
Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso

A História  sagrada que contarei aconteceu há muito  tempo atrás.  Antigamente,

viveu  nessa  terra  um  homem  religioso  chamado  Imran,  que  era  responsável  pelas

orações do templo sagrado. Quando já estava na fase adulta casou-se com uma mulher

com muitas virtudes chamada Rana. 

Rana tinha uma irmã que era casada com um grande profeta, muito respeitado por

seu povo, seu nome era Zacarias. Depois de um tempo de casada, Hana descobriu que

estava grávida, e sua primeira ação foi consagrar a Deus o fruto de seu ventre. No dia em

que teve seu bebê, Hana disse: “Oh meu Senhor,  tive uma menina, eis que a chamo de

Maria.”

Hana pede a Deus que proteja Maria e também toda a sua descendência contra as

forças do mal. Maria era uma menina doce e obediente e foi educada no templo sagrado,

assim como sua mãe havia desejado. Quem cuidou da educação de Maria no templo foi o

profeta Zacarias, casado com sua tia.

Cada vez que Zacarias visitava Maria onde ela rezava, percebia que sempre tinha

muitas frutas deliciosas em sua volta. Então Zacarias lhe pergunta: “De onde vem isso

Maria?”  E Ela responde: “De Deus o Altíssimo!”

Um dia no oratório onde Maria rezava, apareceu um homem.  Com medo,  Maria

perguntou: “Quem é você? O que quer de mim?”

Ele responde: “Sou o Mensageiro de teu Deus, e ele me enviou para dizer que

terás um menino abençoado.” Este homem era o Arcanjo Gabriel com a forma de um

homem visível.

Maria então começa a falar com Deus: “Oh meu Senhor, como poderei ter um filho

quando nenhum homem me tocou?” Deus então responde: “Deus cria o que lhe apraz,

quando determina algo, bastar dizer Se, para que Seja.”

Os dias se passaram e os sinais começaram a aparecer em Maria,  seu ventre

cresceu e  sua ansiedade também, Maria  era pura  e não sabia  como lidar  com essa

situação. Então Maria Clama: “Oh Meu Deus, me ajude, sou fiel a ti, facilite as coisas para

mim!”

Maria então foi para um lugar distante da Cidade, longe de todos. Quando chegou



a hora do parto, Maria se sentou debaixo de uma árvore chamada tamareira. Esta árvore

estava seca, sem frutos, e ali  deu a luz a seu filho Jesus (Que a Paz e as bênçãos

estejam com Ele). Por um momento Maria ficou triste, pois não sabia o que fazer. No

mesmo instante ouviu uma voz que a chamava:

-  Maria, Não te atormentes, porque eu sou o teu Senhor,  fiz correr um riacho a

teus pés, sacuda o tronco dessa tamareira que caíra sobre ti frutos maduros e frescos,

beba e se alimente para ganhar forças. Consola-te,  e se vires algum humano, faze-o

saber que fizeste um voto de jejum a Deus, e que não podes falar com pessoa alguma.

Depois de alimentada e mais calma, pegou seu filho e regressou a sua Cidade.

Quando apareceu todos ficaram surpresos e ao mesmo tempo revoltados. Perguntavam:

“Maria, o que é isso? O que está carregando?” Outros afirmavam: “Você cometeu um

grande pecado, como pode fazer isso?”

Maria  com muito  sofrimento  não respondia,  cumprindo a  ordem de Deus,  mas

estendia  sua  mão  apontando  para  seu  Filho.  Zangados  as  pessoas  falavam:  “Como

falaremos com um bebê recém-nascido?”

Então, como está escrito no sagrado Alcorão, Jesus falou ainda bebê em defesa de

sua  mãe.  Quem  ouviu  ficou  sem  folego,  e  tiveram  a  certeza  da  missão  que  Jesus

cumpriria. 

Para os Muçulmanos, Jesus foi  um grande profeta, operou milagres,  sabia das

coisas desconhecidas com a permissão de Deus. Recebeu o evangelho aos 30 anos de

idade, confirmando muitas coisas que havia na Tora.

Jesus pregava para multidões e seus discípulos o seguiam em todos os lugares.

Alguns  diziam  que  seus  milagres  eram  truques  e  não  passavam  de  magia.  Outras

pessoas, que não gostavam dessas pregações, começaram a persegui-lo. Foi então que

o rei determinou que os soldados o matassem. Mas Deus protegeu Jesus, o levando para

o céu. Um de seus discípulos ficou em seu lugar, e Deus o fez parecer-se com Jesus. Foi

esse discípulo que os soldados capturaram e crucificaram. 

Para  os  Muçulmanos,  Jesus  voltará  no  fim  dos  tempos  e  chamara  todas  as

pessoas a seguirem a religião do Profeta Mohammad - esse anuncio foi feito pelo próprio

Jesus. O profeta Mohammad (Que a paz e as bênçãos estejam com Ele) colocou Maria, a

mãe do profeta Jesus entre as 4 melhores mulheres do mundo. 



Assim, fica aqui nessa história sagrada, o exemplo de Maria, sua fé e confiança em

Deus acima de tudo e em qualquer situação. Fica também o amor do profeta Jesus em

Deus e na humanidade, aceitando sua missão profética, deixando o exemplo de amor ao

próximo. 

Assalama Aleikum 

(Que a Paz de Deus esteja com todos!)


