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Dedicação
Para aqueles que buscam a verdade
sinceramente, honestamente e de mente
aberta!
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Perguntas pré-leitura:

1- O que é essa única mensagem?
2- O que a Bíblia diz sobre isso?
3- O que o Nobre Alcorão diz sobre isso?
4- Qual é o seu ponto de vista sobre o
assunto?
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Direto ao ponto

D

epois da criação de Adão, uma
mensagem única e original vem sendo
repetidamente transmitida para as
pessoas através da história da humanidade.
A ﬁm de recordar as pessoas através desta
mensagem e devolvê-las para a senda reta,
muitos profetas e mensageiros como Adão,
Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad
(que a paz e a bênção de Allah estejam
com eles), tiveram a missão de fazê-la
chegar:
O verdadeiro Deus somente
é único, adorai-O.
E o único (Criador) é aquele
que merece ser adorado.
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O verdadeiro Deus, O Criador
Enviou

Para
transmitir

Adão

Deus é único

Noé

Deus é único

Abraão

Deus é único
Deus é único

Jesus

Deus é único
Deus é único
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Na verdade, Deus enviou esse
grande grupo de mensageiros, entre
outros, com o objetivo de cumprir várias
obrigações, entre elas:
1- Fazer chegar a revelação divina e
divulgar para os seus povos e os seus
seguidores;
2- Ensinar as pessoas o monoteísmo e a
sinceridade na adoração a Deus;
3- Ensinar às pessoas os bons modos
verbais, e práticas para que sigam seus
exemplos no caminho para Deus;
4- Guiar os seus seguidores ao temor a
Deus e à obediência seguindo suas
orientações;
5- Ensinar aos seus seguidores regras da
religião e um nobre comportamento.
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6- Guiar os malfeitores e os politeístas, os
que adoram outros deuses além de Deus
único.
7- Informar às pessoas que elas serão
ressuscitadas depois de suas mortes, e
prestarão contas no dia da ressurreição
segundo as suas ações, neste contexto,
quem crer em Deus único e praticar boas
ações será recompensado com o paraíso, e
quem associá-lO com outras divindades e
desobedecê-lO, o inferno será o seu
aposento.
Certamente, estes Profetas e
Mensageiros foram criados e enviados por
Deus único, somente Ele. Sem dúvida, o
universo e tudo que nele existe articulam a
existência de Deus, o Criador, e
testemunham a sua unicidade, por certo
DEUS É O CRIADOR do universo e de
tudo que nele existe, a partir do ser humano,
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animais e o ar, e é Ele o Criador da morte
e da vida ﬁnita e da inﬁnita.
Na verdade, os livros sagrados dos
judeus, dos cristãos e dos muçulmanos
todos testemunham a existência e a
unicidade de Deus.
Na verdade, a pessoa que busca a
verdade, quando for estudar sobre a
personalidade divina no contexto verídico
na Bíblia sagrada e no nobre Alcorão
consegue distinguir as qualidades que só
dizem respeito a Deus, e distingue-se que
as tais qualidades não se associam com
outros deuses.
Eis aqui algumas destas qualidades:
O verdadeiro Deus é O Criador e não
foi criado.
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O verdadeiro Deus É ÚNICO, não
tem parceiro e não se divide em
vários, não gerou e nem foi gerado.
Deus está longe das imaginações de
suas criaturas, os olhos no mundo
não o vêem.
Deus é inﬁnito, não morre, não se
sacriﬁca e muito menos se
transforma numa das suas criaturas.
Deus é completo, existente por si
mesmo, rico perante suas criaturas,
não necessita de alimento, nem de
bebida e, muito menos de ajuda de
alguém. Porém, as criaturas que
foram criadas por ele é que
necessitam dele.
Deus é único que possui qualidades
elevadas e completas, uma beleza
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e completas, uma beleza que
ninguém a compartilha com ele e
ninguém se parece com ele,
qualidades de comparar e
compartilhar encontramos somente
nas suas criaturas, portanto
ninguém tem o seu exemplo.
É possível usar essas diferenças e
qualidades (e outras qualidades, aquelas
que especiﬁcam a Deus) para
rejeitarmos os sinais de falsos deuses.
Entretanto, deixe-me voltar a
pesquisa única acima citada e procurar
algumas evidências da Bíblia e do nobre
Alcorão, aquelas que certiﬁcam a
unicidade de Deus.
Mais antes porém gostaria de vos associar
nesta idéia.
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Alguns cristãos podem se
admirar: ‘‘É óbvio que
Deus é um só. Nós
acreditamos nisso.
Então qual é a questão?’’

