

O conselho se tornou um marco para a Comunidade na propagação e realização do 

diálogo inter-religioso com o islã. “O pluralismo religioso pode, pois, ser considerado como 

um destino histórico permitido por Deus cujo significado último nos escapa” (GEFFRÉ, 2004, 

p. 143). Nesse pluralismo religioso, a Comunidade Árabe Aberta de São Paulo tem a grande 

oportunidade de dialogar com o islã, realizando uma reinterpretação das tradições da 

mantenedora, como tem feito. “Como testemunho da tradição cristã, a partir da nossa 

experiência histórica de um pluralismo religioso aparentemente insuperável” (GEFFRÉ, 2004, 

p. 143). Diante disso, o diálogo tem que iniciar com os cristãos, deve ser uma iniciativa da 

Comunidade Árabe Aberta de São Paulo.  
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Como Geffré comenta, “deve ser uma atitude cristã” (GEFFRÉ, 2004, p. 143). Para 

tanto, ele continua e apresenta três alternativas para que o diálogo seja favorável. Tais 

alternativas podem ser inseridas e contextualizadas na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. 

As três possibilidades são: primeiro, o respeito do outro em sua identidade própria; segundo, a 

fidelidade no que diz respeito à sua própria identidade; terceiro, necessidade de certa igualdade 

entre os parceiros para que haja diálogo (GEFFRÉ, 2004, p. 144-148).  

Não por menos, Hick afirma que os sufis do islã expressavam, em suas reflexões, que 

“a luz divina é refratada por muitas lentes humanas” ou cada fiel tem a sua crença e que Allah 

pode ser visto em cada crença, como Ibn al Arabi ou mesmo como o dito “tudo é louvor e tudo 

está correto e apesar de diferentes lâmpadas, a luz é a mesma” expresso por Jalal ud-Din Rumi 

(HICK, 2005, p. 60-63). 

Quanto ao fundamentalismo e aos dogmas do cristianismo, J. Hick apresenta um 

vislumbre que mostra a figura de Jesus como profeta e um mestre espiritual a serviço da 

comunidade, como essencial para o diálogo inter-religioso, expressando: “considerando Jesus 

como um profeta e doutrinador, o cristianismo está preparado para um genuíno diálogo com 

outras crenças” (HICK, 2007).  

É nesse contexto que a Comunidade Árabe Aberta de São Paulo pode aplicar a figura 

de Jesus como profeta e servo na contribuição do diálogo inter-religioso, tendo a convicção de 

que, apesar das diferentes lâmpadas, das divergências entre o cristianismo e islã, a luz é a 

mesma, a busca por um Deus que concede paz mundial. Dar continuidade a uma interlocução 

com o islã, respeitando a sua, desfazendo-se das amarras do preconceito e do proselitismo, é 

caminho fundamental para o bem comum. Alguns exemplos, dentre muitos, de oportunidades 

propiciadas por um diálogo inter-religioso com os islâmicos na Comunidade são: 

 

3.4.1. Literaturas e materiais dialogais  

A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo vale-se também de literatura e material 

cristão/islâmicos como oportunidades para o diálogo. Assim, a tradução da Bíblia, para a língua 

árabe, o uso do Alcorão, em consonância com os escritos anteriores.  

 

3.4.2. Liturgia e música dialogais 

Quando o culto cristão é contextualizado, acompanhado de uma teologia bíblica aberta 

a outras fés, torna-se real ao entendimento das pessoas. Assim, a Comunidade Árabe Aberta de 

São Paulo tem o grande ensejo de amoldar o culto dentro do padrão árabe, com a mensagem 

cristã não ferida por tradições, preconceitos ou referenciais ou proselitismo. Na liturgia da 
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Comunidade Árabe Aberta de São Paulo, observa-se um padrão no qual o islâmico se sente 

bem, dentro da forma apresentada na programação religiosa. 

 

3.4.3. Liderança preparada 

Quando os líderes da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo seguem o exemplo da 

figura Jesus, num mundo onde ainda existe a segregação e preconceitos, cumprem seu papel 

designado e avançam superando todos os obstáculos e culturas.  

