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1.*

1.*

A Palavra de Deus é eternal e imutável?
(Lev-i Mahfuz)
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 40:8*.....A relva murcha e as flores caem, mas
a Palavra de nosso Deus permanece eternamente!”
João 1:1-3*.....princípio era a Palavra, e a
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus.
1 Pedro 1:23.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Yunus 10:64*.....Obterão alvíssaras de boas-novas
na vida terrena e na outra; as promessas de Deus
são imutáveis. Tal é o magníficobenefício.
Kaf 50:29.....A palavra é insubstituível perante Mim…
Nota: Na história islâmica, havia duas concepções
opostas sobre o assunto que os muçulmanos tinham
guerras internas. A Mu'tazelites disse "não" a
esta pergunta, e as Ash'arites disse "sim". A
maioria dos muçulmanos hoje seria dizer "sim".
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2.*

2.*

A Biblia (Torah, Profetas e NT) é considerada
como a Palavra de Deus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Romanos 15:4*.....Porquanto tudo o que foi escrito
no passado, foi escrito para nos ensinar, de
forma que, por meio da perseverança e do bom
ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos
firme a nossa esperança.
1 Coríntios 14:37*.....Se alguém se considera
profeta ou espiritual, reconheça que o que vos
escrevo são mandamentos do Senhor.
------------------------------------------------Nisa 4:136*.....Ó fiéis, crede em Deus, em Seu
Mensageiro, no Livro que Éle lhe revelou e no
Livro que havia sido revelado anteriormente.
Ankebut 29:46*.....Dizei-lhes: Cremosno que nos foi
revelado, assim como no que vos foi revelado antes;
Shura 42:15.....Que não haja dissenções entre vós e nós.
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Deus esolheu à comunicar os oráculos de Deus
escrita na Bíblia especificamente através da
agência dos Judeus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Romanos 3:1-2*.....Que vantagem pode haver, então, em
ser judeu, ou que utilidade existe na circuncisão?
Muita, em todos os sentidos! Primeiramente, porque ao
judeu foram confiadas as palavras de Deus.
Romanos 9:4*.....os quais são israelitas, de quem
são a adoção, a glória, as alianças, a
promulgação da Lei, o culto e as promessas;
------------------------------------------------Ankebut 29:27*.....E o agraciamos com Isaac e Jacó, e
designamos, para a sua prole, a profecia e o Livro;
Jathiyah 45:16*.....Havíamos concedido aos israelitas
o Livro, o comando, a profecia e o agraciamos com
todo o bem, e os preferimos aosseus contemporâneos.
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4.*

4.*

Que Deus dê aos profetas da Bíblia - a capacidade
de fazer milagres como uma óbvia confirmação de
que eles foram enviados por Deus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Exodo 10:1—2*.....que narres ao teu filho e aos filhos
de teus filhos como zombei do poder que havia no
Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os
egípcios. Assim todos vós sabereis que Eu Sou Yahweh!”
Hebreus 2:4*.....E, juntamente com eles, por
intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos
portentosos, diversos milagres e dons do Espírito
Santo, distribuídos conforme sua vontade.
------------------------------------------------Bakara 2:92.....Já Moisés vos havia apresentado
as evidências
Al-i İmran 3:49*.....com beneplácito de Deus,
curarei o cego de nascença e oleproso;
ressuscitarei os mortos, com a anuência de Deus…
Nisso há um sinal para vós, se sois fiéis.
Al-i İmran 3:183*.....Dize-lhes: Antes de mim, os
mensageiros vos apresentaram as evidências etambém…
os mensageiros que, antes de ti, apresentaram
asevidências, os Salmos e o Livro Luminoso.
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Deus tem o própsito de proteger seus livros
sagrados para não sejam mudados nem corrompidos?
(Niyet)
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 14:24 & 26-27*.....Yahweh dos Exércitos
jurou, declarando: “Em verdade, tudo quanto
projetei se cumprirá, aquilo que decidi se
realizará. Porquanto este é o propósito
de Yahwehdos Exércitos; quem pode impedi-lo?
Matueus 24:35*.....O céu e a terra passarão, mas
as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe
o dia e a hora exatos
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....Nós revelamos a Mensagem e somos o
Seu Preservador.
Saffat 37:3 & 7*.....E recitam a mensagem… e para
proteção, contra todos os demônios rebeldes,
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6.*

6.*

Deus tem o poder de proteger seus livros sagrados
de serem mudados ou coorompidos? (Kudret)
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 46:9-10*.....Deus! Eu afirmo: O meu propósito
será realizado, certamente farei tudo o que me apraz.
Marcos 12:24*.....“Não é sem motivo que errais tanto,
pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus!
Lucas 21:33.....Porquanto, o céu e a terra
desaparecerão, contudo as minhas palavras de
maneira nenhuma passarão. Devemos viver vigilantes
João 10:35.....(e a Escritura não pode ser anulada)
------------------------------------------------En'am 6:115.....pois Suas promessas são imutáveis,
porque ele éo Oniouvinte, o Sapientíssimo.
Yunus 10:64*.....as promessas de Deus são
imutáveis. Tal é o magníficobenefício.
Jinn 72:26-28*.....Salvo a um mensageiro que tenta
escolhido, e faz um grupo de guardas marcharem, na
frente e por trás dele, Para certificar-se de que
transmitiu as mensagens do seu Senhor, o Qual abrange
tudo quanto os humanos possuem.
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------------------------------------------------En'am 6:115.....pois Suas promessas são imutáveis,
porque ele éo Oniouvinte, o Sapientíssimo.
Yunus 10:64*.....as promessas de Deus são
imutáveis. Tal é o magníficobenefício.
Jinn 72:26-28*.....Salvo a um mensageiro que tenta
escolhido, e faz um grupo de guardas marcharem, na
frente e por trás dele, Para certificar-se de que
transmitiu as mensagens do seu Senhor, o Qual abrange
tudo quanto os humanos possuem.
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7.*

7.*

Podem Satanas, demonios ou homens frustrar o
proposito e o poder de Deus assim mudando ou
destruindo alguns dos livros sagrados que Deus
escreveu? (Tahrif bi’l-lafz)
Bíblia Não / Não Corão
Isaías 55:11*.....assim também acontece com a
Palavra que sai da minha boca: Ela não voltará para
mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e
atingirá o propósito para o qual a enviei.
Lucas 16:17*.....Contudo, é mais fácil os céus e a
terra desaparecerem do que cair um traço da menor
letra de toda a Lei. Cuidado para não deturpar a Lei
------------------------------------------------Hajj 22:52*.....Antes de ti, jamais enviamos
mensageiro ou profeta algum, sem que Satanás o
sugestionasse em sua predicação; porém,Deus anula
o que aventa Satanás, e então prescreve as Suas
leis, porque Deus é Sapiente, Prudentíssimo.
Saffat 37:3 & 7.....E recitam a mensagem… e para
proteção, contra todos os demônios rebeldes,
Hakka 69:44-47 & 51*.....E se tivesse inventado
alguns ditos, em Nosso nome Certamente o teríamos
apanhado pela destra; E então, Ter-lhe-íamos
cortado a aorta, E nenhum de vós teria podido
impedir-Nos, E ele é verdade convicta.
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Seria possível que os homens poderiam verbalmente
distorcer os Livros Santos de Deus, alegar ou
citar erroneamente ou interpretando erradamente?
(Tahrif bi’l-ma’na)
Bíblia Sim / Sim Corão
Tito 1:10*.....Porquanto há muitos insubmissos,
que não passam de tagarelas e ludibriadores,
principalmente os do grupo da circuncisão.
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*.....E também há aqueles que, com
suas línguas, deturpam os versículos do Livro,
para que peneis que ao Livro pertencem,quando
isso não é verdade. E dizem: Estes (versículos)
emanam de Deus, quando não emanam de Deus. Dizem
mentiras arespeito de Deus, conscientemente.
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9.

9.

São as pessoas que dizem que a Bíblia foi alterada ou
danificada realmente culpado de blasfemar o carácter
e a natureza os atributos de Deus, implicando que
Deus não sabia, não tinha cuidado, ou que ele não
poderia fazer nada sobre a Bíblia sendo alterados?
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 14:24 & 27*.....Yahweh dos Exércitos jurou,
declarando: “Em verdade, tudo quanto projetei se
cumprirá, aquilo que decidi se realizará.
Porquanto este é o propósito de Yahwehdos
Exércitos; quem pode impedi-lo? Sua mão já está
estendida; quem poderá fazê-la recuar?
Hebreus 4:12.....a Palavra de Deus é viva e eficaz…
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....se Deus quisesse, privá-los-ia
da audição e da visão, porque é Onipotente. Deus! Não
há mais divindade além d'Ele, Vivente, Subsistente, a
Quem jamais alcança a inatividade ou o sono;
Nisa 4:158.....é Poderoso, Prudentíssimo
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10.

10.

São as pessoas que dizem que a Bíblia foi alterada
ou danificada realmente serem culpadas de exaltar
Satanás acima de Deus, implicando que Satanás venceu
a batalha para a Bíblia sobre Deus Onipotente?
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Bíblia
Sim / Sim Corão
Salmos 94:7-9*.....Atendei vós, os mais néscios do
povo! Insensatos, quando compreendereis? É
possível que quem criou o ouvido não possa ouvir?
Será que quem formou os olhos nada veja?
Hebreus 4:13.....E não há criatura alguma incógnita
aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto
e às claras diante daquele a quem deveremos prestar
contas. Jesus é o grande sumo sacerdote
------------------------------------------------Yunus 10:21*.....ainda assim desmentirãoos Nossos
versículos. Dize: Deus é Rápido em planejar. Sabei que
os Nosso mensageiros registram tudo quando tramais.
Taha 20:5.....Do Clemente, Que assumiu o Trono.
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11.
Que Deus têm um standard duplo da os seus Livros
Sagrados para proteger algumas delas, mas não
todas elas?
(El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El Muksit)
Bíblia Não / Não Corão
Salmos 12:6-7*.....As palavras do SENHOR são
verdadeiras, são puras como a prata purificada
num forno, sete vezes refinada. SENHOR, tu nos
guardarás seguros, e desse tipo de gente nos
livrarás para sempre.
Lucas 21:33*.....Porquanto, o céu e a terra
desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira
nenhuma passarão. Devemos viver vigilantes
------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....É uma promessa infalível, que está
registrada na Tora, no Evangelho e no Alcorão. E
quem é maisfiel à sua promessa do que Deus?
Hud 11:57.....meu Senhor é Guardião de todas as coisas.
İbrahim 14:47*.....Nunca penseis que Deus falte à
promessa feita aos Seus mensageiros, porque Deus
é Punidor, Poderosíssimo.
Hajj 22:47.....Deus jamais falta à sua promessa,

12.
A Palavra de Deus é a imutável e universal padrão
pelo qual Deus julgará toda a humanidade no Dia do
Julgamento? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Bíblia Sim / Sim Corão
João 12:48.....Aquele que me rejeita e não acolhe
as minhas palavras tem quem o julgue; a Palavra
que proclamei, essa o julgará no último dia.
Apocalipse 20:12.....Vi também os mortos, grandes e
pequenos, em pé diante do trono e alguns livros foram
abertos. Então, abriu-se um outro livro, o Livro da
Vida, e os mortos foram julgados pelas observações
que estavam registradas nos livros,
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....Nós revelamos a Mensagem e somos
o Seu Preservador. Já, antes de ti, tínhamos
enviado mensageiros às seitas primitivas.
Zumar 39:69-70*....E o livro (registro das obras)
será exposto, e se fará comparecerem osprofetas e as
testemunhas, e todos serão julgados com eqüidade…
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é Punidor, Poderosíssimo.
Hajj 22:47.....Deus jamais falta à sua promessa,

12.

12.

A Palavra de Deus é a imutável e universal padrão
pelo qual Deus julgará toda a humanidade no Dia do
Julgamento? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Bíblia Sim / Sim Corão
João 12:48.....Aquele que me rejeita e não acolhe
as minhas palavras tem quem o julgue; a Palavra
que proclamei, essa o julgará no último dia.
Apocalipse 20:12.....Vi também os mortos, grandes e
pequenos, em pé diante do trono e alguns livros foram
abertos. Então, abriu-se um outro livro, o Livro da
Vida, e os mortos foram julgados pelas observações
que estavam registradas nos livros,
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....Nós revelamos a Mensagem e somos
o Seu Preservador. Já, antes de ti, tínhamos
enviado mensageiros às seitas primitivas.
Zumar 39:69-70*....E o livro (registro das obras)
será exposto, e se fará comparecerem osprofetas e as
testemunhas, e todos serão julgados com eqüidade…
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13.*

13.*

São os crentes permitidos à acreditar em uma
parte da Escritura rejeitar em outra parte da
Escritura?
Bíblia Não / Não Corão
2 Timóteo 2:15.....Procura, isto sim, apresentarte aprovado diante de Deus, como obreiro que não
tem do que se envergonhar e que maneja
corretamente a Palavra da verdade.
2 Timóteo 3:16*.....Toda a Escritura é inspirada
por Deus e proveitosa para ministrar a verdade,
para repreender o mal, para corrigir os erros e
para ensinar a maneira certa de viver
------------------------------------------------Bakara 2:85*.....Credes, acaso, em uma parte do
Livro e negais a outra?
Bakara 2:136 & 285*....Dizei: Cremos em Deus, no que nos
tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão… a
Moisés e a Jesus e no que foi dado aos profetas por seu
Senhor; não fazemos distinção algumaentre eles, e nos
submetemos a Ele. O Mensageiro crê no que foi revelado
por seu Senhor e todos os fiéis crêem em Deus, em Seus
anjos, em Seus Livros eem Seus mensageiros. Nós não
fazemos distinção entre os Seus mensageiros.
Nota: A Bíblia contém mais de 90% dos livros
sagrados que os muçulmanos são obrigados a acreditar:
a saber, a Tevrat, Zebur, Injil e Alcorão.
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14.*

14.*

Deus continua querendo que todos leiam a Biblia
Sagrada hoje?
Bíblia Sim / Sim Corão
1 Timóteo 4:13-16*.....Enquanto aguardas a minha
chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao
ensino. Dedica-te plenamente ao cumprimento
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55.....Eu vimcom um sinal do
vosso Senhor. Temei a Deus, pois, e obedecei-me.
Al-i İmran 3:79 & 84*.....Sede servos do Senhor, uma
vez que sois aqueles que estudame ensinam o Livro.
Dize: Cremos em Deus, no que nos foi revelado, no que
foi revelado a Abraão… a Moisés, a Jesus e aos
profetas; não fazemos distinção alguma entre eles…
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15.

15.

É a obediência à Palavra de Deus, a condição
primordial para uma pessoa a receber a "bênção"
de sua vida?
Bíblia Sim / Sim Corão
Deuterenomio 11:26-27....Prestai, pois, atenção!
Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante
de vós: A bênção, se obedecerdes aos mandamentos
de Yahweh, vosso Deus, que hoje vos ordeno;
Deuterenomio 28:13*.....O SENHOR fará de ti a
cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres
aos mandamentos de Yahweh, o teu Deus, que neste
dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo
assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo!
Deuterenomio 30:19.....de que apresentei claramente
diante de ti os caminhos da vida e da morte; a
bênção e a maldição.
------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....Eis o livro que é
indubitavelmente a orientação dos tementes a
Deus; Estes possuem a orientação do seu Senhor e
estes serão os bem-aventurados.
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16.*

16.*

As pessoas se colocam em baixo de um tipo de
“maldiçao” se eles não lerem e obedecerem as
escrituras enviadas por Deus? (Kâfir)
Bíblia
Sim / Sim Corão
Jeremias 11:3*.....Maldito o homem que não der
ouvidos às palavras dessa Aliança,
Hebreus 12:25-29*.....Cuidado! Não rejeiteis Aquele
que fala. porque o nosso “Deus é fogo consumidor!”
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....Aqueles que desmentirem
os Nossos versículos e se ensoberbecerem serão
condenados ao inferno, onde permanecerãoeternamente.
Àqueles que desmentirem os Nossos versículos e se
ensoberbecerem, Terão o inferno por leito,
cobertos com mantos de fogo.
Ankebut 29:46-47*.....E não disputeis com os
adeptos do Livro,
e ninguém, salvo os
incrédulos, nega os Nosso versículos.
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17.

17.

É aceitado que o cânone das Escrituras foi
fechada com o final do livro do Apocalipse?
Bíblia Sim / Não Corão
Apocalipse 22:18-19*....Portanto, declaro a todos os
que ouvem as palavras da profecia deste livro: Se
alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará
os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar
alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará
dele a sua parte na árvore da vida e na Cidade
Santa, que são descritas neste livro.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Para Deus a religião é o
Islam. E os adeptos do Livro só discordaram… Se
se tornarem encaminhar-se-ão;

É aceitado que o cânone das Escrituras foi
fechada com o final do livro do Apocalipse?
Bíblia Sim / Não Corão
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------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Para Deus a religião é o
Islam. E os adeptos do Livro só discordaram… Se
se tornarem encaminhar-se-ão;

18.*

18.*

A fim de que o Qur'an para ser considerado como a
Palavra de Deus é necessario de estar em completa
harmonia com a Escritura histórica em que se
encontrava anteriormente registrados na Bíblia?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Coríntios 14:32-33*.....O espírito dos profetas
está sujeito ao controle dos próprios profetas.
Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de
paz. Como em todas as assembléias dos santos,
Gálatas 1:8.....Contudo, ainda que nós ou mesmo um
anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do
que já vos pregamos, seja considerado maldito!
2 João 1:9.....Todo aquele que não permanece no
ensino de Cristo, mas acredita estar indo além
dele, não tem Deu
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....E quem quer que almeje
(impingir) outra religião, que noa seja o Islam,
(aquela) jamais será aceita e, no outro mundo,essa
pessoa contar-se-á entre os desventurados.
Ahzab 33:40*.....Em verdade, Mohammad não é o pai
de nenhum de vossos homens, mas sim o Mensageiro
de Deus e o prostremos dosprofetas.
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19.

19.

Que o Qur'an conter histórico e doutrinal
fundamental as diferenças que são diametralmente
opostas ao que está na Bíblia?
Bíblia Sim / Não Corão
1 João 2:22-24*.....Todo o que nega o Filho de
igual forma não tem o Pai; quem confessa
publicamente o Filho tem também o Pai.
2 João 1:9.....Todo aquele que não permanece no
ensino de Cristo, mas acredita estar indo além
dele, não tem Deus;
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....E, em verdade, está
mencionado nos Livros sagrados dos antigos. Não
é um sinal para eles, que os doutos entre os
israelitas o reconheçam?
Fussilat 41:43*.....Tudo quanto te dizem já foi dito
aos mensageiros que te precederam. Saibam eles
que o teu Senhor é Indulgente, maistambém possui
um doloroso castigo.
Shura 42:15......Que não haja dissenções entre
vós e nós.
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20.

20.

É o conceito de "inspiração" ou "revelação" do
mesma no Qur'an como é na Bíblia?
Bíblia Não / Sim Corão
2 Timóteo 3:16*.....Toda a Escritura é inspirada
por Deus e proveitosa para ministrar a verdade,
para repreender o mal, para corrigir os erros e
para ensinar a maneira certa de viver;
2 Pedro 1:20-21*.....Antes de tudo, sabei que
nenhuma profecia da Escritura provém de
interpretação pessoal, porquanto, jamais a
profecia teve origem na vontade humana, mas
homens santos falaram da parte de Deus,
orientados pelo Espírito Santo.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Inspiramos-te, assim como
inspiramos Noé e os profetas que o sucederam;
assim, também, inspiramos… Jesus… e concedemos os
Salmos a Davi.
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21.

21.

Os Judeus ou os Cristãos aceitam o Alcorão como
um Livro Sagrado?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 18:20-22*.....Todavia, o profeta que
ousar dizer em meu Nome alguma palavra que não
lhe ordenei, ou que falar em nome de outros
deuses, terá de ser morto.
Isaías 8:20*.....respondereis: “O que se deve
fazer é consultar a lei e os ensinamentos!” Se
eles não falarem de acordo com esta palavra,
certamente jamais poderão ver a luz!
------------------------------------------------Nisa 4:82*....Não meditam, acaso, no Alcorão? Se
fosse de outra origem, que não de Deus, haveria
nele muitas discrepâncias.
Shu’ara 26:196-197.....E, em verdade, está mencionado
nos Livros sagrados dos antigos. Não é um sinal para
eles, que os doutos entre os israelitas o reconheçam?

Os Judeus ou os Cristãos aceitam o Alcorão como
um Livro Sagrado?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 18:20-22*.....Todavia, o profeta que
ousar dizer em meu Nome alguma palavra que não
lhe ordenei, ou que falar em nome de outros
deuses, terá de ser morto.
Isaías 8:20*.....respondereis: “O que se deve
fazer é consultar a lei e os ensinamentos!” Se
eles não falarem de acordo com esta palavra,
certamente jamais poderão ver a luz!
------------------------------------------------Nisa 4:82*....Não meditam, acaso, no Alcorão? Se
fosse de outra origem, que não de Deus, haveria
nele muitas discrepâncias.
Shu’ara 26:196-197.....E, em verdade, está mencionado
nos Livros sagrados dos antigos. Não é um sinal para
eles, que os doutos entre os israelitas o reconheçam?

22.

22.

Depois que Deus enviou um livro sagrado, Ele ja
sentia a necessidade de anular ou mudar alguns de
seus versos?
(Mensuh & Nesih)
Bíblia Não / Sim Corão
Salmos 89:34*.....Eu não violarei minha aliança, tampouco
modificarei qualquer das promessas dos meus lábios.
Lucas 16:17.....Contudo, é mais fácil os céus e a
terra desaparecerem do que cair um traço da menor
letra de toda a Lei. Cuidado para não deturpar a Lei
João 10:35*.....a quem veio a Palavra de Deus
------------------------------------------------Bakara 2:106*.....Não ab-rogamos nenhum versículo,
nem fazemos com que seja esquecido (por ti), sem
substituí-lo por outro melhor ousemelhante. Ignoras,
por acaso, que Deus é Onipotente?
Ra'd 13:39*.....Deus impugna e confirma o que Lhe
apraz, porque o Livro-matriz está em Seu poder.
Nahl 16:101*.....E quando ab-rogamos um versículo por
outro - e Deus bem sabe o que revela - dizem-te: Só tu
és dele o forjador!Porém, a maioria deles é insipiente.
İsra 17:86*.....Se quiséssemos, poderíamos anular
tudo quanto te temos inspirado,
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23.*
Se o Alcorão desceu do "Senhor dos mundos" e foi
ratificada por um grupo de demônios que isto seja
um bom sinal de que ele de fato veio de Deus?
Bíblia Não / Sim Corão
João 14:30*.....pois o príncipe deste mundo está
chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim;
2 Coríntios 4:3—4*.....Contudo, se o nosso evangelho
está encoberto, para os que estão perecendo é que
está encoberto. O deus, desta presente era
perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim
de que não vejam a luz do Evangelho da glória de
Cristo, que é a imagem de Deus.
------------------------------------------------Fatih 1:2....Louvado seja Deus, Senhor do Universo,
Yunus 10:37....É impossível que esta Alcorão tenha sido
elaborado por alguém que não seja Deus. Outrossim, é a
confirmação das(revelações) anteriores a ele e a
elucidação do Livro indubitável do Senhor do Universo.
Ahkaf 46:29-30.....Recorda-te de quando te enviamos
um grupo de gênios, para escutar o Alcorão. E
quando assistiam à recitação disseram:Escutai em
silêncio! E quando terminaste a recitação, volveram
ao seu povo, para admoestá-lo.

24.
Deve um Livro Sagrado sentir a necessidade
sentida de repetidamente negar que é de Satanás?
Bíblia
Não / Sim Corão
Matueus 7:15-20*.....Acautelai-vos quanto aos falsos
profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de
ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos
devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis.
João 8:44-49*.....Vós pertenceis ao vosso pai, o
Diabo; e quereis realizar os desejos de vosso
pai. Ele foi assassino desde o princípio, e
jamais se apoiou na verdade, porque não existe
verdade alguma nele.
------------------------------------------------Nahl 16:98*.....Quando leres o Alcorão, ampara-te
em Deus contra Satanás, o maldito.
Nota: Muhammad muitas vezes negado foi demônio possuiu:
15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51 81:22-25.
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25.*

25.*

Os Judeus, Cristaos e Muçlumanos acreditam que
existe somente um Deus verdadeiro? (Vahdet-i Vüjüd)
Bíblia Sim / Sim Corão
Deuterenomio 6:4*.....Shemá! Ouve, ó
Israel: Yahweh, o nosso SENHOR, é o único Deus!
Efésios 4:4-6.....Há… um só Espírito, há um só
Senhor, um só Deus e Pai de todos,
1 Timóteo 2:5-6.....Porque há um só Deus
Tiago 2:19....Crês, tu, na existência de um só
Deus? Fazes bem!
------------------------------------------------Bakara 2:163*.....Vosso Deus e Um só.
Nisa 4:87 & 171*.....Deus! Não há mais divindade
além d'Ele!
Maide 5:73.....portanto não existe divindade
alguma além do Deus Único.
Nahl 16:22 & 51.....Vosso Deus é um Deus Único!
Deus disse: Não adoteis dois deuses - posto que
somos um Único Deus!
İhlas 112:1.....Dize: Ele é Deus, o Único!
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26.*

26.*

São a maioria dos personagens e a natureza os
atributos de Allah são encontrados no Qur'an, de
acordo com os atributos de Deus que são
encontradas na Bíblia? (Esmaül-Husna)
Bíblia
Sim / Sim Corão
Isaías 40:28*.....Não sabes, não ouviste que o
Eterno,Yahweh, o SENHOR, o Criador de toda a terra,
não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é
insondável, seu conhecimento incompreensível.
------------------------------------------------Bakara 2:255*.....Deus! Não há mais divindade
além d'Ele, Vivente, Subsistente, a Quem jamais
alcança a inatividade ou o sono; O Seu Trono
abrange os céus e aterra, cuja preservação não O
abate, porque é o Ingente, o Altíssimo.
Hashr 59:23*.....Ele é Deus; não há mais divindade
além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico, Salvador,
Zeloso, Poderoso, Compulsor, Supremo!
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Zeloso, Poderoso, Compulsor, Supremo!
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27.

27.

O “Deus” da Biblia e o “Allah” do Korao são o
mesmo Deus?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodo 3:14.....Então afirmou Deus a Moisés: “Eu
Sou o que Sou. E deveis dizer aos filhos de
Israel: Eu Sou me enviou a vós outros!”
1 João 5:20*.....Jesus Cristo. Este é o
verdadeiro Deus e a vida eterna.
2 João 9*.....Todo aquele que não permanece no
ensino de Cristo, mas acredita estar indo além
dele, não tem Deus; porquanto, quem permanece na
sã doutrina tem o Pai e também o Filho.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....E não disputeis com os adeptos
do Livro, senão da melhor forma, exceto com os
iníquos, dentre eles. Dizei-lhes: Cremosno que
nos foi revelado, assim como no que vos foi
revelado antes; nosso Deus e o vosso são Um e a
Ele nos submetemos.
Safat 37:126.....Deus, vosso Senhor e Senhor dos
vossos antepassados?
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28.