Contudo, baseado numa grande
quantidade de leitura e estudando materiais
sobre o cristianismo e conversando com
muitos cristãos cheguei a conclusão que a
percepção deles de um Deus inclui:
1- Deus pai.
2- Deus ﬁlho.
3- Deus espírito santo.
Decerto, a intuição simples e o
raciocínio são os que conduzem o
pesquisador deste tema às seguintes questões:

Uma Única Mensagem!

Qual é o signiﬁcado do termo ‘‘DEUS
é ÚNICO’’, e em contra partida vocês
dizem que são TRÊS DEUSES?
Será que Deus é UM em TRÊS ou
TRÊS em UM??
Ademais, segundo algumas crenças
cristãs, os três deuses exercem funções
diferentes e têm formas distintas também,
assim como vêem:
1. Deus pai = é o criador
2. Deus ﬁlho = é o salvador
3. O espírito santo = é o conselheiro
Pensar que o cristo é ﬁlho de Deus ou
é o próprio Deus ou então metade de
Deus, contradiz por completo o que as
evidências na Torá e na Bíblia dizem,
pois as evidências nesses dois livros
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dizem que ninguém vê Deus neste mundo:
‘‘JAMAIS ESCUTAI A VOZ DELE
E NEM VEREIS O ROSTO DELE.’’
{João, 5: 37}
‘‘A QUEM NINGUÉM VIU NEM
PODE VER.’’ {I Timoteo 6:16}
‘‘NÃO PODERÁS VER A MINHA
FACE, PORQUANTO HOMEM
NENHUM VERÁ A MINHA
FACE, E VIVERÁ.’’ {Êxodo 33:20}

Segundo essas evidências bíblicas, me
pergunto com toda sinceridade e
honestidade: como juntar entre os que
dizem "Jesus é Deus" e as evidências do
livro sagrado e, as evidências que dizem
que certiﬁcam que ninguém viu Deus e
ninguém ouviu a sua voz?
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Será que os judeus não viram naquele
tempo; E os familiares de Jesus e os
seguidores, não VIRAM o Jesus cristo, (o
Deus ﬁlho como crêem alguns deles!) e
não OUVIRAM a sua voz?
Como a Torá e Bíblia certiﬁcam que
Deus não é visto e nem é ouvido por
ninguém, e depois encontramos quem crê
em Jesus visto na sua pessoa, ouvido a sua
voz que é o próprio Deus ou ﬁlho de Deus?
→ Será que na verdade existe um segredo
ocultado correlação a verdade divina?
Por certo, a Torá certiﬁca o contrário
daquilo que nos reportam de Deus. Diz:
‘‘Certamente eu sou o Senhor, não existe
outro Deus além de mim. E decerto que
não falei em segredo e não ﬁz o meu
objetivo ocultado....de certeza sou o Deus e
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por certo falo a verdade e,certamente
divulgo o que é verdade.’’{Isaías 45:19}

Então,
qual é a verdade?
Por favor releia o versículo
e pense sobre
isso!

Então, vamos fazer juntos uma viagem
à procura da verdade divina na Bíblia e no
Nobre Alcorão.
No ﬁm dessa jornada e após a vossa
crítica, sincera, honesta e meditativa leitura
desse livreto e, particularmente, nos
versículos e nas evidências citados abaixo,
gostaria de saber suas reações e observações.
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Para ser o mais objetivo possível, citei
os versículos sem nenhum comentário.
Por favor leia os seguintes versículos
CUIDADOSAMENTE,
CRITICAMENTE e
SEM NENHUM PRECONCEITO.

