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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.



Os re la tos do Na tal no Alco rão (Sura 19,1-38; 3,35-49)
Pos si bi li da des e li mi tes de um diá lo go en tre cris tãos e mu çul ma nos

Karl-Jo sef Kus chel

A re la ção entre cris tãos e mu çul ma nos é qua se di -
a ri a men te pre ju di ca da por fa tos po lí ti cos pelo mun do
afo ra. Por isso, é im por tan te re fle tir so bre os fun da men -
tos que des de sem pre de ter mi nam a re la ção da Cris tan -
da de e do Islã, ou seja: a Bí blia he bra i ca, o Novo Tes ta -
men to e o Alcorão.

Não foi por nada que, em sua vi a gem à Tur quia, em
2006, o Papa Ben to XVI lem brou as mu i tas afi ni da des e ele -
men tos co muns en tre cris tãos e mu çul ma nos. “Cris tãos e
mu çul ma nos per ten cem à fa mí lia da que les que crê em num
só Deus e que, de acor do com suas pró pri as tra di ções, de ri -
vam sua des cen dên cia de Abraão. Esta uni da de hu ma na e
es pi ri tu al em nos sas ori gens e nos sa de ter mi na ção exi ge
que nós bus que mos um ca mi nho co mum”. Em ou tu bro de

2007, apa re ceu um do cu men to sin gu lar na his tó ria mu çul -
ma no-cris tã, subs cri to por 138 au to ri da des de todo o
mun do is lâ mi co. Pro gra ma ti ca men te é aí re al ça do o du plo
man da men to do amor (a Deus e ao pró xi mo) como “base
co mum para todo fu tu ro diá lo go in ter-re li gi o so”.

Quan do se es tu dam as even tu a is Escri tu ras Sa gra -
das, são fe i tas sur pre en den tes des co ber tas. É pou quís si mo 
co nhe ci do en tre cris tãos que, no Alco rão, são as su mi das
tra di ções bí bli cas em es pan to sa am plitude e pro fun di da -
de: Tra di ções referen tes a Abraão, Noé, Mo i sés, até Je sus 
e Ma ria. Sim, pre ci sa men te o “Re la to de Na tal”, as his tó -
ri as do nas ci men to de Je sus se es pe lham no Alcorão de
ma ne i ra am pla men te ex plí ci ta – e isso em duas Suras: na
Sura 19, re ve la da em Meca, e na Sura 3, re ve la da pos te -



ri or men te em Me di na. Uma com pa ra ção com os dois re -
la tos do nas ci men to em Ma te us e Lu cas é pal pi tan te. Pre -
ci sa men te, nes tes dois re la tos, po dem ser tra ba lha dos
com toda cla re za as pectos co muns e di fe ren ças na fé dos
cris tãos e mu çul ma nos.

1. Os tex tos de Na tal no Novo Tes ta men to

Mu i tos as pec tos da Tra di ção ain da es tão em cur so 
e ain da não foram fi xa dos em tra di ções nem ci men ta dos
em re la tos, quan do, no Novo Tes ta men to, tra ta-se do
nas ci men to do Na za re no. Os evan ge lis tas Mar cos e João
não co nhe cem re la tos do nas ci men to, como tam bém não 
os co nhe ce o após to lo Pa u lo. Em toda a li te ra tu ra epis to -

lar ne o tes ta men tá ria, não há pa la vra a este res pe i to. So -
men te os evan ge lhos de Ma te us e de Lu cas co nhe cem
tra di ções do nas ci men to, mas as apresentam de uma for -
ma que ain da per mi te re co nhe cer o ca rá ter de mo bi li da -
de das tra di ções. O sim ples fato de que há duas his tórias
di fe ren ci a das do nas ci men to su bli nha isso.

Em fun ção de ob je ti vos prá ti cos, com mu i ta fre -
quên cia, a ins tru ção re li gi o sa har mo ni zou e sin te ti zou no
pas sa do es sas his tó ri as bas tan te di ver si fi ca das, re u nin do
os di ver sos re la tos numa se quên cia har mô ni ca, na qual

um tex to com ple men ta va o ou tro da me lhor ma ne i ra
pos sí vel. O que fal ta va em Ma te us era com ple men ta do
em Lu cas e, onde Lu cas não trans mi tia algo, en tra va Ma -
te us. Re sul ta va as sim um todo apa ren te men te se gu ro e
fir me: De Lu cas se ha u riu a pré-his tó ria do nas ci men to de 
Je sus: ocor rên ci as em tor no de João Ba tis ta e de seus
pais Isa bel e Za ca ri as (como a pu ni ção de Za ca ri as com a
mu dez por ca u sa de sua des cren ça). De po is, a apa ri ção
do ar can jo Ga bri el di an te de Ma ria, em Na za ré, com o
anún cio do nas ci men to. Con jun ta men te, a vi si ta de Ma -
ria à casa de Isa bel. De po is, o nas ci men to de João e a
sus pen são da pu ni ção de Za ca ri as. E che ga en tão o re -
cen se a men to sob Au gus to e a con se quen te vi a gem de
Ma ria e José de Na za ré a Be lém. O nas ci men to de Je sus,
a apa ri ção dos an jos aos pas to res e a ho me na gem dos

pas to res. De Ma te us é ago ra in se ri da a ho me na gem dos
Ma gos, a fuga ao Egi to e a mor tan da de das cri an ças em
Be lém, e de po is a mor te de He ro des, bem como o re tor -
no do Egi to e a mo ra dia em Na za ré. Lu cas, por sua vez,
nar ra a cir cun ci são le gal men te pres cri ta da cri an ça oito
dias após seu nas ci men to, e de po is ain da uma “pu ri fi ca -
ção” de Ma ria no Tem plo de Je ru sa lém, qua tro se ma nas
mais tarde, com a aparição de um velho senhor de nome
Simão e de uma profetiza de nome Ana, antes de a
família retornar a Nazaré.
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Esta “har mo ni za ção dos Evan ge lhos” omi te evi -
den te men te as di fe ren ças entre am bas as tra di ções ne o -
tes ta men tá ri as e tam bém as con tra di ções en tre elas, e,
aci ma de tudo, tam bém o res pec ti vo per fil te o ló gi co. Por -
que, após uma le i tu ra mais aten ta, é qua se im pos sí vel
não per ce ber que am bos os re la tos se dife ren ciam con si -
de ra vel men te um do ou tro em mu i tos de ta lhes. Há di fe -
ren ças na Ge o gra fia e na Cro no lo gia (das qua is não fa rei
men ção par ti cu la ri za da). Mas tam bém há dife ren ças na
com po si ção es tru tu ral, com con se quên ci as para o res -
pec ti vo per fil te o ló gi co.
1) Ma te us si tua uma ár vo re ge ne a ló gi ca de Je sus bem no

iní cio de seu re la to do nas ci men to (1,1-17), Lu cas, po -
rém, o si tua no fi nal, pou co an tes da vida pú bli ca de
Je sus, quan do ele já tem trin ta anos de ida de

(3,23-28). Mais ain da: Ma te us, como judeu-cris tão,
por ra zões mes sianoló gi cas, tem in te res se em co nec tar 
a ár vo re ge ne a ló gi ca de Je sus com os prin ci pa is por ta -
do res da pro mes sa di vi na, como Abraão e Davi, re la -
ci o nan do-a as sim com a des cen dên cia da ví di ca. A
ár vo re ge ne a ló gi ca de Lu cas, pa ga no-cris tão, no en -
tan to, é re co nhe ci da men te mais uni ver sa lis ta. Ele não
men ci o na Abraão, po rém re con duz a ori gem de Je sus
a Adão e, em úl ti ma aná li se, a Deus (Lc 3,23). Se Je -
sus é qua li fi ca do em Ma te us como fi lho de Davi e de

Abraão, em Lu cas, é apre sen ta do como des cen den te
de Adão, que, como Adão (sem pai ter res tre) deve,
por ini ci a ti va di vi na, fun dar um novo gê ne ro hu ma no.

2) Os re la tos do Ba tis ta em tor no de João, fi lho de Za ca -
ri as e de Isa bel, são gran di o sa men te cons tru í dos por
Lu cas. Ele si tua o anún cio do nas ci men to de João an -
tes do de Je sus, re la ci o na ambas as his tó ri as pe las fi -
gu ras de Ma ria e Isa bel e, atra vés de um hino te o ló gi co 
e linguís ti co, com pos to de for ma pre ci sa (1,67-79),
con fe re ao pai de João, Za ca ri as, um for te per fil an tes
de re tor nar no va men te ao Ba tis ta e re la tar sua apa ri -
ção pú bli ca (3,1-22) após o ba tis mo de Je sus. Ma te us,
por sua vez, não co nhe ce re la tos de nas ci men to em
tor no de João. Para ele, o Ba tis ta só é in te res san te an -
tes da apa ri ção pú bli ca de Je sus, numa cena bas tan te

cur ta (3,1-27) que faz o Ba tis ta, mais do que ocor re em 
Lu cas, ser fi gu ra con tras tan te com Je sus (sem que Ma -
te us, como Lu cas, esteja ul te ri or men te in te res sa do no
des ti no trá gi co do Ba tis ta: Lc 3,19s.), apre sen tan do-o,
por tan to, como um sim ples pre de ces sor que adi ci o -
nal men te é su pe rado por aque le que irá “ba ti zar com o 
Espí ri to San to e com fogo” (Mt 3,11; Lc 3,16).

