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Apresentação 

 
Esta edição do InfoReggae apresenta alguns conceitos sobre o Islamismo de uma forma muito 

simples.  

  

No dia seguinte ao atentado terrorista na Revista Francesa Charllie Hebdo, um longo debate nasceu 

nas redes sociais e um diálogo foi se consolidando entre os próprios trabalhadores do AfroReggae. 

  

Havia posts muito magoados com a comunidade mulçumana e havia posts em que se tentava 

defender de forma meio torta o que havia ocorrido no dia 07 de janeiro, na reunião de pauta dos 

Jornalistas da revista Charllie Hebdo. Mas o que ficou evidente foi que existia uma sólida falta de 

infomação sobre o Islã e sobre o mundo mulçumano. 

  

É claro que apenas um InfoReggae não daria conta de responder a todas as dúvidas sobre um 

mundo, uma cultura e uma religião muito distante da realidade brasileira. Mas sabemos da 

importancia de tentar garantir um espaço para que se conheça melhor alguns temas e conceitos. 

  

Optamos por um modelo Editorial que vai tentar explicar as expressões e fontes como se fosse um 

dicionário. 

  

Para cada palavra, frase, expressão ou pergunta buscamos uma fonte confiável para explicar sem 

qualquer preconceito. 

  

O objetivo deste InfoReggae não é defender qualquer conceito, mas dar condições para que se 

conheça um pouco melhor sobre uma religião pouco conhecida no Brasil e sobre a Comunidade 

Mulçumana que tem sofrido um forte preconceito por conta de atentados terroristas que são 

praticados em nome de uma fé, mas que jamais podem ser reconhecidos como um ato de fé. 

  

O AfroReggae, com 22 anos de história, vai continuar trabalhando para mediar conflitos, construir 

pontes entre pensamentos diferentes e seguindo acreditando que o conhecimento e o diálogo são o 

melhor caminho para a paz no mundo. 
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PALAVRAS E EXPRESSÕES 
 

 

Nesta sessão apresentamos os principais termos utilizados quando se fala em Islamismo. Além das 

experessões religiosas, buscamos também esclarecer outros termos que estão relacionadas à 

relgião. Esperamos assim contribuir para o debate que está ocorrendo na atualidade sobre o 

Islamismo e sobre os ataques à revista Charlie Hebdo. Todas as definições foram retiradas de quatro 

importantes fontes: o jornal O Globo, Wikipédia, InfoEscola e Infopédia.  

 
Ala: A palavra “Allah” é a tradução de “Deus” para o árabe, assim como “God” é “Deus” em inglês. 

Corão: O Alcorão (Al-qurʾān, em árabe, Recitação) é o livro sagrado a todo o adepto da religião 

islâmica. Segundo o tradição, é o registro das palavras exatas reveladas por Deus (Allah) por 

intermédio do anjo Gabriel a Maomé  (Mohammad), que o memorizou e ditou aos seus 

companheiros.  

 

(K.S.): Abreviação das primeiras letras de “Kudiça Serroh” (Que Deus o abençoe), um rogo a Deus 

para abençoar a alma sagrada de um líder religioso falecido. 

 
(R.A.): Saudação aos companheiros do Profeta (S.A.A.S.) e dos Ahlul Bait (A.S.), que significa, que 

Deus se compraza deles. 

 
‘Ilm: A obrigação que o muçulmano tem de adquirir conhecimento (ciência) 

 

Abu Bakr: Um dos companheiros do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Adduá ou Duá: Súplica. 

 
Adhan(Azaan): Chamado para oração.É realizado antes das orações para que o muçulmano se 

prepare para ir a mesquita. 

 
Ahlul Mellah: O povo muçulmano. 

 
Aiatolá (derivado do árabe ayat Allah) “o sinal de Deus”: título honorífico de um mujtahid 

(eminente estudioso xiita, considerado capaz de exercer o ijtihad), popularizado no Irã do século XX. 

 
Aisha: Uma das esposas do Profeta Mohammad (S.A.A.S.).       