 

3.4.4. Um diálogo completo 

A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo deve viver e praticar o diálogo inter-religioso 

em sua totalidade, fazendo com que seus membros se familiarizem com a cultura árabe. Por 

isso, a Casa de Oração Comunidade envida todos os esforços para um diálogo com os islâmicos 

por um bem comum, dialogando de maneira a mostrar a verdadeira figura de Jesus como servo 

e profeta, como aquele que é um exemplo de grande respeito e a valorização pelo o outro.   

Na oportunidade que tem de se aproximar de um novo lugar (cultura diferente), deve-

se tirar as sandálias dos pés como se esse lugar fosse uma terra santa. No exemplo de Jesus, que 

ia de cidade em cidade, de vila em vila, curando e amenizando as mazelas da vida, constata-se 

que ele não apenas dialogou em forma e significado (conteúdo) que foi possível entender, mas 

ele mesmo era o próprio exemplo de boas novas, bondade e hospitalidade na vida das pessoas.  

A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo vem realizando um diálogo com os 

mulçumanos tendo plena consciência de que está servindo um bem comum, a aproximação e o 

desenvolvimento e propagação da paz e o do respeito mútuo, e suas mensagens sempre 

precisam apontar com o fim ao diálogo. No diálogo inter-religioso, a Comunidade se direciona 

ao islã, de modo que os mulçumanos sejam envolvidos também. Cada passo que a Comunidade 

dá no curso do diálogo inter-religioso, está levando em conta a figura de Jesus como profeta e 

servo. Não haveria nenhum valor se o diálogo com os mulçumanos não estivesse inserido na 

paz e respeito mútuo. Isso estimula a Comunidade a prosseguir em seu ideal de aproximação.  

A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo tem-se preocupado em dar oportunidades às 

pessoas. Não apenas no aspecto espiritual em si, mas uma preocupação mais abrangente e 

voltada para o bem-estar total das pessoas. A Casa de Oração tem a oportunidade de mostrar 

que o diálogo é capaz transformar o ser humano todo. A Comunidade tem, nesse caso, a 

incumbência de dialogar mediante as características de Jesus como servo e profeta aos 

islâmicos, por isso, ela tem a responsabilidade de participar da sociedade islâmica, incluindo o 

trabalho em prol do bem-estar do mulçumano.  
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Nesse sentido, a Comunidade Árabe Aberta de São Paulo teve o prazer, certa feita, de 

colocar em prática tais ensinos. Quando foi recomendada por uma das principais mesquitas da 

cidade, hospedar xeques que visitaram o Brasil, procedentes da Índia, Inglaterra, Paquistão e 

Iraque, esses dignitários visitaram os xeques, as autoridades da comunidade islâmica de São 

Paulo. Graças a esse relacionamento, foi criado conjuntamente o I Conselho Internacional de 

Aproximação Cristã-Islâmica, sediado na Universidade de Santo Amaro (Unisa).  

 

3.5. Conselho Internacional de Aproximação Cristã-Islâmica (Ciaci) e seu papel 

na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo 

 

O Conselho internacional de aproximação cristã-islâmica surge através do seu ideólogo 

pastor Dr. Assad Bechara, no ano de 2002, com o objetivo de apregoar, desenvolver a paz e o 

diálogo entre cristãos e muçulmanos, flexibilizando, sem comprometer as crenças, para o 

diálogo, concentrando a atenção em aspectos positivos através da busca do perdão, da justiça, 

da paz e da fraternidade. Com o objetivo de estudar os livros sagrados, o relevante Alcorão 

Karim e as Honoráveis Escrituras Anteriores, buscando pontos em comum, semelhanças e 

convergências, no âmbito das religiões, os pontos em comuns são fundamentais para o diálogo 

inter-religioso, a expressão religiosa comum em muitas religiões está na vivência de fé que cada 

religião expressa.  