3) Tam bém há sig ni fi ca ti vas di fe ren ças no que se re fe re
ao pró prio re la to do nas ci men to. Ma te us, após a apre -
sen ta ção de sua ár vo re ge ne a ló gi ca, sem ul te ri or
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trans po si ção nem pas sos in ter me diá ri os, vai ime di a ta -
men te ao as sun to. Mas seu re la to pré-na tal di fi cil men -
te pode ser su pe ra do em sua la pi dar bre vi da de:

A ori gem de Je sus Cris to, po rém, foi as sim: Ma ria, sua
mãe, es ta va pro me ti da em ca sa men to a José. Mas, an -
tes de mo ra rem jun tos, fi cou cla ro que ela es pe ra va um
fi lho – por obra do Espí ri to San to. Sen do ho mem jus to e 
não que ren do de nun ciá-la, José, seu ma ri do, re sol veu
aban do ná-la si len ci o sa men te. Mas, en quan to ain da
pen sa va so bre isso em seu ín ti mo, um anjo do Se nhor
lhe apa re ceu num so nho e dis se: “José, fi lho de Davi,
não te nhas re ce io de re ce ber Ma ria, tua es po sa. Pois o
fi lho que ela es pe ra é do Espí ri to San to. Ela dará à luz
um fi lho e de ve rás dar-lhe o nome Je sus; por que ele sal -
va rá o povo de seus pe ca dos”. Tudo isto acon te ceu para 
que se cum pris se o que o Se nhor fa lou pelo pro fe ta: “Eis 
que uma vir gem con ce be rá e dará à luz um fi lho, e lhe
será dado o nome Ema nu el, que tra du zi do sig ni fi ca:
Deus co nos co”. Qu an do acor dou, José fez como lhe or -
de na ra o anjo do Se nhor e ace i tou sua mu lher. E ele
não a co nhe ceu até que ela deu à luz seu fi lho. E ele lhe

deu o nome Je sus. (1,18-25).

Lu cas, por sua vez, cons trói a cena nar ra ti va men te 
e dá aos seus le i to res mais in for ma ções. Nele, o anjo não
fica anô ni mo, po rém traz um nome: Ga bri el. E o anjo
não apa re ce a José (como tran si to ri a men te em Ma te us),

po rém a Ma ria. O lu gar do en con tro Anjo – Ma ria não
per ma ne ce des co nhe ci do, po rém, é men ci o na do con cre -
ta men te: uma ci da de da Ga lileia de nome Na za ré. A sua
dis tin ção é re la ta da, a ela é men ci o na da a gran de za de
seu fu tu ro fi lho, a sua re a ção é vi su a li za da (“Como acon -
te ce rá isso, já que não co nhe ço ne nhum va rão?”).

Na qui lo que é do ma i or in te res se para Ma te us,
não há ne nhu ma pa la vra em Lu cas. Ma te us faz que seu
anjo, em face de José, chegue ime di a ta men te à pro ble -
má ti ca so ci al, na consciên cia de que uma mu lher, que
ain da não está ca sa da e es pe ra um fi lho, está su je i ta a um 
es cân da lo so ci al. José deve – de cer ta for ma por in ter -
ven ção di vi na – ser tran quili za do: “Não te mas to mar Ma -
ria como tua es po sa; por que o fi lho que ela es pe ra é do
Espí ri to San to”. Lu cas sabe, por tan to, que o em pre go do

mo ti vo da con cep ção pelo Espí ri to e da con cep ção vir gi -
nal é so ci al men te pre cá rio, e, por isso, pre ci sa afas tar te o -
cen tri ca men te o obs tá cu lo. Esta in ter ven ção di vi na em
fun ção de uma pro fi la xia de cri se so ci op si co ló gi ca Ma te -
us evi den te men te não a con si de ra ne ces sá ria. Ele nada
sabe de tudo isso. O sen ti men to de aguar dar algo im pos -
sí vel se man tém nele ple na men te na cena ín ti ma en tre o
anjo e Ma ria. Enquan to Ma te us nar ra, por tan to, in te i ra -
men te a par tir da pers pec ti va do va rão e do âm bi to pú bli -
co, Lu cas nar ra in te i ra men te a par tir da pers pec ti va da
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mu lher e do âm bi to pri va do. As pers pec ti vas di fi cil men te
po de ri am ser mais di ver si fi ca das. Algo se me lhan te ocor re 
com o pró prio re la to do nas ci men to.

Não obs tan te – ape sar de to das as in for ma ções di -
ver si fi ca das e em par te con tra di tó ri as em ques tões par ti -
cu la res, am bos os re la tos ne o tes ta men tá ri os do nas ci -
men to co in ci dem na men sa gem te o ló gi ca bá si ca. Aqui
são im por tan tes três di men sões:
1) Ambos os re la tos do nas ci men to realçam pro gra ma ti -

ca men te que, com o nas ci men to de Je sus, Deus as su -
miu uma nova ini ci a ti va. O pró prio Deus es ta be le ce
no vos si na is, en via men sa ge i ros e vol ta a agir de ma -
ne i ra nova – sal van do, re di min do. De cer to modo, o
céu se tor nou mais per meá vel do que an tes, ou pelo
me nos tão per meá vel como, na épo ca de Abraão, na

qual igual men te en tra vam e saíam an jos, e uma ve lha
mulher se tor nou no va men te fér til. Isa bel é re co nhe ci -
da men te con ce bi da como con fi gu ra ção de Sara, e,
Za ca ri as, como con fi gu ra ção de Abraão (Gn 18,11;
15,8). Vige um tem po pri mor di al nes te tem po tar dio.
Por isso, po dem no va men te en trar e sair an jos como
men sa ge i ros de Deus. Eles são fi gu ras da in ter pre ta -
ção e da con du ção do acon te ci men to. Por isso, si na is
cós mi cos no céu po dem in di car aos se res hu ma nos o
ca mi nho ao novo acon te ci men to. E, por isso, o de sen -

vol vi men to na tu ral pode, no caso de um nas ci men to,
ser in ter rom pi do te o cen tri ca men te. Ambos os evan ge -
lis tas dão va lor a isto: O Espí ri to de Deus gera esta
cri an ça, e não um ho mem. Aqui está, em ação, a for ça 
de Deus, e não a po tên cia mas cu li na. Di fi cil men te se
po de ria re al çar de for ma sim bó li ca mais po ten te o ca -
rá ter de ceSura des te acon te ci men to. Não é a his tó ria
hu ma na e a physis hu ma na que con tam nes te mo -
men to, mas o Espí ri to de Deus, a For ça de Deus, o Si -
nal de Deus – cor res pon den te men te à fra se do anjo a
Ma ria, no Evan ge lho de Lu cas:

O Espí ri to San to virá so bre ti e a for ça do Altís si mo te co -
bri rá com sua som bra. Por isso o fi lho tam bém será cha -
ma do san to e Fi lho do Altís si mo. Tam bém Isa bel, tua
pa ren te, ain da con ce beu um fi lho em sua ve lhi ce; em -
bo ra ela fos se con si de ra da es té ril, e ela ago ra já está no
nono mês. Por que para Deus nada é im pos sí vel

(1,35-37).

Esta é, de fato, a nu an ce te o cên tri ca de am bos os
re la tos do nas ci men to: “Por que para Deus nada é im pos -
sí vel” (Lc 1,37).
2) Ambos os re la tos ne o tes ta men tá ri os des ta cam que a

ini ci a ti va de Deus que se tor nou per cep tí vel com o
nas ci men to de Je sus vale aci ma de tudo para seu
povo: Isra el. Com o re cém-nas ci do, o Mes sias de Isra el 
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fi nal men te apa re ceu e, so bre esta con vic ção, am bos
os tex tos não de i xam ne nhu ma dú vi da. E, por uma
rede fi na men te en tre te ci da de si na is tex tu a is in ter pre -
ta ti vos, eles fa zem tudo para tor nar isso ir re cu sá vel.
Por isso, as pa la vras dos pro fe tas de sem pe nham uma
fun ção ele va da em am bos os tex tos: seja Isa ías no
olhar so bre a jo vem Mu lher que con ce be rá um fi lho;
seja o pro fe ta Miqueias no olhar so bre Be lém, o pro fe -
ta Ose i as no olhar so bre o Egi to, seja o pro fe ta Je re -
mi as no olhar so bre a mor tan da de das cri an ças.
Pre ci sa men te, Ma te us está al ta men te in te res sa do em
in se rir a apa ri ção de Je sus na his tó ria do povo de Isra -
el e de suas ex pec ta ti vas mes siâ ni cas. Por isso, co lo ca
a ár vo re ge ne a ló gi ca no iní cio de seu Evan ge lho: Je -
sus Cris to é progra ma ti ca men te re al ça do como “Fi lho

de Davi, e Fi lho de Abraão”. Por isso, na cena com
José, o anjo pode di zer:

“Ela con ce be rá um fi lho e de ves dar-lhe o nome Je sus,

por que ele sal va rá o seu povo de seus pe ca dos” (1,21).

3) Ambos os re la tos ne o tes ta men tá ri os do nas ci men to re al -
çam: para além de Isra el, a ini ci a ti va de Deus tam bém
vale para to dos os po vos do mun do. So bre isso, os
Evan ge lhos tam bém não de i xam ne nhu ma dú vi da.
Pois am bos sa bem que a con ver são de todo Isra el no

fi nal fra cas sou. Por isso, des de o iní cio, é tão im por -
tan te para Ma te us a ho me na gem dos as tró lo gos.
Não-ju de us “do Ori en te”, re pre sen tan tes dos po vos
pa gãos, ho me na ge i am Je sus, en quan to “toda Je ru sa -
lém” pri me i ro se as sus ta, para de po is ou re cu sar a
mes si a ni da de de Je sus ou afas tar o re cém-nas ci do
com pla nos as sas si nos. De ma ne i ra se me lhan te Lu cas.
Com o olhar vol ta do para seus des ti na tá ri os (pa ga -
no-cris tãos), ele acen tua mais for te men te que Ma te us
o sig ni fi ca do da ini ci a ti va de Deus não só para Isra el,
mas tam bém para os po vos de todo o mun do. Por hi -
nos ar tis ti ca men te com pos tos que são co lo ca dos ou nos 
lá bi os de Ma ria, ou de Za ca ri as, e no fi nal do ve lho Si -
meão, é pre pa ra da pas so a pas so a du pla pers pec ti va:

Ago ra, Se nhor, se gun do a tua pa la vra, já po des de i xar ir 
em paz o teu ser vo, por que meus olhos já vi ram a sal va -
ção que pre pa ras te di an te de to dos os po vos, uma luz
que ilu mi na as na ções e traz gló ria ao teu povo, Isra el
(2,29-32).