 
Al Queada: organização fundamentalista islâmica internacional, constituída por células coloborativas 

e independentes que visam reduzir a influência não-islâmica sobre assuntos oslâmicos.  
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Alam al-Mithal (árabe) “O mundo de imagens puras”: região psíquica que é a fonte da experiência 

visionária dos místicos muçulmanos e a sede da imaginação criadora. 

 

Alcorão (árabe) “Recitação”: as escrituras de inspiração divina reveladas ao Profeta Maomé. 

 
Alhamdulillah: Significa a expressão “Graças a Deus” 

 
Allahu Akbar: Deus é maior. 

 
Allahu Allam: Deus sabe mais. 

 
Al-Ulama Al-Mujahidin: Os Líderes Guerreiros. 

 
Ansar: Literalmente significa “Apoiadores”. É o nome dado aos primeiros muçulmanos de Medina, os 

quais apoiaram seus irmãos em fé oriundos de Mecca. 

 
Aqaed: Crenças. 

 

Árabe: Aquele que nasceu em um país de língua árabe, independente de sua religião ou de sua 

filiação política, por exemplo.  

 
As mulheres nos países Islamicos: as mulheres que seguem o islã são guiadas pelas leis primárias 

islâmicas, nomeadamente o Alcorão e o Hadith, assim como pelas demais leis secundárias (que 

tendem a variar de acordo com a tradição islâmica em questão). Em determinadas regiões, além das 

orientações religiosas, as tradições culturais desempenham papel fundamental na conceituação das 

mulheres islâmicas. 

 
Asr: Oração da tarde. 

 
Assalam Alaikum: Que a paz esteja com você (cumprimento islâmico).Pode ser também:Salam 

Walaikum,Salamaleico,Al Salam Wa Alaikum. 

 
Assayed ou Sayyed: Pessoa que possui descendência do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Audho Billah: Peço refúgio em Deus 

 
Ayah: Versículo do Alcorão. 

 
Ayat: Plural de “Ayah”. 
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Badr: Refere-se à primeira batalha contra os incrédulos na região de mesmo nome. 

 
Bahth Al-Kharej: Último curso de graduação religiosa acadêmica. 

 
Baitul Mal: Casa do Tesouro 

 
Balegha: É a idade cujo quando atingida o menino, ou a menina, passam a ser compelidos a cumprir 

suas obrigações religiosas. É de 15 anos lunares para homens e 9 anos lunares para mulheres. 

 
Bani: (Banu):Clã 

 
Bilal: Companheiro do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Caaba (Kaaba): A casa sagrada de Deus, a qual foi reconstruída pelo profeta Abraão (A.S.). 

Localiza-se na cidade sagrada de Meca. 

 
Califado: Forma islâmica de governo que representa a unidade e liderança política do mundo 

islâmico. A posição de seu chefe de Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à 

autoridade política do profeta islâmico Maomé. 

 
Chaabán: O oitavo mês do ano islâmico. 

 
Chahada: consiste numa frase - que deve ser dita com a máxima sinceridade - através da qual cada 

muçulmano atesta que "não há outro deus senão Alá e Maomé é seu servo e mensageiro". 

 
Chám: Atual Damasco, capital da Síria. Região que antigamente correspondia aos atuais Líbano, 

Jordânia, Síria e Palestina. 

 
Chamita: Quem é de Chám. 

 
Charllie Hebdo: é uma revista francesa, publicada semanalmente e que publica cartoons, polêmicas 

e piadas de forma satírica sobre diversos temas, principalmente religiosos. Sua sede, a qual sofreu 

ataques terroristas em 7 de janeiro, fica em Paris.    

 
Coraich: A tribo da qual o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e os sucessores se originaram. 

 
Coraichitas: A tribo da qual o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e os sucessores se originaram. 

 
Cúfa: Uma cidade atual no Iraque 
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Dajjal: O anticristo, o enganador. 