Nessa dinâmica da vivência da religiosidade e do respeito pela fé, ambos podem 

encontrar canais para o diálogo inter-religioso. Na figura abaixo, tem-se o livro de abertura do 

Conselho Internacional Cristã-Islâmica, que surgiu com o um intuito de estabelecer, de forma 

documental, um meio para que o diálogo entre cristianismo e islã se tornasse uma realidade na 

Casa de Oração da Comunidade. 
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Figura 6: Livro de abertura do Conselho Internacional Cristã-Islâmica 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

No Ato da Abertura do termo, a Comunidade Árabe Aberta de São Paulo recebeu o 

embaixador da Palestina, Musa Amer Odeh (Figura 7), registrando, na data de 28 de setembro 

de 2002, vista de personalidades e autoridades, cuja presença assinalou de modo indelével a 

história da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo e do Conselho Internacional de 

Aproximação Cristã-Islâmica. Ainda, registrando na mesma data o nome dos membros do 

Conselho Internacional de Aproximação Cristã-Islâmica que compareceram à reunião ordinária 

realizada na Sala dos Conselhos da Universidade de Santo Amaro: Sidney Storch Dutra, Odilon 

Grabriel, Samir El Hayek, Sidionil Biazzi, Assad Bechara, João Claudio Chaguri, Jean Karim 

bou Karim, Jamel Ali El Bacha, Ricardo Reda Ahmad Hayek e Vania Cantão.  
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Figura 7: A Comunidade Árabe Aberta de São Paulo recebendo o embaixador da Palestina 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

O Ciaci tem por objetivo apresentar os esforços no diálogo inter-religioso dentro da 

cosmovisão cristã-islâmica, respeitando a fé religiosidade de cada segmento. Ele tem 

enfrentado o grande desafio no que se refere à apresentação em termos dialogal.  

O Conselho tem uma grande responsabilidade de apresentar diálogo através de pontos 

comuns. A figura de Jesus como servo e profeta é uma grande oportunidade. Esses pontos 

comuns abordados procedem nas ações verbais e não-verbais. O diálogo inter-religioso é o 

ponto alto para a aproximação entre os seguimentos envolvidos. Através do Ciaci, tem-se 

elaborado estratégias a fim de criar pontes para o diálogo com os mulçumanos. O mulçumano, 

ao chegar à comunidade, precisa sentir-se bem; sua cultura e religião precisam ser respeitadas 

na Casa de Oração. A estratégia da figura de Jesus como servo e profeta, aquele que se envolvia 

com o outro e aquele que é causa final da mensagem de Deus a todas as religiões, tem trazido 

oportunidades maravilhosas ao diálogo inter-religioso na Comunidade Árabe Aberta de São 

Paulo. Uma delas é o relacionamento amistoso existente entre ela e as principais lideranças 

islâmicas de São Paulo. Outro ponto importante é a forma como o islâmico se sente na 

Comunidade.   

Isso se deve à forma como o Ciaci tem trabalhado na apresentação do diálogo em termos 

amigáveis, como, por exemplo:  

 

Não falamos sobre as nossas diferenças, mas apenas sobre pontos semelhantes e 
convergentes; instalações apropriadas para a ablução, quadros e dísticos islâmicos, 
tais como Bismllehi Rahmani Rahim, Allah U Akbar, fotos de mesquitas, presença do 
Alcorão, leitura da Surata de Abertura no Culto, uso do Kafir e galabia, uso do véu 
para as mulheres, mãos espalmadas para o alto, uso de tapetes para a oração, os xeques 
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sobem a plataforma sem sapatos, uso de expressões árabes respeitosas na língua 
nativa, chamado à reverência entre outros procedimentos.41   

 

O apresentar de forma assimilável às convergências favorece o diálogo e faz com que 

ele prossiga sem ruídos de comunicação. Para o mulçumano adaptar-se ao contexto cristão é 

algo muito difícil; são raros os casos. Para que o diálogo seja profícuo, ele precisa ser 

transmitido de forma inteligível em ações e palavras. O Ciaci tem proporcionado uma visão 

positiva entre as lideranças cristãs e islâmicas através da Comunidade Árabe Aberta de São 

Paulo.  

Hans Kung apresenta o seguinte fato sobre a importância daqueles que pretendem 

dialogar com culturas religiosas diferentes, independentemente da religião: não separar e 

dividir, mas unir e reconciliar. Como disse Hans Küng: “Com efeito, nossa época precisa antes 

de tudo de construtores de pontes. Construtores de pontes em pequena e grande escala” (KÜNG, 

204, p. 280). 

Através do Ciaci, a Comunidade Árabe Aberta de São Paulo tem trabalhado em pontos 

comuns a fim de criar pontes sobre o abismo cultural e religioso. A convergência das origens e 

de Jesus, no cristianismo e islã, é uma tarefa de comunicação transcultural.  