Dis so re sul ta que, ao lado da pers pec ti va te o cên -
tri ca (“Por que para Deus nada é im pos sí vel”, Lc 1,37)
en tra, em am bos os evan ge lis tas, a pers pec ti va “cris to -
cên tri ca”. É Je sus que é o si nal de Deus ge ra do pelo Espí -
ri to, “o Mes si as”, o “Se nhor” (Lc 1,11), o “Fi lho de
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Deus”, o “Fi lho do Altís si mo” (Lc 1,32; 1,35), com o qual 
ini cia uma nova era. O “im pos sí vel” que Deus está em
con di ções de ino var acon te ce, por tan to, se gun do os re la -
tos ne o tes ta men tá ri os, em Je sus, por Je sus e com Je sus.
Sua pes soa, sua men sa gem e seu des ti no estão, ago ra e
fu tu ra men te, no cen tro das aten ções, quan do eles pre -
ten dem re la tar so bre a ação de Deus jun to ao seu povo e
jun to a to dos os po vos.

E, não obs tan te, a re fle xão so bre o mis té rio do Na -
za re no nos re la tos do nas ci men to ain da está em cur so,
como a pró pria tra di ção. Se ape nas vi su a li zar mos os “tí -
tu los” cris to ló gi cos, re co nhe ce re mos que, se gun do a
pers pec ti va ju da i ca e, res pec ti va men te, pa ga no-cris tã, os 
acen tos po dem ser es ta be le ci dos de di fe ren tes ma ne i ras.
Não exis te uma “cris to lo gia” fe cha da ou sis te ma ti za da.

Ma te us pode cha mar Je sus “Fi lho do Espí ri to San to”,
“Rei dos ju de us”, “Mes si as”. Em Lu cas, en con tra-se,
lado a lado: “Fi lho do Altís si mo”, “Fi lho de Davi”, “Fi lho
de Deus”, “Se nhor” ou “Mes si as”. No re la to do nas ci -
men to fe i to por Lu cas, os per so na gens ju da i cos, pre ci sa -
men te, pos su em uma ti tu la ção de des ta que. O re pre sen -
tan te da clas se sa cer do tal de Je ru sa lém, Za ca ri as, vê na
cri an ça um “Pro fe ta do Altís si mo” que in cor po ra “o mi -
se ri cor di o so amor de nos so Deus”, por que ele irá “pre -
ce der o Se nhor e pre pa rar-lhe o ca mi nho”, bem como

“pre sen te ar seu povo com a ex pe riên cia da sal va ção pelo 
per dão dos pe ca dos” (1,76s.). E um ho mem como Si -
meão vê no re cém-nas ci do não só “o Mes si as do Se -
nhor” (2,26), mas tam bém um “si nal” (2,34). Um si nal
de Deus em Isra el, ao qual se con tra di rá! Qu e remos man -
ter em men te es tes si na is quan do ago ra con tem plar mos
os re la tos do nas ci men to no Alco rão: Pro fe ta do Altís si -
mo, que in cor po ra o “amor mi se ri cor di o so de Deus”, e
“si nal” de Deus ao qual se con tradirá!

2. Os re la tos do nas ci men to no Alco rão

Como no Novo Tes ta men to, no Alco rão tam bém
há dois tex tos para o nas ci men to de Je sus, a sa ber na

Sura 3 e na Sura 19. A Sura 19, se gun do a cro no lo gia re -
la ti va de Nöl de ke/Schwally, é o tex to que sur giu mais
cedo: re ve la do no se gun do pe río do de Meca (615-620).
A Sura 3 é adi ci o nada mais tar de em Me di na. Nos sa
aten ção se di ri ge, en tão, ini ci al mente ao pri me i ro tex to.

2.1 O per fil nar ra ti vo e te o ló gi co da Sura 19

Ao vi su a li zar mos a Sura 19, de ve mos si mul ta ne a -
men te ter pre sen te que – fa lan do cro no lo gi ca men te – lhe
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pre ce dem 57 Suras da men sa gem de Meca. Des ta for ma,
te mas fun da men ta is da men sa gem pro fé ti ca es tão nela
in tro du zi dos e am pla men te de sen vol vi dos há mu i to tem -
po: p.ex., o ata que do Pro fe ta ao des res pe i to so ci al e à
ori en ta ção po li te ís ta da so ci e da de en quan to ma jo ri tá ria
me ca ni ca men te ori en ta da. Dis so tam bém faz par te a tri -
bo dos Qu ra isch, à qual per ten ce Ma o mé. Como guar diã
da Ca a ba, pre ci sa men te esta tri bo per ten cia à clas se in -
flu en te e eco no mi ca men te mu i to bem si tu a da em Meca.
No en tan to, Ma o mé in sis te re pe ti da men te na re cor da ção
do po der do uno e úni co Deus, do Cri a dor do Mun do e
de cada ser hu ma no em par ti cu lar. Assim como Deus cri ou
o mun do e o ser hu ma no, ele tam bém pode des tru ir o
mun do e o ser hu ma no e re des per tá-los para uma nova
vida. Exis te uma res sur re i ção dos mor tos, exis te um ju í zo

das boas e más ações do ser humano que es tão exa ta -
men te ins cri tas num li vro da vida jun to a Deus. E para os
cren tes e so ci al men te sen sí ve is exis te o Pa ra í so após o
jul ga men to, en quan to para os des cren tes, des res pe i to -
sos, ena mo ra dos pela vida pre sen te, o in fer no. Que Ma o -
mé fos se atin gi do por des con fi an ça, ir ri são, re je i ção e até
mes mo ini mi za de com tal men sa gem, que ques ti o na va -
de modo te o ló gi co-ori gi ná rio e ju di ca ti vo – não só po si -
ções eco nô mi co-so ci a is, mas toda a exis tên cia do ser hu -
ma no, pode ser de du zido sem ul te ri o res es cla re ci men tos.

Neste con texto, tam bém deve ser en ten di da a
Sura 19. Que está ins cri ta na con cre ta si tu a ção com ba ti -
va do pro feta em Meca e per mi te en ten der quão in ten sa -
men te a pe que na co mu ni da de mu çul ma na ori gi nal (que
abrangia umas 70-80 pes so as) vi via em con fli to com
uma so ci e da de ma jo ri tá ria, que me ca ni ca men te gera re -
je i ção, ri di cu la rização, mar gi na lização e ini mi za des.
Assim, a Sura 19 con clui igual men te com sua men sa gem
aler tadora, ca rac te rís ti ca para o anún cio de Meca, na for -
ma de um dis cur so de ad mo es ta ção e ame a ça:

93 To dos os ha bi tan tes dos céus e da Ter ra são
ser vos do Mi se ri cor di o so e só che gam a ele
como ser vos.

94 Ele os con tou e enu me rou exa ta men te.
95 E no dia da Res sur re i ção, cada um se apre sen -

ta rá a Ele so zi nho.
96 Aos que crê em e pra ti cam boas ações, o Cle -

men te co lo ca rá o amor nos seus co ra ções.
97 Nós tor na mos este Alco rão fá cil em teu idi o ma, 

para que anun ci es a Boa nova aos fiéis e pi e -
do sos e ad mo es tes um povo re cal ci tran te.

98 Qu an tas ge ra ções já ani qui la mos an tes de les!
Ain da vês de las um só re ma nes cen te ou lhes
ou ves o mí ni mo mur mú rio? (Sura 19,93-98).

12



A fim de con cre ti zar um ins tru men to para este dis -
cur so de re cor da ção, ad mo es ta ção e ju í zo, exis te a cons -
ci en ti za ção que atu a li za men sa gens ou tro ra bem su ce di -
das, de pro fe tas ante ri or men te já en vi a dos por Deus.
To das elas anun ci a ram pra ti ca men te a mes ma men sa -
gem: Crê no Deus uno e úni co, Cri a dor e Juiz do mun do
e do ser hu ma no. E a ad mo es ta ção para uma con du ta
so ci al cor res pon den te a Deus, para um et hos, con cre ti za -
da numa pre ce re gu lar, num je jum re gu lar e num res pe i to 
vin cu lan te pe los po bres e fra cos. A par tir dis so, não é por
nada que a Sura 19 apon ta para toda uma sé rie de gran -
des fi gu ras pro fé ti cas do pas sa do, que tam bém são adu zi -
das após o re la to do nas ci men to de Je sus, como Abraão,
Mo i sés, Isma el, Adão e Noé. Po rém, pro gra ma ti ca men te, 
a Sura 19, que até traz no tí tu lo o nome “Ma ria”, ini cia

com o nas ci men to de Je sus, que (parale la men te ao evan -
ge lis ta Lu cas) pre ce de a his tó ria do nascimento de João:

1 Em nome de Deus, o Cle men te, o Mi se ri cor di o so.
2 Eis uma ma ni fes ta ção da mi se ri cór dia de teu

Se nhor para com Seu ser vo Za ca ri as:
3 quan do Za ca ri as ape lou em se gre do para seu

Se nhor,
4 di zen do: “Se nhor meu, os meus os sos es tão

en fra que ci dos e mi nha ca be ça bri lha com ca -

be los bran cos. Con tu do, nun ca fui re je i ta do
quan do a Ti di ri gia meus ape los.