 

Dia de Arafat: O nono dia de Zul Hijjah, do décimo segundo mês do ano Islâmico. Neste dia o 

peregrino deverá permanecer na região Arafat desde o meio dia (religioso) até o por do sol. 

 
Dia do Al-Feter: O primeiro dia do primeiro mês após o Ramadan, que é considerado um dos 

principais festivais religiosos. 

 
Diraya: Ciência e compreensão dos ditos. 

 
Dirham: Unidade monetária. 

 
Dote: É considerado um presente que o homem se comprometerá a dar à mulher que se casa com 

ele. Não necessariamente no ato do casamento. É um dos pilares do casamento, tal que sem ele, o 

casamento é nulo. O valor do dote é estipulado entre as famílias. (ao contrário do que muitos 

pensam, não é a mulher que dá o dote ao homem, mas ao contrário) 

 
Dzuhr: Oração do Meio-dia. 

 
Eid al-Adha: Festa do Sacrifício, a qual marca o fim do Hajj (Peregrinação). 

 
Eid al-Fitr: Festa do desjejum,que marca o fim do Ramadan. 

 
Estado Islamico: designado pela mídia ocidental como Estado Islâmico do Iraque e do Levante 

(EIIL) ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria (EIIS) é um grupo jihadista no Oriente Médio. Em seu 

Estado, auto-proclamado como um califado, afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos 

do mundo11 e aspira tomar o controle de muitas outras regiões de maioria islâmica,2 a começar pelo 

território da região do Levante, que inclui Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Chipre e Hatay, uma 

área no sul da Turquia. 

 
Farídat Assalát: A devoção obrigatória sobre os que oram. 

 
Fátima Assoghra: Filha do Imam Al-Hussein (A.S.). 

 
Fátima Azzahra: A filha única do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). Através dela, e seu esposo, o Imam 

Ali ibn Abi Taleb, temos a descendência do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Fé: é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de 

verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. 
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Fiqh: A Jurisprudência Islâmica. 

 
Gênios: Jen, uma espécie de criação de Deus que não podem ser vistos. 

 
Ghibah(Gheebah): Comentar algo a respeito de uma pessoa que ela não gosta que seja comentado 

entre os outros – fofoca. 

 
Grupo Islâmico Armado: É uma organização islâmica cujo objetivo era derrubar o governo argelino 

e substituí-lo por um estado islâmico. O GIA adotou táticas violentas em 1992, após o governo militar 

anulou a vitória da Frente Islâmica de Salvação, o maior partido de oposição islâmica no primeiro 

turno das eleições legislativas realizadas em dezembro de 1991. Durante seu sequestro em 1994 do 

Voo 8969 do Air France a GIA anunciou "Nós somos os soldados da Misericórdia" 

 
Guerra do Yom Kippur: também conhecida como Guerra Árabe-Israelense de 1973, Guerra de 

Outubro, Guerra do Ramadã ou ainda Quarta guerra Árabe-Israelense, foi um conflito militar ocorrido 

de 6 de Outubro a 26 de Outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes liderados por Egipto 

e Síria contra Israel. O episódio começou com um ataque inesperado do Egipto e Síria. Coincidindo 

com o dia do feriado judaico Yom Kippur, Egipto e Síria cruzaram as linhas de cessar-fogo no Sinai e 

na Colinas do Golã, respectivamente, que vinham capturadas, por Israel, já em 1967 durante a 

Guerra dos Seis Dias. 

 
Guerra dos 6 dias: foi um conflito armado que opôs Israel a uma frente de países árabes - Egito, 

Jordânia e Síria, apoiados pelo Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. O crescimento das 

tensões entre os países árabes e Israel, em meados de 1967, levou ambos os lados a mobilizarem as 

suas tropas. A Força Aérea Israelense lançou um ataque preventivo e arrasador à força aérea egípcia 

que ameaçava atacar Israel. 

 
Guerra Santa: é uma guerra causada por diferenças entre as religiões. 