28.

O imutavel nome do Deus eterno é “Yahweh”?
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 3:15*.....‘Yahweh, o Deus de vossos antepassados,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me
enviou até vós. Esse, pois, é o meu Nome eternamente, e
assim serei lembrado de geração em geração!
João 8:58*.....Respondeu-lhes Jesus: “Em verdade, em
verdade vos asseguro: antes que Abraão existisse, Eu Sou.”
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....Os mais sublimes atributos
pertencem a Deus; invocai-O, pois, e evitai
aqueles que profanam os Seus atributos,
Nota: Deus eterno e especial do nome "Javé" é
usado 6.823 vezes na Bíblia, mas não é encontrado
em todos os dentre os 99 nomes de Deus (EsmaülHusna) no Alcorao. Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 &
Hashr 59:24.
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29.

29.

Há versos em Livros sagrados de Deus sendo
"santa"? (el-Kuddus)
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 6:3....“Santo, santo, santo, é Yahweh dos
Exércitos,
Isaías 40:25.....Diz o Santíssimo: Com quem me
comparareis? Com quem eu me assemelho?
Isaías 57:15*.....Porquanto assim afirma o Alto e
Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome
é Santíssimo: “Habito no lugar mais majestoso e
santo do universo;
Apocalipse 4:8*.....“Santo, santo, santo é o
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que era, que
é e que há de vir!”
------------------------------------------------Hashr 59:23*......Ele é Deus; não há mais
divindade além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico,
Jum’a 62:1*.....Tudo quanto existe nos céus e na
terra glorifica Deus, o Soberano, o Augusto, o
Poderoso, o Prudentíssimo.
Nota: Este atributo só aparece duas vezes no Alcorão,
mas é encontrada em mais de 450 vezes na Bíblia.

Há versos em Livros sagrados de Deus sendo
"santa"? (el-Kuddus)
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 6:3....“Santo, santo, santo, é Yahweh dos
Exércitos,
Isaías 40:25.....Diz o Santíssimo: Com quem me
comparareis? Com quem eu me assemelho?
Isaías 57:15*.....Porquanto assim afirma o Alto e
Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome
é Santíssimo: “Habito no lugar mais majestoso e
santo do universo;
Apocalipse 4:8*.....“Santo, santo, santo é o
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que era, que
é e que há de vir!”
------------------------------------------------Hashr 59:23*......Ele é Deus; não há mais
divindade além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico,
Jum’a 62:1*.....Tudo quanto existe nos céus e na
terra glorifica Deus, o Soberano, o Augusto, o
Poderoso, o Prudentíssimo.
Nota: Este atributo só aparece duas vezes no Alcorão,
mas é encontrada em mais de 450 vezes na Bíblia.

30.

30.

Deus revelou a si mesmo como um “Pai”?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 63:16*.....Contudo, tu és o nosso Abba…
tu,Yahweh, és o nosso Abba, Pai, e desde a
antiguidade és reconhecido entre nós e teu nome
é: “Nosso Redentor”
Matueus 5:45 & 48.....para que vos torneis filhos do
vosso Pai que está nos céus… Assim sendo, sede vós
perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus.
João 8:41..... nós temos um só Pai, Deus.”
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Como poderia Ter prole, quando
nunca teve esposa, e foi Ele Que criou tudo o
queexiste, e é Onisciente?
Furkan 25:2.....O Qual possui o reino dos céus e
da terra. Não teve filho algum, nem tampouco teve
parceiro algum no reinado.
Jinn 72:3*.....Ele jamais teve cônjuge ou prole,
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31.*

31.*

É Deus e motivo de orgulho é orgulho um caractere
atributo de Deus? (el-Mütekebbir)
Bíblia Não / Sim Corão
Salmos 101:5.....Assim como outros altivos de
coração e arrogantes não suportarei.
Provérbios 6:16*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta:
olhos arrogantes…
Isaías 57:15.....Porquanto assim afirma o Alto e
Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome
é Santíssimo: “Habito no lugar mais majestoso e
santo do universo; contudo, estou presente com o
contrito e humilde de espírito,
1 João 2:16*.....a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens não provém do Pai, mas do mundo.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Ele é Deus; não há mais divindade
além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico, Salvador,
Zeloso, Poderoso, Compulsor, Supremo!

É Deus e motivo de orgulho é orgulho um caractere
atributo de Deus? (el-Mütekebbir)
Bíblia Não / Sim Corão
Salmos 101:5.....Assim como outros altivos de
coração e arrogantes não suportarei.
Provérbios 6:16*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta:
olhos arrogantes…
Isaías 57:15.....Porquanto assim afirma o Alto e
Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome
é Santíssimo: “Habito no lugar mais majestoso e
santo do universo; contudo, estou presente com o
contrito e humilde de espírito,
1 João 2:16*.....a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens não provém do Pai, mas do mundo.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Ele é Deus; não há mais divindade
além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico, Salvador,
Zeloso, Poderoso, Compulsor, Supremo!

32.*

32.*

Deus revela a si mesmo claramente como “Salvador”?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 43:3 & 11*.....Porque Eu Sou Yahweh, teu
Deus, o Santíssimo de Israel, o teu
Salvador; Eu, eu mesmo, sou Yahweh, o SENHOR, e
além de mim não há Salvador algum.
Oseias 13:4.....não adorarão nenhum outro Deus além
da minha pessoa; não há nenhum outro Yâsha’, Salvador.
Lucas 2:11*.....Hoje, na cidade de Davi, vos
nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!
Tito 1:4.....Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Tito 2:10-13.....Deus, nosso Salvador… de nosso
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Tito 3:4-6.....nosso Salvador… que Ele derramou
copiosamente sobre nós com toaa a sua
generosidada, por intermédio de Jesus Cristo,
nosso Salvador.
------------------------------------------------Nota: O atributo de Deus ser um "Salvador" é
encontrada 39 vezes na Bíblia, mas não é
encontrado no Qur'an.

Deus revela a si mesmo claramente como “Salvador”?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 43:3 & 11*.....Porque Eu Sou Yahweh, teu
Deus, o Santíssimo de Israel, o teu
Salvador; Eu, eu mesmo, sou Yahweh, o SENHOR, e
além de mim não há Salvador algum.
Oseias 13:4.....não adorarão nenhum outro Deus além
da minha pessoa; não há nenhum outro Yâsha’, Salvador.
Lucas 2:11*.....Hoje, na cidade de Davi, vos
nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!
Tito 1:4.....Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Tito 2:10-13.....Deus, nosso Salvador… de nosso
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Tito 3:4-6.....nosso Salvador… que Ele derramou
copiosamente sobre nós com toaa a sua
generosidada, por intermédio de Jesus Cristo,
nosso Salvador.
------------------------------------------------Nota: O atributo de Deus ser um "Salvador" é
encontrada 39 vezes na Bíblia, mas não é
encontrado no Qur'an.
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É Deus e motivo de orgulho é orgulho um caractere
atributo de Deus? (el-Mütekebbir)
Bíblia Não / Sim Corão
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é Santíssimo: “Habito no lugar mais majestoso e
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contrito e humilde de espírito,
1 João 2:16*.....a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens não provém do Pai, mas do mundo.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Ele é Deus; não há mais divindade
além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico, Salvador,
Zeloso, Poderoso, Compulsor, Supremo!
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atributo de Deus? (el-Mütekebbir)
Bíblia Não / Sim Corão
Salmos 101:5.....Assim como outros altivos de
coração e arrogantes não suportarei.
Provérbios 6:16*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta:
olhos arrogantes…
Isaías 57:15.....Porquanto assim afirma o Alto e
Sublime, Aquele que vive para sempre, e cujo Nome
é Santíssimo: “Habito no lugar mais majestoso e
santo do universo; contudo, estou presente com o
contrito e humilde de espírito,
1 João 2:16*.....a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens não provém do Pai, mas do mundo.
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....Ele é Deus; não há mais divindade
além d'Ele, Soberano, Augusto, Pacífico, Salvador,
Zeloso, Poderoso, Compulsor, Supremo!
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Deus revela a si mesmo claramente como “Salvador”?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 43:3 & 11*.....Porque Eu Sou Yahweh, teu
Deus, o Santíssimo de Israel, o teu
Salvador; Eu, eu mesmo, sou Yahweh, o SENHOR, e
além de mim não há Salvador algum.
Oseias 13:4.....não adorarão nenhum outro Deus além
da minha pessoa; não há nenhum outro Yâsha’, Salvador.
Lucas 2:11*.....Hoje, na cidade de Davi, vos
nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!
Tito 1:4.....Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Tito 2:10-13.....Deus, nosso Salvador… de nosso
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Tito 3:4-6.....nosso Salvador… que Ele derramou
copiosamente sobre nós com toaa a sua
generosidada, por intermédio de Jesus Cristo,
nosso Salvador.
------------------------------------------------Nota: O atributo de Deus ser um "Salvador" é
encontrada 39 vezes na Bíblia, mas não é
encontrado no Qur'an.

Deus revela a si mesmo claramente como “Salvador”?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 43:3 & 11*.....Porque Eu Sou Yahweh, teu
Deus, o Santíssimo de Israel, o teu
Salvador; Eu, eu mesmo, sou Yahweh, o SENHOR, e
além de mim não há Salvador algum.
Oseias 13:4.....não adorarão nenhum outro Deus além
da minha pessoa; não há nenhum outro Yâsha’, Salvador.
Lucas 2:11*.....Hoje, na cidade de Davi, vos
nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!
Tito 1:4.....Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Tito 2:10-13.....Deus, nosso Salvador… de nosso
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Tito 3:4-6.....nosso Salvador… que Ele derramou
copiosamente sobre nós com toaa a sua
generosidada, por intermédio de Jesus Cristo,
nosso Salvador.
------------------------------------------------Nota: O atributo de Deus ser um "Salvador" é
encontrada 39 vezes na Bíblia, mas não é
encontrado no Qur'an.
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Deus ja usou alguna vez o pronome “nós” referindo-se
a si mesmo nos livros sagrados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 1:26*.....Então Deus determinou: “Façamos
o ser humano à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança.
Gênesis 11:6-7....Então declarou o SENHOR:
Portanto, vinde! Desçamos! Confundamos a
linguagem dos seres humanos, a fim de que não
mais se entendam uns com os outros!”
İsaias 6:8.....Em seguida ouvi a voz do Eterno que
chamava: “Quem hei de enviar? Quem irá por nós?” Ao que
prontamente respondi: “Eis-me aqui, envia-me a mim!”
João 17:11*.....Pai santo, protege-os em Teu Nome,
o Nome que me deste, para que sejam um, assim
como somos um
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....Nós vos criamos.
Por que, pois, não credes (na Ressurreição)?
Haveis reparado, acaso, no que ejaculais? Por
acaso, criais vós isso, ou somos Nós o Criador?
İnsan 76:23.....Em verdade, temos-te revelado (ó
Mensageiro), o Alcorão, por etapas,

Deus ja usou alguna vez o pronome “nós” referindo-se
a si mesmo nos livros sagrados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 1:26*.....Então Deus determinou: “Façamos
o ser humano à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança.
Gênesis 11:6-7....Então declarou o SENHOR:
Portanto, vinde! Desçamos! Confundamos a
linguagem dos seres humanos, a fim de que não
mais se entendam uns com os outros!”
İsaias 6:8.....Em seguida ouvi a voz do Eterno que
chamava: “Quem hei de enviar? Quem irá por nós?” Ao que
prontamente respondi: “Eis-me aqui, envia-me a mim!”
João 17:11*.....Pai santo, protege-os em Teu Nome,
o Nome que me deste, para que sejam um, assim
como somos um
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....Nós vos criamos.
Por que, pois, não credes (na Ressurreição)?
Haveis reparado, acaso, no que ejaculais? Por
acaso, criais vós isso, ou somos Nós o Criador?
İnsan 76:23.....Em verdade, temos-te revelado (ó
Mensageiro), o Alcorão, por etapas,

34.*

34.*

O conceito de Trindade e aceitavel?
Bíblia
Sim / Não Corão
Matueus 28:19-20*.....ensinando-os a obedecer a tudo
quanto vos tenho ordenado. E assim, Eu estarei
permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.
Efésios 4:4-6*.....Há um só corpo e um só Espírito…
há um só Senhor… um só Deus e Pai de todos,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....Comprometamo nos,
formalmente, a não adorar senão a Deus, a não Lhe
atribuir parceiros e a não nos tomarmos uns aos
outros por senhores, emvez de Deus.
Nisa 4:171.....Trindade! Abstende-vos disso, que será
melhor para vós; sabei queDeus é Uno. Glorificado
seja! Longe está a hipótese de ter tido um filho.
Maide 5:72-73.....São blasfemos aqueles que dizem:
Deus é o Messias, filho de Maria,

O conceito de Trindade e aceitavel?
Bíblia
Sim / Não Corão
Matueus 28:19-20*.....ensinando-os a obedecer a tudo
quanto vos tenho ordenado. E assim, Eu estarei
permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.
Efésios 4:4-6*.....Há um só corpo e um só Espírito…
há um só Senhor… um só Deus e Pai de todos,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....Comprometamo nos,
formalmente, a não adorar senão a Deus, a não Lhe
atribuir parceiros e a não nos tomarmos uns aos
outros por senhores, emvez de Deus.
Nisa 4:171.....Trindade! Abstende-vos disso, que será
melhor para vós; sabei queDeus é Uno. Glorificado
seja! Longe está a hipótese de ter tido um filho.
Maide 5:72-73.....São blasfemos aqueles que dizem:
Deus é o Messias, filho de Maria,

33.*

33.*

Deus ja usou alguna vez o pronome “nós” referindo-se
a si mesmo nos livros sagrados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 1:26*.....Então Deus determinou: “Façamos
o ser humano à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança.
Gênesis 11:6-7....Então declarou o SENHOR:
Portanto, vinde! Desçamos! Confundamos a
linguagem dos seres humanos, a fim de que não
mais se entendam uns com os outros!”
İsaias 6:8.....Em seguida ouvi a voz do Eterno que
chamava: “Quem hei de enviar? Quem irá por nós?” Ao que
prontamente respondi: “Eis-me aqui, envia-me a mim!”
João 17:11*.....Pai santo, protege-os em Teu Nome,
o Nome que me deste, para que sejam um, assim
como somos um
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....Nós vos criamos.
Por que, pois, não credes (na Ressurreição)?
Haveis reparado, acaso, no que ejaculais? Por
acaso, criais vós isso, ou somos Nós o Criador?
İnsan 76:23.....Em verdade, temos-te revelado (ó
Mensageiro), o Alcorão, por etapas,

Deus ja usou alguna vez o pronome “nós” referindo-se
a si mesmo nos livros sagrados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 1:26*.....Então Deus determinou: “Façamos
o ser humano à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança.
Gênesis 11:6-7....Então declarou o SENHOR:
Portanto, vinde! Desçamos! Confundamos a
linguagem dos seres humanos, a fim de que não
mais se entendam uns com os outros!”
İsaias 6:8.....Em seguida ouvi a voz do Eterno que
chamava: “Quem hei de enviar? Quem irá por nós?” Ao que
prontamente respondi: “Eis-me aqui, envia-me a mim!”
João 17:11*.....Pai santo, protege-os em Teu Nome,
o Nome que me deste, para que sejam um, assim
como somos um
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....Nós vos criamos.
Por que, pois, não credes (na Ressurreição)?
Haveis reparado, acaso, no que ejaculais? Por
acaso, criais vós isso, ou somos Nós o Criador?
İnsan 76:23.....Em verdade, temos-te revelado (ó
Mensageiro), o Alcorão, por etapas,
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O conceito de Trindade e aceitavel?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 28:19-20*.....ensinando-os a obedecer a tudo
quanto vos tenho ordenado. E assim, Eu estarei
permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.
Efésios 4:4-6*.....Há um só corpo e um só Espírito…
há um só Senhor… um só Deus e Pai de todos,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....Comprometamo nos,
formalmente, a não adorar senão a Deus, a não Lhe
atribuir parceiros e a não nos tomarmos uns aos
outros por senhores, emvez de Deus.
Nisa 4:171.....Trindade! Abstende-vos disso, que será
melhor para vós; sabei queDeus é Uno. Glorificado
seja! Longe está a hipótese de ter tido um filho.
Maide 5:72-73.....São blasfemos aqueles que dizem:
Deus é o Messias, filho de Maria,

O conceito de Trindade e aceitavel?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 28:19-20*.....ensinando-os a obedecer a tudo
quanto vos tenho ordenado. E assim, Eu estarei
permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.
Efésios 4:4-6*.....Há um só corpo e um só Espírito…
há um só Senhor… um só Deus e Pai de todos,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....Comprometamo nos,
formalmente, a não adorar senão a Deus, a não Lhe
atribuir parceiros e a não nos tomarmos uns aos
outros por senhores, emvez de Deus.
Nisa 4:171.....Trindade! Abstende-vos disso, que será
melhor para vós; sabei queDeus é Uno. Glorificado
seja! Longe está a hipótese de ter tido um filho.
Maide 5:72-73.....São blasfemos aqueles que dizem:
Deus é o Messias, filho de Maria,
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35.*

Que Deus nunca falsamente acusou Jesus de fazer algo
de errado ou será que Jesus nunca mentiu para Deus
encobrir alguma coisa que ele fez errado?
Bíblia Não / Sim Corão
João 8:46*.....Quem de vós pode me condenar por
algum pecado? E, se Eu estou dizendo a verdade,
por que vós não credes em mim?
Tito 1:2.....fé e conhecimento que se fundamentam
na esperança da vida eterna, a qual o Deus que
não mente prometeu antes da criação do mundo.
1 Pedro 2:21-23*.....Cristo… “Ele não cometeu pecado
algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca.”
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....E recordar-te de quando Deus disse:
Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu quem disseste aos
homens: Tomai a mim e aminha mãe por duas divindades,
em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas! É
inconcebível que eu tenha dito o que pordireito não
me corresponde. Se tivesse dito, tê-lo-ias sabido,
porque Tu conheces a natureza da minha mente, ao
passo queignoro o que encerra a Tua. Somente Tu és
Conhecedor do incognoscível.

Que Deus nunca falsamente acusou Jesus de fazer algo
de errado ou será que Jesus nunca mentiu para Deus
encobrir alguma coisa que ele fez errado?
Bíblia Não / Sim Corão
João 8:46*.....Quem de vós pode me condenar por
algum pecado? E, se Eu estou dizendo a verdade,
por que vós não credes em mim?
Tito 1:2.....fé e conhecimento que se fundamentam
na esperança da vida eterna, a qual o Deus que
não mente prometeu antes da criação do mundo.
1 Pedro 2:21-23*.....Cristo… “Ele não cometeu pecado
algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca.”
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....E recordar-te de quando Deus disse:
Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu quem disseste aos
homens: Tomai a mim e aminha mãe por duas divindades,
em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas! É
inconcebível que eu tenha dito o que pordireito não
me corresponde. Se tivesse dito, tê-lo-ias sabido,
porque Tu conheces a natureza da minha mente, ao
passo queignoro o que encerra a Tua. Somente Tu és
Conhecedor do incognoscível.
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Deus e distante, transcedente e raramente mostro
seu poder na historia humana?
Bíblia
Não / Sim Corão
Exodus 13:21*.....Durante o dia o SENHOR ia
adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiálos no caminho e, de noite,
Exodo 16:9-10.....Ora, quando Arão falava a toda a
comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção
ao deserto, e a Glória do SENHOR surgiu na nuvem.
1 Samuel 12:16.....Ainda uma vez olhai e vede o grande
prodígio que Yahweh realiza diante de vossos olhos.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Dizem: Por que não lhe foi
revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes:
Deus é capaz de revelar um sinal. Porém,sua
maioria o ignora. Nada omitimos no Livro;
Tevbe 9:30-31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!

Deus e distante, transcedente e raramente mostro
seu poder na historia humana?
Bíblia
Não / Sim Corão
Exodus 13:21*.....Durante o dia o SENHOR ia
adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiálos no caminho e, de noite,
Exodo 16:9-10.....Ora, quando Arão falava a toda a
comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção
ao deserto, e a Glória do SENHOR surgiu na nuvem.
1 Samuel 12:16.....Ainda uma vez olhai e vede o grande
prodígio que Yahweh realiza diante de vossos olhos.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Dizem: Por que não lhe foi
revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes:
Deus é capaz de revelar um sinal. Porém,sua
maioria o ignora. Nada omitimos no Livro;
Tevbe 9:30-31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!
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35.*

Que Deus nunca falsamente acusou Jesus de fazer algo
de errado ou será que Jesus nunca mentiu para Deus
encobrir alguma coisa que ele fez errado?
Bíblia Não / Sim Corão
João 8:46*.....Quem de vós pode me condenar por
algum pecado? E, se Eu estou dizendo a verdade,
por que vós não credes em mim?
Tito 1:2.....fé e conhecimento que se fundamentam
na esperança da vida eterna, a qual o Deus que
não mente prometeu antes da criação do mundo.
1 Pedro 2:21-23*.....Cristo… “Ele não cometeu pecado
algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca.”
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....E recordar-te de quando Deus disse:
Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu quem disseste aos
homens: Tomai a mim e aminha mãe por duas divindades,
em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas! É
inconcebível que eu tenha dito o que pordireito não
me corresponde. Se tivesse dito, tê-lo-ias sabido,
porque Tu conheces a natureza da minha mente, ao
passo queignoro o que encerra a Tua. Somente Tu és
Conhecedor do incognoscível.

Que Deus nunca falsamente acusou Jesus de fazer algo
de errado ou será que Jesus nunca mentiu para Deus
encobrir alguma coisa que ele fez errado?
Bíblia Não / Sim Corão
João 8:46*.....Quem de vós pode me condenar por
algum pecado? E, se Eu estou dizendo a verdade,
por que vós não credes em mim?
Tito 1:2.....fé e conhecimento que se fundamentam
na esperança da vida eterna, a qual o Deus que
não mente prometeu antes da criação do mundo.
1 Pedro 2:21-23*.....Cristo… “Ele não cometeu pecado
algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca.”
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....E recordar-te de quando Deus disse:
Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu quem disseste aos
homens: Tomai a mim e aminha mãe por duas divindades,
em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas! É
inconcebível que eu tenha dito o que pordireito não
me corresponde. Se tivesse dito, tê-lo-ias sabido,
porque Tu conheces a natureza da minha mente, ao
passo queignoro o que encerra a Tua. Somente Tu és
Conhecedor do incognoscível.
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Deus e distante, transcedente e raramente mostro
seu poder na historia humana?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodus 13:21*.....Durante o dia o SENHOR ia
adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiálos no caminho e, de noite,
Exodo 16:9-10.....Ora, quando Arão falava a toda a
comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção
ao deserto, e a Glória do SENHOR surgiu na nuvem.
1 Samuel 12:16.....Ainda uma vez olhai e vede o grande
prodígio que Yahweh realiza diante de vossos olhos.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Dizem: Por que não lhe foi
revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes:
Deus é capaz de revelar um sinal. Porém,sua
maioria o ignora. Nada omitimos no Livro;
Tevbe 9:30-31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!

Deus e distante, transcedente e raramente mostro
seu poder na historia humana?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodus 13:21*.....Durante o dia o SENHOR ia
adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiálos no caminho e, de noite,
Exodo 16:9-10.....Ora, quando Arão falava a toda a
comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção
ao deserto, e a Glória do SENHOR surgiu na nuvem.
1 Samuel 12:16.....Ainda uma vez olhai e vede o grande
prodígio que Yahweh realiza diante de vossos olhos.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Dizem: Por que não lhe foi
revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes:
Deus é capaz de revelar um sinal. Porém,sua
maioria o ignora. Nada omitimos no Livro;
Tevbe 9:30-31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!

37.

37.

Deus ja se revelou visivelmente à alguem na
terra? (Ru’yetullah)
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 33:11 & 18-23*.....Então Yahweh, o SENHOR,
falava com Moisés face a face… Moisés então suplicou
a Yahweh: “Rogo-te que me reveles a tua Glória!”
Números 12:7-8.....Com ele converso face a face,
claramente, e não por enigmas ou parábolas;
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Os olhares não podem percebê-Lo,
A'raf 7:143*.....E quando Moisés… orou assim: ó Senhor
meu, permite-meque Te contemple! Respondeu-lhe:
Hajj 22:63....Sabei que Deus é Onisciente,
Nota: Outros Theophanies na Bíblia: Gênesis 12:79; 18:1-33; 32:22-30; Exodo 3:2-4:17; 24:9-11;
Deuteronomio 31:14-15; Josué 38-42.

Deus ja se revelou visivelmente à alguem na
terra? (Ru’yetullah)
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 33:11 & 18-23*.....Então Yahweh, o SENHOR,
falava com Moisés face a face… Moisés então suplicou
a Yahweh: “Rogo-te que me reveles a tua Glória!”
Números 12:7-8.....Com ele converso face a face,
claramente, e não por enigmas ou parábolas;
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Os olhares não podem percebê-Lo,
A'raf 7:143*.....E quando Moisés… orou assim: ó Senhor
meu, permite-meque Te contemple! Respondeu-lhe:
Hajj 22:63....Sabei que Deus é Onisciente,
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Deuteronomio 31:14-15; Josué 38-42.

38.*

38.*

Deus ainda fala diretamente com pessoas hoje alem
das Escrituras?
Bíblia Sim / Não Corão
Joel 2:28*.....Então, depois desses eventos,
derramarei do meu Ruwach, Espírito, sobre todos os
povos! Os seus filhos e as suas filhas profetizarão,
os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões!
1 Coríntios 14:1-4 & 24-25*.....Segui o caminho do
amor e exercei com zelo os dons espirituais;
contudo, especialmente o dom de profecia. Quem fala
em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas
quem profetiza edifica a Igreja. Mas, se todos
profetizarem, e alguém incrédulo ou não instruído
entrar, será por todos convencido de que é pecador e
por todos será julgado. Porque todos podereis
profetizar, cada um por sua vez, para que todos
sejam orientados e encorajados.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!
Shura 42:51*.....É inconcebível que Deus fale
diretamente ao homem, a não ser por revelações, ou
veladamente, ou por meio de ummensageiro, mediante o
qual revela, com o Seu beneplácito, o que Lhe apraz;
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------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!
Shura 42:51*.....É inconcebível que Deus fale
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veladamente, ou por meio de ummensageiro, mediante o
qual revela, com o Seu beneplácito, o que Lhe apraz;

37.

37.