5 Re ce io o que fa rão os pa ren tes quan do eu não
exis tir mais. E mi nha mu lher é es té ril. Agra -
cia-me, pois, com al guém li ga do a mim,

6 que seja meu her de i ro e o her de i ro da fa mí lia
de Jacó, e faze com que

7 ele seja uma pes soa agra dá vel, ó Se nhor meu”.
8 “Ó Za ca ri as, dis se Deus, nós te anun ci a mos

um fi lho cujo nome será João. Ain da não fi ze -
mos um ho mô ni mo seu”.

9 “Se nhor meu, pon de rou Za ca ri as, como po de -
rei ter um fi lho quan do a

10 mi nha mu lher é es té ril e eu já es tou ve lho e
ca du co?”

11 Dis se Deus: “Assim será. É co i sa fá cil para
mim. Não te cri ei an tes, quan do nada eras?”.

12 Pe diu Za ca ri as: “Se nhor, con ce de-me um si -
nal”. E Deus: “Teu si nal é que fi ca rás mudo
em bo ra sem de fe i to, du ran te três dias e três
no i tes”.

13 Então ele saiu do san tuá rio e, di ri gin do-se ao
povo, fez-lhe com pre en der com ges tos: “Glo ri -
fi cai Deus pela ma nhã e à no i te”:
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14 E dis se mos a João: “Ó João, toma o Li vro com 
fir me za!” E Nós lhe ou tor ga mos a sa be do ria,
quan do ain da me ni no,

15 em ter nu ra e pu re za. E ele Nos te mia,
16 e era bom para com seus pais, e não foi ar ro -

gan te ou ti râ ni co.
17 A paz es te ja so bre ele no dia em que nas ceu e

no dia em que mor rer e no dia em que for res -
sus ci ta do! (Sura 19, 1-15).

Como o Evan ge lho de Lu cas, o Alco rão si tua o re -
la to so bre João an tes do re la to so bre o nas ci men to de Je -
sus, e, as sim como o evan ge lis ta, tam bém o Alco rão está
in te res sa do na sur pre en den te in ter ven ção de Deus já
ocor ri da no caso de João. Po rém, uma exa ta com pa ra -
ção da Sura 19,1-15 com Lu cas 1,5-25 re sul ta num per fil

te o lo gi ca men te mu i to di ver si fi ca do.
1) Lu cas lo ca li za ra vi su al men te a his tó ria de João e a his -

to ri ci za ra de ma ne i ra pre ci sa: o pai Za ca ri as é sa cer do -
te no tem plo de Je ru sa lém e per ten ce à clas se
sa cer do tal de Abi as; a mãe de João se cha ma Isa bel e
des cen de da li nha gem de Aa rão; o anjo que apa re ce
cha ma-se Ga bri el; a apa ri ção di an te de Za ca ri as ocor -
re con cre ta men te num lu gar de ter mi na do, ou seja, em
Je ru sa lém, e pre ci sa men te no tem plo. Por sua vez, o
Alco rão des lo ca li za e deshis to ri ci za. Como pro ta go nis -

tas, ele só pre ci sa de Za ca ri as e de João. Isa bel já não
apa re ce no mi nal men te, mas ape nas re fe ren ci al men te
na ma ni fes ta ção de seu ma ri do (“mi nha mu lher é es té -
ril”). E, em vez do anjo Ga bri el, o pró prio Deus fala a
Za ca ri as, e o lu gar deste en con tro não é men ci o na do.
Toda a cena dá a im pres são de ser fi na men te es ti li za -
da, como que reto ma da, como que re du zi da e des con -
tex tu a li za da. Cha mo a isso nar ra ti va en ce na da de
uma re ti ra da do mun do.

2) Esta nar ra ti va en ce na da de uma re ti ra da é re al ça da
pelo fato de que Za ca ri as não é in te res san te para o
Alco rão como pes soa con cre ta do ju da ís mo, po rém
como tipo, e pre ci sa men te como tipo de um su pli can te 
que con fia em Deus e cujo de se jo ex pres so na pre ce é
ou vi do por Deus: con cre ta men te, no nas ci men to de

um fi lho ape sar da alta ida de do ho mem, ape sar da es -
te ri li da de da mu lher. O que aqui cha ma a aten ção é o
se guin te: en quan to, em Lu cas, Za ca ri as já ex pres sa ra
há tem po este seu de se jo (de modo que, pela ele va da
ida de, mal podia acre di tar em seu cum pri men to), no
Alco rão, o pedido de Za ca ri as é ma ni fes ta do pela pri -
me i ra vez – bem cons ci en te de que Za ca ri as, quan do
ora va a Deus, ja ma is es ti ve ra “sem con so lo”. Em Lu -
cas, Za ca ri as tam bém con ti nua psi co lo gi ca men te con -
sequente em seu ce ti cis mo, mes mo após a apa ri ção do 
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anjo – e é pu ni do por este ato de des cren ça com a mu -
dez que du ra rá nove me ses in te i ros até o nas ci men to
de João. No Alco rão, re sul ta ram dis so três dias de mu -
dez, um “si nal” que o pró prio Za ca ri as so li ci tou. E não
é ex pres são do cas ti go de Deus, po rém da con fi an ça
no po der de Deus. Como o Deus cri a dor pode con ce -
der nova vida a um ve lho ca sal es té ril, as sim o mes mo
Deus tam bém pode dar ou tro si nal: de i xar um ho mem
mudo por um cur to pe río do.

3) Enquan to o evan ge lis ta Lu cas (em con so nân cia com
Ma te us) fun ci o na li za João como fi gu ra con tras tan te
com Je sus, como pre de ces sor que adi ci o nal men te
será su plan ta do tan to mais efi caz men te por Je sus, as -
sim o Alco rão uti li za João aber ta men te como fi gu ra
pa ra le la, na qual Deus já re a li zou o que Ele de po is re -

pe te no caso de Je sus. O que aqui cha ma a aten ção é
o se guin te: en quan to Lu cas faz anun ci ar João por um
anjo de Deus, mas não faz ocor rer a con cep ção pelo
Espí ri to San to, de i xando-a, po rém, ocor rer aber ta -
men te e de ma ne i ra mi ra cu lo sa atra vés de Za ca ri as
no va men te tor na do fér til (1,23), o Alco rão não de i xa
ne nhu ma dú vi da que João, como adi ci o nal men te Je -
sus, é cri a tu ra de Deus. Tam bém são cha mati vas as
afir ma ções pa ra le las so bre João e Je sus, como ve re -
mos: in te gri da de mo ral em am bos, pi e da de com os

pais, res pec ti va men te com a mãe, não vi o len tos, na
pos se da Escri tu ra. De ma ne i ra bem evi den te é pen sa -
da a Tora que, após o Alcorão, con tém a “de ci são de
Deus” (5,43). João, com toda evi dên cia, deve cum prir 
os ob je ti vos do Li vro. E já que lhe é ates ta do o “uso da 
ra zão” (já como cri ança), só se pode tra tar do co nhe ci -
men to de te mas re li giosos: si nal da fun ção pro fé ti ca! E
so bre Je sus tam bém será logo acres cen tado que Deus
lhe “con ce deu a Escri tu ra” e “tor nou-o um pro fe ta”!

Em suma: en quan to o Novo Tes ta men to uti li za
João como fi gu ra con tras tan te com Je sus (para pos te ri or
su pe ra ção), a his tó ria de João é, no Alco rão, uma his tó -
ria exem plar ul te ri or para o po der do Deus Cri a dor, o
qual, quan do quer, pode des per tar nova vida em es té re is
e fa le ci dos.

Em co ne xão ime di a ta com a his tó ria de João, é
nar ra do na Sura 19 o nas ci men to de Je sus – e isso com as 
se guin tes pa la vras:

16 E men ci o na no Li vro Ma ria, quan do se iso lou

de sua família num lu gar no Ori ente.
17 E ela se pa rou-se de les por um véu.

E Nós lhe en vi a mos nos so Espí ri to sob a for ma
de um ser hu ma no im po nen te.

18 E ela dis se: “Re fu gio-me di an te de ti jun to ao Mi -
se ri cor di o so! Se te mes a Deus, afas ta-te de mim”.
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19 Disse ele: “Eu sou o Men sa ge iro de teu Se nhor.
Vim fa zer-te dom de um fi lho san ti fi ca do”.

20 Disse ela; “Como po de rei ter um fi lho quan do
ho mem al gum me to cou e nun ca de i xei de ser
cas ta?”

21 E ele res pon deu: “Assim será. ‘Isso me é fá cil’,
disse teu Se nhor. E fa re mos dele um si nal para
os se res hu ma nos e uma mi se ri cór dia.”

22 E ela o con ce beu e se re ti rou com ele para um

lu gar afas ta do.
23 E as do res do par to a sur pre en deram ao pé de

uma ta mareira. E ela dis se: “Ti ves se eu mor ri -

do an tes e ter sido pes soa es que ci da!”
24 Mas uma voz cha mou-a de ba i xo dela: “Não te

afli jas! Teu Se nhor co lo cou um re ga to a teus pés.
25 Sa co de o tron co da tamareira e cairão so bre ti

tâ ma ras ma du ras e fres cas.
26 Come e bebe e te con so la! E, se vi res uma pes -

soa, dize-lhe: “De di quei um je jum ao Mise ri -
cor di o so e hoje não fala rei com nin guém”.

27 Depo is ela apre sen tou o bebê ao seu povo. Eles 
dis se ram: “Ma ria, co metes te um ato con de ná vel.

28 Ó Irmã de Aa rão, teu pai não era um ho mem
mau, nem tua mãe uma li ber tina”.