 
Hachimita: Refere-se àquele que pertence ao clã de Hashim, um dos clãs da tribo de Coraix. O 

Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e sua linhagem pertencem a este clã. 

 
Hadi: Sacrifício. 

 
Hadith Qudsi: Revelações divinas transmitidas pelas palavras do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Hadith: Algum dito do Profeta Mohammad (S.A.A.S.) ou de um de seus sucessores (A.S.). 

 
Hafiz: Pessoa que conhece todos os versículos do Al Quran de cor. 
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Hajj: Peregrinação a Meca com o intuito de realizar e cumprir todas as ações que são obrigatórias 

para completar o Hajj. 

 
Halal: Aquilo que é permitido na religião islâmica.Por exemplo: Iogurte é halal – Iogurte é permitido. 

 
Hamza: O tio do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Haram: Aquilo que é proibido na religião islâmica.Por exemplo: bebida é haram – bebida é proibido. 

 
Hassan ibn Ali (Imam Hassan): Filho do Imam Ali ibn abi Talib (A.S.) e Fátima (A.S.), e segundo 

Imam dos Ahlul Bait (A.S.). 

 
Hégira: O ano islâmico que tem como marco a emigração do Profeta Mohammad (S.A.A.S.) de Meca 

para Medina no ano 622 D.C. 

 
Hijab: Traje da mulher muçulmana.O véu que cobre o corpo,deixando apenas o rosto e as mãos de 

fora. 

 
Hijaz: A atual Arábia Saudita 

 
Hirá: A caverna onde o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) recebeu a primeira revelação alcorânica. 

Localizada na montanha de nome Jabal al-Nur (Montanha da Luz) nos arredores de Mecca 

 
Huris: Criaturas do paraíso. 

 
Hussein ibn Ali (Imam Hussein): Filho do Imam Ali ibn abi Talib (A.S.) e Fátima (A.S.), e terceiro 

Imam dos Ahlul Bait (A.S.). 

 
Yasser Arafat: Líder palestiniano, de nome completo Mohammad Abdel Rauf Arafat al-Qudwa al-

Husseini, nascido em 1929, em Jerusalém, começou cedo a atividade política a favor do seu povo, 

que se via sem território próprio onde localizar uma pátria. 

 
Ijtihad: É a etapa mais alta de um líder religioso. Nela ele retira e conclui as jurisprudências islâmicas 

se baseando no Alcorão Sagrado e na tradição do Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e seus sucessores 

(A.S.). 

 
Ilemás (árabe) “Erudito”: guardiães das tradições jurídicas e religiosas entre sunitas e xiitas. 

 

9 
 



 

Imam: Oficialmente é o título do sucessor do Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e líder da nação, 

igualmente um título dado aos principais líderes Islâmicos, ou também ao Sheikh ou a pessoa que 

lidera a reza. 

 
Imame (árabe) “Líder”: no islamismo, o imame simplesmente conduz as orações da comunidade 

muçulmana. No islamismo xiita, o termo designa os descendentes do Profeta Maomé que possuem 

sabedoria divina e são os únicos guias infalíveis dos fiéis. 

 
Imames: Os 12 sucessores legítimos do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
InshAllah: Expressão que significa “Se Deus quiser”. 

 
Intolerância Religiosa: é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de 

habilidade ou vontade dem reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de outros. Pode-

se constituir uma intolerância ideológica ou política.  

 
Iqámah: Convocação depois do Adhan(Azaan) e antes da oração. 

 
Isha’: Oração da noite 

 
Islã: A palavra islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Alá (Allah, Deus 

em árabe). (Brasil escola) 

 
Islamismo sunita: Ramo majoritário do islamismo, cuja devoção se baseia na Suna do Profeta 

Maomé. Seus adeptos, os sunitas, não diferem dos xiitas em matéria de crença, mas não acham que 

o líder da comunidade muçulmana deva ser um descendente do Profeta Maomé e de seu genro Ali 

ibn Abi Talib. 