Deus ja se revelou visivelmente à alguem na
terra? (Ru’yetullah)
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 33:11 & 18-23*.....Então Yahweh, o SENHOR,
falava com Moisés face a face… Moisés então suplicou
a Yahweh: “Rogo-te que me reveles a tua Glória!”
Números 12:7-8.....Com ele converso face a face,
claramente, e não por enigmas ou parábolas;
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Os olhares não podem percebê-Lo,
A'raf 7:143*.....E quando Moisés… orou assim: ó Senhor
meu, permite-meque Te contemple! Respondeu-lhe:
Hajj 22:63....Sabei que Deus é Onisciente,
Nota: Outros Theophanies na Bíblia: Gênesis 12:79; 18:1-33; 32:22-30; Exodo 3:2-4:17; 24:9-11;
Deuteronomio 31:14-15; Josué 38-42.
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terra? (Ru’yetullah)
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Exodo 33:11 & 18-23*.....Então Yahweh, o SENHOR,
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38.*

38.*

Deus ainda fala diretamente com pessoas hoje alem
das Escrituras?
Bíblia Sim / Não Corão
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derramarei do meu Ruwach, Espírito, sobre todos os
povos! Os seus filhos e as suas filhas profetizarão,
os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões!
1 Coríntios 14:1-4 & 24-25*.....Segui o caminho do
amor e exercei com zelo os dons espirituais;
contudo, especialmente o dom de profecia. Quem fala
em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas
quem profetiza edifica a Igreja. Mas, se todos
profetizarem, e alguém incrédulo ou não instruído
entrar, será por todos convencido de que é pecador e
por todos será julgado. Porque todos podereis
profetizar, cada um por sua vez, para que todos
sejam orientados e encorajados.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!
Shura 42:51*.....É inconcebível que Deus fale
diretamente ao homem, a não ser por revelações, ou
veladamente, ou por meio de ummensageiro, mediante o
qual revela, com o Seu beneplácito, o que Lhe apraz;
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profetizar, cada um por sua vez, para que todos
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------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....Glorificado seja pelosparceiros
que Lhe atribuem!
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qual revela, com o Seu beneplácito, o que Lhe apraz;

39.*

39.*

O Deus infinito escolheu limitar-se a si mesmo para
ter um relacionamento pessoal com os homens finitos?
Bíblia Sim / Não Corão
Oseias 1:10*.....No lugar onde se dizia a eles:
‘Não sois meu povo’, eles passarão a ser chamados
‘Filhos do Deus vivo’
Gálatas 4:6.....E, porque sois filhos, Deus enviou
o Espírito de seu Filho para habitar em vossos
corações, e ele clama: “Abba, Pai!
1 João 3:1-2.....Vede que imenso amor nos tem
concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como
filhos de Deus; Amados, agora somos filhos de Deus,
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Os judeus e os cristãos dizem: Somos
os filhos de Deus e os Seus prediletos. Dize-lhes: Por
que, então, Ele vos castigapor vossos pecados? Qual!
Sois tão-somente seres humanos como os outros!
Nota: Embora o Alcorão nega que os homens podem
se tornar filhos de Deus, Deus também é dito para
ser muito próximo ao homem: cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

O Deus infinito escolheu limitar-se a si mesmo para
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‘Não sois meu povo’, eles passarão a ser chamados
‘Filhos do Deus vivo’
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que, então, Ele vos castigapor vossos pecados? Qual!
Sois tão-somente seres humanos como os outros!
Nota: Embora o Alcorão nega que os homens podem
se tornar filhos de Deus, Deus também é dito para
ser muito próximo ao homem: cf. Enfal 8:24; Hud
11:90 & 92; & Kaf 50:16.

40.*

40.*

O amor de Deus não tem condições?
(el-Vedud)
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 5:8*.....Porém, Deus comprova seu amor para
conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso
benefício quando ainda andávamos no pecado.
1 João 4:8-10*.....Deus é amor. Foi deste modo
que se manifestou o amor de Deus para conosco: em
haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao
mundo, para vivermos por intermédio dele.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....Deus aprecia os benfeitores.
Ele não aprecia nenhum incrédulo, pecador.
Al-i İmran 3:57 & 159*.....Deus não aprecia os iníquos.
Deus aprecia aqueles que (a Ele) se encomendam.
Nisa 4:107.....Deus não aprecia o pérfido, pecador
Rum 30:45.....sabei que Ele não aprecia os incrédulos.
Saf 61:4.....Deus aprecia aqueles que combatem, em fileiras,
por Sua causa, como se fossem uma sólida muralha.

O amor de Deus não tem condições?
(el-Vedud)
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 5:8*.....Porém, Deus comprova seu amor para
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se tornar filhos de Deus, Deus também é dito para
ser muito próximo ao homem: cf. Enfal 8:24; Hud
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1 João 4:8-10*.....Deus é amor. Foi deste modo
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41.*

41.*

Deus ve aqueles que creem eÉle, simplesmente como
seus escravos ou servos?
Bíblia Não / Sim Corão
João 15:15*.....Já não vos chamo servos, porque o
servo não sabe o que faz seu senhor; mas Eu vos
tenho chamado amigos,
1 Pedro 2:5 & 9-10*.....vós também, como pedras
vivas, sois edificados como Casa espiritual, com
o propósito de serdes sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a
Deus, por meio de Jesus Cristo. Porém, vós sois
geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus…
------------------------------------------------Sad 38:83.....entre eles, os Teus servos sinceros!
Zulmer 39:16-17*.....Terão, por cima, camadas de
fogo e, por baixo, camadas (de fogo). Com isto Deus
previne os Seus servos: Ó servosMeus, temei-Me!
Shura 42:19*.....Deus é Amabilíssimo para com os
Seus servos.

Deus ve aqueles que creem eÉle, simplesmente como
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Seus servos.

42.*

42.*

Deus tem preferencias ou faz distinçoes entre
pessoas?
Bíblia Não / Sim Corão
Marcos 12:14.....E, ao se aproximarem, lhe
questionaram: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e
que não te deixas influenciar por ninguém, pois não
te impressionas com a aparência exterior das pessoas,
Gálatas 3:28*.....Não há judeu nem grego, escravo
ou livre, homem ou mulher; porque todos vós sois
um em Cristo Jesus.
Efésios 6:9*.....o mesmo Senhor deles é vosso Senhor
também, que está no céu e não faz diferença entre
pessoas. Caminhando com a Armadura
------------------------------------------------En'am 6:165*.....Ele foi Quem vos designou
legatários na terra e vos elevou uns sobre
outros, em hierarquia,
Nahl 16:71 & 75*.....Deus favoreceu, com a Sua mercê,
uns mais do que outros; Poderão, acaso, equiparar-se?
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questionaram: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e
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43.*

43.*

Deus odeia certos pecadores e deseja manda-los
para o inferno?
Bíblia Não / Sim Corão
Ezeqiel 18:23 & 32*.....Afinal, teria Eu alguma
alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o
Soberano Deus. Porquanto não tenho nenhum prazer
na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o
SENHOR Deus. Convertei-vos, pois, e vivei!
2 Pedro 3:9*.....O Senhor não se atrasa em
cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo
contrário, Ele é extremamente paciente para
convosco e não quer que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....São aqueles cujoscorações Deus não
purificará, os quais terão um aviltamento neste
mundo, e no outro sofrerão um severo castigo.
A’raf 7:179.....Temos criado para o inferno numerosos
gênios e humanos São como as bestas, quiçá pior,
Tevbe 9:55*.....Deus somente quer, comisso,
atormentá-los na vidaterrena e fazer com que suas
almas pereçam na incredulidade.

Deus odeia certos pecadores e deseja manda-los
para o inferno?
Bíblia Não / Sim Corão
Ezeqiel 18:23 & 32*.....Afinal, teria Eu alguma
alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o
Soberano Deus. Porquanto não tenho nenhum prazer
na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o
SENHOR Deus. Convertei-vos, pois, e vivei!
2 Pedro 3:9*.....O Senhor não se atrasa em
cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo
contrário, Ele é extremamente paciente para
convosco e não quer que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....São aqueles cujoscorações Deus não
purificará, os quais terão um aviltamento neste
mundo, e no outro sofrerão um severo castigo.
A’raf 7:179.....Temos criado para o inferno numerosos
gênios e humanos São como as bestas, quiçá pior,
Tevbe 9:55*.....Deus somente quer, comisso,
atormentá-los na vidaterrena e fazer com que suas
almas pereçam na incredulidade.

44.

44.

Deus e o autor do bem e do mal? (Hayır & Sher)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*.....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
Tiago 1:13*.....Ninguém, sendo tentado, diga: Sou
tentado por Deus; porque Deus não pode ser
tentado pelo mal e ele a ninguém tenta.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Com isso desvia muitos
Enbiya 21:35*.....vos provaremos com o mal e com o bem,
Nota: Na Bíblia há lugares onde Deus permite que
a adversidade ou de calamidade (não mal moral)
para acontecer o homem: o Isaias 45:7, Exodo 4:6
Amós 3:6. Mas Satanás é visto como o autor do
mal: João 8:44, 1 João 3:8.

Deus e o autor do bem e do mal? (Hayır & Sher)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*.....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
Tiago 1:13*.....Ninguém, sendo tentado, diga: Sou
tentado por Deus; porque Deus não pode ser
tentado pelo mal e ele a ninguém tenta.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Com isso desvia muitos
Enbiya 21:35*.....vos provaremos com o mal e com o bem,
Nota: Na Bíblia há lugares onde Deus permite que
a adversidade ou de calamidade (não mal moral)
para acontecer o homem: o Isaias 45:7, Exodo 4:6
Amós 3:6. Mas Satanás é visto como o autor do
mal: João 8:44, 1 João 3:8.

43.*

43.*

Deus odeia certos pecadores e deseja manda-los
para o inferno?
Bíblia Não / Sim Corão
Ezeqiel 18:23 & 32*.....Afinal, teria Eu alguma
alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o
Soberano Deus. Porquanto não tenho nenhum prazer
na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o
SENHOR Deus. Convertei-vos, pois, e vivei!
2 Pedro 3:9*.....O Senhor não se atrasa em
cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo
contrário, Ele é extremamente paciente para
convosco e não quer que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....São aqueles cujoscorações Deus não
purificará, os quais terão um aviltamento neste
mundo, e no outro sofrerão um severo castigo.
A’raf 7:179.....Temos criado para o inferno numerosos
gênios e humanos São como as bestas, quiçá pior,
Tevbe 9:55*.....Deus somente quer, comisso,
atormentá-los na vidaterrena e fazer com que suas
almas pereçam na incredulidade.

Deus odeia certos pecadores e deseja manda-los
para o inferno?
Bíblia Não / Sim Corão
Ezeqiel 18:23 & 32*.....Afinal, teria Eu alguma
alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o
Soberano Deus. Porquanto não tenho nenhum prazer
na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o
SENHOR Deus. Convertei-vos, pois, e vivei!
2 Pedro 3:9*.....O Senhor não se atrasa em
cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo
contrário, Ele é extremamente paciente para
convosco e não quer que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....São aqueles cujoscorações Deus não
purificará, os quais terão um aviltamento neste
mundo, e no outro sofrerão um severo castigo.
A’raf 7:179.....Temos criado para o inferno numerosos
gênios e humanos São como as bestas, quiçá pior,
Tevbe 9:55*.....Deus somente quer, comisso,
atormentá-los na vidaterrena e fazer com que suas
almas pereçam na incredulidade.

44.

44.

Deus e o autor do bem e do mal? (Hayır & Sher)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*.....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
Tiago 1:13*.....Ninguém, sendo tentado, diga: Sou
tentado por Deus; porque Deus não pode ser
tentado pelo mal e ele a ninguém tenta.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Com isso desvia muitos
Enbiya 21:35*.....vos provaremos com o mal e com o bem,
Nota: Na Bíblia há lugares onde Deus permite que
a adversidade ou de calamidade (não mal moral)
para acontecer o homem: o Isaias 45:7, Exodo 4:6
Amós 3:6. Mas Satanás é visto como o autor do
mal: João 8:44, 1 João 3:8.

Deus e o autor do bem e do mal? (Hayır & Sher)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*.....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
Tiago 1:13*.....Ninguém, sendo tentado, diga: Sou
tentado por Deus; porque Deus não pode ser
tentado pelo mal e ele a ninguém tenta.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Com isso desvia muitos
Enbiya 21:35*.....vos provaremos com o mal e com o bem,
Nota: Na Bíblia há lugares onde Deus permite que
a adversidade ou de calamidade (não mal moral)
para acontecer o homem: o Isaias 45:7, Exodo 4:6
Amós 3:6. Mas Satanás é visto como o autor do
mal: João 8:44, 1 João 3:8.

45.

45.

Será Que Deus ser descrito como o maior "plotadora"
ou "intrigante" de todos eles? (Makara)
Bíblia Não / Sim Corão
Habacuque 1:13.....Tu, cujos olhos são puros e
imaculados, que não suportam ver o mal; que não
podes tolerar a malignidade.
Zacarias 8:17*.....e ninguém trame em seu intimo o
mal contra o próximo, tampouco ame o juramento
falso nem a mentira; porquanto Eu rejeito todas
essas malignidades!” Declara Yahweh.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Porém, (os judeus) conspiraram
(contra Jesus); e Deus, por Sua parte, planejou,
porque é o melhor dos planejadores.
Ra’d 13:42*....Seus antepassados também
conspiraram; porém, Deus conscientizou-Se de
todas as conspirações.
Nota: Em a Bíblia 'conspiração' e 'intrigas' são
vistos como sendo o mal, e essas atividades são
atribuídos a Satanás, e não Deus, Cf. Gênesis 3:1,
Ester 9:25, Salmos 21:11, 36:4; Prov. 1:30, 2 Cor.
11:13-15, Efe. 6:11, 1 Pedro 5:8-9, 2 João 1:7.

Será Que Deus ser descrito como o maior "plotadora"
ou "intrigante" de todos eles? (Makara)
Bíblia Não / Sim Corão
Habacuque 1:13.....Tu, cujos olhos são puros e
imaculados, que não suportam ver o mal; que não
podes tolerar a malignidade.
Zacarias 8:17*.....e ninguém trame em seu intimo o
mal contra o próximo, tampouco ame o juramento
falso nem a mentira; porquanto Eu rejeito todas
essas malignidades!” Declara Yahweh.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Porém, (os judeus) conspiraram
(contra Jesus); e Deus, por Sua parte, planejou,
porque é o melhor dos planejadores.
Ra’d 13:42*....Seus antepassados também
conspiraram; porém, Deus conscientizou-Se de
todas as conspirações.
Nota: Em a Bíblia 'conspiração' e 'intrigas' são
vistos como sendo o mal, e essas atividades são
atribuídos a Satanás, e não Deus, Cf. Gênesis 3:1,
Ester 9:25, Salmos 21:11, 36:4; Prov. 1:30, 2 Cor.
11:13-15, Efe. 6:11, 1 Pedro 5:8-9, 2 João 1:7.

46.

46.

Que Deus é o responsável para as inimizades e ódios
entre as pessoas de diferentes religióes?
Bíblia
Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Em seus corações há morbidez, e
Deus os aumentou em morbidez,
Nisa 4:88......Pretendeis orientar quem Deus
Desvia? Jamais encontrarás senda alguma para
aquele a quem Deus desvia.
Maide 5:14*.....E também aceitamos a promessa
daqueles que disseram: Somos cristãos!... pelo
que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles,
até ao Dia da Ressurreição.

Que Deus é o responsável para as inimizades e ódios
entre as pessoas de diferentes religióes?
Bíblia
Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Em seus corações há morbidez, e
Deus os aumentou em morbidez,
Nisa 4:88......Pretendeis orientar quem Deus
Desvia? Jamais encontrarás senda alguma para
aquele a quem Deus desvia.
Maide 5:14*.....E também aceitamos a promessa
daqueles que disseram: Somos cristãos!... pelo
que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles,
até ao Dia da Ressurreição.

45.

45.

Será Que Deus ser descrito como o maior "plotadora"
ou "intrigante" de todos eles? (Makara)
Bíblia Não / Sim Corão
Habacuque 1:13.....Tu, cujos olhos são puros e
imaculados, que não suportam ver o mal; que não
podes tolerar a malignidade.
Zacarias 8:17*.....e ninguém trame em seu intimo o
mal contra o próximo, tampouco ame o juramento
falso nem a mentira; porquanto Eu rejeito todas
essas malignidades!” Declara Yahweh.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Porém, (os judeus) conspiraram
(contra Jesus); e Deus, por Sua parte, planejou,
porque é o melhor dos planejadores.
Ra’d 13:42*....Seus antepassados também
conspiraram; porém, Deus conscientizou-Se de
todas as conspirações.
Nota: Em a Bíblia 'conspiração' e 'intrigas' são
vistos como sendo o mal, e essas atividades são
atribuídos a Satanás, e não Deus, Cf. Gênesis 3:1,
Ester 9:25, Salmos 21:11, 36:4; Prov. 1:30, 2 Cor.
11:13-15, Efe. 6:11, 1 Pedro 5:8-9, 2 João 1:7.

Será Que Deus ser descrito como o maior "plotadora"
ou "intrigante" de todos eles? (Makara)
Bíblia Não / Sim Corão
Habacuque 1:13.....Tu, cujos olhos são puros e
imaculados, que não suportam ver o mal; que não
podes tolerar a malignidade.
Zacarias 8:17*.....e ninguém trame em seu intimo o
mal contra o próximo, tampouco ame o juramento
falso nem a mentira; porquanto Eu rejeito todas
essas malignidades!” Declara Yahweh.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Porém, (os judeus) conspiraram
(contra Jesus); e Deus, por Sua parte, planejou,
porque é o melhor dos planejadores.
Ra’d 13:42*....Seus antepassados também
conspiraram; porém, Deus conscientizou-Se de
todas as conspirações.
Nota: Em a Bíblia 'conspiração' e 'intrigas' são
vistos como sendo o mal, e essas atividades são
atribuídos a Satanás, e não Deus, Cf. Gênesis 3:1,
Ester 9:25, Salmos 21:11, 36:4; Prov. 1:30, 2 Cor.
11:13-15, Efe. 6:11, 1 Pedro 5:8-9, 2 João 1:7.

46.

46.

Que Deus é o responsável para as inimizades e ódios
entre as pessoas de diferentes religióes?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Em seus corações há morbidez, e
Deus os aumentou em morbidez,
Nisa 4:88......Pretendeis orientar quem Deus
Desvia? Jamais encontrarás senda alguma para
aquele a quem Deus desvia.
Maide 5:14*.....E também aceitamos a promessa
daqueles que disseram: Somos cristãos!... pelo
que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles,
até ao Dia da Ressurreição.

Que Deus é o responsável para as inimizades e ódios
entre as pessoas de diferentes religióes?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 29:11*....Porquanto somente Eu conheço os
planos que determinei a vosso respeito!’,
declara Yahweh, ‘planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dor e prejuízo, planos para
dar-vos esperança e um futuro melhor.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Em seus corações há morbidez, e
Deus os aumentou em morbidez,
Nisa 4:88......Pretendeis orientar quem Deus
Desvia? Jamais encontrarás senda alguma para
aquele a quem Deus desvia.
Maide 5:14*.....E também aceitamos a promessa
daqueles que disseram: Somos cristãos!... pelo
que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles,
até ao Dia da Ressurreição.

47.*

47.*

Será que é o propósito de Deus para endurecer os
corações de alguns homens e levá-los a perecer?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 18:11-14*.....Porque o Filho do homem veio
para salvar o que se havia perdido. Assim também não
é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que
venha a perecer um só destes pequeninos.
1 Timóteo 2:3-4*.....Deus, nosso Salvador, o
qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Deus selou os seus corações
e os seus ouvidos; seus olhos estão velados… Mas Deus
escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes, em
suas transgressões. Com isso desvia muitos
Nisa 4:119.....A qual desviarei, fazendo-lhes
falsas promessas.
A’raf 7:186.....Aqueles a quem Deus desviar (por
tal merecerem) ninguém poderá encaminhar,

Será que é o propósito de Deus para endurecer os
corações de alguns homens e levá-los a perecer?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 18:11-14*.....Porque o Filho do homem veio
para salvar o que se havia perdido. Assim também não
é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que
venha a perecer um só destes pequeninos.
1 Timóteo 2:3-4*.....Deus, nosso Salvador, o
qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Deus selou os seus corações
e os seus ouvidos; seus olhos estão velados… Mas Deus
escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes, em
suas transgressões. Com isso desvia muitos
Nisa 4:119.....A qual desviarei, fazendo-lhes
falsas promessas.
A’raf 7:186.....Aqueles a quem Deus desviar (por
tal merecerem) ninguém poderá encaminhar,

48.

48.

É caráter e comportamento de Deus àz vezes
caprichoso?
Bíblia Não / Sim Corão
Números 23:19.....Porventura, tendo ele dito, não o
fará? ou, havendo falado, não o cumprirá?
Salmos 119:90.....Tua fidelidade dura de geração
em geração:
Malaquias 3:6.....“Em verdade, Eu, Yahweh, o
SENHOR, não mudo;
2 Timóteo 2:13*.....mas se somos infiéis, Ele,
entretanto, permanece fiel, pois não pode negarse a si mesmo. Atitudes do obreiro de Deus
Tito 1:2*.....Deus que não mente prometeu
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Quanto aos desventurados, serão
precipitados no fogo, Onde permanecerão eternamente,
enquanto perdurarem os céus e a terra, a menos que teu
Senhor disponha outra sorte,porque dispõe como Lhe apraz.
Hajj 22:14*.....Deus faz o que Lheapraz.
Fatir 35:8.....Certamente Deus deixa desviar-se
quem quer e encaminha quem Lhe apraz.

É caráter e comportamento de Deus àz vezes
caprichoso?
Bíblia Não / Sim Corão
Números 23:19.....Porventura, tendo ele dito, não o
fará? ou, havendo falado, não o cumprirá?
Salmos 119:90.....Tua fidelidade dura de geração
em geração:
Malaquias 3:6.....“Em verdade, Eu, Yahweh, o
SENHOR, não mudo;
2 Timóteo 2:13*.....mas se somos infiéis, Ele,
entretanto, permanece fiel, pois não pode negarse a si mesmo. Atitudes do obreiro de Deus
Tito 1:2*.....Deus que não mente prometeu
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Quanto aos desventurados, serão
precipitados no fogo, Onde permanecerão eternamente,
enquanto perdurarem os céus e a terra, a menos que teu
Senhor disponha outra sorte,porque dispõe como Lhe apraz.
Hajj 22:14*.....Deus faz o que Lheapraz.
Fatir 35:8.....Certamente Deus deixa desviar-se
quem quer e encaminha quem Lhe apraz.

47.*

47.*

Será que é o propósito de Deus para endurecer os
corações de alguns homens e levá-los a perecer?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 18:11-14*.....Porque o Filho do homem veio
para salvar o que se havia perdido. Assim também não
é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que
venha a perecer um só destes pequeninos.
1 Timóteo 2:3-4*.....Deus, nosso Salvador, o
qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Deus selou os seus corações
e os seus ouvidos; seus olhos estão velados… Mas Deus
escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes, em
suas transgressões. Com isso desvia muitos
Nisa 4:119.....A qual desviarei, fazendo-lhes
falsas promessas.
A’raf 7:186.....Aqueles a quem Deus desviar (por
tal merecerem) ninguém poderá encaminhar,

Será que é o propósito de Deus para endurecer os
corações de alguns homens e levá-los a perecer?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 18:11-14*.....Porque o Filho do homem veio
para salvar o que se havia perdido. Assim também não
é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que
venha a perecer um só destes pequeninos.
1 Timóteo 2:3-4*.....Deus, nosso Salvador, o
qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Deus selou os seus corações
e os seus ouvidos; seus olhos estão velados… Mas Deus
escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes, em
suas transgressões. Com isso desvia muitos
Nisa 4:119.....A qual desviarei, fazendo-lhes
falsas promessas.
A’raf 7:186.....Aqueles a quem Deus desviar (por
tal merecerem) ninguém poderá encaminhar,

48.

48.

É caráter e comportamento de Deus àz vezes
caprichoso?
Bíblia Não / Sim Corão
Números 23:19.....Porventura, tendo ele dito, não o
fará? ou, havendo falado, não o cumprirá?
Salmos 119:90.....Tua fidelidade dura de geração
em geração:
Malaquias 3:6.....“Em verdade, Eu, Yahweh, o
SENHOR, não mudo;
2 Timóteo 2:13*.....mas se somos infiéis, Ele,
entretanto, permanece fiel, pois não pode negarse a si mesmo. Atitudes do obreiro de Deus
Tito 1:2*.....Deus que não mente prometeu
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Quanto aos desventurados, serão
precipitados no fogo, Onde permanecerão eternamente,
enquanto perdurarem os céus e a terra, a menos que teu
Senhor disponha outra sorte,porque dispõe como Lhe apraz.
Hajj 22:14*.....Deus faz o que Lheapraz.
Fatir 35:8.....Certamente Deus deixa desviar-se
quem quer e encaminha quem Lhe apraz.

É caráter e comportamento de Deus àz vezes
caprichoso?
Bíblia Não / Sim Corão
Números 23:19.....Porventura, tendo ele dito, não o
fará? ou, havendo falado, não o cumprirá?
Salmos 119:90.....Tua fidelidade dura de geração
em geração:
Malaquias 3:6.....“Em verdade, Eu, Yahweh, o
SENHOR, não mudo;
2 Timóteo 2:13*.....mas se somos infiéis, Ele,
entretanto, permanece fiel, pois não pode negarse a si mesmo. Atitudes do obreiro de Deus
Tito 1:2*.....Deus que não mente prometeu
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Quanto aos desventurados, serão
precipitados no fogo, Onde permanecerão eternamente,
enquanto perdurarem os céus e a terra, a menos que teu
Senhor disponha outra sorte,porque dispõe como Lhe apraz.
Hajj 22:14*.....Deus faz o que Lheapraz.
Fatir 35:8.....Certamente Deus deixa desviar-se
quem quer e encaminha quem Lhe apraz.

49.*

49.*

É proibido porstrate si mesmo antes de qualquer
outra pessoa que o próprio Deus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Exodo 20:2-5*.....“Eu Sou Yahweh, o SENHOR, Não
terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás
diante desses deuses e não os servirás, porquanto Eu,
o SENHOR teu Deus, sou um Deus ciumento,
Deuterenomio 5:7-9.....Não terás outros deuses
diante de mim. Não te prostrarás diante desses
deuses tampouco lhes prestarás qualquer tipo de
culto, porquanto Eu, o Eterno, sou Deus zeloso,
Apocalipse 22:8-9*.....Quando os vi e ouvi,
prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a
fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou:
“Olha, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus
irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as
palavras deste livro. Adora, pois, a Deus!”
------------------------------------------------İsra 17:23*.....O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele;
Zariyat 51:56*.....Não criei os gênios e os
humanos, senão para Me adorarem.