29 Apon tou então para a cri an ça. Re tru ca ram:
“Como fa la re mos com um bebê no ber ço?”

30 Mas a cri an ça fa lou: “Eu sou na ver da de um
ser vo de Deus. Ele deu-me o Li vro e de sig -
nou-me ser Pro fe ta.

31 E tor nou-me aben ço a do, onde quer que eu me 
en con tre. E re co mendou-me a pre ce e o tri bu -
to dos po bres en quan to vi ver.

32 E a bon da de com mi nha mãe. E não fez de
mim um ar ro gan te mal fe i tor.

33 E a paz es te ja so bre mim no dia em que nas ci e
no dia em que mor rer e no dia em que eu for
res sus ci ta do”.

34 Este é Je sus, o fi lho de Ma ria: uma ver da de da
qual ain da du vi dam.

35 Por que Deus te ria to ma do a Si um fi lho? Exal -
ta do seja! Qu an do de cre ta algo, bas ta-lhe di -
zer: “Sê!” para que seja.

36 Deus é meu Se nhor e vos so Se nhor. Ado rai-O.
Este é o ca mi nho da re ti dão. (Sura 19,16-34).

Tra ta-se aqui re al men te do pri me i ro tex to co râ ni -
co cha ve so bre Je sus e Ma ria. Ele está cla ra men te es tru -
tu ra do por três si na is especi a is:
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} O en con tro de Ma ria com o Espí ri to e a cri a ção
es pi ri tu al ocor rem num “lu gar no Ori ente” (Sura
19,16-21).

} O nas ci men to de Je sus acon te ce num “lu gar dis -
tan te”, no va men te dis tin to do an te ri or (Sura
19,22-26).

} O re tor no de Ma ria ao seu povo ocor re num ter -
ce i ro lu gar (Sura 19,27-29).

Quem, como cris tão, de pa ra-se com este tex to,
de du zirá, em pri me i ro lu gar, al guns pa ra le los com os re -
la tos do Novo Tes ta men to e aqui tam bém com o re la to
de Lu cas so bre o Natal. Este evan ge lis ta já co nhe ce uma
men sa gem de Deus a Ma ria (em Lu cas: pelo ar can jo Ga -
bri el; no Alco rão: pelo Espí ri to de Deus). Ele já re la ta so -
bre dú vi das da jo vem; ele já co nhe ce, no anún cio do nas -

ci men to, um prenún cio so bre a cri an ça (em Lu cas: “Fi lho 
do Altís si mo”: 1,32-35; no Alco rão: “Si nal para os se res
hu ma nos”: 19,21). Po rém, de ma ne i ra di ver sa do evan -
ge lis ta, a Sura 19 acen tua mar ca da men te o ca rá ter vi si o -
ná rio do en con tro com o Espí ri to: o Espí ri to de Deus se
apre sen ta a Ma ria “como” um ser hu ma no im po nen te
(Sura 19,17).

Mas tam bém exis tem pa ra le los com tra di ções cris -
tãs ex tra ca nô ni cas sobre os qua is a pes qui sa re li gi o sa
com pa rada já aler ta ra há mu i tas dé ca das. Do re tor no de

Ma ria a um “lu gar dis tan te” (Sura 19,22) exis te cer to pa -
ra le lo no pré-co râ ni co e apó cri fo Evan ge lho de Jacó.
Para o mi la gre “da fon te e da ta mareira” (Sura 19,25s.):
ser des se den ta da e ali men ta da pela fon te e pela ár vo re e
o dis cur so do re cém-nas ci do, há pa ra le los no Evan ge lho
do Pse u do-Ma te us que des cre vem esta ocor rên cia em
co ne xão com a fuga ao Egi to, mas que teve ori gem numa 
épo ca pós-ca nô ni ca (!). Tais pa ra le los mos tram, ao mes -
mo tem po, quão in de pen den te men te o Alco rão co lo ca
seus acen tos. Aqui tam bém ex po mos o tex to se gun do cri -
té ri os que lhe são ima nen tes: se gun do opções li te rá ri as
de for ma, me i os es ti lís ti cos re tó ri cos, uso si tu a ci o nal e
programática teológica.

Con si de re mos ini ci al men te a pri me i ra me ta de do
tex to: Sura 19,16-21.

1) A par tir da for ma li te rá ria, a cena do anún cio se as se -
me lha mais (como já ocor re no caso de João) a um
fino es bo ço do que a uma cena aca ba da. Abre vi a tu -
ras, alu sões, bre vís si mas in for ma ções pa re cem bas tar.
Ma ria é in clu í da re pen tinamen te, sem ul te ri or tran si -
ção nem pre pa ra ção ou cir cuns tân ci as – com o en de -
re ço para o le i tor ou ou vin te ca rac te rís ti co do Alco rão:
“E con si de ra”. O tex to quer, por tan to, – com o pro ce -
di men to ge ral men te usa do pelo Alco rão – ci tar não só
algo pas sa do, po rém atu a li zar. Ele quer re cor dar,
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cons ci en ti zar e, des ta for ma, cha mar aten ção para cer -
tas con se quên ci as. Por isso, o Alco rão se li mi ta nes ta
cena a in for mes mu i to res tri tos. Não se tra ta de de ta -
lhes, po rém do que é es sen ci al no ob je to em ques tão.

2) Ma ria re ti rou-se a um “lu gar no Ori en te”. Não é dada
sua lo ca li za ção mais es pe cí fi ca, mas ela tam bém não
pre ci sa ser dada. Por que aqui não se tra ta da fi xa ção
do lu gar, po rém do mo vi men to de “re tirada”, o mo vi -
men to do au tor re co lhi men to, po der-se-ia di zer. Este é, 
em pri me i ro lu gar, so ci al men te mo ti va do como a re ti -
ra da de Ma ria de seu “povo”, cuja re a ção ne ga ti va
(“pros ti tu ta”) já é com isto in di ca da na ter ce i ra par te
des te tex to (Sura 19,17). Mas, em se gun do lu gar, ele
tam bém é mo ti va do de ma ne i ra te o ló gi co-sim bó li ca,
re for ça da, no ver sí cu lo se guin te, pelo de ta lhe es pa ci al:

“véu” (ou “cor ti na”) (Sura 19,17). A men ção des te de -
talhe as su me, uma vez mais, o mo vi men to de re ti ra da. 
Por que o véu sig ni fi ca um ocul tar-se, um fe char-se
ante o am bi en te cos tu me i ro. A au torre ti ra da no es pa -
ço cor res pon de as sim a au torre ti ra da do cor po. Nar ra -
ti va men te, cor res pon de a am bas es sas re ti ra das a
cons ci en te descon cre tiza ção do mun do aqui des cri to
que, pela re du ção dos de ta lhes da re a li da de, apa re ce
como que trans pa ren te.

3) De ma ne i ra cê ni co-ges tu al, é pre pa ra do o en con tro
com Deus, que aqui ocor re na for ma do Espí ri to di vi -
no. De po is que o pró prio mun do se tor nou trans pa -
ren te como uma del ga da cor ti na ou fino véu, ele pode
ago ra ser per meá vel para Deus, es tan do pre pa ra do
para o en con tro com Deus. “A men ção re pe ti da da re -
ti ra da acen tua a pura e sim ples pre dis po si ção de Ma -
ria. So men te as sim, lon ge de to dos os se res hu ma nos
e, com isto, de to das as pos si bi li da des hu ma nas –
como de uma co o pe ra ção ge ra do ra –, pode ela en -
con trar-se com o anjo, es cu tar o anún cio, re ce ber vir -
gi nal men te Je sus e de po is tra zê-lo ao mun do”.

4) Tam bém o diá lo go Anjo – Ma ria é re du zi do ao es sen -
ci al: é es ti lis ti ca men te cha ma ti va a mes cla de de ta lhes
da re a li da de hu ma na com uma lin gua gem ele va da: te -

mor do lado de Ma ria – tran qui li za ção do te mor pelo
men sa ge i ro di vi no – anún cio do nas ci men to – dú vi das 
de Ma ria, onde o ace no para “sem pre fui cas ta” apon -
ta mu i to re a lis ti ca men te para a si tu a ção que Ma ria
deve en tão en fren tar com o am bi en te so ci al. A pri me i -
ra me ta de des te tex to vive, por tan to, in te i ra men te de
dois mo vi men tos de re tor no de Ma ria, duas re to ma das 
pes so a is pe las qua is a que con ce be pode as sim tor -
nar-se apta para o Espí ri to de Deus. É o es pa ço
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retomado, bem como o cor po re as su mi do como cor re -
la tos ob je ti vos da aber tu ra do mun do e do ser hu ma no
para o en con tro com o di vi no.

Para a se gun da me ta de do tex to (Sura 19,22-26)
vale algo se me lhan te. Tam bém aqui con si de ra mos ape -
nas o essencial:
1) Após a con cep ção pelo Espí ri to, Ma ria, grá vi da, no va -

men te se re ti ra, e des ta vez a um “lu gar dis tan te”. É o
caso de se pen sar no ce ná rio de um de ser to, que se
tor na mais pla u sí vel pelo se gun do de ta lhe es pa ci al
con cre to: “Tron co de uma ta ma reira”. A es tru tu ra nar -
ra ti va da pri me i ra par te: “lu gar no Ori ente” – “véu” se
re pe te aqui com a po la ri da de “lu gar dis tan te” – “tron -
co da tamareira”.