O Deus único e verdadeiro na Bíblia
(antigo testamento):
‘‘Ouça ó Israel: O Senhor, nosso Deus,
é o único Senhor.’’ {Deuteronômio 6:4}
‘‘O Deus único não nos criou e
sustentou para nós o espírito da vida?’’
{Malaquias 2:15}
‘‘Para que o saibais e acreditais em
mim e para que sabeis que eu sou o
mesmo e que, antes de mim nunca
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existiu outro deus e, jamais existirá
outro depois de mim. Eu, eu sou O
Senhor e, não há nenhum salvador
fora de mim.’’ {Isaías 43:10-11}
‘‘Eu sou o primeiro e, eu sou o último,
não existe outra divindade fora de mim
e, nem igual a mim.’’ {Isaías 44:6}
‘‘Por ventura não sou eu o Senhor?
Pois não existe outro Deus fora de
mim; Justo e Salvador. não há além de
mim!....Volte a mim e sereis salvos…
diante de mim se dobrará todo joelho.’’
{Isaías 45:21-23}
ESSES SÃO APENAS ALGUNS
VERSÍCULOS DO
VELHO TESTAMENTO
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Você pode pensar em
outros similares?
O Deus único e verdadeiro na Bíblia
(novo testamento):
‘‘Bom mestre, que bem farei para
conseguir a vida eterna? E ele(Jesus)
disse-lhe: por que me chamas bom?
Nao há bom, senão um só, Deus.’’
{Mateus 19:16-17}
‘‘E a vida eterna é esta: que te
reconheçam, a Ti só, por Deus único
e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste.’’ {João 17:3}
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‘‘Adorai a Deus, Deus vosso e prestai
a servidão somente para ele.’’
{Mateus 4:10}
‘‘Ouça ó Israel: O senhor, nosso Deus,
é o Único Senhor.’’ {Marcos 12:29}
‘‘Porque há um só Deus, e um
mediador entre Deus e os homens, Jesus
Cristo, homem.’’ {I Timóteo 2:5}

Você pode recordar outros
versículosonde diz que
DEUS É UM?
(E NÃO TRÊS!)
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O Deus único e verdadeiro no
Alcorão:
‘‘Dize: Ele é Deus, Único. Deus, O
Absoluto. Não gerou e nem foi gerado.
E ninguém é igual a ele.’’ {114:1 a 4}
‘‘ … n ã o e x i s t e d e u s s e n ã o E u ;
a d o r a i - M e . ’’ { 2 1 : 2 5 }
Com efeito, são renegadores da Fé os
que dizem: 'Por certo, Allah é o
terceiro de três'. E não há deus senão
um Deus Único. E, se não se
abstiverem do que dizem, em verdade,
doloroso castigo tocará os que, entre
eles, renegam a Fé. {5:73}
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Há outro deus junto de Allah(Deus)?
Não! Mas a maioria deles não sabe.
{27:61}
Há outro deus junto de Allah?
Sublimado seja Allah, acima do que
idolatram. {27:63}