 
Islamismo xiita: Ramo minoritário do islamismo, que teologicamente não difere do ramo majoritário, 

o islamismo sunita, mas seus adeptos, os xiitas, acreditam que o líder da comunidade muçulmana 

deve ser um descendente do Profeta Maomé. Os xiitas veneram uma sucessão de líderes 

divinamente inspirados (ver Imame), que descendem do Profeta através de seu primo e genro Ali ibn 

Abi Talib. O Shiah, ou xiismo era o “Partido” de Ali.” 

 
Islamismo: é uma religião abraâmica monoteísta articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos 

seus seguidores como a palavra literal de Deus (Alá), e pelos ensinamentos e exemplos normativos 

(a chamada suna, parte do hadith) de Maomé, considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus. 

Um adepto do islamismo é chamado de muçulmano. 

 
Issa (A.S.): Como o Profeta Jesus (A.S.) é chamado no Alcorão Sagrado. 
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Jahiliyya: Nome dado a época antes do Islam.Considerada a época da ignorância também. 

 
Jalis: Quem se senta ao seu lado. 

 
Jama’a: Aqueles que seguem a verdade, mesmo se forem poucos. 

 
Jihad (árabe) “Luta”:  Conceito essencial da religião islâmica e significa "empenho", "esforço". Pode 

ser entendida como uma luta, mediante vontade pessoal, de se buscar e conquistar a fé perfeita. O 

termo geralmente se aplica a um esforço interior para eliminar maus hábitos ou má conduta na 

comunidade islâmica ou no indivíduo muçulmano. Ao contrário do que muitos pensam, jihad não 

significa "Guerra Santa", nome dado pelos Europeus às lutas religiosas na Idade Média (por exemplo: 

Cruzadas) por mimetismo com o contato com um Islão que, durante 500 anos antes destas, invadira 

metade do mundo cristão. Aquele que segue a Jihad é conhecido como Mujahid. 

 
Jordânia: é um país do Médio Oriente, limitado a norte pela Síria, a leste pelo Iraque, a leste e a sul 

pela Arábia Saudita e a oeste pelo Golfo de Aqaba (através do qual faz fronteira marítima com o 

Egito), por Israel e pelo território palestiniano da Cisjordânia. Sua capital é a cidade de Amã. 

 
Kaaba(Caaba): A casa sagrada de Deus a qual foi reconstruída pelo profeta Abraão (A.S.) e onde é 

realizado o ritual do Tauaf em seu redor na cidade sagrada de Meca. 

 
Kafir: Significa “infiéis”,”infiel”,que são aqueles que não professam o Islam. 

 
Karbalá: Local onde atualmente se encontra a cidade de Karbalá, região onde o Imam Hussein (A.S.) 

e seus companheiros foram massacrados. 

 
Khadija (pronúncia:”Radija”) Al-Kubra: A primeira esposa do Profeta Mohammad (S.A.A.S.), mãe 

de Fátima Azzahra (A.S.). 

 
Khaibar: Nome de uma das guerras na época do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Khalit: Qualquer pessoa que se relaciona conosco. 

 
Khamr: Bebida inebriante. 

 
Khoms: Pagamento obrigatório do muçulmano de um quinto do seu faturamento anual para o profeta 

Mohammad (S.A.A.S.), seus sucessores ou seus vices. 

 
Khorasán: Um estado do Irã. 
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Kifayat Al-Osul: Profundo curso sobre os princípios da Jurisprudência. 

 
Koufr: Descrença,rejeição da fé islâmica. 

 
Kumail ibn Ziad: Um dos companheiros fiéis do Profeta Mohammad (S.A.A.S.) e grande aliado do 

Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.). Muito conhecido pela Du’a Kumail, súplica que possui o seu nome. 

 
Líbano: Localizado na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental, numa região que 

faz ligação entre esse continente e a Europa. Faz fronteira com a Síria ao norte e a leste e com Israel 

ao sul e a oeste com Chipre pelo Mar Mediterrâneo. No cruzamento da bacia do Mediterrâneo, o 

Líbano é uma das regiões de antigas civilizações, como fenícios, assírios, persas, gregos, bizantinos 

e turcos otomanos, sendo que sua rica história formou a identidade cultural única em diversidade 

étnica e religiosa do país. 