Bruce J. Nicholls faz o seguinte comentário: 

 

O comunicador ao herdar o mesmo arcabouço cultural do receptor, sempre é um 
centro focal distinto, porque não somente forma seu pré-entendimento a partir da sua 
própria cultura e doutras, como também tem a sua própria experiência supracultural. 
(NICHOLLS, 1983, p. 42) 

 

A comunicação não passa sem receber desafios. O Ciaci compreende que o centro para 

um diálogo proveitoso é o ponto de partida que vem de dentro do círculo da fé e da dedicação. 

O diálogo entre cristão e islâmicos precisa ter seu apoio no círculo da fé, isto é, no compromisso. 

Assim, o conteúdo da fé é essencial para um diálogo profícuo. O Ciaci tem incentivado a 

Comunidade Árabe Aberta de São Paulo e seus membros a estarem atentos aos estereótipos que 

a mídia propaga acerca do islã e do cristianismo para que essas demonstrações divergentes não 

se tornem realidade na vida dos membros. Caso contrário, a apresentação de um diálogo será 

afetada. Em realidade, no momento de dialogar com os mulçumanos, na Comunidade, a 

primeira coisa a se fazer é superar a pedra de tropeço e esse óbice é a própria mente.  

Hans Küng faz o seguinte comentário: 

 
41 Testemunho do pastor Dr. Assad Bechara, fundador da Comunidade Árabe Aberta e do Ciaci.  
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É urgente que se façam certas perguntas autocríticas aos cristãos: Será que tantas 
vezes o que fazemos não é comparar uma imagem negativa do Islã com uma imagem 
ideal do cristão? Será que é essa a imagem verdadeira e real do Islã? Perguntas 
críticas, portanto, são perfeitamente legítimas, assim como é perfeitamente desejável 
uma competição por uma compreensão mais profunda de Deus. (KÜNG, 2004, 254) 

 

Quando a mídia apresenta sua imagem a respeito do islã, é ver até onde isso vai interferir 

no diálogo. Nesse processo do diálogo inter-religioso, é fundamental estar com o coração aberto 

para a amizade sincera com os mulçumanos. O Ciaci e a Comunidade têm laborado arduamente 

para que o diálogo alcance seus objetivos. Para ambos, o desafio é enorme. Convergir precisa 

ter solidez. Para isso, é necessário uma estruturação séria e em termos amigáveis junto aos 

mulçumanos.  

Faustino Teixeira, expressando a respeito da importância do diálogo inter-religioso com 

o islã, afirma que é importante que se tenha a percepção da fé do outro que se irradia para algo 

positivo. Nesse caso, o ideal é que se compreenda que o “dinamismo religioso da palavra de 

Deus presente no Alcorão que plasmou a mente muçulmana” (TEIXEIRA, 2014, p. 50). Ele 

continua dizendo que o islã apresenta a beleza do Oriente Médio (TEIXEIRA, 2014, p. 50).   

Quando João Paulo II, em seu livro Cruzando o limiar da esperança, diz que “a oração 

do crente de Allah”, é um exemplo “para os confessores do verdadeiro Deus” (PAULO II, 1994, 

p. 98). No diálogo, é importante que se respeite a fé do outro, sua cultura e a cosmovisão que 

se tem da religiosidade. A grande realidade é que todas as pessoas que pretendem dialogar com 

culturas religiosas diferentes precisam, independentemente da religião, não separar e dividir, 

mas unir e reconciliar.  

Como disse Hans Küng: “Com efeito, nossa época precisa antes de tudo de construtores 

de pontes. Construtores de pontes em pequena e grande escala” (KÜNG, 2004, p. 280). Como 

apresentado, a literatura islâmica tem similaridades com os escritos anteriores, isso faz com que 

a mensagem possa encontrar um canal de comunicação com o receptor (NILCHOLLS, 1983, 

p. 52): 

 

O Islamismo, com seu Antigo Testamento especial e com o Evangelho, tem muitos 
elementos que levam um grau daquilo que se chama de convertibilidade. O 
reconhecimento da unidade divina, a obrigação de prestar a Deus um culto certo, a 
total rejeição da idolatria, conforme são expressos na adoração, oração, jejuns, 
arquitetura e caligrafia islâmicas, são elementos que podem ser transformados e 
utilizados no diálogo transcultural.” 