2) Na es fe ra te o ló gi ca, o ce ná rio “de ser to” tem pro fun do

sig ni fi ca do, já que o de ser to é o es pa ço nu como tal, é
um lu gar va zio, um lu gar sem po ten ci a li da de pró pria,
que pre ci sa men te as sim pode tor nar-se cor re la to ob je -
ti vo para a ple ni tu de de Deus, a pre sen ça de Deus, a
di vi na vin da-ao-mun do. Aqui o Alco rão está tão pou -
co in te res sa do nos acon te ci men tos e cir cuns tân ci as do 
nas ci men to como o evan ge lis ta Ma te us. Ele con duz o
olhar ime di a ta men te para a cri an ça re cém-nas ci da e
sua mi la gro sa ca pa ci da de de fa lar, de con so lar sua

mãe e aju dá-la em seu te mor mor tal (“Ti ves se eu mor -
ri do an tes para ser to tal men te es que ci da”).

3) É ní ti do quão es te ti ca men te, tam bém nes te tex to, o
Alco rão tra ba lha com con tras tes. De um lado, a re ti ra -
da do mun do e, de ou tro lado, o re a lis mo do mun do: o 
es pan to do am bi en te so ci al de Ma ria, re la ta do de
modo to tal men te re a lis ta, de uma mu lher não ca sa da
com um fi lho e a sus pe i ta de pros ti tu i ção. Ao de se jo de 
Ma ria de ser to tal men te es que ci da cor res pon de o mi la -
gre pro vi den ci al de Deus. Ao de se jo de mor te de Ma ria 
se con tra põe a água viva da fon te. A amar gu ra de suas 
do res no nas ci men to con tras ta com a mi la gro sa ali -
men ta ção com do ces tâ ma ras. Ao voto de si lên cio de
uma jo vem adul ta cor res pon de a du pla fala do ne o na -
to. O tex to tra ba lha, por tan to, ain da mais for te men te

do que na pri me i ra par te, com um con tras te li te ra ri a -
men te pro pos to de modo cons ci en te, en tre re a lis mo e
es ti li za ção, en tre o quo ti di a no cor ri que i ro e a gran di o -
si da de pro fé ti ca, en tre de ta lhes con cre tos da his tó ria
hu ma na e seu desen vol vi men to vi san do a trans pa rên -
cia para o di vi no. Dis so re sul ta:

 Já na Sura 19 e, des ta for ma, des de o iní cio, Ma ria de -
sem pe nha no Alco rão uma im por tan te fun ção como
mu lher que de ma ne i ra es pe ci al é des ta ca da por Deus.
“Re cor da-te, na Escri tu ra, de Ma ria!” (19,16) – e isto
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não é pen sa do como sim ples fór mu la, mas é uma qua li -
fi ca ção te o ló gi ca. Ma ria é li te ral men te dig na de ser pen -
sa da e ne ces sa ri a men te pen sa da. Ela, a úni ca mu lher
no mi nal men te men ci o na da em todo o Alco rão, per ten -
ce à ca te go ria das pes so as que, como si na is es pe cí fi cos
de Deus na his tó ria da hu ma ni da de, são re cor da das aos 
des ti na tá ri os do Alco rão. Não é por nada que a Sura 19

já traz, em seu pró prio tí tu lo, o nome “Mar yam”.

Cor res pon den te men te, é para ser le va da a sé rio a
afir ma ção que, na Sura 19, já é co lo cada na boca de Je -
sus cri an ça: “res pe i to so” para com sua mãe. Como mãe,
Ma ria goza não só de res pe i to, mas de ve ne ra ção. Por
isso, nas Suras sub sequen tes, da era mé dia de Meca, já
pode ser ex pres so de ma ne i ra for mal:

50 “E fi zemos do fi lho de Ma ria e de sua mãe um
si nal e lhes de mos re fú gio numa colina tran qüi -
la, pro vi da de ma nan ci a is.” (Sura 23,50).

Ou:
91 E aque la que pro tegeu sua vir gin da de (Ma ria).

“E so pra mos so bre ela o Nos so es pí ri to e fi ze -
mos dela e de seu fi lho Je sus um si nal para
todo o mun do” (Sura 21,91).

4) A re cor da ção da his tó ria do nas ci men to de João e de
Je sus si tua-se no con tex to da con tro vér sia de Ma o mé
com a “des cren ça” em Meca. A re cor da ção não é um

fim au tô no mo, po rém um re cur so de com ba te: “E
re cor da-te na Escri tu ra de Ma ria!” – as sim ini ci a ra o
tex to so bre Je sus. A Sura tam bém con clui com uma
men ção que es pe lha o atu al com ba te fé – des cren ça.
Sua con ti nu a ção reza:

34 Este é Je sus, o fi lho de Ma ria. A pa la vra da ver -
da de, da qual du vi dam!

35 Por que Deus te ria as sumido um fi lho? Exal ta -
do seja! Qu an do ele de ci de algo, bas ta-lhe di -
zer: “Sê!” para que seja.

36 Deus é meu Se nhor e vos so Se nhor. Ado rai-o!
Este é o ca mi nho da re ti dão.

37 Então as se i tas dis pu ta ram en tre si a seu res pe i -
to. Ai dos que des crerem quan do che gar o dia
te mí vel!

38 Como eles te rão a vis ta e o ou vi do apu ra dos
no dia em que com pa re ce rem di an te de nós!
Mas hoje, os pre va ri ca do res es tão num erro
evi den te. (Sura 19,34-38).

5) As des ta ca das au to de ter mi na ções de Je sus, te o lo gi ca -
men te re le van tes, são, na Sura 19, pri me iro con fron ta -
das pa ra le la men te com as de João. Como João, Je sus
é cri a tu ra de Deus (sem par ti ci pa ção de um pai ter res -
tre). Como João, Je sus se des ta ca pela in te gri da de,
pi e da de, não-vi o lên cia. Como João, ele re ce beu res -
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pon sa vel men te de Deus “a Escri tu ra”. Mas, di ver sa -
men te do re la to de João, Je sus pode di zer di re ta men te 
que ele é um “ser vo de Deus”, que é um “pro fe ta” de
Deus, que lhe foi dado o “dom da bên ção” e que ele é
um “si nal de Deus” para os se res hu ma nos, um si nal
da “mi se ri cór dia de Deus”! Re cor da mo-nos nes ta pas -
sa gem da qui lo que cons ta ta mos no evan ge lho de Lu -
cas em tí tu los que ju de us como Za ca ri as e Si meão
uti li za ram: “pro fe ta do Altís si mo” e des ta for ma re pre -
sen tan te do “amor mi se ri cor di o so de nos so Deus, ou
“si nal” de Deus, que so fre rá con tra di ção.

2.2. O per fil nar ra ti vo e te o ló gi co da Sura 3

O que se acres cen ta na Sura 3, re ve la da em Me di -
na, na qual o Alco rão re tor na uma vez mais às his tó ri as
em tor no de Za ca ri as, de João, de Ma ria e Je sus? A Sura
é in ti tu la da “A li nha gem Imran”, um nome que apon ta
para Amram, que é des cri to em Nú me ros 26,59, como pai 
de Mo i sés, Aa rão e Miriam. Ele sur ge como pre deces sor e 
an ces tral de Je sus. A Sura 3 apon ta, além dis so, para o
que acon te ceu na cha ci na de Badr (mar ço de 624), no
se gun do ano após a Hidschra, a trans fe rên cia de Ma o mé
e de seus adep tos de Meca a Me di na, quan do os mu çul -
ma nos sur pre en den te men te ba te ram uma ar ma da bem

su pe ri or dos ha bi tan tes de Meca – um acon te ci men to da
ma i or re le vân cia po lí ti ca e re li gi o sa – im por tan te tam bém 
para as re la ções com ju de us e cris tãos da re gião. O re no -
va do re tor no à his tó ria de Je sus (não só do nas ci men to,
mas tam bém da men sa gem, da prá xis e do des ti no) deve,
por isso, ser tam bém en ten di do no con tex to po lí ti co. Em
Me di na, sur giu, nes sa épo ca, um grupo de cris tãos de
Nadiran (Iê men do Nor te). Sob a impres são da ex pan são 
do Islã, os mes mos se veem ame a ça dos em sua li ber da de 
e en vi am uma de le ga ção a Ma o mé. É ver da de que eles
não ace i tam sua exi gên cia de sub me ter-se ao Islã, mas,
após lon gas ne go ci a ções e con tro vér si as cris to ló gi cas, é
en con tra do um com pro mis so: Ma o mé lhes con ce de ga -
ran ti as de pro te ção (cf. SCHMUCKER, Die chris tli che Min -
der he it von Na gran und die Pro ble ma tik ih rer Be zi e hung

zum frü hen Islam, in: Stu di en zum Min der he i ten pro blem
im Islam 1 (Bonn 1973), S. 183-281. A. Th. Khoury, To -
le ranz im Islam, Alten ber ge 1986, p. 64ss.). A Sura 3 tam -
bém re tra ta, en tão, com in sis tên cia, a con tro vér sia do
Alco rão com as “pes so as da Escri tu ra”.

Fi ca mos aqui con cen tra dos na ex pla na ção da his -
tó ria do nas ci men to e te mos de cons ta tar: no que se re fe -
re à Ma ria, na Sura 3, sua his tó ria ob te ve um vi sí vel
acrés ci mo. Ou vi mos ago ra mais so bre a in fân cia de Ma -
ria (3,35-37). Em ime diato acrés ci mo, é no va men te re la -
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tada a cena de João (3,38-41), que bem pou co se afas ta
da Sura 19. Se gue de po is uma im pres si o nan te exal ta ção
de Ma ria (3,42-44). De po is se che ga a de cla ra ções so bre o 
nas ci men to de Je sus, que não têm tal pa ra le lo na Sura 19:

45 E quan do os an jos dis se ram: “Ó Ma ria, Deus te 
anun cia a che ga da de seu Ver bo, cha ma do o
Mes si as, Je sus, fi lho de Ma ria. Será ilus tre nes -
te mun do e no ou tro, e será um dos fa vo ri tos
de Deus.