 
Liberdade de Expressão: é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos, sem 

a prática de qualquer crime que possa pôr em causa o direito de outrem, sob pena de difundir crime 

em massa através da comunicação social como poder criminoso sob a capa de fé-pública, 

designadamente a injúria e a difamação em abuso de um poder.   

 
Lum’ah: Curso conciso de Jurisprudência Islâmica. 

 
Maa Salama: Fiquem com a paz. 

 
Madraçal: Escola Islâmica,onde Al Quran é ensinado. 

 
Maghrib: Oração do crespúsculo(tardezinha). 

 
Makásib: Profundo curso de Jurisprudência Islâmica. 

 
Malek: Quem te rege por meio dos bens. Como o dono da casa, da loja ou do carro que você aluga. 

 
Malik Achtar: Um dos companheiros mais leais do Imam Ali (A.S.) e comandante das forças do 

Imam (A.S.) em diversas batalhas. 

 
Maomé: Foi um líder religioso e político árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente 

e último profeta do Deus de Abraão. Maomé foi quem recebeu a visita do Arcanjo Gabriel e a partir de 

então profetizou todo o Corão.  

 
Maqam Ibrahim: Ou o local de Ibrahim, que representa o local onde o Profeta Abraão (A.S.) orava. 
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Mariam bent Imran: Maria,mãe de Jesus (A.S.). 

 
Marje’: A autoridade jurídica no Islam. 

 
Martir: é uma pessoa que morre por sua fé religiosa, pelo simples fato de professar uma determinada 

religião ou por agir coerentemente com a religião que possui. No decorrer da História porém, a 

palavra ganhou outros conceitos, como morrer patrioticamente pela liberdade, a independência ou a 

autonomia de um povo, por um ideal social ou político ou até mesmo em uma guerra. 

 
Marwa: Montanha localizada ao lado da Caaba onde é realizado um dos rituais da peregrinação. 

 
MashAllah: Expressão que significa “Benza Deus”. 

 
Masjedol Aqsa: A mesquita do domo da rocha, localizada em Jerusalém, construída pelo profeta Da-

ud (A.S.). 

 
Masjedol Haram: Onde se encontra a Kaaba, na cidade de Meca, Arábia Saudita. 

 
Masjedol Nabbi: A mesquita onde o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) está enterrado, na cidade de 

Medina, Arábia Saudita. 

 
Masjid: Mesquita(lugar onde os muçulmanos rezam). 

 
Meca(Makkah): Cidade sagrada onde o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) nasceu e onde se encontra a 

Kaaba, a casa onde os muçulmanos praticam a peregrinação. Fica na Arábia Saudita 

 
Medina(Madinah): Cidade onde o Profeta Mohammad (S.A.A.S.) está enterrado. Fica na Arábia 

Saudita. 

 
Meerádj: Ascensão do Profeta Mohammad (s.a.a.s.) aos céus no ano 617 D.C. 

 
Mena: Montanha na cidade de Meca, a qual testemunha a realização de um dos rituais da 

peregrinação na sua região. 

 

Mesquita: Uma mesquita é o lugar de culto utilizado pelos seguidores da religião do islamismo, ou 

islã, que frequentemente se referem à mesquita utilizando seu nome em árabe, “masjid”, que significa 

templo.  
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Interior de uma Mesquita em Istambul. Foto: Thales Santos. 

 
Minbar: Púlpito de uma mesquita, de onde se elevam as orações. 

 
Mostanseh: Aquele que pede um conselho. 

 
Mostashir: Aquele que pede uma assistência. 

 
Muhajirin: Literalmente significa “Emigrantes”. É o nome dado aos primeiros muçulmanos de Meca. 

 
Mulçumano: é o termo que designa a pessoa que segue o islamismo. Assim como o se designa o 

evangélico, o espírita, entre outros.  