É proibido porstrate si mesmo antes de qualquer
outra pessoa que o próprio Deus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Exodo 20:2-5*.....“Eu Sou Yahweh, o SENHOR, Não
terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás
diante desses deuses e não os servirás, porquanto Eu,
o SENHOR teu Deus, sou um Deus ciumento,
Deuterenomio 5:7-9.....Não terás outros deuses
diante de mim. Não te prostrarás diante desses
deuses tampouco lhes prestarás qualquer tipo de
culto, porquanto Eu, o Eterno, sou Deus zeloso,
Apocalipse 22:8-9*.....Quando os vi e ouvi,
prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a
fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou:
“Olha, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus
irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as
palavras deste livro. Adora, pois, a Deus!”
------------------------------------------------İsra 17:23*.....O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele;
Zariyat 51:56*.....Não criei os gênios e os
humanos, senão para Me adorarem.

50.*

50.*

Deus mandou que todos os anjos se prostrassem
diante da Adao?
Bíblia
Não / Sim Corão
Isaías 14:12-17*.....Como foi que caíste dos céus, ó
estrela da manhã, filho d’alva, da alvorada? Afinal, tu
costumavas declarar em teu coração: “Hei de subir até aos
céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus;
Ezeqiel 28:11-19*.....Naquele tempo eras perfeito
e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes,
desde o dia em que foste criado, até que se
observou malignidade em ti. O teu coração tornouse altivo e soberbo por causa da tua impressionante
formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta
do teu esplendor e da tua fama.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....E quando dissemos aos anjos:
Prostrai-vos ante Adão! Todos se prostraram,
exceto Lúcifer

Deus mandou que todos os anjos se prostrassem
diante da Adao?
Bíblia
Não / Sim Corão
Isaías 14:12-17*.....Como foi que caíste dos céus, ó
estrela da manhã, filho d’alva, da alvorada? Afinal, tu
costumavas declarar em teu coração: “Hei de subir até aos
céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus;
Ezeqiel 28:11-19*.....Naquele tempo eras perfeito
e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes,
desde o dia em que foste criado, até que se
observou malignidade em ti. O teu coração tornouse altivo e soberbo por causa da tua impressionante
formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta
do teu esplendor e da tua fama.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....E quando dissemos aos anjos:
Prostrai-vos ante Adão! Todos se prostraram,
exceto Lúcifer

49.*

49.*

É proibido porstrate si mesmo antes de qualquer
outra pessoa que o próprio Deus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Exodo 20:2-5*.....“Eu Sou Yahweh, o SENHOR, Não
terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás
diante desses deuses e não os servirás, porquanto Eu,
o SENHOR teu Deus, sou um Deus ciumento,
Deuterenomio 5:7-9.....Não terás outros deuses
diante de mim. Não te prostrarás diante desses
deuses tampouco lhes prestarás qualquer tipo de
culto, porquanto Eu, o Eterno, sou Deus zeloso,
Apocalipse 22:8-9*.....Quando os vi e ouvi,
prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a
fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou:
“Olha, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus
irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as
palavras deste livro. Adora, pois, a Deus!”
------------------------------------------------İsra 17:23*.....O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele;
Zariyat 51:56*.....Não criei os gênios e os
humanos, senão para Me adorarem.

É proibido porstrate si mesmo antes de qualquer
outra pessoa que o próprio Deus?
Bíblia Sim / Sim Corão
Exodo 20:2-5*.....“Eu Sou Yahweh, o SENHOR, Não
terás outros deuses além de mim. Não te prostrarás
diante desses deuses e não os servirás, porquanto Eu,
o SENHOR teu Deus, sou um Deus ciumento,
Deuterenomio 5:7-9.....Não terás outros deuses
diante de mim. Não te prostrarás diante desses
deuses tampouco lhes prestarás qualquer tipo de
culto, porquanto Eu, o Eterno, sou Deus zeloso,
Apocalipse 22:8-9*.....Quando os vi e ouvi,
prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a
fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou:
“Olha, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus
irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as
palavras deste livro. Adora, pois, a Deus!”
------------------------------------------------İsra 17:23*.....O decreto de teu Senhor é que não
adoreis senão a Ele;
Zariyat 51:56*.....Não criei os gênios e os
humanos, senão para Me adorarem.

50.*

50.*

Deus mandou que todos os anjos se prostrassem
diante da Adao?
Bíblia Não / Sim Corão
Isaías 14:12-17*.....Como foi que caíste dos céus, ó
estrela da manhã, filho d’alva, da alvorada? Afinal, tu
costumavas declarar em teu coração: “Hei de subir até aos
céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus;
Ezeqiel 28:11-19*.....Naquele tempo eras perfeito
e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes,
desde o dia em que foste criado, até que se
observou malignidade em ti. O teu coração tornouse altivo e soberbo por causa da tua impressionante
formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta
do teu esplendor e da tua fama.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....E quando dissemos aos anjos:
Prostrai-vos ante Adão! Todos se prostraram,
exceto Lúcifer

Deus mandou que todos os anjos se prostrassem
diante da Adao?
Bíblia Não / Sim Corão
Isaías 14:12-17*.....Como foi que caíste dos céus, ó
estrela da manhã, filho d’alva, da alvorada? Afinal, tu
costumavas declarar em teu coração: “Hei de subir até aos
céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus;
Ezeqiel 28:11-19*.....Naquele tempo eras perfeito
e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes,
desde o dia em que foste criado, até que se
observou malignidade em ti. O teu coração tornouse altivo e soberbo por causa da tua impressionante
formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta
do teu esplendor e da tua fama.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....E quando dissemos aos anjos:
Prostrai-vos ante Adão! Todos se prostraram,
exceto Lúcifer

O Espirito Santo, Anjos,
Demonios e Sata

O Espirito Santo, Anjos,
Demonios e Sata

51.*

51.*

O Espirito Santo é Deus? (Ruh-ül Kudüs)
Bíblia Sim / Não Corão
Salmos 139:7.....Para onde poderia eu fugir do teu Espírito?
Para onde poderia correr e escapar da tua presença?
João 4:24.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
Actos 5:3-4*.....Então, indagou-lhe Pedro:
“Ananias, por que permitistes que Satanás
encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao
Espírito Santo Como pudestes permitir que tais
ideias dominassem tua vontade?
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....e concedemos a Jesus,
filho de Maria, asevidências, e o fortalecemos
com o Espírito da Santidade.
Maide 5:110*.....Então, Deus dirá: Ó Jesus, filho
de Maria, recordar-te de Minhas Mercês para
contigo e para com tua mãe; de quando tefortaleci
com o Espírito da Santidade;
Nota: Há 113 lugares na Bíblia onde o Espírito
Santo é representado como sendo Deus.

O Espirito Santo é Deus? (Ruh-ül Kudüs)
Bíblia Sim / Não Corão
Salmos 139:7.....Para onde poderia eu fugir do teu Espírito?
Para onde poderia correr e escapar da tua presença?
João 4:24.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
Actos 5:3-4*.....Então, indagou-lhe Pedro:
“Ananias, por que permitistes que Satanás
encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao
Espírito Santo Como pudestes permitir que tais
ideias dominassem tua vontade?
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....e concedemos a Jesus,
filho de Maria, asevidências, e o fortalecemos
com o Espírito da Santidade.
Maide 5:110*.....Então, Deus dirá: Ó Jesus, filho
de Maria, recordar-te de Minhas Mercês para
contigo e para com tua mãe; de quando tefortaleci
com o Espírito da Santidade;
Nota: Há 113 lugares na Bíblia onde o Espírito
Santo é representado como sendo Deus.

52.*

52.*

O Espirito Santo tem o poder de criar?
Bíblia
Sim / Não Corão
Gênesis 1:1-2.....No princípio, Deus criou os céus
e a terra. o Espírito de Deus pairava sobre a
face das águas.
Jó 26:13*.....Com seu sopro os céus ficaram límpidos
Jó 33:4*.....O Espírito de Deus me fez, e o sopro
de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida.
Salmos 104:30.....Quando envias o teu fôlego,
eles são criados,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Então, Deus dirá: Ó
Jesus, filho de Maria, recordar-te de Minhas
Mercês para contigo e para com tua mãe; de quando
tefortaleci com o Espírito da Santidade;

O Espirito Santo tem o poder de criar?
Bíblia
Sim / Não Corão
Gênesis 1:1-2.....No princípio, Deus criou os céus
e a terra. o Espírito de Deus pairava sobre a
face das águas.
Jó 26:13*.....Com seu sopro os céus ficaram límpidos
Jó 33:4*.....O Espírito de Deus me fez, e o sopro
de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida.
Salmos 104:30.....Quando envias o teu fôlego,
eles são criados,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Então, Deus dirá: Ó
Jesus, filho de Maria, recordar-te de Minhas
Mercês para contigo e para com tua mãe; de quando
tefortaleci com o Espírito da Santidade;

Meryem 19:17-19.....

Meryem 19:17-19.....

O Espirito Santo, Anjos,
Demonios e Sata

O Espirito Santo, Anjos,
Demonios e Sata

51.*

51.*

O Espirito Santo é Deus? (Ruh-ül Kudüs)
Bíblia Sim / Não Corão
Salmos 139:7.....Para onde poderia eu fugir do teu Espírito?
Para onde poderia correr e escapar da tua presença?
João 4:24.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
Actos 5:3-4*.....Então, indagou-lhe Pedro:
“Ananias, por que permitistes que Satanás
encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao
Espírito Santo Como pudestes permitir que tais
ideias dominassem tua vontade?
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....e concedemos a Jesus,
filho de Maria, asevidências, e o fortalecemos
com o Espírito da Santidade.
Maide 5:110*.....Então, Deus dirá: Ó Jesus, filho
de Maria, recordar-te de Minhas Mercês para
contigo e para com tua mãe; de quando tefortaleci
com o Espírito da Santidade;
Nota: Há 113 lugares na Bíblia onde o Espírito
Santo é representado como sendo Deus.

O Espirito Santo é Deus? (Ruh-ül Kudüs)
Bíblia Sim / Não Corão
Salmos 139:7.....Para onde poderia eu fugir do teu Espírito?
Para onde poderia correr e escapar da tua presença?
João 4:24.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
Actos 5:3-4*.....Então, indagou-lhe Pedro:
“Ananias, por que permitistes que Satanás
encheste o teu coração, induzindo-te a mentir ao
Espírito Santo Como pudestes permitir que tais
ideias dominassem tua vontade?
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....e concedemos a Jesus,
filho de Maria, asevidências, e o fortalecemos
com o Espírito da Santidade.
Maide 5:110*.....Então, Deus dirá: Ó Jesus, filho
de Maria, recordar-te de Minhas Mercês para
contigo e para com tua mãe; de quando tefortaleci
com o Espírito da Santidade;
Nota: Há 113 lugares na Bíblia onde o Espírito
Santo é representado como sendo Deus.

52.*

52.*

O Espirito Santo tem o poder de criar?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 1:1-2.....No princípio, Deus criou os céus
e a terra. o Espírito de Deus pairava sobre a
face das águas.
Jó 26:13*.....Com seu sopro os céus ficaram límpidos
Jó 33:4*.....O Espírito de Deus me fez, e o sopro
de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida.
Salmos 104:30.....Quando envias o teu fôlego,
eles são criados,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Então, Deus dirá: Ó
Jesus, filho de Maria, recordar-te de Minhas
Mercês para contigo e para com tua mãe; de quando
tefortaleci com o Espírito da Santidade;

O Espirito Santo tem o poder de criar?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 1:1-2.....No princípio, Deus criou os céus
e a terra. o Espírito de Deus pairava sobre a
face das águas.
Jó 26:13*.....Com seu sopro os céus ficaram límpidos
Jó 33:4*.....O Espírito de Deus me fez, e o sopro
de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida.
Salmos 104:30.....Quando envias o teu fôlego,
eles são criados,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Então, Deus dirá: Ó
Jesus, filho de Maria, recordar-te de Minhas
Mercês para contigo e para com tua mãe; de quando
tefortaleci com o Espírito da Santidade;

Meryem 19:17-19.....

Meryem 19:17-19.....

53.
O Espirito Santo é o anjo Gabriel?
Bíblia
Não / Sim Corão
Lucas 1:11-35*.....Entretanto, o anjo lhe assegurou:
“Não tenhas medo, Zacarias; eis que a tua súplica foi
ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e
tu lhe porás o nome de João. e será cheio do Espírito
Santo já desde o ventre de sua mãe; Ao que o anjo lhe
replicou: “Sou Gabriel, aquele que está
permanentemente na presença de Deus e fui encarregado
de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias.
João 4:24.....Deus é espírito,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....Concedemos o Livro a Moisés, e
depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos
a Jesus, filho de Maria, asevidências, e o
fortalecemos com o Espírito da Santidade. Quem for
inimigo de Deus, de Seus anjos, dos Seus mensageiros,
de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é
adversáriodos incrédulos.

54.*
A blasfémia contra o Espirito Santo é o unico
pecado imperdoavel?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 12:31-32*.....Portanto, Eu vos assevero:
Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às
pessoas; a blasfêmia contra o Espírito Santo não
será, porém, perdoada! Qualquer pessoa que disser
uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe
será perdoado; porém, se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem
nesta época, nem no tempo futuro.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Deus jamais perdoará a
quem Lhe atribuir parceiros; Deus jamais perdoará
quem Lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe os
outros pecados, a quem Lhe apraz. Quematribuir
parceiros a Deus desviar-se-á profundamente.
(Quanto) àqueles que rejeitaram a fé e cometeram
injustiças, Deus nunca os perdoará, nem os
orientará qualquercaminho,

53.
O Espirito Santo é o anjo Gabriel?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 1:11-35*.....Entretanto, o anjo lhe assegurou:
“Não tenhas medo, Zacarias; eis que a tua súplica foi
ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e
tu lhe porás o nome de João. e será cheio do Espírito
Santo já desde o ventre de sua mãe; Ao que o anjo lhe
replicou: “Sou Gabriel, aquele que está
permanentemente na presença de Deus e fui encarregado
de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias.
João 4:24.....Deus é espírito,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....Concedemos o Livro a Moisés, e
depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos
a Jesus, filho de Maria, asevidências, e o
fortalecemos com o Espírito da Santidade. Quem for
inimigo de Deus, de Seus anjos, dos Seus mensageiros,
de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é
adversáriodos incrédulos.

54.*
A blasfémia contra o Espirito Santo é o unico
pecado imperdoavel?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 12:31-32*.....Portanto, Eu vos assevero:
Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às
pessoas; a blasfêmia contra o Espírito Santo não
será, porém, perdoada! Qualquer pessoa que disser
uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe
será perdoado; porém, se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem
nesta época, nem no tempo futuro.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Deus jamais perdoará a
quem Lhe atribuir parceiros; Deus jamais perdoará
quem Lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe os
outros pecados, a quem Lhe apraz. Quematribuir
parceiros a Deus desviar-se-á profundamente.
(Quanto) àqueles que rejeitaram a fé e cometeram
injustiças, Deus nunca os perdoará, nem os
orientará qualquercaminho,

53.

53.

O Espirito Santo é o anjo Gabriel?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 1:11-35*.....Entretanto, o anjo lhe assegurou:
“Não tenhas medo, Zacarias; eis que a tua súplica foi
ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e
tu lhe porás o nome de João. e será cheio do Espírito
Santo já desde o ventre de sua mãe; Ao que o anjo lhe
replicou: “Sou Gabriel, aquele que está
permanentemente na presença de Deus e fui encarregado
de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias.
João 4:24.....Deus é espírito,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....Concedemos o Livro a Moisés, e
depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos
a Jesus, filho de Maria, asevidências, e o
fortalecemos com o Espírito da Santidade. Quem for
inimigo de Deus, de Seus anjos, dos Seus mensageiros,
de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é
adversáriodos incrédulos.

O Espirito Santo é o anjo Gabriel?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 1:11-35*.....Entretanto, o anjo lhe assegurou:
“Não tenhas medo, Zacarias; eis que a tua súplica foi
ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e
tu lhe porás o nome de João. e será cheio do Espírito
Santo já desde o ventre de sua mãe; Ao que o anjo lhe
replicou: “Sou Gabriel, aquele que está
permanentemente na presença de Deus e fui encarregado
de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias.
João 4:24.....Deus é espírito,
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....Concedemos o Livro a Moisés, e
depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos
a Jesus, filho de Maria, asevidências, e o
fortalecemos com o Espírito da Santidade. Quem for
inimigo de Deus, de Seus anjos, dos Seus mensageiros,
de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é
adversáriodos incrédulos.

54.*

54.*

A blasfémia contra o Espirito Santo é o unico
pecado imperdoavel?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 12:31-32*.....Portanto, Eu vos assevero:
Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às
pessoas; a blasfêmia contra o Espírito Santo não
será, porém, perdoada! Qualquer pessoa que disser
uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe
será perdoado; porém, se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem
nesta época, nem no tempo futuro.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Deus jamais perdoará a
quem Lhe atribuir parceiros; Deus jamais perdoará
quem Lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe os
outros pecados, a quem Lhe apraz. Quematribuir
parceiros a Deus desviar-se-á profundamente.
(Quanto) àqueles que rejeitaram a fé e cometeram
injustiças, Deus nunca os perdoará, nem os
orientará qualquercaminho,

A blasfémia contra o Espirito Santo é o unico
pecado imperdoavel?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 12:31-32*.....Portanto, Eu vos assevero:
Todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às
pessoas; a blasfêmia contra o Espírito Santo não
será, porém, perdoada! Qualquer pessoa que disser
uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe
será perdoado; porém, se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem
nesta época, nem no tempo futuro.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Deus jamais perdoará a
quem Lhe atribuir parceiros; Deus jamais perdoará
quem Lhe atribuir parceiros, conquanto perdoe os
outros pecados, a quem Lhe apraz. Quematribuir
parceiros a Deus desviar-se-á profundamente.
(Quanto) àqueles que rejeitaram a fé e cometeram
injustiças, Deus nunca os perdoará, nem os
orientará qualquercaminho,

55.

55.

São os Livros Sagrados focados nas coisas do
Espírito?
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 1:11.....Pois grande é o desejo do meu
coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum
dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos,
Romanos 8:9.....Vós, contudo, não estais debaixo do
domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o
Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém
não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
1 Coríntios 2:13-16*.....Sobre isso também
pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber
humano, mas, sim, com palavras ministradas pelo
Espírito, interpretando verdades espirituais para
os que são espirituais.
Jude 18-19*.....os quais vos alertavam: “Nos últimos
tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias
e ímpias vontades”. Estes são os que provocam divisões
entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas
próprias almas e não têm o Espírito.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Respondelhes: O Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos
tem sidoconcedida uma ínfima parte do saber.

São os Livros Sagrados focados nas coisas do
Espírito?
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 1:11.....Pois grande é o desejo do meu
coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum
dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos,
Romanos 8:9.....Vós, contudo, não estais debaixo do
domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o
Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém
não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
1 Coríntios 2:13-16*.....Sobre isso também
pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber
humano, mas, sim, com palavras ministradas pelo
Espírito, interpretando verdades espirituais para
os que são espirituais.
Jude 18-19*.....os quais vos alertavam: “Nos últimos
tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias
e ímpias vontades”. Estes são os que provocam divisões
entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas
próprias almas e não têm o Espírito.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Respondelhes: O Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos
tem sidoconcedida uma ínfima parte do saber.

56.*

56.*

Deus "Espírito Santo" habita nos crentes e os
capacitamos com dons espirituais?
Bíblia
Sim / Não Corão
João 20:21-23.....E Jesus lhes disse mais uma vez: “A
paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, Eu
também vos envio.” E, tendo dito isso, soprou sobre
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo.
Actos 1:8....Contudo, recebereis poder quando o
Espírito Santo descer sobre vós,
1 Coríntios 12:1, 4-11 & 13*.....A respeito dos dons
espirituais, não quero, irmãos, que tenhais
desconhecimento. Existem diferentes tipos de
dons, mas o Espírito é o mesmo.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona os dons espirituais
nem a inabitação do Espírito Santo.

Deus "Espírito Santo" habita nos crentes e os
capacitamos com dons espirituais?
Bíblia
Sim / Não Corão
João 20:21-23.....E Jesus lhes disse mais uma vez: “A
paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, Eu
também vos envio.” E, tendo dito isso, soprou sobre
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo.
Actos 1:8....Contudo, recebereis poder quando o
Espírito Santo descer sobre vós,
1 Coríntios 12:1, 4-11 & 13*.....A respeito dos dons
espirituais, não quero, irmãos, que tenhais
desconhecimento. Existem diferentes tipos de
dons, mas o Espírito é o mesmo.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona os dons espirituais
nem a inabitação do Espírito Santo.

55.

55.

São os Livros Sagrados focados nas coisas do
Espírito?
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 1:11.....Pois grande é o desejo do meu
coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum
dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos,
Romanos 8:9.....Vós, contudo, não estais debaixo do
domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o
Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém
não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
1 Coríntios 2:13-16*.....Sobre isso também
pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber
humano, mas, sim, com palavras ministradas pelo
Espírito, interpretando verdades espirituais para
os que são espirituais.
Jude 18-19*.....os quais vos alertavam: “Nos últimos
tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias
e ímpias vontades”. Estes são os que provocam divisões
entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas
próprias almas e não têm o Espírito.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Respondelhes: O Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos
tem sidoconcedida uma ínfima parte do saber.

São os Livros Sagrados focados nas coisas do
Espírito?
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 1:11.....Pois grande é o desejo do meu
coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum
dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos,
Romanos 8:9.....Vós, contudo, não estais debaixo do
domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o
Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém
não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
1 Coríntios 2:13-16*.....Sobre isso também
pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber
humano, mas, sim, com palavras ministradas pelo
Espírito, interpretando verdades espirituais para
os que são espirituais.
Jude 18-19*.....os quais vos alertavam: “Nos últimos
tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias
e ímpias vontades”. Estes são os que provocam divisões
entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas
próprias almas e não têm o Espírito.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....Perguntar-te-ão sobre o Espírito. Respondelhes: O Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos
tem sidoconcedida uma ínfima parte do saber.

56.*

56.*

Deus "Espírito Santo" habita nos crentes e os
capacitamos com dons espirituais?
Bíblia Sim / Não Corão
João 20:21-23.....E Jesus lhes disse mais uma vez: “A
paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, Eu
também vos envio.” E, tendo dito isso, soprou sobre
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo.
Actos 1:8....Contudo, recebereis poder quando o
Espírito Santo descer sobre vós,
1 Coríntios 12:1, 4-11 & 13*.....A respeito dos dons
espirituais, não quero, irmãos, que tenhais
desconhecimento. Existem diferentes tipos de
dons, mas o Espírito é o mesmo.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona os dons espirituais
nem a inabitação do Espírito Santo.

Deus "Espírito Santo" habita nos crentes e os
capacitamos com dons espirituais?
Bíblia Sim / Não Corão
João 20:21-23.....E Jesus lhes disse mais uma vez: “A
paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, Eu
também vos envio.” E, tendo dito isso, soprou sobre
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo.
Actos 1:8....Contudo, recebereis poder quando o
Espírito Santo descer sobre vós,
1 Coríntios 12:1, 4-11 & 13*.....A respeito dos dons
espirituais, não quero, irmãos, que tenhais
desconhecimento. Existem diferentes tipos de
dons, mas o Espírito é o mesmo.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona os dons espirituais
nem a inabitação do Espírito Santo.

57.

57.

Dons espirituais podem ser transmitidos a partir
de um crente para outro por meio da imposição de
mãos?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Timóteo 4:14-16*......Não deixes de desenvolver
o dom que há em ti, que te foi outorgado por
mensagem profética, com imposição de mãos por
parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao
cumprimento dessas responsabilidades, para que
todos possam testemunhar o teu progresso.
2 Timóteo 1:6......Por esse motivo, uma vez mais
quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que
habita em ti mediante a imposição das minhas mãos.
Hebreus 6:1.....Sendo assim, considerando conhecidos os
ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à
maturidade… da imposição de mãos,
------------------------------------------------Nota: O Qur'an não há qualquer menção da imposição
das mãos para o impartation dos dons espirituais. Cf.
Romanos 1:11, 2 Tessalonicenses 2:8; 1 Timóteo 4:14-16.

Dons espirituais podem ser transmitidos a partir
de um crente para outro por meio da imposição de
mãos?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Timóteo 4:14-16*......Não deixes de desenvolver
o dom que há em ti, que te foi outorgado por
mensagem profética, com imposição de mãos por
parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao
cumprimento dessas responsabilidades, para que
todos possam testemunhar o teu progresso.
2 Timóteo 1:6......Por esse motivo, uma vez mais
quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que
habita em ti mediante a imposição das minhas mãos.
Hebreus 6:1.....Sendo assim, considerando conhecidos os
ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à
maturidade… da imposição de mãos,
------------------------------------------------Nota: O Qur'an não há qualquer menção da imposição
das mãos para o impartation dos dons espirituais. Cf.
Romanos 1:11, 2 Tessalonicenses 2:8; 1 Timóteo 4:14-16.

58.

58.

Deus dá os seguidores de Jesus a possibilidade de
fazer o mesmo tipo de milagres que Jesus fez
através do poder do Espírito Santo que habita
dentro deles?
Bíblia
Sim / Não Corão
João 14:12*.....Adevărat, adevărat, vă spun, că
cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe
cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai
mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:
Lucas 10:17*....Então, os setenta e dois
discípulos retornaram muito felizes e relataram:
“Senhor! Até os demônios se submetem ao nosso
comando, em teu Nome”.
Actos 8:6.....Em verdade, em verdade vos asseguro que
aquele que crê em mim fará também as obras que Eu faço e
outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai.
------------------------------------------------Nota: Não há nenhum registro encontrado no Qur'an
de alguém fazendo qualquer evidente milagres
depois de Jesus.

Deus dá os seguidores de Jesus a possibilidade de
fazer o mesmo tipo de milagres que Jesus fez
através do poder do Espírito Santo que habita
dentro deles?
Bíblia
Sim / Não Corão
João 14:12*.....Adevărat, adevărat, vă spun, că
cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe
cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai
mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:
Lucas 10:17*....Então, os setenta e dois
discípulos retornaram muito felizes e relataram:
“Senhor! Até os demônios se submetem ao nosso
comando, em teu Nome”.
Actos 8:6.....Em verdade, em verdade vos asseguro que
aquele que crê em mim fará também as obras que Eu faço e
outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai.
------------------------------------------------Nota: Não há nenhum registro encontrado no Qur'an
de alguém fazendo qualquer evidente milagres
depois de Jesus.

57.

57.