46 Ainda no ber ço fa la rá aos se res hu ma nos; e fa -
lar-lhes-á quan do adul to. E será um dos jus tos”.

47 E ela per gun tou: “Se nhor meu, como po de rei
ter um fi lho quan do ne nhum mor tal me to -
cou?” Res pon deu ele: “Deus cria o que lhe
apraz. Qu an do de ter mi na algo, bas ta-lhe di zer: 

‘Sê!’ para que seja.
48 E Deus en sinar-lhe-á as Escri tu ras e a sabe do -

ria, a Tora e tam bém o Evan ge lho.
49 E ele será um Men sa ge i ro aos fi lhos de Isra el!

“Tra go-vos um si nal da par te de vos so Se nhor. 
Com bar ro for ma rei uma fi gu ra de pás sa ro e
nela so pra rei e, pela gra ça de Deus, ela será um 
pás sa ro. E cu ra rei o cego e o le pro so, e res sus -
ci ta rei os mor tos, com a gra ça de Deus. E
dir-vos-ei o que es ti ver des co men do e o que

es ti ver des amon to an do em vos sas ca sas. Ha -
ve rá nis so um si nal para vós, se for des cren tes.
E con fir ma rei o que foi re ve la do an tes de mim
na Tora e tor na rei lí ci tas co i sas que vos eram
pro i bi das. Ve nho a vós com um si nal de vos so
Se nhor. Te mei-O e obe de cei-me.
Deus é meu Se nhor e vos so Se nhor. Ado rai-O.
Essa é a sen da da re ti dão”. (Sura 3, 45-49).

De ma ne i ra di ver sa do que na redação de Meca,
nes te re la to, Ma ria não tem ne nhu ma vi são, mas uma au -
di ção. Não lhe apa re ce o Espí ri to de Deus, po rém lhe fa -
lam di ver sos an jos que per ma ne cem in vi sí ve is. Con tu do,
ob je ti va men te, as co in ci dên ci as en tre am bas as ver sões
do Alco rão são múl ti plas e ine gá ve is: Je sus foi cri a do por
for ça da pa la vra cri a do ra de Deus e atra vés do Espí ri to

di vi no. No en tan to, dois acen tos te o lo gi ca men te re le van -
tes são es ta be le ci dos mais ni ti da men te na Sura 3:
1) O po der cri a dor de Deus é re al ça do mais ni ti da men te.

O que na Sura 19 só é ex pres so de modo re la ti va men -
te fra co, com: “Isso me é fá cil”, é for te men te re al ça do
na Sura 3: “Este é o modo de Deus (de agir). Ele cria o
que Ele quer. Qu an do Ele con clui uma co i sa, Ele só
lhe diz: ‘se ja’, e ela é”.

2) Je sus é de sig na do como “pa la vra” (ka li mah) Divina,
respec ti va men te “pa la vra de Deus”. Na exe ge se mu -
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çul ma na, en ten de-se com isso que em Je sus se ma ni -
fes tou a po de ro sís si ma von ta de de Deus. So men te
pela pa la vra e a or dem de Deus ele in gres sa na exis -
tên cia (e não por in ter mé dio da po tên cia mas cu li na).
Ou tros en ten dem o ser-pa la vra de Je sus como seu
ser-es pí ri to tam bém no sen ti do de que ele, como pes -
soa, in cor po ra a fe liz men sa gem da mi se ri cór dia de
Deus. O Alco rão ilus tra esta von ta de di vi na cri a do ra
que se ma ni fes ta em Je sus atra vés do fato de ele in -
tro du zir o mi la gre das aves. Para este fato, há pa ra le -
los no evan ge lho ex tra ca nô ni co da in fân cia, de
Tomé. Po rém, abs tra in do da quan ti da de de aves,
sub sis te aí a di fe ren ça com a ex pla na ção co râ ni ca do
mi la gre, quan do Je sus, num sá ba do, ba ten do pal mas 
e ex cla man do, re a li za pes so al men te o mi la gre, en -

quan to, no Alco rão, Je sus – seja como ga ro to ou
adul to, seja num sá ba do ou não – por seu há li to e
com base na per mis são di vi na re a li za o mi la gre. Aqui
o te o cen tris mo co râ ni co tam bém se con cre ti za con se -
quen te men te.

2.3. Os re la tos do nas ci men to em con fron to

Num con fron to das tra di ções ne o tes ta men tá ri as
com as co râ ni cas re sul tam no tá ve is con fluên ci as, mas

tam bém de ci si vas di fe ren ças. Pri me i ra men te, as con -
fluên ci as:
1) Como o Novo Tes ta men to, as sim tam bém o Alco rão

co nec ta, com o nas ci men to de Je sus, uma mi la gro sa
ação de Deus em fa vor dos se res hu ma nos. Mas é de
se des ta car: se, no Novo Tes ta men to, a ela bo ra ção do
as pec to mi la gro so se res trin ge, so bre tu do, às apa ri -
ções do anjo di an te de Za ca ri as, de Ma ria e dos pas to -
res, bem como à con du ção dos Ma gos por uma
apa ri ção cós mi ca, o Alco rão co nhe ce, além de tudo
isso, mi la gro sas fa las do ne o na to. O Alco rão evi den te -
men te não tem a me nor di fi cul da de em co lo car, na
boca do re cém-nas ci do Je sus, pa la vras de con so lo à
sua mãe e re ve la ções pro fé ti cas pes so a is. Por que
não? Por que ele [o Alcorão], como no caso de João,

tam bém uti li za a his tó ria do nas ci men to de Je sus para
ilus trar for te men te o pen sa men to te o ló gi co bá si co,
para ele im por tan tís si mo: Deus tem poder so bre o que
pa re ce im pos sí vel; Deus é li vre em seu agir e rom pe to -
das as li mi ta ções ter re nas e pla u si bi li da des hu ma nas.
Ve lhas e es té re is se nho ras se tor nam no va men te fér -
te is; jo vens mu lhe res en gra vi dam sem a co o pe ra ção
de um ho mem: num es pa ço es té ril e va zio de um de -
ser to; Deus cria nova vida; um bebê re cém-nas ci do
fala ener gi ca men te e com au to cons ciên cia como um
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ho mem adul to. O des ta que é, em toda par te, o mes -
mo: ce ti cis mos, dú vi das, des cren ças de in di ví du os hu -
ma nos são rom pi dos por Deus. Pre ci sa men te o
nas ci men to de Je sus su bli nha no va men te que Deus
tem o po der de cri ar do in fru tí fe ro algo fru tí fe ro, do ex -
tin to algo vivo, do nada um novo ser. O te o cen tris mo
in ter li ga, por tan to, am bos os re la tos do nas ci men to.
No Novo Tes ta men to, ele é cir cuns cri to com a sen ten -
ça: “Por que para Deus nada é im pos sí vel” (Lc 1,37), e
no Alco rão com a sen ten ça: “Qu an do Ele de ci de al gu -
ma co i sa, Ele só diz: Seja! e ela é” (Sura 3,47).

2) Nas tra di ções neotes ta men tá ri as e co râ ni cas, o nas ci -
men to de Je sus não é pro du to da his tó ria ter res tre,
não é cri a tu ra hu ma na, ele é cri a tu ra do Espí ri to, cri a -
tu ra de Deus. “Espí ri to de Deus”, como tam bém é

men ci o na do na Sura 4,171. É o pró prio Deus que o
cha ma do nada para o ser. Que Je sus in gres sa na vida, 
ele o agra de ce ex clu si va men te à de ci são de Deus, à
ação de Deus. Nes ta li nha, tam bém se ex pli cam ou tras 
“ti tu la ções” para Je sus no Alco rão: “Si nal” de Deus
para os se res hu ma nos, si nal da “mi se ri cór dia di vi na”,
“Ser vo de Deus”, “Pro fe ta de Deus”, “Pa la vra de
Deus”. To dos es tes “tí tu los” ex pres sam o mes mo pen -
sa men to bá si co: Je sus, des de sua con cep ção, é al -
guém agra ci a do por Deus. Pe ran te ou tros ser vos e

pro fe tas de Deus, dis tin gue-o até uma es pe ci fi ci da de:
ele é cri a do pelo Espí ri to de Deus, para en tão atu ar
du ran te toda a vida a par tir da for ça des te Espí ri to,
como en vi a do de Deus. De to das as pes so as men ci o -
na das no Alco rão, isto é es pe cí fi co de Je sus. So men te
Adão ain da o ul tra pas sa em fun ção da ori gem, já que
ele, para o Alco rão, até co me çou a vi ver sem a co o pe -
ra ção de uma mãe ter restre (Sura 2,30). Po rém, ser
cri a ção de Deus e nas ci do de uma vir gem dis tin gue Je -
sus no Alco rão de to dos os ou tros pro fe tas, in clu in do o 
pro fe ta Ma o mé, cuja pa ter ni da de ter res tre o Alcorão
não ques ti o na em ne nhu ma pas sa gem.

3) Os tex tos ne o tes ta men tá ri os e co râ ni cos do nas ci men -
to são con cor des na con vic ção bá si ca: Je sus é o ben di -
to [ou aben ço a do] de Deus e a fi gu ra con tras tan te com 

to dos os “in fe li zes di ta do res”, já que ele é um ho mem
de paz, e, isso, atra vés de toda a sua exis tên cia: do
nas ci men to até a mor te e até a nova vida jun to a Deus. 
As for mu la ções da Sura 19,32-33 (“E ele não me fez
vi o len to e in fe liz. Haja sal va ção so bre mim no dia em
que fui ge ra do, no dia em que eu mor rer, e no dia em
que eu (no va men te) se rei des per ta do para a vida”)
des per tam, para cris tãos, re mi nis cên ci as do can to de
lou vor de Ma ria (“Mag ni fi cat”) e do hino de lou vor dos 
pas to res (Lc 1,46055; 2,14). Então Je sus já era a ima -
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gem con tras tan te com os “po de ro sos” e “ri cos”. Então 
ele já in cor po ra va a “paz” de Deus que, tam bém se -
gun do ex pres sões do Alco rão, re pou sa so bre Je sus.