 
Munkar e Nakir: São os anjos que indagarão ao morto em seu túmulo sobre seus atos, bons ou 

ruins. Munkar é o anjo que registra as boas ações, e Nakir é o anjo que registra as más ações do 

homem, durante sua vida. 

 
Musa ibn Imran (A.S.): Nome do Profeta Moisés (A.S.) em língua árabe. 

 
Mushir: Aquele que da uma assistência. 

 
Mussáfer: Viajante. 

 
Mustahabba: Atos recomendáveis os quais a pessoa é recompensada por realizá-los e não é 

castigado por deixá-los. 

 

14 
 



 

Nahrawan: Uma localidade próxima a Bagdá, onde foi travada a Batalha de Nahrawan, que se deu 

entre as forças aliadas do Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.) e os kharijitas. 

 
Nahw: Gramática. 

 
Naseh: Aquele que dá um conselho. 

 
Nikah: Casamento 

 
Nimrod: O rei e o tirano que viveu na época do Profeta Ebrahim (A.S.) o qual pretendeu cremar o 

mesmo. 

 
Niyeh: Intenção. 

 
Oddha: Período cuja mulher não deve se casar, o qual se inicia após o término do relacionamento 

anterior. Lembrando que para cada tipo de relacionamento há um tempo previsto. 

 
Ohod: Nome da segunda batalha contra os incrédulos nas proximidades de montanha de Ohod. 

 
Omar ibn Al-Khattab: Um dos companheiros do Profeta Mohammad (S.A.A.S.). 

 
Os Gays nos paises islamicos: A homossexualidade é assunto tabu na maioria dos países de 

tradição islâmica. Os únicos cinco Estados do mundo que condenam uma pessoa à morte por ser gay 

são muçulmanos. Na Espanha, por exemplo, onde a maior parte da comunidade islâmica é formada 

por imigrantes de primeira e segunda geração, os preconceitos continuam existindo e levam muitos a 

se esconder. Ao mesmo tempo, as vozes que reivindicam a harmonia entre o Alcorão e a realidade 

homossexual também começam a ser ouvidas. 

 
Palestina: É a denominação histórica dada pelo Império Romano a partir de um nome hebraico 

bíblico a uma região do Oriente Médio situada entre a costa oriental do Mediterrâneo e as atuais 

fronteiras ocidentais do Iraque e Arábia Saudita, hoje compondo os territórios da Jordânia e Israel, 

além do sul do Líbano e os territórios de Gaza e Cisjordânia. 

 
Pedra Negra ou Hajar Al-Asuad: A pedra que em algumas narrações consta que foi enviada junto 

com o profeta Adão após ele ter sido expulso do paraíso. Ele a pediu a Deus como lembrança do 

paraíso. 

 
Príncipe dos Fiéis: Título atribuído ao Imam Ali ibn abi Taleb (A.S.), que em árabe é Amir Al-

Mo’menin. 
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Profeta Muhammad: O Profeta do Islam, e derradeiro dos profetas e mensageiros enviados à 

humanidade. 

 
Profeta: pode significar a pessoa que é capaz de predizer acontecimentos futuros; ou ainda uma 

pessoa que fala por inspiração divina ou em nome de Deus.  

 
Qádi:Juiz 

 
Qíblah: É a direção da Kaaba, a qual os muçulmanos de todo mundo se direcionam no momento das 

orações diárias obrigatórias e recomendadas. 

 
Qiyám: Um dos princípios da oração. 

 
Quemar: Toda a espécie de jogos onde há a aposta. 

 
Qunut: É a suplica não obrigatória a qual é recomendada a sua realização na segunda genuflexão de 

cada oração. 

 
Rabza: Uma região próxima à cidade de Medina para onde o companheiro do Profeta Mohammad 

(S.A.A.S.), Abu Dhar, foi exilado por Uthmān ibn ‘Affān. 

