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Islam significa conhecimento, tolerância e paz 
 
As Salaamu Aleikum ua Rahmatulah ua Barakatuh! 
(Que a paz, a misericórdia e as benções de Allah estejam com todos vocês) 
 
Ao iniciar qualquer ato considerado importante e essencial, um muçulmano 
tem a obrigação de dizer: bismillahir ar rahmanir rahim, ou seja, “Em Nome 
de Deus, o Clemente, o Misericordioso”. Essa expressão está no início de 113 
das 114 suratas do sagrado Corão. Ela contém dois dos mais sublimes nomes 
de Allah: O Clemente, o Misericordioso. Clemência e Misericórdia, atributos 
que fazem com que Allah nos agracie, tolere e oriente, apesar das nossas 
imperfeições, das nossas desobediências, da ignorância e da relutância 
humana em aprender sobre o bem, sobre nós mesmos e sobre Ele. 
 
Um muçulmano é um crente do Islam, palavra árabe cuja raiz semântica é 
Salaam, ou seja, paz. Islam, em uma tradução livre do seu significado, 
também pode ser entendida como “submissão a Allah”.  
Ao declarar: Achadó le ilê illalah, achadó anna Muhammad rasullulah, ou 
seja, “Testemunho que não há divindade além de Allah, testemunho que 
Muhammad é seu profeta”, qualquer pessoa se torna um muçulmano, desde 
que,  com essa declaração, ele queria expressar de forma sincera e espontânea, 
que deseja se submeter à Allah e se comprometer a seguir o que Ele revelou 
como certo para os humanos, através dos livros sagrados, com especial 
destaque ao Corão, e para isso vai se espelhar nas ações e exemplos dos 
profetas, com especial atenção a Muhammad (saas).  
 
Allah, no Sagrado Corão, define qual o credo correto para um muçulmano: 
“Cremos em Deus e no que nos foi revelado e no que foi revelado a Abraão e 
a Ismael e a Isaac e a Jacó e às tribos, e no que foi  autorgado a Moisés e a 
Jesus e aos profetas pelo Seu Senhor. Não fazemos distinção entre eles, e a 
Ele nos submetemos”. (Surata Al Bacará – 136) 
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O noticiário mostra todos os dias atos de intolerância, agressões, assassinatos, 
abusos relacionando-os às motivações religiosas. Há quem use o sagrado 
Corão; como outros citam a Torá judaica e até mesmo quem recorra aos 
Evangelhos e outros livros do Novo Testamento cristão para tentar justificar 
porque recorrem e agem com violências, mas a verdade dos conflitos é apenas 
uma. Na Palestina, no Iraque, no Paquistão e no Afeganistão, no Meio Oeste 
norte-americano, nas economias desenvolvidas da Europa Ocidental, na Ásia 
Central, no Norte da África...Em todos os cantos onde homens violentos 
alegam agir em nome de Deus, na verdade agem em nome de um projeto 
humano, um projeto político de poder. 
 
Avanços tecnológicos, descobertas da sociologia e da psicologia das massas, 
técnicas de marketing, ferramentas da comunicação e outras coisas mais 
facilitam, hoje, enormemente, o planejamento e a execução desses projetos. 
Ainda assim, nada é mais eficaz para viabilizar a aceitação desses projetos, 
principalmente junto às camadas mais desinformadas, mais espoliadas, mais 
oprimidas e discriminadas da população, do que revesti-los com duas ou três 
noções distorcidas sobre uma religião.  
 
Se fizermos uma leitura atenta e não preconceituosa das mensagens reveladas 
por Allah aos Seus mensageiros, concluiremos que não há nada de errado com 
elas. O Corão, a Torá, os Evangelhos, os Vedas, o livro de Buda... Nenhum 
deles nos fala da impossibilidade de hindus, budistas, judeus, cristão e 
muçulmanos conviverem em paz e harmonia. Todas essas mensagens ensinam 
que devemos evitar disseminar a discórdia, as agressões, a incompreensão, as 
injustiças, a fraude, a corrupção entre os homens. Conhecimento, tolerância e 
paz são as principais armas que devemos buscar para nos contrapormos aos 
projetos que usam a religião, indevidamente, como um instrumento de 
conquista do poder. 
 
No que respeita aos muçulmanos, quem procurar ler mais do que o noticiário, 
vai perceber que a busca pelo conhecimento, no diálogo incessante com outros 
povos e religiões, é uma marca indelével na história do Islam. Um hadice do 
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Profeta Muhammad (saas) nos exorta: “procure o conhecimento, mesmo que 
ele se encontre na China. Ele é o caminho que leva às portas do Paraíso”.  
 
Quem se aproximar de um muçulmano corretamente guiado há de perceber 
que ele é alguém que trabalha diligentemente e sinceramente para aprender 
como se entregar a Allah e não em dizer aos outros como fazer isso. Allah, no 
Sagrado Corão, afirma: “não há compulsão na religião” (Surata Al Bacará -
256) 
 
Quem segue os ensinamentos contidos no sagrado Corão, há de se lembrar, 
sempre, da advertência que Allah faz àqueles que desejam ser contados entre 
os seus: “Os servos do Clemente são aqueles que andam pacificamente pela 
terra e, quando os ignorantes lhes falam, dizem: Salaam” (Surata A’Nur – 
63). Talvez ninguém, com exceção do Rasulullah, tenha melhor compreendido 
esse versículo que Ibn Arabi – filosofo, poeta e mistico andaluz do Islam, que 
viveu entre os séculos XII e XIII do calendário gregoriano – ao escrever: 
 
Meu coração tornou-se capaz de qualquer  forma: 
É um pasto para gazelas e um convento para monges cristãos, 
Um templo para os ídolos e a Caaba do peregrino 
As tábuas da Tora e o Corão 
Sigo a religião do Amor: para onde quer que sigam seus camelos 
O Amor é a minha religião e minha fé. 
 
As Salaamu Aleikum ua Rahmatulah ua Barakatuh! 
(Que a paz, a misericórdia e as benções de Allah estejam com todos vocês). 
 
Obrigado! 
 
Carlos (Khalid Musa) Peixoto 
14/05/2009 – No lançamento do Fórum Potiguar do Diálogo Inter Religoso 