Dons espirituais podem ser transmitidos a partir
de um crente para outro por meio da imposição de
mãos?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Timóteo 4:14-16*......Não deixes de desenvolver
o dom que há em ti, que te foi outorgado por
mensagem profética, com imposição de mãos por
parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao
cumprimento dessas responsabilidades, para que
todos possam testemunhar o teu progresso.
2 Timóteo 1:6......Por esse motivo, uma vez mais
quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que
habita em ti mediante a imposição das minhas mãos.
Hebreus 6:1.....Sendo assim, considerando conhecidos os
ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à
maturidade… da imposição de mãos,
------------------------------------------------Nota: O Qur'an não há qualquer menção da imposição
das mãos para o impartation dos dons espirituais. Cf.
Romanos 1:11, 2 Tessalonicenses 2:8; 1 Timóteo 4:14-16.

Dons espirituais podem ser transmitidos a partir
de um crente para outro por meio da imposição de
mãos?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Timóteo 4:14-16*......Não deixes de desenvolver
o dom que há em ti, que te foi outorgado por
mensagem profética, com imposição de mãos por
parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao
cumprimento dessas responsabilidades, para que
todos possam testemunhar o teu progresso.
2 Timóteo 1:6......Por esse motivo, uma vez mais
quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que
habita em ti mediante a imposição das minhas mãos.
Hebreus 6:1.....Sendo assim, considerando conhecidos os
ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à
maturidade… da imposição de mãos,
------------------------------------------------Nota: O Qur'an não há qualquer menção da imposição
das mãos para o impartation dos dons espirituais. Cf.
Romanos 1:11, 2 Tessalonicenses 2:8; 1 Timóteo 4:14-16.

58.

58.

Deus dá os seguidores de Jesus a possibilidade de
fazer o mesmo tipo de milagres que Jesus fez
através do poder do Espírito Santo que habita
dentro deles?
Bíblia Sim / Não Corão
João 14:12*.....Adevărat, adevărat, vă spun, că
cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe
cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai
mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:
Lucas 10:17*....Então, os setenta e dois
discípulos retornaram muito felizes e relataram:
“Senhor! Até os demônios se submetem ao nosso
comando, em teu Nome”.
Actos 8:6.....Em verdade, em verdade vos asseguro que
aquele que crê em mim fará também as obras que Eu faço e
outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai.
------------------------------------------------Nota: Não há nenhum registro encontrado no Qur'an
de alguém fazendo qualquer evidente milagres
depois de Jesus.

Deus dá os seguidores de Jesus a possibilidade de
fazer o mesmo tipo de milagres que Jesus fez
através do poder do Espírito Santo que habita
dentro deles?
Bíblia Sim / Não Corão
João 14:12*.....Adevărat, adevărat, vă spun, că
cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe
cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai
mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl:
Lucas 10:17*....Então, os setenta e dois
discípulos retornaram muito felizes e relataram:
“Senhor! Até os demônios se submetem ao nosso
comando, em teu Nome”.
Actos 8:6.....Em verdade, em verdade vos asseguro que
aquele que crê em mim fará também as obras que Eu faço e
outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai.
------------------------------------------------Nota: Não há nenhum registro encontrado no Qur'an
de alguém fazendo qualquer evidente milagres
depois de Jesus.

59.

59.

Deus dá alguns crentes o dom de falar em uma
língua desconhecida ou idioma através do poder do
Espírito Santo?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Coríntios 14:2, 5*.....Porquanto quem se expressa
em uma língua estranha, não fala aos homens, mas
a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em
espírito fala mistérios. Gostaria que todos vós
falásseis em línguas,
Romanos 8:26-27*..... Do mesmo modo, o Espírito nos
auxilia em nossa fraqueza; porque não sabemos
como orar, no entanto, o próprio Espírito
intercede por nós com gemidos impossíveis de
serem expressos por meio de palavras.
------------------------------------------------Nota: No Alcorão não há versos no falar em
línguas.

Deus dá alguns crentes o dom de falar em uma
língua desconhecida ou idioma através do poder do
Espírito Santo?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Coríntios 14:2, 5*.....Porquanto quem se expressa
em uma língua estranha, não fala aos homens, mas
a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em
espírito fala mistérios. Gostaria que todos vós
falásseis em línguas,
Romanos 8:26-27*..... Do mesmo modo, o Espírito nos
auxilia em nossa fraqueza; porque não sabemos
como orar, no entanto, o próprio Espírito
intercede por nós com gemidos impossíveis de
serem expressos por meio de palavras.
------------------------------------------------Nota: No Alcorão não há versos no falar em
línguas.

60.*

60.*

Há uma distinção clara entre os anjos (Melek)
sendo os servos de Deus e os demônios (Jinn)
sendo os servos de Satanás?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 25:41*.....Mas o Rei ordenará aos que
estiverem à sua esquerda: ‘Malditos! Apartai-vos
de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o
Diabo e os seus anjos.
Apocalipse 12:9*.....Assim, o grande Dragão foi
excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Dize: Foi-me revelado que um
grupo de gênios escutou (a recitação do Alcorão).
Disseram: Em verdade, ouvimos um Alcorão
admirável, Que guia à verdade, pelo que nele
cremos, e jamais atribuiremos parceiro alguém ao
nosso Senhor; E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos.

Há uma distinção clara entre os anjos (Melek)
sendo os servos de Deus e os demônios (Jinn)
sendo os servos de Satanás?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 25:41*.....Mas o Rei ordenará aos que
estiverem à sua esquerda: ‘Malditos! Apartai-vos
de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o
Diabo e os seus anjos.
Apocalipse 12:9*.....Assim, o grande Dragão foi
excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Dize: Foi-me revelado que um
grupo de gênios escutou (a recitação do Alcorão).
Disseram: Em verdade, ouvimos um Alcorão
admirável, Que guia à verdade, pelo que nele
cremos, e jamais atribuiremos parceiro alguém ao
nosso Senhor; E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos.

59.

59.

Deus dá alguns crentes o dom de falar em uma
língua desconhecida ou idioma através do poder do
Espírito Santo?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Coríntios 14:2, 5*.....Porquanto quem se expressa
em uma língua estranha, não fala aos homens, mas
a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em
espírito fala mistérios. Gostaria que todos vós
falásseis em línguas,
Romanos 8:26-27*..... Do mesmo modo, o Espírito nos
auxilia em nossa fraqueza; porque não sabemos
como orar, no entanto, o próprio Espírito
intercede por nós com gemidos impossíveis de
serem expressos por meio de palavras.
------------------------------------------------Nota: No Alcorão não há versos no falar em
línguas.

Deus dá alguns crentes o dom de falar em uma
língua desconhecida ou idioma através do poder do
Espírito Santo?
Bíblia Sim / Não Corão
1 Coríntios 14:2, 5*.....Porquanto quem se expressa
em uma língua estranha, não fala aos homens, mas
a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em
espírito fala mistérios. Gostaria que todos vós
falásseis em línguas,
Romanos 8:26-27*..... Do mesmo modo, o Espírito nos
auxilia em nossa fraqueza; porque não sabemos
como orar, no entanto, o próprio Espírito
intercede por nós com gemidos impossíveis de
serem expressos por meio de palavras.
------------------------------------------------Nota: No Alcorão não há versos no falar em
línguas.

60.*

60.*

Há uma distinção clara entre os anjos (Melek)
sendo os servos de Deus e os demônios (Jinn)
sendo os servos de Satanás?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 25:41*.....Mas o Rei ordenará aos que
estiverem à sua esquerda: ‘Malditos! Apartai-vos
de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o
Diabo e os seus anjos.
Apocalipse 12:9*.....Assim, o grande Dragão foi
excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Dize: Foi-me revelado que um
grupo de gênios escutou (a recitação do Alcorão).
Disseram: Em verdade, ouvimos um Alcorão
admirável, Que guia à verdade, pelo que nele
cremos, e jamais atribuiremos parceiro alguém ao
nosso Senhor; E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos.

Há uma distinção clara entre os anjos (Melek)
sendo os servos de Deus e os demônios (Jinn)
sendo os servos de Satanás?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 25:41*.....Mas o Rei ordenará aos que
estiverem à sua esquerda: ‘Malditos! Apartai-vos
de mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o
Diabo e os seus anjos.
Apocalipse 12:9*.....Assim, o grande Dragão foi
excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Dize: Foi-me revelado que um
grupo de gênios escutou (a recitação do Alcorão).
Disseram: Em verdade, ouvimos um Alcorão
admirável, Que guia à verdade, pelo que nele
cremos, e jamais atribuiremos parceiro alguém ao
nosso Senhor; E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos.

61.

61.

Seria possível que Satanás vai se arrepender-se e
tornar-se bom?
Bíblia Não / Não Corão
Apocalipse 12:9-10*.....Assim, o grande Dragão
foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......na sua totalidade e não sigais
os passos de Satanás, porque é vosso inimigo
declarado.
Yusuf 12:5.....Ficasabendo que Satanás é inimigo
declarado do homem.
Zukhruf 43:36-39.....Mas a quem menoscabar a
Mensagem do Clemente destinaremos um demônio, que
será seu companheiro inseparável.

Seria possível que Satanás vai se arrepender-se e
tornar-se bom?
Bíblia Não / Não Corão
Apocalipse 12:9-10*.....Assim, o grande Dragão
foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......na sua totalidade e não sigais
os passos de Satanás, porque é vosso inimigo
declarado.
Yusuf 12:5.....Ficasabendo que Satanás é inimigo
declarado do homem.
Zukhruf 43:36-39.....Mas a quem menoscabar a
Mensagem do Clemente destinaremos um demônio, que
será seu companheiro inseparável.

62.

62.

Seria possível para alguns demônios para se
arrepender e tornar-se bom? (Jinn)
Bíblia Não / Sim Corão
Jude 6-7*....E, quanto aos anjos que não
guardaram sua autoridade e santidade originais,
mas abandonaram seu próprio domicílio, Ele os tem
mantido em trevas, presos com correntes eternas
para o julgamento do grande Dia. Estando sob o
castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem
de exemplo.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Dize: Foi-me revelado
que um grupo de gênios escutou (a recitação do
Alcorão). Disseram: Em verdade, ouvimos um
Alcorão admirável, E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos. E quando escutamos
a orientação, cremos nela; E, entre nós, há
submissos, como os também há desencaminhados.

Seria possível para alguns demônios para se
arrepender e tornar-se bom? (Jinn)
Bíblia Não / Sim Corão
Jude 6-7*....E, quanto aos anjos que não
guardaram sua autoridade e santidade originais,
mas abandonaram seu próprio domicílio, Ele os tem
mantido em trevas, presos com correntes eternas
para o julgamento do grande Dia. Estando sob o
castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem
de exemplo.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Dize: Foi-me revelado
que um grupo de gênios escutou (a recitação do
Alcorão). Disseram: Em verdade, ouvimos um
Alcorão admirável, E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos. E quando escutamos
a orientação, cremos nela; E, entre nós, há
submissos, como os também há desencaminhados.

61.

61.

Seria possível que Satanás vai se arrepender-se e
tornar-se bom?
Bíblia Não / Não Corão
Apocalipse 12:9-10*.....Assim, o grande Dragão
foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente
chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de
enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram
lançados à terra.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......na sua totalidade e não sigais
os passos de Satanás, porque é vosso inimigo
declarado.
Yusuf 12:5.....Ficasabendo que Satanás é inimigo
declarado do homem.
Zukhruf 43:36-39.....Mas a quem menoscabar a
Mensagem do Clemente destinaremos um demônio, que
será seu companheiro inseparável.
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62.

62.

Seria possível para alguns demônios para se
arrepender e tornar-se bom? (Jinn)
Bíblia
Não / Sim Corão
Jude 6-7*....E, quanto aos anjos que não
guardaram sua autoridade e santidade originais,
mas abandonaram seu próprio domicílio, Ele os tem
mantido em trevas, presos com correntes eternas
para o julgamento do grande Dia. Estando sob o
castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem
de exemplo.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Dize: Foi-me revelado
que um grupo de gênios escutou (a recitação do
Alcorão). Disseram: Em verdade, ouvimos um
Alcorão admirável, E, entre nós (os gênios), há
virtuosos e há também os que não o são, porque
seguimos diferentes caminhos. E quando escutamos
a orientação, cremos nela; E, entre nós, há
submissos, como os também há desencaminhados.
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submissos, como os também há desencaminhados.

63.*

63.*

Existem versiculos nos Livros Sagrados sobre a
expulsão dos demonios?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 9:33.....Assim que o demônio foi expulso, o
mudo passou a falar; e as multidões admiradas
exclamavam: “Jamais se viu algo assim em Israel!”
Matueus 17:18.....E Jesus repreendeu o demônio;
este saiu do menino, que daquele momento em
diante ficou são.
Marcos 1:25-26*.....Mas Jesus o repreendeu
severamente: “Fica quieto e sai dele!” Então, o
espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente
e gritando com poderosa voz, saiu dele.
Lucas 4:35, 8:33 & 9:42*.....Mas Jesus o
repreendeu, ordenando: “Fica quieto e sai deste
homem!” Imediatamente o demônio jogou o homem no
chão, perante todos, e saiu dele sem o ferir.
------------------------------------------------Nota: Não há Versos do Alcorão sobre fundição os
demónios das pessoas; mas há 89 versículos na
Bíblia sobre o expulsando de demônios.

Existem versiculos nos Livros Sagrados sobre a
expulsão dos demonios?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 9:33.....Assim que o demônio foi expulso, o
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64.

64.

Satanás é o poder de engano representado como
sendo débil e ineficaz?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 4:6*.....E lhe propôs: “Eu te darei todo o
poder sobre eles e toda a glória destes reinos,
porque me foram entregues e tenho autoridade para
doá-los a quem bem entender.
2 Coríntios 4:3—4.....Contudo, se o nosso evangelho está
encoberto, para os que estão perecendo é que está
encoberto. O deus, desta presente era perversa, cegou o
entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz
do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
------------------------------------------------Nisâ 4:76*.....porque a angústia de Satanás é débil.
Nahl 16:98....Quando leres o Alcorão, ampara-te
em Deus contra Satanás, o maldito.
Shu'arâ 26:210-211*.....E não foram os malignos
que o (Alcorão) trouxeram. Porque isso não lhes
compete, nem poderiam fazê-lo.
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demónios das pessoas; mas há 89 versículos na
Bíblia sobre o expulsando de demônios.
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65.*

65.*

Será que Satan ser considerado o príncipe ou deus
deste mundo?
Bíblia Sim / Não Corão
Lucas 4:6.....E lhe propôs: “Eu te darei todo o
poder sobre eles e toda a glória destes reinos,
porque me foram entregues e tenho autoridade para
doá-los a quem bem entender.
João 12:31.....Chegou a hora de este mundo ser
julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso.
João 14:30*.....Eu não vou continuar a falar muito
mais convosco, pois o príncipe deste mundo está
chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim;
2 Coríntios 4:3-4*.....Contudo, se o nosso evangelho
está encoberto, para os que estão perecendo é que
está encoberto. O deus, desta presente era perversa,
cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não
vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a
imagem de Deus.
------------------------------------------------Nahl 16:100.....Sua autoridade só alcança aqueles
que a ele se submetem e aqueles que, por ele, são
idólatras.

Será que Satan ser considerado o príncipe ou deus
deste mundo?
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vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a
imagem de Deus.
------------------------------------------------Nahl 16:100.....Sua autoridade só alcança aqueles
que a ele se submetem e aqueles que, por ele, são
idólatras.

Christo e Maome

Christo e Maome

66.*

66.*

Jesus nasceu de uma vírgem?
Bíblia
Sim / Sim Corão
Isaías 7:14*.....Pois sabei que o Eterno, o
Senhor, ele mesmo vos dará um sinal: Eis que a
virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o
Nome dele será Emanuel, Deus Conosco!
Matueus 1:18*.....O nascimento de Jesus Cristo
ocorreu da seguinte maneira: Estando Maria, sua mãe,
prometida em casamento a José, antes que coabitassem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo.
------------------------------------------------Enbiya 21:91*.....E (recorda-te) também daquela
que conservou a sua castidade (Maria) e a quem
alentamos com o Nosso Espírito,fazendo dela e de
seu filho sinais para a humanidade.
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67.*

67.*

Jesus nao pecou?

Jesus nao pecou?

Bíblia Sim / Sim Corão
Marcos 1:24.....“O que queres de nós, Jesus
Nazareno? Vieste para nossa destruição? Conheço a
ti, sei quem tu és: o Santo de Deus!”
João 8:46*.....Quem de vós pode me condenar por
algum pecado? E, se Eu estou dizendo a verdade,
por que vós não credes em mim
2 Coríntios 5:21.....Deus fez daquele que não tinha
pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a
fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus.
1 Pedro 2:21-22.....Para essa obra fostes chamados,
pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos
também este exemplo, a fim de que sigais os seus
passos. “Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer
engano foi encontrado em sua boca.”
1 João 3:5*.....Sabeis, igualmente, que Ele se manifestou
para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....E concedemos a Jesus, filho de
Maria, as evidências, e o fortalecemos com o
Espírito da Santidade.
Meryem 19:19*.....Explicou-lhe: Sou tão-somente o
mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um
filho imaculado.
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68.*

68.*

Jesus possuia uma sabedoria e conhecimento
sobrenatural?
Bíblia
Sim / Sim Corão
Matueus 9:4.....Mas Jesus, conhecendo-lhes os
pensamentos, questiona: “Por que cogitai o mal em
vossos corações?”
João 16:30*.....Agora temos certeza de que tens
pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário
que verbalizemos as perguntas que nos inquietam; por
isso cremos que, verdadeiramente, vieste de Deus.”
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....o Messias, Jesus, filhode
Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará
entre os diletos de Deus. Ele lhe ensinará o Livro,
a sabedoria, a Tora e o Evangelho.
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Maria, as evidências, e o fortalecemos com o
Espírito da Santidade.
Meryem 19:19*.....Explicou-lhe: Sou tão-somente o
mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um
filho imaculado.
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Jesus possuia uma sabedoria e conhecimento
sobrenatural?
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 9:4.....Mas Jesus, conhecendo-lhes os
pensamentos, questiona: “Por que cogitai o mal em
vossos corações?”
João 16:30*.....Agora temos certeza de que tens
pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário
que verbalizemos as perguntas que nos inquietam; por
isso cremos que, verdadeiramente, vieste de Deus.”
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*.....o Messias, Jesus, filhode
Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará
entre os diletos de Deus. Ele lhe ensinará o Livro,
a sabedoria, a Tora e o Evangelho.
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69.*
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Jesus possuia poder para fazer milagres e
ressuscitar mortos?
Bíblia Sim / Sim Corão
Marcos 1:40-45.....Certo leproso aproxima-se de Jesus
e suplica-lhe de joelhos: “Se for da tua vontade,
tens o poder de purificar-me!” Movido de grande
compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele,
exclamou: “Eu quero. Sê purificado!”
João 11:14-44*.....E, tendo dito essas palavras,
clamou em alta voz: “Lázaro, vem para fora!”
Então, o homem que havia morrido,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....o Messias, Jesus… curarei
o cego de nascença e oleproso; ressuscitarei os
mortos, com a anuência de Deus,
Maide 5:110*.....com o Meu beneplácito, em um pássaro
vivente; de quando, com o Meubeneplácito, curaste o
cego de nascença e o leproso; de quando, com o Meu
beneplácito, ressuscitaste os mortos;
Nota: Há 37 milagres de Jesus o Injil.
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Marcos 1:40-45.....Certo leproso aproxima-se de Jesus
e suplica-lhe de joelhos: “Se for da tua vontade,
tens o poder de purificar-me!” Movido de grande
compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele,
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Nota: Há 37 milagres de Jesus o Injil.

70.*

70.*

Jesus tem o direito de exigir a fé e obediencia?
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 23:10*....pois um só é o vosso Líder, o Cristo.
João 14:15 & 21-24*.....Se vós me amais, obedecereis
aos meus mandamentos. Jesus promete o Espírito Santo
Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles,
esse é o que me ama; Quem não me ama não obedece às
minhas palavras;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....Eu vimcom um sinal do vosso
Senhor. Temei a Deus, pois, e obedecei-me. E quando
Deus disse: Ó Jesus, por certo que porei termo à tua
estada na terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-teei dosincrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os
teus prosélitos, até ao Dia da Ressurreição.
Zuhruf 43:61 & 63*.....E (Jesus) será um sinal (do
advento) da Hora. Não duvideis, pois, dela, e seguime, porque esta é a senda reta. E quando Jesus lhes
apresentou as evidências, disse: Trago-vos a
sabedoria, para elucidar-vos sobre algo
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Jesus é reconhecido como Cristo, o Missias?
(O Ungido)
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 26:63-64.....“Eu te coloco sob juramento
diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu
és o Cristo, o Filho de Deus!” “Tu mesmo o
declaraste”, afirmou-lhe Jesus.
João 1:41*.....“Encontramos o Messias ”.
João 4:25-26*.....A mulher disse a Jesus: “Eu sei
que o Messias está para vir. Quando Ele vier, Ele nos
esclarecerá sobre tudo.” Assegurou-lhe Jesus: “Eu,
que te falo, sou o Messias.” A grande colheita
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Ó Maria, por certo que Deus te
anuncia o Seu Verbo, cujo nome será o Messias, Jesus,
Nisa 4:171-172*.....O Messias, Jesus, filho
deMaria, foi tão-somente um mensageiro de Deus e
Seu Verbo, com o qual Ele agraciou Maria por
intermédio do Seu Espírito.
Nota: A palavra "Messias" ou "Cristo" são usados 558
vezes no Novo Testamento e a palavra "Messias" é
usada 10 vezes no Alcorão a referência a Cristo.
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João 4:25-26*.....A mulher disse a Jesus: “Eu sei
que o Messias está para vir. Quando Ele vier, Ele nos
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Nota: A palavra "Messias" ou "Cristo" são usados 558
vezes no Novo Testamento e a palavra "Messias" é
usada 10 vezes no Alcorão a referência a Cristo.
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Jesus é a Palavra Viva de Deus? (Logos /
Kalimullâh)
Bíblia
Sim / Sim Corão
João 1:1-3 & 14*.....No princípio era a Palavra,
e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era
Deus. Todas as coisas foram feitas atravésdele,
e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito.
E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.
Apocalipse 19:13-16*.....Estava vestido com um manto
salpicado de sangue, e seu Nome é Palavra de Deus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Deus te anuncia o nascimento
de João, que corroboraráo Verbo de Deus, será
nobre, casto e um dos profetas virtuosos.
Al-i İmran 3:45*.....Cristos, Iisus, fiul Mariei,
slăvit în Viaţa de Acum şi în Viaţa de Apoi, căci
el este dintre cei apropiaţi lui Dumnezeu.

Jesus é a Palavra Viva de Deus? (Logos /
Kalimullâh)
Bíblia
Sim / Sim Corão
João 1:1-3 & 14*.....No princípio era a Palavra,
e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era
Deus. Todas as coisas foram feitas atravésdele,
e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito.
E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.
Apocalipse 19:13-16*.....Estava vestido com um manto
salpicado de sangue, e seu Nome é Palavra de Deus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Deus te anuncia o nascimento
de João, que corroboraráo Verbo de Deus, será
nobre, casto e um dos profetas virtuosos.
Al-i İmran 3:45*.....Cristos, Iisus, fiul Mariei,
slăvit în Viaţa de Acum şi în Viaţa de Apoi, căci
el este dintre cei apropiaţi lui Dumnezeu.

71.*

71.*

Jesus é reconhecido como Cristo, o Missias?
(O Ungido)
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 26:63-64.....“Eu te coloco sob juramento
diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu
és o Cristo, o Filho de Deus!” “Tu mesmo o
declaraste”, afirmou-lhe Jesus.
João 1:41*.....“Encontramos o Messias ”.
João 4:25-26*.....A mulher disse a Jesus: “Eu sei
que o Messias está para vir. Quando Ele vier, Ele nos
esclarecerá sobre tudo.” Assegurou-lhe Jesus: “Eu,
que te falo, sou o Messias.” A grande colheita
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Ó Maria, por certo que Deus te
anuncia o Seu Verbo, cujo nome será o Messias, Jesus,
Nisa 4:171-172*.....O Messias, Jesus, filho
deMaria, foi tão-somente um mensageiro de Deus e
Seu Verbo, com o qual Ele agraciou Maria por
intermédio do Seu Espírito.
Nota: A palavra "Messias" ou "Cristo" são usados 558
vezes no Novo Testamento e a palavra "Messias" é
usada 10 vezes no Alcorão a referência a Cristo.

Jesus é reconhecido como Cristo, o Missias?
(O Ungido)
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 26:63-64.....“Eu te coloco sob juramento
diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu
és o Cristo, o Filho de Deus!” “Tu mesmo o
declaraste”, afirmou-lhe Jesus.
João 1:41*.....“Encontramos o Messias ”.
João 4:25-26*.....A mulher disse a Jesus: “Eu sei
que o Messias está para vir. Quando Ele vier, Ele nos
esclarecerá sobre tudo.” Assegurou-lhe Jesus: “Eu,
que te falo, sou o Messias.” A grande colheita
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*.....Ó Maria, por certo que Deus te
anuncia o Seu Verbo, cujo nome será o Messias, Jesus,
Nisa 4:171-172*.....O Messias, Jesus, filho
deMaria, foi tão-somente um mensageiro de Deus e
Seu Verbo, com o qual Ele agraciou Maria por
intermédio do Seu Espírito.
Nota: A palavra "Messias" ou "Cristo" são usados 558
vezes no Novo Testamento e a palavra "Messias" é
usada 10 vezes no Alcorão a referência a Cristo.

72.*

72.*

Jesus é a Palavra Viva de Deus? (Logos /
Kalimullâh)
Bíblia Sim / Sim Corão
João 1:1-3 & 14*.....No princípio era a Palavra,
e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era
Deus. Todas as coisas foram feitas atravésdele,
e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito.
E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.
Apocalipse 19:13-16*.....Estava vestido com um manto
salpicado de sangue, e seu Nome é Palavra de Deus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Deus te anuncia o nascimento
de João, que corroboraráo Verbo de Deus, será
nobre, casto e um dos profetas virtuosos.
Al-i İmran 3:45*.....Cristos, Iisus, fiul Mariei,
slăvit în Viaţa de Acum şi în Viaţa de Apoi, căci
el este dintre cei apropiaţi lui Dumnezeu.

Jesus é a Palavra Viva de Deus? (Logos /
Kalimullâh)
Bíblia Sim / Sim Corão
João 1:1-3 & 14*.....No princípio era a Palavra,
e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era
Deus. Todas as coisas foram feitas atravésdele,
e, sem Ele, nada do que existe teria sido feito.
E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.
Apocalipse 19:13-16*.....Estava vestido com um manto
salpicado de sangue, e seu Nome é Palavra de Deus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*.....Deus te anuncia o nascimento
de João, que corroboraráo Verbo de Deus, será
nobre, casto e um dos profetas virtuosos.
Al-i İmran 3:45*.....Cristos, Iisus, fiul Mariei,
slăvit în Viaţa de Acum şi în Viaţa de Apoi, căci
el este dintre cei apropiaţi lui Dumnezeu.