 

O que se observa, no diálogo inter-religioso entre o cristianismo e o islã, o respeito pela 

crença mútua como algo fundamental. “Precisamos elaborar os aspectos que distinguem o islã, 
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mas isso deve ser feito com objetividade, e não depreciativamente” (KÜNG, 2004, p. 252), até 

porque a mídia ocidental deturpa o islã de tal forma, que faz com que os mulçumanos tenham 

mais ódio aos cristãos.  

Küng continua a expressar: 

 

Quando fala do Islã, nossa mídia gosta de mostrar mulás barbudos, terroristas 
violentos e inescrupulosos, xeques do petróleo super-ricos ou mulheres com o rosto 
velado. Os inúmeros muçulmanos pacíficos, tolerantes e abertos sofrem com esses 
estereótipos europeus, que destacam nos muçulmanos, sobretudo a intolerância 
interior, a militância exterior e a rigidez e o atraso sob todos os aspectos (...). Será que 
tantas vezes o que fazemos não é comparar uma imagem negativa do Islã com uma 
imagem ideal do cristão? (KÜNG, 2004, p. 253) 

 

Portanto, é o objetivo do Ciaci promover e apoiar o diálogo com fim de construir pontes 

entre cristãos e islâmicos na Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. Para tanto, a figura de 

Jesus como servo e profeta pode ser uma oportunidade para unir, reconciliar e com isso 

favorecer a construção de pontes nessa aproximação religiosa.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A questão sobre como dialogar em meio às diferenças culturais, de cosmovisão e 

socialização demonstrou-se relevante. A crença cristã na divindade de Jesus Cristo, divisa um 

papel que foge do padrão da crença islâmica, porém, quando se trata da figura histórica de Jesus 

como servo e profeta, há uma ponte para o diálogo inter-religioso. Essa realidade não somente 

requer conhecimento e sensibilidade com o outro, mas também uma compreensão de que o 

diálogo inter-religioso pela figura de Jesus como servo e profeta é uma oportunidade para 

aproximação entre cristãos e islâmicos no contexto da Comunidade Árabe Aberta de São Paulo.  

Na priorização do diálogo com o fim da aproximação com os muçulmanos, há certos 

princípios universais que precisam ter precedência. Jesus sumarizou o dever do homem como 

amor de Deus e amor ao semelhante (Mat. 22. 37-40). O apostolo Paulo destaca como um 

mandamento – amor é o cumprimento da lei (Rom. 13.10). Não há ingenuidade em amar a todo 

mundo, mas há certos princípios específicos que devem ser exemplificados em nossas relações 

dialogais com os muçulmanos. Primeiro, por causa da intolerância religiosa e histórica e do uso 

de força nas relações entre cristãos e muçulmanos, entende-se o trabalho que qualquer diálogo 

precisa ter o princípio da tolerância, da aceitação da fé e das suas convicções. O respeito à fé 

do muçulmano deve ser nutrido. Ele não é pagão ou ímpio. Em sermões na Mesquita de São 

Bernardo do Campo – SP, pouca ou nenhuma diferença do que se ouve de um púlpito na 

Comunidade Árabe Aberta de São Paulo. Mui à miudamente é de ser refletir o pensamento dos 

discípulos de Jesus quando disseram: “Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava 

demônios; e lho proibimos porque não segue conosco (Lucas 9.49). Diferentemente dos 

discípulos, no diálogo com os muçulmanos, tem que prevalecer uma atitude de respeito, 

tolerância e mesmo de apreciação pela espiritualidade que expressam.  

Não obstante o Alcorão reconhecer a autoridade das escrituras cristãs, como visto no 

texto (Sura 2.87) que o povo do livro (judeus e cristãos), deva fortalecer nele e confirmar a fé. 

Por outro lado, o islã usa os escritos anteriores para que se confirme que Mohammad é um 

enviado de Deus e corrobora pelo Alcorão que as escritos anteriores sofreram alteração (4.46), 

o que dá a entender é que o Alcorão é um chamado aos povos do livro e que ele é continuidade 

da última e definitiva revelação de Deus.  