Um con fron to dos tex tos mos tra, por tan to, quão
au to no ma men te Ma o mé sabe in ter pre tar pre ci sa men te
cer tas tra di ções bí bli cas a par tir de sua axi o má ti ca te o ló -
gi ca. Ele as as su me, as in ter pre ta ri go ro sa men te e as in se -
re sob sua gran de pa la vra pro gra má ti ca e te o ló gi ca: te o -
cen tris mo. Deus no cen tro do mun do e da his tó ria; a
par tir de sua von ta de tudo é per pas sa do, a par tir dele
toda a re a li da de deve ser no va men te in ter pre ta da.

2.4. A di fe ren ça de ci si va na fé de cris tãos e mu çul ma nos

Este as pec to es pe cí fi co da men sa gem pro fé ti ca
pode ser en ri je ci do pre ci sa men te pela de ci si va di fe ren ça
en tre o re la to ne o tes ta men tá rio e o co râ ni co do nas ci -
men to. Tam bém ele pre ci sa ago ra ser ex pli ci ta do com
toda a cla re za:
1) Nas tra di ções ne o tes ta men tá ri as, o nas ci men to de Je -

sus é in se ri do na his tó ria de Deus com seu povo es co -
lhi do. A che ga da de Je sus é um re i ní cio efe tu a do pelo
Espí ri to, uma ir rup ção mes siâ ni ca para Isra el e um si -
nal para a con ver são dos po vos pa gãos. Os tex tos ne o -
tes ta men tá ri os his to ri ci zam, por tan to, o re co me ço de

Deus em Je sus. Por isso, é im por tan te o nas ci men to
em Be lém, são men ci o na dos os go ver nan tes po lí ti cos
da épo ca, são ilus tra dos de ta lhes con cre tos da his tó ria
do nas ci men to (ho me na gem dos Ma gos e dos Pas to -
res). O Alco rão, por sua vez, “des-his to ri ci za”. Ele não
está in te res sa do no lu gar con cre to do nas ci men to e de
mo ra dia de Je sus (ne nhu ma men ção de Be lém ou Na -
za ré), nem men ci o na José, o pai bí bli co ter res tre de
Je sus. Tudo se con cen tra em in di ví du os es pe cí fi cos
como Za ca ri as, Ma ria e Je sus. Onde é men ci o na do o
“povo”, como na Sura 19, isso não ocor re no sen ti do
de uma in ser ção “his tó ri co-sal ví fi ca”, po rém, sob o
pon to de vis ta de uma re a ção psi co ló gi ca à con du ta
apa ren te men te “ina u di ta” de uma jo vem mu lher. Ou,
como na Sura 3, como “lu gar” da con tro vér sia en tre fé 

e des cren ça.
2) Para as fon tes ne o tes ta men tá ri as, o nas ci men to de Je -

sus é o cum pri men to de fi ni ti vo de uma an tiquís si ma
his tó ria de ex pec ta ti va de um povo, o de fi ni ti vo pon to
cul mi nan te de uma auto-ori en ta ção de Deus ao seu
povo de Isra el. No Alco rão, a ação de Deus em Je sus é
uma en tre mu i tas ações de Deus na his tó ria. No en tan -
to, tam bém no Alco rão, Deus agiu em Je sus de ma ne i -
ra to tal men te es pe ci al e des ta ca da. Mas, o fi lho de
Ma ria é, ape sar de tudo, um si nal de Deus, des ta ca do,
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sim, mas um en tre mu i tos. Sua ges ta ção pelo Espí ri to
pre ci sa men te não o tor na um ser di vi no ou se mi di vi -
no. Por isso, o Alcorão re a ge aqui e em ou tras pas sa -
gens, em ques tões da fé em Cris to de de ter mi na dos
cris tãos, re je i tan do-as po le mi ca men te: “Não é ade -
qua do a Deus to mar para si um fi lho”. Isto é dito con -
tra re pre sen ta ções cris tãs vul ga res mais tar di as de uma 
fi li a ção di vi na so bre na tu ral, que po dem ter sido di fun -
di das na cris tan da de con tem po râ nea do Pro fe ta. A
ges ta ção pelo Espí ri to e o nas ci men to vir gi nal de Je sus
não su bli nham, por con se guin te, a es pe ci fi ci da de de
Je sus, po rém uni ca men te a de Deus.

3) Como cri a tu ra de Deus, Je sus tam bém con ti nua sen do 
ape nas um ho mem, como Adão, Noé, Abraão e Mo i -
sés fo ram ho mens. Como cri a tu ra de Deus, Je sus per -

ma ne ce como um “si nal”, um da gran de sé rie de
“si na is” da mi se ri cór dia di vi na, numa sé rie que, se -
gun do a au to com pre en são mu çul ma na, só se en cer ra
pelo úl ti mo pro fe ta, que o Alco rão en tão tam bém no -
me ia como o “si gi lo do pro fe ta”. Para o regis tro bá si co 
cris tão, Je sus de Na za ré é pe ran te Isra el e o mun do pa -
gão a der ra de i ra e de fi ni ti va re ve la ção de Deus, para a 
qual um pro fe ta como João Ba tis ta so men te é anún -
cio. Para os mu çul ma nos, a re ve la ção de fi ni ti va de
Deus é dada no Alco rão, para o qual apon tam to dos

os pro fe tas, in clusive João e Je sus. Mas a cris to lo gia e
a co ra no lo gia não de i xam de cor res pon der en tre si. A
di fe ren ça fun da men tal en tre o cris ti a nis mo e o Islã é e
con ti nua sen do a se guin te: para os cris tãos, o Ver bo
de Deus se tor nou ser hu ma no em Je sus. No Islã, a Pa -
la vra de Deus se tor nou li vro no Alco rão.

4) Qu an to mais acu ra da men te se tra ba lha em e com as
fon tes, tan to mais se veem pro fun das con ver gên ci as
en tre a fé cris tã e a is lâ mi ca, mas tam bém per ma nen -
tes di fe ren ças sepa ra do ras, pre ten sões de ver da de
que, em sua úl ti ma con se quên cia, ape lam para uma
de ci são de fé. Ambos os as pec tos de vem vir à tona
num diá lo go que seja me re ce dor de seu nome. O
“relato de Natal” no Alco rão de ve ria ser lido como
mo de lo ori gi ná rio de tal diá lo go en tre cris tãos e

muçul ma nos. Ele de sa fia am bos, cris tãos e mu çul ma -
nos, a re fle ti rem pro fun da men te so bre o mis té rio do
agir di vi no na his tó ria de Je sus, tor nan do co mu ni cá vel 
o que é co mum e o que se pa ra. Este re la to não se ria o
fim, po rém a base do diá lo go. Ele pode en si nar a ler o
que é co mum à luz do que se pa ra e o que se pa ra à luz
do que é co mum. E ele po de ria fun dar uma co mu ni ca -
ção tri a ló gi ca – que pode ser tan to mais pro fun da,
quan to mais ju de us, cris tãos e mu çul ma nos se cons -
ci en ti za rem que ain da não “têm” nem “ad mi nis tram”
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ou “pos su em” o mis té rio de Deus, mas que, crendo e
pen sando, que rem re co nhe cê-lo de ma ne i ra cada vez
mais pro fun da. Ou seja: comu ni ca ção – no res pe i to
mú tuo perante de ci sões de fi ni ti vas e con vic ções de fi -
ni ti vas.

É hora de sur gir uma nova cul tu ra lin guís ti ca en tre
cris tãos e mu çul ma nos so bre ques tões fun da men ta is de
sua fé. Então po de ria su ce der o que já dis se o Papa João
Pa u lo II, o pri me i ro Papa da his tó ria da cris tan da de a vi -
si tar uma mes qui ta, em sua alo cu ção na mes qui ta de
Oma i a de, no dia 15 de maio de 2001: “É de suma im por -
tân cia que mu çul ma nos e cris tãos con ti nu em com a ini ci -
a ti va de pes qui sar con jun ta men te ques tões fi lo só fi cas e
te o ló gi cas, para che garem a um co nhe ci men to mais ob -
je ti vo e abran gen te da res pec ti va fé do ou tro. Me lhor

com pre en são re cí pro ca con du zi rá, sem dú vi da, na es fe ra

prá ti ca, a uma nova ma ne i ra de apre sen tar nos sas duas
re li giões, não em opo si ção uma à ou tra, como tan tas ve -
zes ocor reu no pas sa do, po rém, numa par ce ria pelo bem
da fa mí lia hu ma na”.

Re fe rên ci as Bi bli o grá fi cas

K.-J. Kus chel. Ju den – Chris ten – Mus li me: Her kunft und Zu kunft. Fünf -
ter Teil: Ma ria und Je sus: Oder Ze i chen Got tes für alle Welt (Ju de us –
cris tãos – mu çul ma nos: ori gem e fu tu ro, Düs sel dorf 2007, Qu in ta par te: 
Ma ria e Je sus: Ou si na is de Deus para todo o mun do). (Düs sel dorf: Pat -
mos, 2007)

K.-J. Kus chel. We ih nach ten und der Ko ran (Na tal e o Alco rão). Düs sel -
dorf. Pat mos, 2008.
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