73.*

73.*

Jesus existia antes da seu nascimento?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 9:6*.....Afinal, um menino nos nasceu, um
filho nos foi concedido, e o governo está sobre
os seus ombros. Ele será chamado ConselheiroMaravilhoso, Deus Todo Poderoso, Pai-Eterno; SarShalom, Príncipe-da-paz.
Moqeias 5:2*.....“No entanto tu, Bete-Lechem,
Belém, Casa do Pão; Ephrathah, Efratá, Frutífera,
embora pequena demais para figurar entre os
milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que
será o governante sobre todo Israel, cujas
origens são desde os dias da eternidade!”
João 8:58.....Respondeu-lhes Jesus: “Em verdade, em verdade
vos asseguro: antes que Abraão existisse, Eu Sou.”
Hebreus 13:8.....Jesus Cristo é o mesmo, ontem,
hoje e eternamente!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....O exemplo de Jesus, ante
Deus, é idêntico ao de Adão, que Ele criou do pó,
então lhe disse: Seja! e foi.
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Jesus, a Palavra eternal de Deus, veio em carne e
assumiu forma humana? (Kenosis or Hûlul)
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 1:18-24.....“Eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho, e Ele será chamado de
Emanuel”, que significa “Deus conosco”.
João 1:1 & 14.....No princípio era a Palavra, e a
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E
a Palavra se fez carne e habitou entre nós.
Filipenses 2:5-8*.....Cristo Jesus… o qual, tendo
plenamente a natureza de Deus… mas, pelo contrário,
esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma
de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos.
Colossenses 1:3 & 15.....nosso Senhor Jesus
Cristo… o qual é imagem do Deus invisível,
1 Timóteo 3:16*.....Deus foi manifestado em carne,
------------------------------------------------Maide 5:17*.....São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o
Messias, filho de Maria., e tudo quanto há entre ambos.
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1 Timóteo 3:16*.....Deus foi manifestado em carne,
------------------------------------------------Maide 5:17*.....São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o
Messias, filho de Maria., e tudo quanto há entre ambos.

73.*
Jesus existia antes da seu nascimento?
Bíblia Sim / Não Corão
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os seus ombros. Ele será chamado ConselheiroMaravilhoso, Deus Todo Poderoso, Pai-Eterno; SarShalom, Príncipe-da-paz.
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hoje e eternamente!
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....O exemplo de Jesus, ante
Deus, é idêntico ao de Adão, que Ele criou do pó,
então lhe disse: Seja! e foi.

74.*
Jesus, a Palavra eternal de Deus, veio em carne e
assumiu forma humana? (Kenosis or Hûlul)
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 1:18-24.....“Eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho, e Ele será chamado de
Emanuel”, que significa “Deus conosco”.
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Messias, filho de Maria., e tudo quanto há entre ambos.

75.*

75.*

Jesus é Deus encarnado?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:1 & 14.....No princípio era a Palavra, e a
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E
a Palavra se fez carne e habitou entre nós.
João 5:17-18.....Mas Jesus respondeu a eles: “Meu
Pai continua trabalhando até agora, e Eu também
estou trabalhando.”
João 10:25-33.....Respondeu-lhes Jesus: “Eu já vo-lo
disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em
Nome de meu Pai testemunham a meu favor.
João 20:28-29*.....E Tomé confessou a Jesus: “Meu
Senhor e meu Deus!” Ao que Jesus lhe afirmou:
“Tomé, porque me viste, acreditaste? Bemaventurados os que não viram e creram!” Creia em
Jesus, o Filho de Deus
Colossenses 2:8-9*.....Cristo… Pois somente em Cristo
habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....São blasfemos
aqueles que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria.
Nota: A Bíblia retrata Jesus como "Deus" 367 vezes.
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Nota: A Bíblia retrata Jesus como "Deus" 367 vezes.

76.*

76.*

Jesus tinha poder de criação como Deus?
Bíblia Sim / Não Corão
Colossenses 1:13-20*.....Ele é a imagem do Deus
invisível, o primogênito sobre toda a criação;
porquanto nele foram criadas todas as coisas nos
céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos ou dominações, sejam governos ou
poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele.
Hebreus 1:1-2 & 10-12*.....Deus… nestes últimos
tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem
constituiu herdeiro de tudo o que existe e por
meio de quem criou o Universo.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....O Messias, filho de
Maria, não é mais do que um mensageiro,
Zuhruf 43:57-59*.....Ele (Jesus) não é mais do
que um servo que agraciamos, e do qual fizemos um
exemplo para os israelitas.
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77.*

77.*

Jesus é o unico mediador entre Deus e os homens?
Bíblia Sim / Não Corão
João 14:6*.....Assegurou-lhes Jesus: “Eu Sou o
Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim.
Actos 4:12*.....E, portanto, não há salvação em
nenhum outro ente, pois, em todo universo não há
nenhum outro Nome dado aos seres humanos pelo
qual devamos ser salvos!”
1 Timóteo 2:5-6*.....Porque há um só Deus e um só
Mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus,
homem. Ele se entregou em resgate por todos,
para servir de testemunho a seu próprio tempo.
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....E temei o dia em que nenhuma
alma poderá advogar por outra, nem lhe será
admitida intercessão alguma, nem lhe seráaceita
compensação, nem ninguém será socorrido!
Zümer 39:44.....Dize-lhes (mais): Só a Deus
incumbe toda a intercessão.
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78.*

78.*

Jesus é o filho de Deus?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 16:16.....E, Simão Pedro respondeu: “Tu
és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Ao que Jesus
lhe afirmou: “Abençoado és tu, Simão, filho de
Jonas! Pois isso não foi revelado a ti por carne
ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus.
Marcos 14:61-62.....“És tu o Messias, o Filho do
Deus Bendito?” Jesus asseverou: “Eu Sou!
Lucas 1:32 & 35*.....Ele será Grande, e será
chamado Filho do Altíssimo. sendo que este já é
o sexto mês de gestação para aquela a quem
julgavam estéril.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....Os judeus dizem: Ezra é filho
de Deus; os cristãos dizem: O Messias é filho de
Deus. Que Deus os combata! Como se desviam!
Nota: Há 92 versículos na Bíblia que retratam
Jesus como "o Filho de Deus" mas Cf. En'am 6:101,
Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.
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79.

79.

Nos Livros Sagrados em que o termo "filho de
Deus" é usada, Éle é usada no sentido de um
físico filho que nasce de fora de uma união
sexual?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 1:26-35*.....E o nome da virgem era Maria.
Então o anjo lhe esclareceu: “O Espírito Santo
virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que
nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus.
1 João 5:20*.....Da mesma forma, temos pleno
conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos
tem concedido entendimento para reconhecermos o
Verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o
Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o
verdadeiro Deus e a vida eterna.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Originador dos céus e da terra! Como
poderia Ter prole, quando nunca teve esposa, e foi
Ele Que criou tudo o queexiste, e é Onisciente?
Jinn 72:3*.....Cremos em que - exaltada seja a
Majestade do nosso Senhor - Ele jamais teve
cônjuge ou prole,
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80.

80.

Foi Cristo realmente adorado pelo povo e ele
aceitou adoração seu ser o válida?
Bíblia
Sim / Não Corão
João 9:35-38.....Jesus ouviu que o haviam
expulsado, e, quando o encontrou, lhe disse:
“Acreditas tu no Filho de Deus?” Então, declarou
o homem: “Senhor, eu creio!” E prostrando-se
diante de Jesus, o adorou.
João 20:28-29*.....E Tomé confessou a Jesus: “Meu
Senhor e meu Deus!” Ao que Jesus lhe afirmou…
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....E recordar-te de quando Deus
disse: Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu quem disseste
aos homens: Tomai a mim e aminha mãe por duas divindades,
em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas! É
inconcebível que eu tenha dito o que pordireito não me
corresponde. Somente Tu és Conhecedor do incognoscível.
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cônjuge ou prole,

80.

80.

Foi Cristo realmente adorado pelo povo e ele
aceitou adoração seu ser o válida?
Bíblia Sim / Não Corão
João 9:35-38.....Jesus ouviu que o haviam
expulsado, e, quando o encontrou, lhe disse:
“Acreditas tu no Filho de Deus?” Então, declarou
o homem: “Senhor, eu creio!” E prostrando-se
diante de Jesus, o adorou.
João 20:28-29*.....E Tomé confessou a Jesus: “Meu
Senhor e meu Deus!” Ao que Jesus lhe afirmou…
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....E recordar-te de quando Deus
disse: Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu quem disseste
aos homens: Tomai a mim e aminha mãe por duas divindades,
em vez de Deus? Respondeu: Glorificado sejas! É
inconcebível que eu tenha dito o que pordireito não me
corresponde. Somente Tu és Conhecedor do incognoscível.
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81.*

81.*

Jesus pode perdoar pecados?
Bíblia Sim / Não Corão
Marcos 2:5-7 & 10-11*.....Observando a fé que
eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico:
“Filho! Estão perdoados de ti os pecados”.
Todavia, para que saibais que o Filho do homem
tem na terra autoridade para perdoar pecados...”
– dirigiu-se ao paralítico – “Eu te ordeno:
Levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa”.
Lucas 5:20.....Observando a fé que aqueles homens
demonstravam, Jesus declarou: “Homem! Os teus
pecados estão perdoados”.
Actos 10:43*.....Todos os profetas testemunham sobre
Ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe
o perdão de todos os pecados, mediante o seu Nome”.
1 João 2:12.....Filhinhos, eu vos escrevo porque
os vossos pecados foram todos perdoados, graças
ao nome de Jesus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....mas quem, senão Deus perdoa
os pecados?
Maide 5:75*.....O Messias, filho de Maria, não é
mais do que um mensageiro, do nível dos
mensageiro que o precederam;
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82.

82.

É aceitado que Cristo tem as chaves para a morte
e o inferno?
Bíblia
Sim / Não Corão
Lucas 12:5....Contudo, Eu vos revelarei a quem
deveis temer: temei Aquele que, depois de matar o
corpo, tem poder para lançar a alma no inferno.
Apocalipse 1:11-18*.....Revelação de Jesus Cristo, Eu
sou o Alfa e o èmega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e
que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu Sou o
primeiro e o último. Eu Sou o que vive; estive morto,
mas eis que estou vivo por toda a eternidade! E possuo
as chaves da morte e do inferno.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....Ele (Jesus) não é mais do
que um servo que agraciamos, e do qual fizemos um
exemplo para os israelitas.
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83.*

83.*

Jesus é o Salvador do mundo?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 43:11-13.....Eu, eu mesmo, sou Yahweh, o
SENHOR, e além de mim não há Salvador algum.
Desde toda a eternidade, Eu o Sou;
Lucas 2:11.....Hoje, na cidade de Davi, vos
nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor!
João 4:42*.....é verdadeiramente o Cristo, o Salvador
do mundo.” Jesus é bem recebido na Galileia
Tito 3:4-6.....men da Guds, vår frelsers godhet
og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret,
1 João 4:14*.....E vimos e testemunhamos que o Pai
enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....O Messias, Jesus, filho deMaria,
foi tão-somente um mensageiro de Deus e Seu
Verbo, com o qual Ele agraciou Maria
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84.*

84.*

A puniçao pelo pecado é a separaçao eternal entre
o homen e Deus no inferno. Crêr em Jesus como
Salvador e Senhor e o unico meio do homen se
reconcıliar com Deus e ir para o Ceu?
Bíblia Sim / Não Corão
João 3:16 & 36.....Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a
vida eterna; aquele que não crê no Filho não verá
a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.”
João 14:6*.....Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade,
e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Actos 4:10-12*.....em o Nome de Jesus Cristo… E,
portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois,
em todo universo não há nenhum outro Nome dado aos
seres humanos pelo qual devamos ser salvos!”
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....Para Deus a religião é o
Islam. E quem quer que almeje (impingir) outra
religião, que noa seja o Islam, (aquela) jamais será
aceita e, no outro mundo,essa pessoa contar-se-á
entre os desventurados.
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Note: There are over 200 verses in the Bible which
depict Jesus as being the Saviour world.
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O sangue de Cristo foi derramado como sacrifício
pelo perdão dos pecados?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 53:5-12....Mas, de fato, ele foi transpassado
por causa das nossas próprias culpas e transgressões,
foi esmagado por conta das nossas iniquidades; o
castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele,
e mediante suas feridas fomos curados.
João 1:29*.....No dia seguinte, João viu a Jesus, que
vinha caminhando em sua direção, e disse: “Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!
1 Coríntios 15:3-4.....Porquanto, o que primeiramente vos
transmiti foi o que também recebi: que Cristo morreu pelos
nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e
ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras,
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Nenhuma alma receberá outra
recompensa que não for a merecida, e nenhuma
pecador arcará cm culpas alheias,
İsra 17:15.....e nenhum pecador arcará com a culpaalheia.
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86.

86.

Nos Livros Sagrados é dito pelos profetas que o
Messias (Jesus) iria morrer?
Bíblia Sim / Sim Corão
Isaías 53:1-12*....justificará a muitos e tomará
sobre si mesmo as más obras dos seres humanos.
porquanto ele derramou a sua própria vida até a
morte, e foi contado entre os criminosos.
Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e
pelos transgressores intercedeu.
Daniel 9:26*.....Decorridas as sessenta e duas
semanas, o Ungido passará pela morte, e,
portanto, será tirado da cidade.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....E quando Deus disse: Ó
Jesus, por certo que porei termo à tua estada na
terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-te-ei
dosincrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os
teus prosélitos, até ao Dia da Ressurreição.
Meryem 19:33*.....estará comigo no dia em que eu
morrer, bem como no dia em que eu forressuscitado.
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Daniel 9:26*.....Decorridas as sessenta e duas
semanas, o Ungido passará pela morte, e,
portanto, será tirado da cidade.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....E quando Deus disse: Ó
Jesus, por certo que porei termo à tua estada na
terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-te-ei
dosincrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os
teus prosélitos, até ao Dia da Ressurreição.
Meryem 19:33*.....estará comigo no dia em que eu
morrer, bem como no dia em que eu forressuscitado.
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87.

87.

Que o próprio Jesus predisse que ele seria morto
pelos Judeus?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 16:21-23*.....A partir daquele momento
Jesus começou a explicar aos seus discípulos que
era necessário que Ele fosse para Jerusalém e
sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos,
dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para
então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
João 12:32-33.....Mas Eu, quando for levantado da terra,
atrairei todas as pessoas para mim.” Ele disse isso
para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer.
------------------------------------------------Nota: No Alcorão não há versículos que Jesus
disse que ele seria morto pelos judeus.
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88.*

88.*

Jesus morreu fisicamente na cruz e ressuscitou?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 27:50.....Então Jesus exclamou, uma vez
mais, em alta voz e entregou o espírito
Marcos 15:37.....Todavia, Jesus, com um forte
brado, expirou.
Lucas 24:44 & 46*.....Era necessário que se cumprisse
tudo o que a meu respeito está escrito na Lei de
Moisés, nos Profetas e nos Salmos!” E lhes afirmou:
“Está escrito que o Cristo haveria de padecer e
ressuscitar dos mortos no terceiro dia,
João 19:30.....Então, assim que experimentou o vinagre,
exclamou Jesus: “Está consumado!” E, inclinando a
cabeça, entregou seu espírito. Jesus foi traspassado
1 Coríntios 15:3-4*.....Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e
ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras,
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....E por dizerem: Matamos o Messias, Jesus,
filho de Maria, o Mensageiro de Deus, embora não sendo,
na realidade,certo que o mataram, nem o crucificaram,
senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que
discordam, quanto a isso, estão nadúvida, porque não
possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão-somente
em conjecturas; porém, o fato é que não omataram.
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89.*

Jesus está vivio e voltará?
Bíblia Sim / Sim Corão
João 14:2-3*.....Na casa de meu Pai há muitos aposentos
Apocalipse 2:25.....Tão-somente apegai-vos com
firmeza ao que tendes, até que Eu venha.
Apocalipse 22:12 & 20*.....Eis que venho sem demora!
E trago comigo o galardão que tenho para premiar a
cada um segundo as suas obras.
Aquele que dá
testemunho destas palavras afirma: “Com toda a
certeza, venho rapidamente!” Amém. Vem, Senhor Jesus!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....Outrossim, Deus fê-lo ascender
até Ele,
Zuhruf 43:61*....E (Jesus) será um sinal (do
advento) da Hora. Não duvideis, pois, dela, e
segui-me, porque esta é a senda reta.
Nota: Há 73 versículos na Bíblia sobre a segunda
vinda de Cristo.
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90.*

90.*

Existe algum versiculo na Biblia profetizando a
vinda de Maome?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 24:11 & 26*.....Então, numerosos falsos
profetas surgirão e enganarão a muitos.
Portanto, se vos disserem: ‘Eis que Ele está no
deserto!’- não saiais. Ou ainda: ‘Ele está ali
mesmo, nos cômodos de uma casa!’- não acrediteis.
João 5:31*.....Se Eu der testemunho acerca de mim
mesmo, o meu testemunho não será válido.
2 Coríntios 13:1*.....Sendo assim, “toda questão
precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou
três testemunhas”.
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....São aqueles que seguem o
Mensageiro, o Profeta iletrado, o qual encontram
mencionado em sua Tora e no Evangelho
Saf 61:6*.....E de quando Jesus, filho de Maria, disse:
Ó israelitas, em verdade, sou o mensageiro de Deus,
enviado a vós,corroborante de tudo quanto a Tora
antecipou no tocante às predições, e alvissareiro de um
Mensageiro que virá depois demim, cujo nome será Ahmad!
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Para Maome ser considerado um profeta, precisaria
que ser um Judeu que poderia ler e escrever?
Bíblia Sim / Não Corão
João 4:22.....porque a salvação vem dos judeus.
Romanos 3:1-2*.....Que vantagem pode haver,
então, em ser judeu, ou que utilidade existe na
circuncisão? Muita, em todos os sentidos!
Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as
palavras de Deus.
Romanos 9:4*.....os quais são israelitas, de quem
são a adoção, a glória, as alianças, a
promulgação da Lei, o culto e as promessas;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....São aqueles que seguem o
Mensageiro, o Profeta iletrado, Crede, pois, em
Deus e em Seu Mensageiro, o Profeta iletrado,
Shura 42:52*.....E também te inspiramos com um
Espírito, por ordem nossa, antes do que não
conhecias o que era o Livro, nem a fé;
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92.

92.

É Muhammad a auto-proclamação de ser um profeta
uma prova de prophethood?
Bíblia Não / Sim Corão
João 5:31 & 36*.....Se Eu der testemunho acerca de
mim mesmo, o meu testemunho não será válido. e que
estou realizando, testemunha que o Pai me enviou.
1 Coríntios 14:32-33.....O espírito dos profetas
está sujeito ao controle dos próprios profetas.
Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de
paz. Como em todas as assembléias dos santos,
2 Coríntios 13:1*.....Sendo assim, “toda questão
precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou
três testemunhas”.
------------------------------------------------Rad 13:43*.....Os incrédulos dizem: Tu não és
mensageiro! Responde-lhes: Basta Deus por testemunha,
entre vós e mim, e quem tem aciência do Livro.
Fetih 48:28*.....Ele foi Quem enviou o Seu Mensageiro
com a orientação e com a verdadeira religião, para
fazê-las prevalecer sobretodas as outras religiões; e
Deus é suficiente Testemunha disso.
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A mensagem de Maome foi totalmente de acordo com a
mensagem de Jesus e de outros profetas?
Bíblia Não / Sim Corão
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sagrados dos antigos. Não é um sinal para eles,
que os doutos entre os israelitas o reconheçam?
Fussilet 41:43*.....Tudo quanto te dizem já foi
dito aos mensageiros que te precederam.
Shura 42:15.....e dize-lhes:Creio em todos os
Livros que Deus revelou! E tem-me sido ordenado
julgar-vos eqüitativamente. Deus é nosso Senhor
evosso. Que não haja dissenções entre vós e nós.
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94.*
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Deus deu Maome poder sobrenatural para fazer
evidentes milagres como Jesus e os outros profetas
como uma confirmação de que ele foi enviado por Deus?
Bíblia
Não / Não Corão
João 5:36*.....Se Eu der testemunho acerca de mim
mesmo, o meu testemunho não será válido. que o
Pai me deu para consumar, e que estou realizando,
testemunha que o Pai me enviou.
------------------------------------------------En’am 6:37-38*.....Dizem: Por que não lhe foi
revelado um sinal de seu Senhor? Responde-lhes:
Deus é capaz de revelar um sinal. Porém,sua
maioria o ignora. Nada omitimos no Livro;
Yunus 10:20*.....Dizem: Por que não lhe foi revelado
um sinal de seu Senhor? Dize: O incognoscível só a
Deus pertence; aguardai, pois,que eu serei um dos
que convosco aguardam.
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Nota: Há 157 registrados os milagres de Jesus e
os outros profetas na Bíblia, mas nada semelhante
a estes registrados para Muhammad no Qur'an.
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95.*

Maome tinha o dom de predizer o futuro como Jesus
e outros profetas?
Bíblia Não / Não Corão
Deuterenomio 18:22*.....Se o profeta fala em o
Nome de Yahweh, mas a palavra não se cumpre, não
se torna realidade, trata-se então de uma palavra
falsa, que o SENHOR jamais pronunciou. Tal
profeta falou com arrogância. Não o temas!
1 Samuel 9:9*....(Nos tempos antigos, em Israel,
quando uma pessoa desejava saber a vontade de
Deus, costumava dizer: “Vinde vamos ao vidente!”,
porquanto naquela época se chamava o atual
“profeta” de “vidente”.)
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível
Ahkaf 46:9*.....Dize-lhes (mais): Não sou um
inovador entre os mensageiros, nem sei o que será
de mim ou de vós. Não sigo mais do queaquilo que
me tem sido revelado, e não sou mais do que um
elucidativo admoestador.
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96.

96.

Será que o Deus de Abraão nunca tolera Maome
beijar a Pedra Negra no Ka’ba ou tolerar seus
homenageando dieties pagãos árabes?
Bíblia
Não / Sim Corão
Exodo 20:3-5.....Não terás outros deuses além de
mim. Não te prostrarás diante desses deuses e
não os servirás,
1 Resis 19:18*.....Mas pouparei em Israel sete
mil homens, todos os joelhos que não se dobraram
diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o
reverenciaram suas imagens beijando-as.
2 Coríntios 6:16*.....E que acordo pode existir
entre o templo de Deus e os ídolos?
------------------------------------------------Bakara 2:158*.....As colinas de Assafa e Almarwa
fazem parte dos rituais de Deus e, quem peregrinar à
Casa, ou cumprir a `umra, nãocometerá pecado algum em
percorrer a distância entre elas.
Nota: Hadith: Bukhari 2:667, 673-680 & En’am 6:103-109.
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97.

97.

Que Maomé foi considerada igual a um ser humano
normal que precisava se arrepender pedir perdão
por seus pecados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Eclesiastes 7:20*.....Contudo, não existe um homem
tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem
sem jamais pecar!
Matueus 3:2 & 8.....2 Arrependei-vos 8 Produzi,
sim, frutos que mostrem vosso arrependimento!
Actos 17:30.....Em épocas passadas… mas agora
ordena que todas as pessoas, em todos os lugares,
cheguem ao arrependimento.
1 João 1:8.....Se declaramos que não temos pecado algum
enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Implora o perdão de Deus,
Yusuf 12:53*.....Porém, eu não me escuso, porquanto
o ser é propenso ao mal,
Muhammad 47:19.....e implora o perdão das tuas faltas

Que Maomé foi considerada igual a um ser humano
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98.

98.

Maome pode ser considerado o ultimo e maior dos
profetas?
Bíblia Não / Sim Corão
Apocalipse 1:1, 8 & 17*.....Revelação de Jesus
Cristo, “Eu Sou o Alfa e o Ômega”, declara o Senhor
Deus, “Aquele que é, que era e que há de vir, o TodoPoderoso.” Jesus aparece e revela a João “Não tenhas
medo, Eu Sou o primeiro e o último.
Apocalipse 22:13 & 20*.....Eu Sou o Alfa e o Ômega, o
Primeiro e o Derradeiro, o Princípio e o Fim. Advertências
e bênção final Aquele que testifica estas coisas diz:
Certamente cedo venho. Amém; vem, Senhor Jesus.
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Em verdade, Mohammad não é o pai de
nenhum de vossos homens, mas sim o Mensageiro de Deus
e o prostremos dosprofetas;
Fatih 48:28*.....Ele foi Quem enviou o Seu Mensageiro
com a orientação e com a verdadeira religião, para
fazê-las prevalecer sobretodas as outras religiões; e
Deus é suficiente Testemunha disso.
Nota: Jesus é esperado para retornar. Muhammad não é.
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99.

99.

Quando Adão e Eva pecaram, eles causaram uma
separação êntre Deus e o homem, o qual resultou
na necessidade do homem ser salvo do julgamento
de Deus contra o pecado?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 2:16-17.....contudo, não comerás da árvore do
conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que
dela comeres, com toda a certeza morrerás!”
Romanos 5:12-19*.....da mesma forma como o pecado
ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo
pecado a morte, assim também a morte foi legada a
todos os seres humanos, porquanto todos pecaram.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....Determinamos: Ó Adão… porém,
não vos aproximeis desta árvore, porque vos
contareis entre os iníquos. Adão obteve do seu
Senhor algumas palavras de inspiração, e Ele o
perdoou, porque é o Remissório, o Misericordioso.
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100.

100.

Existem versiculos dizendo que pessoas nascem com
um pecado natural (Pecado original)?
Bíblia Sim / Não Corão
Isaías 64:6*.....Ora, todos nós estamos na mesma
condição do impuro! Todos os nossos atos de
justiça se tornaram como trapos de imundícia.
Jeremias 13:23.....Pode o etíope mudar a sua
pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas?
Assim também podereis vós fazer o bem, estando
tão habituados à prática do mal?
Jeremias 17:9.....Ora, não há nada mais enganoso e
irremediável do que o coração humano, e sua doença é
incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Romanos 3:23.....Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus,
------------------------------------------------Taha 20:121-122.....Mas logo o seu Senhor o
elegeu, absolvendo-o e encaminhando-o.
Tin 95:4*.....Que criamos o homem na mais
perfeita proporção.
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101.

101.