No diálogo, é necessário a construção do respeito mesmo diante das divergências. Tal 

qual está presente no Alcorão “Dize-lhes: Ó adeptos do Livro, vinde para chegarmos a um 
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termo comum, entre nós e vós” (Aal Imran 3. 64 in ALCORÃO, 2010). O discurso de Jesus era 

um convite ao acolhimento do amor, da misericórdia e da justiça de Deus que se mostrava 

concretamente a partir da vivência desses mesmos valores. Jesus é o curador da vida 

(PAGOLA, 2010, p. 204).  

O islã rejeita o conceito do cristianismo de Deus-Homem. Diante de tal divergência de 

crença, a imagem e a personalidade de Jesus, na crença islâmica, são apresentadas como um 

profeta especial, chamado de verbo de Deus ou mesmo espírito de Deus. Tal conceito se 

encontra no conjunto de narrativas corânicas e de testemunhos oculares sobre aquilo que o 

profeta Muhammad apresentou por vernáculo e por ações no hadice e provérbios tal qual o 

trabalhou procurou apresentar, demonstrando, em vários casos, as convergências com os textos 

na literatura bíblica que podem contribuir para o diálogo inter-religioso entre o cristianismo e 

islã. Esses conceitos convergentes são vislumbres de uma figura de Jesus como um ser especial 

dentro da devoção cristã e islâmica.  

Por exemplo, quando o programa humorístico Porta dos Fundos fez uma sátira da 

imagem de Jesus Cristo retratando=o como homossexual, trouxe reações diversas de lideranças 

cristãs, o que podia se esperar, entretanto os “islâmicos e suas organizações reagiram com 

repúdio a respeito de tal sátira”.42 A pergunta que surge é: Por que islâmicos e suas lideranças 

religiosas repudiaram a sátira em relação a outra religião, no caso a cristã? Estariam os islâmicos 

defendendo os cristãos?  

A base para tal compreensão é de que Jesus não é um ser estranho à fé islâmica, ausente 

do escopo de crenças. Na crença islâmica, para se tornar um muçulmano, é preciso crer em 

todos os profetas de Deus além do respeito à fé de todas as religiões e seus símbolos. “E não 

insultem (aquilo) o que (os não muçulmanos) invocam além de Allah, exceto se eles insultarem 

Allah” (Sura 6.108 in ALCORÃO, 1994). Sabendo que Jesus é respeitado e é uma figura 

fundamental dentro da fé islâmica, e como o verbo e espírito de Deus, é considerado um enviado 

com uma mensagem importante para todos os povos, para o muçulmano, o insulto a qualquer 

crença ou aos seus profetas é motivo de repúdio, pois “todos os fiéis creem em Allah, em seus 

Anjos, seus Livros e em seus Mensageiros. Não fazemos distinção entre seus Mensageiros” 

(Sura 2.285 in ALCORÃO, 1994). O repúdio é uma demonstração da devoção que o islã tem 

pela figura de Jesus.  

Observa-se que o Alcorão registra lembranças em vários textos com respeito aos escritos 

anteriores que englobam o Pentateuco, o Evangelho e os Salmos, e recomenda que os povos 

 
42 Disponível em: <https://iqaraislam.com/ofender-jesus-filme>.  
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pratiquem o que neles contêm e construam um diálogo por meio deles. A Sura 4, An Nissá (As 

Mulheres), no versículo 136, faz as seguintes recomendações: “Ó fiéis, crede em Deus, em Seu 

Mensageiro, no Livro que ele lhes revelou e no Livro que havia sido revelado anteriormente...”. 

Como também faz uma convocação ao diálogo com toda humanidade: “Convoca (os humanos) 

à senda do teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação; dialoga com eles de maneira 

benevolente...” (ALCORÃO, 2010, 114). 

Porém, esta pesquisa, no seu desenvolvimento, relatou as controvérsias históricas a 

respeito de Jesus a fim de refletir sobre Jesus no islã, ou seja, como um profeta, o que dê certa 

maneira contribui para o distanciamento entre as duas religiões. Fora o contexto histórico 

teológico, existe a problemática das cruzadas da Idade Média que, para o muçulmano, é uma 

memória de uma Europa atrasada, agressiva e religiosamente fanática, desconhecedores 

elementares da ética social (MAALOUF, 2001, p. 21-29), e o terrorismo que vêm afetando as 

relações entre cristãos e muçulmanos na história. O terrorismo é uma reação crescente de 

tensão, frustação e sofrimento reais ou imaginários.  