 
Ramadã: ou Ramadan é o nono mês do calendário islâmico. É o mês durante o qual os muçulmanos 

praticam o seu jejum ritual, o quarto dos cinco pilares do Islão. 

 
Revolução Islâmica no Irã: A Revolução Islâmica fez do Irã uma república baseada nos preceitos 

religiosos do islamismo. 

 
Rijal: Biografia dos narradores dos ditos sagrados. 

 
Salat: O Salá, Salat ou Salah refere-se às cinco orações públicas que cada muçulmano deve realizar 

diariamente, voltado para Meca. Há cinco salás diários. É um dos Cinco Pilares do Islão.  

 
Terrorismo: Uso de violência, física ou psicológica, através de ataques localizados a elementos ou 

instalações de um governo ou da população governada, de modo a incutir medo, terror, e assim obter 

efeitos psicológicos que ultrapassem largamente o círculo das vítimas, incluindo, antes, o resto da 

população do território. 

 
Todo Mulçumano é Arabe? Não, muçulmano é um termo que se refere a pessoa que segue os 

preceitos do islamismo. Sendo assim, pessoas do mundo inteiro podem ser chamadas de 

muçulmano, desde que seja um seguidor do islamismo.  
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Um Brasileiro pode ser Mulçumano? Sim, o Islamismo aceita seguidores de todo o mundo, sem 

problema algum. Um brasileiro, um americano, um francês, qualquer pessoa pode se converter ao 

islamismo. 

 

11 de Setembro: ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques 

suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-Qaeda.   

 

 

 

Família Islã. Foto: Thales Santos. 
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UM DEBATE A SER FEITO 

 
 

Todos nós que lidamos no dia a dia com a desigualdade, preconceito e com o horror da guerra 

urbana olhamos para o Atentado a Sede do Semanário Charllie Hebbo com a mais profunda tristeza. 

  

O atentado terrorista que matou 12 pessoas no dia 07 de janeiro de 2015 será uma triste marca da 

história de 2015. 

  

Um debate precisa manter vivo e ativo: O Caminho da Intolerância Religiosa contra o Islã e o 

preconceito contra a comunidade Mulçumana com certeza são caminhos que vão construir outros 

ódios. 

  

O atentado terrorista do dia 07 de janeiro nada tem que a ver com fé ou religião. Ele pode ser 

explicado a partir de um fundamentalismo religioso e político que usam a fé e a religião para explicar 

a barbárie. 

  

O que ocorreu na redação da Charlie Hebbo representa uma forte agressão a liberdade de 

expressão, ao jornalismo crítico e a um mundo livre, mas não foi praticado por uma religião e nem se 

legitima por uma fé. 

  

O que ocorreu no dia 07 de setembro foi um ato criminoso que deve provocar em todos nós um 

processo de reflexão e de debates, mas jamais de ódio ou vingança contra uma religião ou uma 

comunidade que não fizeram parte desta tragédia. 

  

Precisamos debater de forma mais ampla a intolerância religiosa no ocidente contra a fé no Islã como 

se esta fé fosse uma arma terrorista. 

  

Precisamos conhecer melhor e com mais profundidade a religião Islâmica e a cultura Mulçumana. 

  

Não podemos cair na "armadilha" de achar que processar a fé no Islã é o mesmo que defender o 

terrorismo. 

  

Não podemos aceitar que se persiga o povo Mulçumano para que se detenha o terrorismo no mundo. 

  

Temos um longo processo de debates para serem feitos para que possamos entender melhor o que 

ocorre. O AfroReggae está aqui para reafirmar seu mais profundo respeito pelo Islamismo e pelos 

Mulçumanos e para seguir condenando qualquer prática de intolerância religiosa ou étnica e 

sobretudo para repudiar atos terroristas de qualquer espécie no mundo. 
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O que queremos é a PAZ. 

  

O que construímos é a PAZ. 

  

O que buscamos em parceria com todos que chegam a nós é a PAZ. 

  

Por um mundo sem medo e por um mundo com PAZ. 

  

José Junior 
Coordenador Executivo 
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