Com exeçao de Jesus, todos os homens, inclusive
os profetas cometeram pecados?
Bíblia Sim / Sim Corão
1 Resis 8:46.....Quando tiverem pecado contra ti,
pois não há ser humano algum que não peque
Salmos 130:3.....Se mantivesses diante de ti a
imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem
se livraria da condenação eterna?
Provérbios 20:9.....Quem pode declarar: “Tenho consciência
limpa! Estou livre de todos os meus pecados”?
Romanos 3:10*.....Como está escrito: “Não há
nenhum justo, nem ao menos um;
1 João 1:8.....Se declaramos que não temos pecado algum
enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....Porém, eu não me escuso,
porquanto o ser é propenso ao mal,
İbrahim 14:34*....Sabei que ohomem é iníquo e
ingrato por excelência.
Nahl 16:61*.....Se Deus castigasse os humanos, por
sua iniqüidade, não deixaria criatura alguma sobre a
terra; porém, tolera-os até aotérmino prefixado.
Shu’ara 26:82.....E que, espero perdoará as
minhas faltas, no Dia do Juízo.
Muhammad 47:19.....e implora o perdão das tuas faltas
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102.

102.

Foi Maria, a mãe de Jesus, considera-se que
quaisquer doações divinos e ela deve ser venerada
como a Mãe de Deus?
Bíblia Não / Não Corão
Isaías 42:8*.....Eu sou o Senhor; este é o meu
nome; a minha glória, pois, a outrem não a darei,
nem o meu louvor às imagens esculpidas.
João 2:3-5.....Tendo acabado o vinho, a mãe de
Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”.
------------------------------------------------İsra 17:22-23*.....O decreto de teu Senhor é que
não adoreis senão a Ele;
Zariyat 51:56*.....Não criei os gênios e os
humanos, senão para Me adorarem.
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103.

103.

O pecado do homem separá-lo de um Deus santo, e
como uma conseqüência é natural entendido que os
pecadores estão condenados a ir para o inferno?
Bíblia Sim / Sim Corão
Ezeqiel 18:4 & 20.....pecar é que deve pagar com
a própria vida!
Lucas 12:5*.....temei Aquele que, depois de matar
o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno.
Sim, Eu vos afirmo, a esse deveis temer.
Apocalipse 20:13—15*.....e um por um foi julgado,
de acordo com o que tinha feito. Então, a morte
e o Hades foram atirados no lago de fogo. E todo
aquele cujo nome não foi encontrado escrito no
Livro da Vida foi lançado no lago de fogo.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....Terão o inferno por leito, cobertos
com mantos de fogo. Assim castigamos os iníquos.
Yunus 10:27*.....estarão como se condenados ao
inferno, em que morarão eternamente.
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104.*

104.*

Deus da importancia a pecados pequenos?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 5:19.....Qualquer, pois, que violar um
destes menores mandamentos e assim ensinar aos
homens será chamado o menor no Reino dos Céus;
Matueus 12:36*.....Por isso, vos afirmo que de
toda a palavra fútil que as pessoas disserem,
dela deverão prestar conta no Dia do Juízo.
1 Coríntios 5:6*.....Não sabeis que um pouco de
fermento faz com que toda a massa fique fermentada?
Tiago 2:10.....Porquanto, quem obedece a toda a Lei,
mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, tornase culpado de quebrá-la integralmente.
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Porém, se vos equivocardes, não
sereisrecriminados; (o que conta) são as
intenções de vossos corações;
Nejm 53:31-32*.....Estes são os que se abstêm dos
pecados graves e das obscenidades, conquanto
cometam faltas leves. Que saibam que oteu Senhor
é Amplo na indulgência;
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105.*

105.*

É um castigo adequado para cortar a mão de um
ladrão?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodo 22:1-4*.....Se o animal roubado, boi,
jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu
poder, restituirá o dobro.
Provérbios 6:30-31*.....O ladrão não é execrado
se, faminto, furta para matar a fome? Contudo
este, quando for pego, deverá pagar sete vezes o
que furtou, ainda que
Lucas 6:35-36.....Concluindo, amai os vossos
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se
desesperar por receber de volta.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Quanto ao ladrão e à ladra,
decepai-lhes a mão, como castigo de tudo quanto
tenham cometido; é um exemplo, que emanade Deus,
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jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu
poder, restituirá o dobro.
Provérbios 6:30-31*.....O ladrão não é execrado
se, faminto, furta para matar a fome? Contudo
este, quando for pego, deverá pagar sete vezes o
que furtou, ainda que
Lucas 6:35-36.....Concluindo, amai os vossos
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se
desesperar por receber de volta.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Quanto ao ladrão e à ladra,
decepai-lhes a mão, como castigo de tudo quanto
tenham cometido; é um exemplo, que emanade Deus,

106.

106.

Será que às vezes estar aceito para um crente a
mentir ou engañar os outros, a fim de proteger a
si mesmos?
(Taqiyya or Kitman)
Bíblia Não / Sim Corão
Provérbios 6:16-17.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia… língua mentirosa,
Sofonias 3:13*.....Portanto, o remanescente de Israel
não mais praticará malignidades, nem injustiças; não
faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas
dessas pessoas qualquer engano ou falsidade.
Apocalipse 21:8 & 27*.....a parte que lhes cabe
será no lago de fogo, que arde perpetuamente em
meio ao enxofre.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Deus não vos recriminará por
vossos juramentos involuntários; porém,
responsabilizar-vos-á pelas intenções dosvossos
corações.
Tahrim 66:2*.....Deus vos permitiu a expiação dos
vossos juramentos,
Nota: Taqiyya = dizer algo que não é verdade.
Kitman = mentir por omissão.

Será que às vezes estar aceito para um crente a
mentir ou engañar os outros, a fim de proteger a
si mesmos?
(Taqiyya or Kitman)
Bíblia Não / Sim Corão
Provérbios 6:16-17.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia… língua mentirosa,
Sofonias 3:13*.....Portanto, o remanescente de Israel
não mais praticará malignidades, nem injustiças; não
faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas
dessas pessoas qualquer engano ou falsidade.
Apocalipse 21:8 & 27*.....a parte que lhes cabe
será no lago de fogo, que arde perpetuamente em
meio ao enxofre.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Deus não vos recriminará por
vossos juramentos involuntários; porém,
responsabilizar-vos-á pelas intenções dosvossos
corações.
Tahrim 66:2*.....Deus vos permitiu a expiação dos
vossos juramentos,
Nota: Taqiyya = dizer algo que não é verdade.
Kitman = mentir por omissão.

105.*

105.*

É um castigo adequado para cortar a mão de um
ladrão?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodo 22:1-4*.....Se o animal roubado, boi,
jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu
poder, restituirá o dobro.
Provérbios 6:30-31*.....O ladrão não é execrado
se, faminto, furta para matar a fome? Contudo
este, quando for pego, deverá pagar sete vezes o
que furtou, ainda que
Lucas 6:35-36.....Concluindo, amai os vossos
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se
desesperar por receber de volta.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Quanto ao ladrão e à ladra,
decepai-lhes a mão, como castigo de tudo quanto
tenham cometido; é um exemplo, que emanade Deus,

É um castigo adequado para cortar a mão de um
ladrão?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodo 22:1-4*.....Se o animal roubado, boi,
jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu
poder, restituirá o dobro.
Provérbios 6:30-31*.....O ladrão não é execrado
se, faminto, furta para matar a fome? Contudo
este, quando for pego, deverá pagar sete vezes o
que furtou, ainda que
Lucas 6:35-36.....Concluindo, amai os vossos
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se
desesperar por receber de volta.
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Quanto ao ladrão e à ladra,
decepai-lhes a mão, como castigo de tudo quanto
tenham cometido; é um exemplo, que emanade Deus,

106.

106.

Será que às vezes estar aceito para um crente a
mentir ou engañar os outros, a fim de proteger a
si mesmos?
(Taqiyya or Kitman)
Bíblia Não / Sim Corão
Provérbios 6:16-17.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia… língua mentirosa,
Sofonias 3:13*.....Portanto, o remanescente de Israel
não mais praticará malignidades, nem injustiças; não
faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas
dessas pessoas qualquer engano ou falsidade.
Apocalipse 21:8 & 27*.....a parte que lhes cabe
será no lago de fogo, que arde perpetuamente em
meio ao enxofre.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Deus não vos recriminará por
vossos juramentos involuntários; porém,
responsabilizar-vos-á pelas intenções dosvossos
corações.
Tahrim 66:2*.....Deus vos permitiu a expiação dos
vossos juramentos,
Nota: Taqiyya = dizer algo que não é verdade.
Kitman = mentir por omissão.

Será que às vezes estar aceito para um crente a
mentir ou engañar os outros, a fim de proteger a
si mesmos?
(Taqiyya or Kitman)
Bíblia Não / Sim Corão
Provérbios 6:16-17.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia… língua mentirosa,
Sofonias 3:13*.....Portanto, o remanescente de Israel
não mais praticará malignidades, nem injustiças; não
faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas
dessas pessoas qualquer engano ou falsidade.
Apocalipse 21:8 & 27*.....a parte que lhes cabe
será no lago de fogo, que arde perpetuamente em
meio ao enxofre.
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Deus não vos recriminará por
vossos juramentos involuntários; porém,
responsabilizar-vos-á pelas intenções dosvossos
corações.
Tahrim 66:2*.....Deus vos permitiu a expiação dos
vossos juramentos,
Nota: Taqiyya = dizer algo que não é verdade.
Kitman = mentir por omissão.

107.

107.

É a homossexualidade como um pecado que é
proibido e condenado?
Bíblia Sim / Sim Corão
Levítico 18:22.....Não te deitarás com um homem
como se deita com uma mulher. Isso é abominável!
Levítico 20:13*.....Não te deitarás com varão,
como se fosse mulher; é abominação.
Romanos 1:24 & 26-27*.....O homem que se deitar com outro
homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma
abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....E (enviamos) Lot, que disse ao
seu povo: Cometeis abominação como ninguém no
mundo jamais cometeu antes de vós, Acercando-vos
licenciosamente dos homens, em vez das mulheres.
Realmente, sois um povo transgressor.
Neml 27:54-55*....E recorda-te de Lot, quando
disse ao seu povo: Cometeis a obscenidade com
convicção? Acercar-vos-eis, em vossa luxúria,
dos homens, em vez das mulheres?

É a homossexualidade como um pecado que é
proibido e condenado?
Bíblia Sim / Sim Corão
Levítico 18:22.....Não te deitarás com um homem
como se deita com uma mulher. Isso é abominável!
Levítico 20:13*.....Não te deitarás com varão,
como se fosse mulher; é abominação.
Romanos 1:24 & 26-27*.....O homem que se deitar com outro
homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma
abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....E (enviamos) Lot, que disse ao
seu povo: Cometeis abominação como ninguém no
mundo jamais cometeu antes de vós, Acercando-vos
licenciosamente dos homens, em vez das mulheres.
Realmente, sois um povo transgressor.
Neml 27:54-55*....E recorda-te de Lot, quando
disse ao seu povo: Cometeis a obscenidade com
convicção? Acercar-vos-eis, em vossa luxúria,
dos homens, em vez das mulheres?

108.

108.

São o aborto e o homicídio aceitato como pecados
que são proibidos e condenados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 9:6-7*......Quem derramar o sangue do ser
humano; pelo próprio homem seu sangue será
derramado; porquanto à imagem de Deus foi a
humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos,
multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a!”
Exodo 21:12.....Quem ferir a qualquer outra
pessoa e provocar sua morte, será também morto.
Provérbios 6:16-17*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta… mãos
que derramam sangue inocente,
---------------------------------------------Maide 5:32.....sem que esta tenha cometido homicídio
ou semeado acorrupção na terra, será considerado como
se tivesse assassinado toda a humanidade.
İsra 17:31*.....Não mateis vossos filhos por temor à
necessidade, pois Nós os sustentaremos, bem como a
vós. Sabei que o seuassassinato é um grave delito.

São o aborto e o homicídio aceitato como pecados
que são proibidos e condenados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 9:6-7*......Quem derramar o sangue do ser
humano; pelo próprio homem seu sangue será
derramado; porquanto à imagem de Deus foi a
humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos,
multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a!”
Exodo 21:12.....Quem ferir a qualquer outra
pessoa e provocar sua morte, será também morto.
Provérbios 6:16-17*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta… mãos
que derramam sangue inocente,
---------------------------------------------Maide 5:32.....sem que esta tenha cometido homicídio
ou semeado acorrupção na terra, será considerado como
se tivesse assassinado toda a humanidade.
İsra 17:31*.....Não mateis vossos filhos por temor à
necessidade, pois Nós os sustentaremos, bem como a
vós. Sabei que o seuassassinato é um grave delito.

107.

É a homossexualidade como um pecado que é
proibido e condenado?
Bíblia Sim / Sim Corão
Levítico 18:22.....Não te deitarás com um homem
como se deita com uma mulher. Isso é abominável!
Levítico 20:13*.....Não te deitarás com varão,
como se fosse mulher; é abominação.
Romanos 1:24 & 26-27*.....O homem que se deitar com outro
homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma
abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....E (enviamos) Lot, que disse ao
seu povo: Cometeis abominação como ninguém no
mundo jamais cometeu antes de vós, Acercando-vos
licenciosamente dos homens, em vez das mulheres.
Realmente, sois um povo transgressor.
Neml 27:54-55*....E recorda-te de Lot, quando
disse ao seu povo: Cometeis a obscenidade com
convicção? Acercar-vos-eis, em vossa luxúria,
dos homens, em vez das mulheres?

É a homossexualidade como um pecado que é
proibido e condenado?
Bíblia Sim / Sim Corão
Levítico 18:22.....Não te deitarás com um homem
como se deita com uma mulher. Isso é abominável!
Levítico 20:13*.....Não te deitarás com varão,
como se fosse mulher; é abominação.
Romanos 1:24 & 26-27*.....O homem que se deitar com outro
homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma
abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....E (enviamos) Lot, que disse ao
seu povo: Cometeis abominação como ninguém no
mundo jamais cometeu antes de vós, Acercando-vos
licenciosamente dos homens, em vez das mulheres.
Realmente, sois um povo transgressor.
Neml 27:54-55*....E recorda-te de Lot, quando
disse ao seu povo: Cometeis a obscenidade com
convicção? Acercar-vos-eis, em vossa luxúria,
dos homens, em vez das mulheres?

108.
São o aborto e o homicídio aceitato como pecados
que são proibidos e condenados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 9:6-7*......Quem derramar o sangue do ser
humano; pelo próprio homem seu sangue será
derramado; porquanto à imagem de Deus foi a
humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos,
multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a!”
Exodo 21:12.....Quem ferir a qualquer outra
pessoa e provocar sua morte, será também morto.
Provérbios 6:16-17*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta… mãos
que derramam sangue inocente,
---------------------------------------------Maide 5:32.....sem que esta tenha cometido homicídio
ou semeado acorrupção na terra, será considerado como
se tivesse assassinado toda a humanidade.
İsra 17:31*.....Não mateis vossos filhos por temor à
necessidade, pois Nós os sustentaremos, bem como a
vós. Sabei que o seuassassinato é um grave delito.

107.

108.
São o aborto e o homicídio aceitato como pecados
que são proibidos e condenados?
Bíblia Sim / Sim Corão
Gênesis 9:6-7*......Quem derramar o sangue do ser
humano; pelo próprio homem seu sangue será
derramado; porquanto à imagem de Deus foi a
humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos,
multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a!”
Exodo 21:12.....Quem ferir a qualquer outra
pessoa e provocar sua morte, será também morto.
Provérbios 6:16-17*.....Há seis atitudes que o
SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta… mãos
que derramam sangue inocente,
---------------------------------------------Maide 5:32.....sem que esta tenha cometido homicídio
ou semeado acorrupção na terra, será considerado como
se tivesse assassinado toda a humanidade.
İsra 17:31*.....Não mateis vossos filhos por temor à
necessidade, pois Nós os sustentaremos, bem como a
vós. Sabei que o seuassassinato é um grave delito.

109.*

109.*

A puniçao de um pecado pode ser perdoada atraves
de boas obras? (Sevap)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 3:28*.....Concluímos, portanto, que o ser
humano é justificado pela fé, independentemente da
obediência à Lei!
Gálatas 3:11.....É, portanto, evidente que diante
de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela
Lei, pois “o justo viverá pela fé”.
Tiago 2:10.....Porquanto, quem obedece a toda a Lei,
mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, tornase culpado de quebrá-la integralmente.
------------------------------------------------Hud 11:114....as boas ações anulam as más.
Ankebut 29:7*....Quanto aos fiéis que praticam o
bem, saibam que os absolveremos das suas faltas
Nejm 53:32.....Estes são os que se abstêm dos pecados
graves e das obscenidades, conquanto cometam faltas
leves. Que saibam que oteu Senhor é Amplo na indulgência;

A puniçao de um pecado pode ser perdoada atraves
de boas obras? (Sevap)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 3:28*.....Concluímos, portanto, que o ser
humano é justificado pela fé, independentemente da
obediência à Lei!
Gálatas 3:11.....É, portanto, evidente que diante
de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela
Lei, pois “o justo viverá pela fé”.
Tiago 2:10.....Porquanto, quem obedece a toda a Lei,
mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, tornase culpado de quebrá-la integralmente.
------------------------------------------------Hud 11:114....as boas ações anulam as más.
Ankebut 29:7*....Quanto aos fiéis que praticam o
bem, saibam que os absolveremos das suas faltas
Nejm 53:32.....Estes são os que se abstêm dos pecados
graves e das obscenidades, conquanto cometam faltas
leves. Que saibam que oteu Senhor é Amplo na indulgência;

A Salvaçao

A Salvaçao

110.

110.

É uma pessoa nascida como um "cristão" ou um "muçulmano"?
Bíblia Não / Sim Corão
João 1:12-13*.....Mas, a todos quantos o
receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o
poder de se tornarem filhos de Deus;
João 3:5.....Arrazoou Jesus: “Em verdade, em
verdade te asseguro: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus.
1 Pedro 1:23.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Dize: Ó incrédulos, Vós
tendes a vossa religião e eu tenho a minha.
Nota: Accordıng a Bíblia não é possível nascer um
cristão; só aqueles que são "nascer de novo" pelo
Espírito de Deus herdarão o reino de Deus. Mas quem
nasceu com um muçulmano pai é automaticamente
considerado para ser um muçulmano por nascimento.

É uma pessoa nascida como um "cristão" ou um "muçulmano"?
Bíblia Não / Sim Corão
João 1:12-13*.....Mas, a todos quantos o
receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o
poder de se tornarem filhos de Deus;
João 3:5.....Arrazoou Jesus: “Em verdade, em
verdade te asseguro: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus.
1 Pedro 1:23.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Dize: Ó incrédulos, Vós
tendes a vossa religião e eu tenho a minha.
Nota: Accordıng a Bíblia não é possível nascer um
cristão; só aqueles que são "nascer de novo" pelo
Espírito de Deus herdarão o reino de Deus. Mas quem
nasceu com um muçulmano pai é automaticamente
considerado para ser um muçulmano por nascimento.

109.*

109.*

A puniçao de um pecado pode ser perdoada atraves
de boas obras? (Sevap)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 3:28*.....Concluímos, portanto, que o ser
humano é justificado pela fé, independentemente da
obediência à Lei!
Gálatas 3:11.....É, portanto, evidente que diante
de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela
Lei, pois “o justo viverá pela fé”.
Tiago 2:10.....Porquanto, quem obedece a toda a Lei,
mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, tornase culpado de quebrá-la integralmente.
------------------------------------------------Hud 11:114....as boas ações anulam as más.
Ankebut 29:7*....Quanto aos fiéis que praticam o
bem, saibam que os absolveremos das suas faltas
Nejm 53:32.....Estes são os que se abstêm dos pecados
graves e das obscenidades, conquanto cometam faltas
leves. Que saibam que oteu Senhor é Amplo na indulgência;

A puniçao de um pecado pode ser perdoada atraves
de boas obras? (Sevap)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 3:28*.....Concluímos, portanto, que o ser
humano é justificado pela fé, independentemente da
obediência à Lei!
Gálatas 3:11.....É, portanto, evidente que diante
de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela
Lei, pois “o justo viverá pela fé”.
Tiago 2:10.....Porquanto, quem obedece a toda a Lei,
mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, tornase culpado de quebrá-la integralmente.
------------------------------------------------Hud 11:114....as boas ações anulam as más.
Ankebut 29:7*....Quanto aos fiéis que praticam o
bem, saibam que os absolveremos das suas faltas
Nejm 53:32.....Estes são os que se abstêm dos pecados
graves e das obscenidades, conquanto cometam faltas
leves. Que saibam que oteu Senhor é Amplo na indulgência;

A Salvaçao

A Salvaçao

110.

110.

É uma pessoa nascida como um "cristão" ou um "muçulmano"?
Bíblia Não / Sim Corão
João 1:12-13*.....Mas, a todos quantos o
receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o
poder de se tornarem filhos de Deus;
João 3:5.....Arrazoou Jesus: “Em verdade, em
verdade te asseguro: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus.
1 Pedro 1:23.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Dize: Ó incrédulos, Vós
tendes a vossa religião e eu tenho a minha.
Nota: Accordıng a Bíblia não é possível nascer um
cristão; só aqueles que são "nascer de novo" pelo
Espírito de Deus herdarão o reino de Deus. Mas quem
nasceu com um muçulmano pai é automaticamente
considerado para ser um muçulmano por nascimento.

É uma pessoa nascida como um "cristão" ou um "muçulmano"?
Bíblia Não / Sim Corão
João 1:12-13*.....Mas, a todos quantos o
receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o
poder de se tornarem filhos de Deus;
João 3:5.....Arrazoou Jesus: “Em verdade, em
verdade te asseguro: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus.
1 Pedro 1:23.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Dize: Ó incrédulos, Vós
tendes a vossa religião e eu tenho a minha.
Nota: Accordıng a Bíblia não é possível nascer um
cristão; só aqueles que são "nascer de novo" pelo
Espírito de Deus herdarão o reino de Deus. Mas quem
nasceu com um muçulmano pai é automaticamente
considerado para ser um muçulmano por nascimento.

111.*
A salvação de uma pessoa dependente em sues
próprias boas obras? (Ameller)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 4:2.....Se de fato Abraão foi justificado
pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não
diante de Deus.
Efésios 2:8-9*.....Porquanto, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem por intermédio das obras, a fim de que
ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Tito 3:5-6*.....não por causa de alguma atitude justa
que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua
bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou
copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade,
por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
------------------------------------------------Hud 11:114*....as boas ações anulam as más.
Ankebut 29:7*.....Quanto aos fiéis que praticam o
bem, saibam que os absolveremos das suas faltas

112.
A prestação Deus's de salvação da penalidade do
pecado sempre dependente do resgate de um
sacrifício de sangue? (Kefaret)
Bíblia

Sim / Não Corão
Levítico 17:11*.....Porque a vida da carne está
no sangue. E esse sangue Eu o tenho dado a vós,
para cumprirdes o ritual de expiação sobre o
altar, pelas vossas vidas; pois é o sangue que
faz expiação pela vida.
Hebreus 9:12 & 22*.....porém mediante seu próprio
sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma
vez por todas, conquistando a eterna redenção.
De fato, conforme a Lei, quase todas as coisas
são purificadas com sangue, e sem derramamento de
sangue não pode haver absolvição!
------------------------------------------------Bakara 2:48.....nem lhe seráaceita compensação,
nem ninguém será socorrido!
Hajj 22:37*.....Nem suas carnes, nem seu sangue chegam
até Deus; outrossim, alcança-O a vossa piedade.

111.*
A salvação de uma pessoa dependente em sues
próprias boas obras? (Ameller)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 4:2.....Se de fato Abraão foi justificado
pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não
diante de Deus.
Efésios 2:8-9*.....Porquanto, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem por intermédio das obras, a fim de que
ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Tito 3:5-6*.....não por causa de alguma atitude justa
que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua
bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou
copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade,
por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
------------------------------------------------Hud 11:114*....as boas ações anulam as más.
Ankebut 29:7*.....Quanto aos fiéis que praticam o
bem, saibam que os absolveremos das suas faltas

112.
A prestação Deus's de salvação da penalidade do
pecado sempre dependente do resgate de um
sacrifício de sangue? (Kefaret)
Bíblia Sim / Não Corão
Levítico 17:11*.....Porque a vida da carne está
no sangue. E esse sangue Eu o tenho dado a vós,
para cumprirdes o ritual de expiação sobre o
altar, pelas vossas vidas; pois é o sangue que
faz expiação pela vida.
Hebreus 9:12 & 22*.....porém mediante seu próprio
sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma
vez por todas, conquistando a eterna redenção.
De fato, conforme a Lei, quase todas as coisas
são purificadas com sangue, e sem derramamento de
sangue não pode haver absolvição!
------------------------------------------------Bakara 2:48.....nem lhe seráaceita compensação,
nem ninguém será socorrido!
Hajj 22:37*.....Nem suas carnes, nem seu sangue chegam
até Deus; outrossim, alcança-O a vossa piedade.
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A prestação Deus's de salvação da penalidade do
pecado sempre dependente do resgate de um
sacrifício de sangue? (Kefaret)
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altar, pelas vossas vidas; pois é o sangue que
faz expiação pela vida.
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nem ninguém será socorrido!
Hajj 22:37*.....Nem suas carnes, nem seu sangue chegam
até Deus; outrossim, alcança-O a vossa piedade.
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113.

113.

Pode Deus a provisão da salvação só será recebido
pela graça por meio da fé na expiação sacrificial
do Cordeiro de Deus? (Jesus Christ)
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:29.....No dia seguinte João viu a Jesus,
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo.
Romanos 3:24-28*.....sendo justificados
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus. Concluímos, portanto, que
o ser humano é justificado pela fé,
independentemente da obediência à Lei!
Efésios 1:7*.....Nele, temos a redenção, o perdão
dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as
riquezas da graça de Deus,
-----------------------------------------------En’am 6:164.....Nenhuma alma receberá outra
recompensa que não for a merecida, e nenhuma
pecador arcará cm culpas alheias,
İsra 17:15*.....Quem se encaminha, o faz em seu
benefício; quem se desvia, o faz em seu prejuízo,
e nenhum pecador arcará com a culpaalheia.
Nejm 53:38*....De que nenhum pecador arcará com
culpa alheia?
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pela graça por meio da fé na expiação sacrificial
do Cordeiro de Deus? (Jesus Christ)
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:29.....No dia seguinte João viu a Jesus,
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de
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114.

114.

No fim de uma pessoa para obter a vida eterna é
necessário em primeiro lugar ouvir e entender o
Evangelho de Jesus Cristo e crer que Deus lhe enviou
para ser o Messias, o Salvador do mundo?
Bíblia Sim / Não Corão
Romanos 10:9-10 & 17*.....Se, com tua boca,
confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo!
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....Por certo (ó Mensageiro)
que te enviamos com a verdade, como alvissareiro
e admoestador, e que não serásresponsabilizado
pelos réprobos.
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pelos réprobos.

113.