Em apenas 400 anos, o cristianismo já estava envolto em controvérsias teológicas. Havia 

a tendência de pôr em prática decisões aos fiéis. A igreja cristã oriental (Nestorianismo) estava 

excomungada e era perseguida pela igreja ocidental e pela bizantina (grega), deixando o 

cristianismo profundamente divido. Essas divisões não eram apenas teológicas, mas políticas e 

sociais também, já que a atuação do poder político com fins religiosos foi estabelecida e 

aclamada no cristianismo. A perseguição à igreja oriental levou muitos destes a receberem a 

dominação muçulmana como uma libertação das opressivas regras bizantinas e sassanidas 

(ROBINSON, 2007, 23-24). Tais explanações resumidas, além de outras, foram possivelmente 

justificativas para o distanciamento entre cristão e muçulmanos.  

As questões observadas aqui são importantes para o entendimento, já que formam um 

pano de fundo para o certo distanciamento entre cristãos e islâmicos, porém, quando se entende 

as razões dos distanciamentos, é que se pode começar a ter uma relação próspera no diálogo 

inter-religioso com os muçulmanos. Em uma realidade cultural em conflito, se apresenta um 

momento de maior intensidade que intenta soluções de convivência mútua e respeito às 

divergências, fundamental para a paz. Nesse sentido. não é comum uma predisposição para uma 

relação entre muçulmanos e cristãos.  

O trabalho apresentou que a figura de Jesus como servo e profeta pode servir como 

ponte para o diálogo, não com o objetivo de transformar o cristianismo com o islã em algo 

único, mas para evocar que os dois grupos religiosos, no contexto da Comunidade Árabe Aberta 

de São Paulo, podem ultrapassar as fronteiras existentes para um futuro de paz e concordante. 
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Conquanto que busquem realçar as convergências e ter o equilíbrio em administrar as 

divergências e, assim, estabelecerem a tolerância.  

Como Jesus é parte integrante da fé islâmica com um dos grandes profetas de Deus, 

chamado de Messias, Mensageiro, Palavra de Deus e Espírito de Deus, demonstra que existe o 

reconhecimento da figura de Jesus no islã, o que, para os cristãos, demonstra um Jesus singular 

no contexto muçulmano. Como apresenta Tarif Khalidi: “existe um caso de amor entre o Islã e 

Jesus” (KHALIDI, 2001, p. 15). Mediante isso, cristãos e muçulmanos, relacionando-se pela 

veneração que se tem por Jesus, podem caminhar em direção a um diálogo com familiaridade 

e amizade. A figura de Jesus como servo e profeta, para o diálogo inter-religioso na 

Comunidade Árabe Aberta São Paulo, é aquela que une islâmicos e cristãos, como aquele que 

é a boa nova de libertação aos oprimidos, de amor, hospitalidade e fé a todos povos.  

A dissertação Jesus na Fronteira do Cristianismo com o Islã e suas Possíveis 

Implicações para o Diálogo Inter-Religioso demonstrou que a figura de Jesus como um servo 

e um profeta, em ambas as religiões, constitui um esforço possível para a construção do diálogo 

inter-religioso. Mesmo diante da divergência divina da figura de Jesus, pode-se compreender 

como um recurso para o equilíbrio, pois, mesmo com a divergência, vê-se possibilidades do 

diálogo na busca de uma reflexão sazonada.  

Compreendendo que as religiões é um domínio de conhecimento, faz-se necessário 

refletir que as divergências contidas entre as duas religiões, no contexto da Comunidade Árabe 

Aberta de São Paulo, não podem ofuscar o real sentido do diálogo inter-religioso. A pesquisa 

procura dizer com isso que, em nome de um convívio de paz e respeito, a figura de Jesus como 

profeta e servo contribui para o diálogo inter-religioso, ultrapassando as atrocidades históricas, 

as cruzadas, guerras islâmicas e conflitos mundiais referendados por intolerância e 

fundamentalismos, recuperando o respeito que a religião precisa ter pela dignidade humana e 

conclamando da paz mundial. A pesquisa demostra que a figura de Jesus como profeta e servo 

enfoca em linguagem dialogal convergências que aproximam cristãos e muçulmanos. 
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