‘‘Há outro deus junto de Allah?
Dize: 'Trazei vossas provanças se
sois verídicos.’’ {27:64}
De fato, essa mensagem alertando
sobre a unicidade de Deus
(tawhid em árabe) é o principal
tema no Alcorão.
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Conclusões
Estes versículos assim como centenas
de outros similares que são provas na
Bíblia e no nobre Alcorão certiﬁcam essa
única e eterna mensagem de que Deus é
único e somente UM. ‘‘Olhai para mim,
e sereis salvos, vós, todos os termos da
terra; PORQUE EU SOU DEUS, E
NÃO HÁ OUTRO.’’{Isaías 45:22}
A Bíblia não somente aﬁrma que
DEUS é somente UM como também
revela que Deus, O Criador é o único
Salvador. ‘‘..Antes de mim deus nenhum
se formou, e depois de mim nenhum
haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de
mim não há Salvador.’’ {Isaías 43:10-11}
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Então, de acordo com essa
aﬁrmação, todos os supostos deuses ou
divindades como Jesus, o Espírito
Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna
ou Buda não são nem deuses nem
manifestações do ÚNICO
VERDADEIRO DEUS.
Foi por causa dessas falsas crenças
e de os Judeus adorarem outros deuses que
‘‘a ira do Senhor se acendeu contra
Israel’’{Números 25:3}. Da mesma forma,
Moisés destruiu o bezerro de ouro.
Por outro lado, os Essenes,
suportaram o castigo e humilhação, por
ter acreditado na unicidade de Deus e por
ter rejeitado adulterar os ensinamentos
monoteístas de Jesus (a uniﬁcação divina)
e também por ter rejeitado a inovação da
trindade, aquela que surgiu através de
Paulo e os seus seguidores.
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Resumindo, todos os profetas de Deus,
incluindo Adão, Noé, Abraão, Moisés,
Jesus e Mohammad foram enviados pelo
mesmo Deus, O Criador para transmitir a
mesma mensagem:
O verdadeiro Deus é somente UM.
Adorai-O SOMENTE e sigais
Seus mandamentos.
Uma vez que a Mensagem dos Profetas
e mensageiros é única, então a religião
deles é única também. Entretanto, qual é
a religião destes Profetas e Mensageiros?
Submissão a vontade de Deus é a
essência da mensagem desses profetas. Essa
palavra SUBMISSÃO quer dizer ISLAM
em árabe.
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O Alcorão conﬁrma que 'Islam' é a
verdadeira religião de todos os profetas e
m e n s a g e i ro s d e D e u s . E s s e f a t o
alcorânico é também encontrado na
própria Bíblia.

Finalmente, para alcançar a salvação,
nós precisamos aceitar e acreditar na
mensagem mencionada acima de bom
grado e de todo o coração. Ainda assim,
fazer isso não é o suﬁciente! Temos de
acreditar em todos os verdadeiros profetas
de Deus(incluindo o profeta Muhammad)
e seguir sua verdadeira orientação e
ensinamentos. Essa é a porta para a
felicidade, a vida eterna!
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Então, se você é um buscador sincero
da verdade e amante da salvação, você
pode querer considerar isso AGORA, antes
que seja tarde demais! ANTES DA
MORTE! Isso pode ser em breve! Quem
sabe?!

Mais uma coisa…
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Uma última reﬂexão

Aqueles que são sinceros,
honestos, sérios, objetivos e
mente-aberta em procurar a
verdade, e após pensar
criticamente sobre essa única
mensagem, podem se
questionar:

Então, o que é a verdade?
O que eu posso fazer?
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Você PODE acreditar no seu único
verdadeiro Deus(Allah), acreditar
em Seu último mensageiro, e
proferir o seguinte:
Testemunho que não há outro deus,
digno de adoração, exceto O Único
Deus(Allah) e que Muhammad é o
mensageiro de Deus(Allah).

Esse testemunho é o primeiro
passo para o caminho da vida
eterna e a verdadeira chave do
Paraíso.
Se você decidir tomar esse caminho; você pode procurar seu
amigo muçulmano, um centro islâmico ou a mim(ﬁcarei
muito feliz em ajudar).

Sim, você pode fazer isso!
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Breve deﬁnição dos maiores termos
islâmicos:

Allah
O nome próprio do único verdadeiro Deus,
O Criador. Allah é o verdadeiro Deus de
toda a humanidade (Judeus, Cristãos,
Muçulmanos, Hindus, etc).

Muhammad
O último profeta do único verdadeiro Deus
(Allah)

Islam
Submissão à vontade do Criador, o
verdadeiro Deus(Allah). Somente se pode
atingir a real felicidade e paz da mente
sujeitando-se à submissão e obediência do
verdadeiro Deus.

Muslim
Aquele que se submete à vontade do
verdadeiro Deus, Allah(o Criador).

Alcorão
A Palavra de Deus revelada ao Profeta
Muhammad.
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Escritos e Obras do Autor
I. Um passo a passo da série buscando a verdade
(seguindo uma erudita e comparativa abordagem)
1.Quem é Ele?
2.Qual é a Sua Natureza?
3.Uma única mensagem!
4.O que é a verdade?
5.O que deu errado?
6.Voce já descobriu a verdadeira beleza?
7.O ABC do Islam.
8.O que vem depois?
II. Próximos escritos:
Chave ﬁnal do sucesso e felicidade!
Uma carta para Janet!
Porque 'nós'?
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