
ÁRABES: UMA CIVILIZAÇÃO, UM 
PROFETA, UMA NOVA RELIGIÃO
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Arábia Pré-Islâmica

✓Península Arábica – desértica
✓Tribos Urbanas – Meca e beduínos no interior: ambos 

politeístas
✓Maomé – Unificação da Arábia – entra em conflito com

os coraixitas que controlava Meca
✓Pregações monoteístas – perseguições – Fuga de

Meca para Medina (início do calendário árabe)
622 do nosso calendário.

✓A conquista de Meca por Maomé permitiu a unificação
política e religiosa árabe em torno do Islamismo

✓O Islamismo tem por base o Corão (ou Alcorão), sofreu
influência do Cristianismo e do Judaísmo



ARÁBIA PRÉ-
ISLÂMICA



Meca

CAABA: 
construção 
que guarda 
a Pedra
Negra,
considerada
sagrada



CARACTERÍSTICAS DA RELIGIÃO 
MUÇULMANA

O CORÃO ou ALCORÃO – livro
sagrado dos muçulmanos.
Tem 114 capítulos e mais de 6
mil versículos que orientam a
vida dos islâmicos: contém
ensinamentos religiosos, regras
de conduta cotidiana e até
temas científicos.



Os pilares do Islã

◼ Crer em um único Deus e aceitar que Maomé
é seu profeta;

◼ Rezar cinco vezes ao dia, voltado em direção
à Meca.

◼ Dar esmolas e ser generoso com os pobres;

◼ Jejuar durante o dia no mês do Ramadã (no
nosso calendário 1º. de setembro a 20 de
agosto)

◼ Ir a Meca ao menos uma vez na vida.



O Alcorão, também conhecido como Corão, que literalmente tem o
significado de “a recitação” é o livro sagrado do Islamismo, como é
a Bíblia para os Cristãos. Os muçulmanos, seguidores de tal
escritura, creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus ou Alá,
como o chamam.
Frase 1: “Fala a verdade, mesmo que ela esteja contra ti”
Frase 2: ”Alguns homens se esquecem de tudo, menos de serem 
ingratos.”
Frase 3: ”Vá em busca do que o tiver inspirado e seja paciente”
Frase 15: “Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e
pessoas, em troca do Paraíso. Combaterão pela causa de Deus,
matarão e serão mortos” - Surata 9:111.
Frase 16: “se um livro pudesse por as montanhas em marcha ou
fazer a terra rachar ou os mortos falarem, esse livro seria o Alcorão”
Frase 21: Deus não muda o destino de um povo até que o povo
mude o que tem na alma.
Frase 23: “Retribui o mal com o bem, e eis, aquele entre o qual e
vós houvesse inimizade, se tornaria vosso sincero amigo.”



Mesquita Azul e Istambul - Turquia

Mesquita al-Haram – Arábia Saudita

OS TEMPLOS: AS MESQUITAS – Locais onde os muçulmanos se 
encontram para orar



Cultura
◼ Tradução para o árabe dos filósofos gregos.

◼ Na matemática – desenvolveram o algarismos
arábicos, a álgebra e a trigonometria.

◼ Na literatura – obras As mil e uma noites, um livro
que mistura histórias da Índia, da Pérsia e da Ásia.

◼ Na química – métodos ainda hoje utilizados como a
sublimação, a cristalização e a destilação. Levaram ao
desenvolvimento do sabão, de cosméticos e do
vinagre.

◼ Na medicina – doenças foram descritas e tratadas,
conhecimento da anatomia humana e das funções do
organismo.



LEMBRAR: NEM TODO ISLÂMICO É ÁRABE. 
NEM TODO ÁRABE É ISLÂMICO.