113.

Pode Deus a provisão da salvação só será recebido
pela graça por meio da fé na expiação sacrificial
do Cordeiro de Deus? (Jesus Christ)
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:29.....No dia seguinte João viu a Jesus,
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de
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e admoestador, e que não serásresponsabilizado
pelos réprobos.

115.*

115.*

É aceite que a crença em Jesus Cristo como Salvador e
Senhor é o único caminho para uma pessoa ser perdoado
dos seus pecados e obter a vida eterna?
Bíblia Sim / Não Corão
João 11:25.....Esclareceu-lhe Jesus: “Eu Sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
mesmo que morra, viverá;
João 17:3.....E a vida eterna é esta: que te
conheçam a Ti, o Único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, a quem enviaste.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Para Deus a religião é o
Islam. E os adeptos do Livro só discordaram por
inveja, depois que a verdade lhes foirevelada. Porém,
quem nega os versículos de Deus, saiba que Deus é
Destro em ajustar contas. E se eles discutirem
contigo (ó Mohammad), dize-lhes: Submeto-me a Deus,
assim como aqueles que me seguem! Pergunta aos
adeptos do Livro e aos iletrados: Tornai-vos-ei
muçulmanos? Se se tornarem encaminhar-se-ão; se
negarem,sabe que a ti só compete a proclamação da
Mensagem. E Deus é observador dos Seus servos.

É aceite que a crença em Jesus Cristo como Salvador e
Senhor é o único caminho para uma pessoa ser perdoado
dos seus pecados e obter a vida eterna?
Bíblia Sim / Não Corão
João 11:25.....Esclareceu-lhe Jesus: “Eu Sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
mesmo que morra, viverá;
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conheçam a Ti, o Único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, a quem enviaste.
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contigo (ó Mohammad), dize-lhes: Submeto-me a Deus,
assim como aqueles que me seguem! Pergunta aos
adeptos do Livro e aos iletrados: Tornai-vos-ei
muçulmanos? Se se tornarem encaminhar-se-ão; se
negarem,sabe que a ti só compete a proclamação da
Mensagem. E Deus é observador dos Seus servos.

116.

116.

Água é o batismo necessário para um crente hoje
em dia?
Bíblia
Sim / Não Corão
Matueus 28:19-20*.....Portanto, ide e fazei com
que todos os povos da terra se tornem discípulos,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo;
Marcos 16:16.....Aquele que crer e for batizado
será salvo.
Actos 2:38*.....Orientou-lhes Pedro: “Arrependeivos e cada um de vós seja batizado em o nome de
Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados;
Actos 22:16.....E, agora, o que mais esperas?
Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados,
invocando o Nome do Senhor’.
------------------------------------------------Nota: Não há Versos do Alcorão que falam sobre
batismo em água.
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batismo em água.
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117.

117.

É a circuncisão necessária para um homem crente
hoje em dia?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 7:18 & 20*.....Foi alguém chamado
sendo já circuncidado? Não se preocupe em
desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado
sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar! Cada
um deve permanecer na condição em que foi chamado por
Deus.
Gálatas 5:2....Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de
nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar.
Gálatas 5:6*.....Porquanto em Cristo Jesus, nem a
circuncisão nem a incircuncisão têm qualquer
valor; mas sim a fé que opera pelo amor.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....E revelamos-te isto, para que
adotes o credo de Abraão,
Nota: No Islã, a circuncisão é parte da religião
de Abraão e, portanto, obrigatórias para os
muçulmanos. Isso também pode ser visto no Hadith:
Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; e Muçulmanos
4:2370.
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nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar.
Gálatas 5:6*.....Porquanto em Cristo Jesus, nem a
circuncisão nem a incircuncisão têm qualquer
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118.

118.

Há versos que comando as pessoas serem "santo" e
é "santidade" um requiremento para entrar no céu?
Bíblia
Sim / Não Corão
Levítico 11:44*.....Porquanto Eu Sou Yahweh, o
vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes
santos, pois que Eu Sou santo;
Hebreus 12:14*.....Esforçai-vos para viver em paz
com todas as pessoas e em santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor.
1 Pedro 1:15-16.....Porém, considerando a santidade
daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma
maneira, santos em todas as vossas atitudes.
Apocalipse 22:11.....e quem é santo, continue a
buscar a santificação.
------------------------------------------------Nota: Não há versos do Qur'an que comando as
pessoas para ser santo ou indicam que eles podem
ser santo.
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------------------------------------------------Nota: Não há versos do Qur'an que comando as
pessoas para ser santo ou indicam que eles podem
ser santo.
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desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado
sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar! Cada
um deve permanecer na condição em que foi chamado por
Deus.
Gálatas 5:2....Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de
nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar.
Gálatas 5:6*.....Porquanto em Cristo Jesus, nem a
circuncisão nem a incircuncisão têm qualquer
valor; mas sim a fé que opera pelo amor.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....E revelamos-te isto, para que
adotes o credo de Abraão,
Nota: No Islã, a circuncisão é parte da religião
de Abraão e, portanto, obrigatórias para os
muçulmanos. Isso também pode ser visto no Hadith:
Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; e Muçulmanos
4:2370.

É a circuncisão necessária para um homem crente
hoje em dia?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 7:18 & 20*.....Foi alguém chamado
sendo já circuncidado? Não se preocupe em
desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado
sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar! Cada
um deve permanecer na condição em que foi chamado por
Deus.
Gálatas 5:2....Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de
nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar.
Gálatas 5:6*.....Porquanto em Cristo Jesus, nem a
circuncisão nem a incircuncisão têm qualquer
valor; mas sim a fé que opera pelo amor.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....E revelamos-te isto, para que
adotes o credo de Abraão,
Nota: No Islã, a circuncisão é parte da religião
de Abraão e, portanto, obrigatórias para os
muçulmanos. Isso também pode ser visto no Hadith:
Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; e Muçulmanos
4:2370.

118.

118.

Há versos que comando as pessoas serem "santo" e
é "santidade" um requiremento para entrar no céu?
Bíblia Sim / Não Corão
Levítico 11:44*.....Porquanto Eu Sou Yahweh, o
vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes
santos, pois que Eu Sou santo;
Hebreus 12:14*.....Esforçai-vos para viver em paz
com todas as pessoas e em santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor.
1 Pedro 1:15-16.....Porém, considerando a santidade
daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma
maneira, santos em todas as vossas atitudes.
Apocalipse 22:11.....e quem é santo, continue a
buscar a santificação.
------------------------------------------------Nota: Não há versos do Qur'an que comando as
pessoas para ser santo ou indicam que eles podem
ser santo.

Há versos que comando as pessoas serem "santo" e
é "santidade" um requiremento para entrar no céu?
Bíblia Sim / Não Corão
Levítico 11:44*.....Porquanto Eu Sou Yahweh, o
vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes
santos, pois que Eu Sou santo;
Hebreus 12:14*.....Esforçai-vos para viver em paz
com todas as pessoas e em santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor.
1 Pedro 1:15-16.....Porém, considerando a santidade
daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma
maneira, santos em todas as vossas atitudes.
Apocalipse 22:11.....e quem é santo, continue a
buscar a santificação.
------------------------------------------------Nota: Não há versos do Qur'an que comando as
pessoas para ser santo ou indicam que eles podem
ser santo.

119.

119.

As pessoas podem se-tornar filhos de Deus através
de um exercício de sua própria vontade?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
ou seja, aos que crêem no seu Nome;
Romanos 8:14 & 16.....Porquanto, todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito
que somos filhos de Deus.
Gálatas 3:26*.....Porquanto, todos vós sois filhos de
Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus,
Hebreus 12:5.....pois o Senhor disciplina a quem ama,
e educa todo aquele a quem recebe como filho”.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Os judeus e os cristãos dizem: Somos
os filhos de Deus e os Seus prediletos. Dize-lhes:
Por que, então, Ele vos castigapor vossos pecados?
Qual! Sois tão-somente seres humanos como os outros!

As pessoas podem se-tornar filhos de Deus através
de um exercício de sua própria vontade?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
ou seja, aos que crêem no seu Nome;
Romanos 8:14 & 16.....Porquanto, todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito
que somos filhos de Deus.
Gálatas 3:26*.....Porquanto, todos vós sois filhos de
Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus,
Hebreus 12:5.....pois o Senhor disciplina a quem ama,
e educa todo aquele a quem recebe como filho”.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Os judeus e os cristãos dizem: Somos
os filhos de Deus e os Seus prediletos. Dize-lhes:
Por que, então, Ele vos castigapor vossos pecados?
Qual! Sois tão-somente seres humanos como os outros!

120.*

120.*

O destino das pessoas é totalmente predeterminado
por Deus? (Kader or Kısmet)
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 30:19*.....Hoje invoco o céu e a terra como
testemunhas contra ti, de que apresentei claramente
diante de ti os caminhos da vida e da morte; a bênção e
a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que
viva plenamente, tu e tua descendência,
Josuê 24:15*....Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR!
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Dize: jamais nos ocorrerá o que
Deus não nos tiver predestinado! Ele é nosso
Protetor. Que os fiéis se encomendem aDeus!
Kasas 28:68.....Teu Senho cria e escolhe da
maneira que melhor Lhe apraz, ao passo que eles
não têm faculdade de escolha.
Ahzab 33:38*.....Os desígnios de Deus são de
ordem irrevogável.
Nota: Entre os cristãos Arminians que diga "não";
mas Calvinistas que diga "sim".

O destino das pessoas é totalmente predeterminado
por Deus? (Kader or Kısmet)
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 30:19*.....Hoje invoco o céu e a terra como
testemunhas contra ti, de que apresentei claramente
diante de ti os caminhos da vida e da morte; a bênção e
a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que
viva plenamente, tu e tua descendência,
Josuê 24:15*....Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR!
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Dize: jamais nos ocorrerá o que
Deus não nos tiver predestinado! Ele é nosso
Protetor. Que os fiéis se encomendem aDeus!
Kasas 28:68.....Teu Senho cria e escolhe da
maneira que melhor Lhe apraz, ao passo que eles
não têm faculdade de escolha.
Ahzab 33:38*.....Os desígnios de Deus são de
ordem irrevogável.
Nota: Entre os cristãos Arminians que diga "não";
mas Calvinistas que diga "sim".

119.

As pessoas podem se-tornar filhos de Deus através
de um exercício de sua própria vontade?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
ou seja, aos que crêem no seu Nome;
Romanos 8:14 & 16.....Porquanto, todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito
que somos filhos de Deus.
Gálatas 3:26*.....Porquanto, todos vós sois filhos de
Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus,
Hebreus 12:5.....pois o Senhor disciplina a quem ama,
e educa todo aquele a quem recebe como filho”.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Os judeus e os cristãos dizem: Somos
os filhos de Deus e os Seus prediletos. Dize-lhes:
Por que, então, Ele vos castigapor vossos pecados?
Qual! Sois tão-somente seres humanos como os outros!

As pessoas podem se-tornar filhos de Deus através
de um exercício de sua própria vontade?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
ou seja, aos que crêem no seu Nome;
Romanos 8:14 & 16.....Porquanto, todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito
que somos filhos de Deus.
Gálatas 3:26*.....Porquanto, todos vós sois filhos de
Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus,
Hebreus 12:5.....pois o Senhor disciplina a quem ama,
e educa todo aquele a quem recebe como filho”.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Os judeus e os cristãos dizem: Somos
os filhos de Deus e os Seus prediletos. Dize-lhes:
Por que, então, Ele vos castigapor vossos pecados?
Qual! Sois tão-somente seres humanos como os outros!

120.*
O destino das pessoas é totalmente predeterminado
por Deus? (Kader or Kısmet)
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 30:19*.....Hoje invoco o céu e a terra como
testemunhas contra ti, de que apresentei claramente
diante de ti os caminhos da vida e da morte; a bênção e
a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que
viva plenamente, tu e tua descendência,
Josuê 24:15*....Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR!
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Dize: jamais nos ocorrerá o que
Deus não nos tiver predestinado! Ele é nosso
Protetor. Que os fiéis se encomendem aDeus!
Kasas 28:68.....Teu Senho cria e escolhe da
maneira que melhor Lhe apraz, ao passo que eles
não têm faculdade de escolha.
Ahzab 33:38*.....Os desígnios de Deus são de
ordem irrevogável.
Nota: Entre os cristãos Arminians que diga "não";
mas Calvinistas que diga "sim".

119.

120.*
O destino das pessoas é totalmente predeterminado
por Deus? (Kader or Kısmet)
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 30:19*.....Hoje invoco o céu e a terra como
testemunhas contra ti, de que apresentei claramente
diante de ti os caminhos da vida e da morte; a bênção e
a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que
viva plenamente, tu e tua descendência,
Josuê 24:15*....Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR!
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Dize: jamais nos ocorrerá o que
Deus não nos tiver predestinado! Ele é nosso
Protetor. Que os fiéis se encomendem aDeus!
Kasas 28:68.....Teu Senho cria e escolhe da
maneira que melhor Lhe apraz, ao passo que eles
não têm faculdade de escolha.
Ahzab 33:38*.....Os desígnios de Deus são de
ordem irrevogável.
Nota: Entre os cristãos Arminians que diga "não";
mas Calvinistas que diga "sim".

121.

121.

Deus usa a escala de balanças para medição boas e más
obras da pessoa para detrmine se eles vão para o céu ou
para o inferno? (Terazi)
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 2:8-9*.....Porquanto, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem por intermédio das obras, a fim de que
ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Tito 3:4-5*.....Contudo, quando da parte de Deus,
nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia
e o amor pela humanidade,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível,
nem tampouco vos digo quesou um anjo; não faço mais do
que seguir o que me é revelado.
Mü’minun 23:102-103*.....Quanto àqueles cujas ações
pesarem mais serão os bem-aventurados. Em troca,
aqueles cujas ações forem leves serão desventurados
e permanecerão eternamente no inferno.

Deus usa a escala de balanças para medição boas e más
obras da pessoa para detrmine se eles vão para o céu ou
para o inferno? (Terazi)
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 2:8-9*.....Porquanto, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem por intermédio das obras, a fim de que
ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Tito 3:4-5*.....Contudo, quando da parte de Deus,
nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia
e o amor pela humanidade,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível,
nem tampouco vos digo quesou um anjo; não faço mais do
que seguir o que me é revelado.
Mü’minun 23:102-103*.....Quanto àqueles cujas ações
pesarem mais serão os bem-aventurados. Em troca,
aqueles cujas ações forem leves serão desventurados
e permanecerão eternamente no inferno.

122.*

122.*

Para uma pessoa entrar no reino de Deus é necessario
renascer espiritualmente?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12-13*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou
seja, aos que crêem no seu Nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
João 3:3*......Jesus respondeu-lhe, declarando: “Em
verdade, em verdade te asseguro que, se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”
2 Coríntios 5:17.....Portanto, se alguém está em
Cristo, é nova criação; as coisas antigas já
passaram, eis que tudo se fez novo!
1 Pedro 1:23*.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona nada sobre a necessidade de
um renascimento espiritual ou seja, "nascer de novo".

Para uma pessoa entrar no reino de Deus é necessario
renascer espiritualmente?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12-13*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou
seja, aos que crêem no seu Nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
João 3:3*......Jesus respondeu-lhe, declarando: “Em
verdade, em verdade te asseguro que, se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”
2 Coríntios 5:17.....Portanto, se alguém está em
Cristo, é nova criação; as coisas antigas já
passaram, eis que tudo se fez novo!
1 Pedro 1:23*.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona nada sobre a necessidade de
um renascimento espiritual ou seja, "nascer de novo".

121.

121.

Deus usa a escala de balanças para medição boas e más
obras da pessoa para detrmine se eles vão para o céu ou
para o inferno? (Terazi)
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 2:8-9*.....Porquanto, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem por intermédio das obras, a fim de que
ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Tito 3:4-5*.....Contudo, quando da parte de Deus,
nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia
e o amor pela humanidade,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível,
nem tampouco vos digo quesou um anjo; não faço mais do
que seguir o que me é revelado.
Mü’minun 23:102-103*.....Quanto àqueles cujas ações
pesarem mais serão os bem-aventurados. Em troca,
aqueles cujas ações forem leves serão desventurados
e permanecerão eternamente no inferno.

Deus usa a escala de balanças para medição boas e más
obras da pessoa para detrmine se eles vão para o céu ou
para o inferno? (Terazi)
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 2:8-9*.....Porquanto, pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem por intermédio das obras, a fim de que
ninguém venha a se orgulhar por esse motivo.
Tito 3:4-5*.....Contudo, quando da parte de Deus,
nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia
e o amor pela humanidade,
------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível,
nem tampouco vos digo quesou um anjo; não faço mais do
que seguir o que me é revelado.
Mü’minun 23:102-103*.....Quanto àqueles cujas ações
pesarem mais serão os bem-aventurados. Em troca,
aqueles cujas ações forem leves serão desventurados
e permanecerão eternamente no inferno.

122.*

122.*

Para uma pessoa entrar no reino de Deus é necessario
renascer espiritualmente?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12-13*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou
seja, aos que crêem no seu Nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
João 3:3*......Jesus respondeu-lhe, declarando: “Em
verdade, em verdade te asseguro que, se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”
2 Coríntios 5:17.....Portanto, se alguém está em
Cristo, é nova criação; as coisas antigas já
passaram, eis que tudo se fez novo!
1 Pedro 1:23*.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona nada sobre a necessidade de
um renascimento espiritual ou seja, "nascer de novo".

Para uma pessoa entrar no reino de Deus é necessario
renascer espiritualmente?
Bíblia Sim / Não Corão
João 1:12-13*.....Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou
seja, aos que crêem no seu Nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
João 3:3*......Jesus respondeu-lhe, declarando: “Em
verdade, em verdade te asseguro que, se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.”
2 Coríntios 5:17.....Portanto, se alguém está em
Cristo, é nova criação; as coisas antigas já
passaram, eis que tudo se fez novo!
1 Pedro 1:23*.....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona nada sobre a necessidade de
um renascimento espiritual ou seja, "nascer de novo".

123.*

123.*

Deus promover vida eternal para aqueles que creem
em Jesus?
Bíblia Sim / Sim Corão
João 3:36....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
João 5:24*.....Em verdade, em verdade vos
asseguro: quem ouve a minha Palavra e crê naquele
que me enviou tem a vida eterna, não entra em
juízo, mas passou da morte para a vida.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....E quando Deus disse: Ó
Jesus, por certo que porei termo à tua estada na
terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-te-ei
dosincrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus
prosélitos, até ao Dia da Ressurreição.
Os adeptos
do Livros não são todos iguais: entre eles há uma
comunidade justiceira, cujos membros recitam
osversículos de Deus, durante a noite, e se prostram
ante o seu Senhor.

Deus promover vida eternal para aqueles que creem
em Jesus?
Bíblia Sim / Sim Corão
João 3:36....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
João 5:24*.....Em verdade, em verdade vos
asseguro: quem ouve a minha Palavra e crê naquele
que me enviou tem a vida eterna, não entra em
juízo, mas passou da morte para a vida.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....E quando Deus disse: Ó
Jesus, por certo que porei termo à tua estada na
terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-te-ei
dosincrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus
prosélitos, até ao Dia da Ressurreição.
Os adeptos
do Livros não são todos iguais: entre eles há uma
comunidade justiceira, cujos membros recitam
osversículos de Deus, durante a noite, e se prostram
ante o seu Senhor.

O Final dos Tempos

O Final dos Tempos

124.*

124.*

São as palavras "profeticas" e "a profecia" usado
principalmente em referência a uma pessoa que,
pelo dom de Deus tem conhecimento do futuro, as
coisas? (Nebi)
Bíblia
Sim / Não Corão
1 Samuel 9:9*....(Nos tempos antigos, em Israel,
quando uma pessoa desejava saber a vontade de
Deus, costumava dizer: “Vinde vamos ao vidente!”,
porquanto naquela época se chamava o atual
“profeta” de “vidente”.)
Apocalipse 19:10*.....porquanto o testemunho de
Jesus é a essência da profecia”.
------------------------------------------------Ahkaf 46:9*.....Dize-lhes (mais): Não sou um
inovador entre os mensageiros, nem sei o que será
de mim ou de vós. Não sigo mais do queaquilo que
me tem sido revelado, e não sou mais do que um
elucidativo admoestador.

São as palavras "profeticas" e "a profecia" usado
principalmente em referência a uma pessoa que,
pelo dom de Deus tem conhecimento do futuro, as
coisas? (Nebi)
Bíblia
Sim / Não Corão
1 Samuel 9:9*....(Nos tempos antigos, em Israel,
quando uma pessoa desejava saber a vontade de
Deus, costumava dizer: “Vinde vamos ao vidente!”,
porquanto naquela época se chamava o atual
“profeta” de “vidente”.)
Apocalipse 19:10*.....porquanto o testemunho de
Jesus é a essência da profecia”.
------------------------------------------------Ahkaf 46:9*.....Dize-lhes (mais): Não sou um
inovador entre os mensageiros, nem sei o que será
de mim ou de vós. Não sigo mais do queaquilo que
me tem sido revelado, e não sou mais do que um
elucidativo admoestador.

123.*

123.*

Deus promover vida eternal para aqueles que creem
em Jesus?
Bíblia Sim / Sim Corão
João 3:36....Fostes regenerados não a partir de uma
semente perecível, mas imperecível, por meio da Palavra
de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade.
João 5:24*.....Em verdade, em verdade vos
asseguro: quem ouve a minha Palavra e crê naquele
que me enviou tem a vida eterna, não entra em
juízo, mas passou da morte para a vida.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....E quando Deus disse: Ó
Jesus, por certo que porei termo à tua estada na
terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-te-ei
dosincrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus
prosélitos, até ao Dia da Ressurreição.
Os adeptos
do Livros não são todos iguais: entre eles há uma
comunidade justiceira, cujos membros recitam
osversículos de Deus, durante a noite, e se prostram
ante o seu Senhor.

Deus promover vida eternal para aqueles que creem
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ante o seu Senhor.
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124.*

São as palavras "profeticas" e "a profecia" usado
principalmente em referência a uma pessoa que,
pelo dom de Deus tem conhecimento do futuro, as
coisas? (Nebi)
Bíblia Sim / Não Corão
1 Samuel 9:9*....(Nos tempos antigos, em Israel,
quando uma pessoa desejava saber a vontade de
Deus, costumava dizer: “Vinde vamos ao vidente!”,
porquanto naquela época se chamava o atual
“profeta” de “vidente”.)
Apocalipse 19:10*.....porquanto o testemunho de
Jesus é a essência da profecia”.
------------------------------------------------Ahkaf 46:9*.....Dize-lhes (mais): Não sou um
inovador entre os mensageiros, nem sei o que será
de mim ou de vós. Não sigo mais do queaquilo que
me tem sido revelado, e não sou mais do que um
elucidativo admoestador.
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125.*

125.*

Nos livros sagradas existem informações
detalhadas sobre o final dos tempos? (Gayb Haber)
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 24:3, 14 & 25*.....“Dize-nos quando
ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da
tua vinda e do final dos tempos?” E este
evangelho do Reino será pregado em todo o mundo
habitado, como testemunho a todas as nações, e
então chegará o fim. A grande tribulação
Apocalipse 1:1*.....Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos
os acontecimentos que em breve devem se realizar,
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Dize: Eu não vos digo que possuo os
tesouros de Deus ou que estou ciente do incognoscível,
nem tampouco vos digo quesou um anjo; não faço mais do
que seguir o que me é revelado.
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126.

126.

Estão nos versos proféticos previsão da vinda de uma
poderosa seita satânica governante do mundo que virá
nos últimos dias? (Anti-christo / Mehdi)
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 24:21-25.....Pois se levantarão falsos cristos e
falsos profetas e apresentarão grandes milagres e
prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos.
2 Tessalonicenses 2:7-9*.....Então, será
plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor
Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá
pela gloriosa manifestação da sua vinda.
1 João 2:18*.....Filhinhos, esta é a hora derradeira
e, assim como ouvistes que o anticristo está
chegando, já agora muitos anticristos têm surgido.
Por isso, sabemos que esta é a última hora.
Apocalipse 6:1-2.....Olhei, e diante de mim
estava um cavalo branco, e seu cavaleiro
empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa;
e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor,
determinado a vencer. O segundo selo
------------------------------------------------Nota: O Alcorão não menciona a vinda do
anticristo ou o Mehdi.
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Será que vai haver um "Dia do Juízo" quando Deus
vai levantar todos e cada pessoa dos mortos e
avaliar se eles vão para o Céu ou para o inferno?
(Ahiret Günü)
Bíblia Sim / Sim Corão
Hebreus 9:27.....E, assim como aos homens está ordenado
morrer uma só vez, vindo, depois disso o Juízo,
2 Pedro 2:9.....Constatamos, portanto, que o
Senhor sabe livrar os piedosos da provação e
manter em castigo os ímpios para o Dia do Juízo,
Apocalipse 20:11-15*....E todo aquele cujo nome
não foi encontrado escrito no Livro da Vida foi
lançado no lago de fogo.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....Porém, Deus julgará entre eles,
quantoàs suas divergências, no Dia da Ressurreição.
Al-i İmran 3:185*.....Toda a alma provará o sabor
da morte e, no Dia da Ressurreição, sereis
recompensado integralmente pelos vossosatos;
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128.*

128.*

Todos passarão um tempo de sofrimento no inferno?
Bíblia Não / Sim Corão
João 5:24*.....Em verdade, em verdade vos
asseguro: quem ouve a minha Palavra e crê naquele
que me enviou tem a vida eterna, não entra em
juízo, mas passou da morte para a vida.
Romanos 8:1*.....Portanto, agora não há nenhuma
condenação para os que estão em Cristo Jesus.
1 Tessalonicenses 5:9.....Porque Deus não nos
designou para a ira, mas para sermos contemplados
pela salvação por intermédio de nosso Senhor
Jesus Cristo.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....quem for afastado do fogo
infernal e introduzido no Paraíso, triunfará.
Meryem 19:70-72*.....Certamente, sabemos melhor
do que ninguém quem são os merecedores de ser ali
queimados. E não haverá nenhum de vós que não
tenha por ele, porque é um decreto irrevogável do
teu Senhor.
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129.*

129.*

Se uma pessoa fôr para o inferno, existe algum jeito
para sair de la depois?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 25:41 & 46*.....Mas o Rei ordenará aos
que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos! Apartaivos de mim. Ide para o fogo eterno, preparado
para o Diabo e os seus anjos. Sendo assim, estes
irão para o sofrimento eterno, porém os justos,
para a vida eterna”.
Lucas 16:25-26*.....E, além do mais, foi colocado um
grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que
desejem passar daqui para vós outros não consigam,
tampouco passem de lá para o nosso lado’.
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Então,ser-lhes-á dito: O fogo será a
vossa morada, onde permanecereis eternamente , salvo
para quem Deus quiser livrar disso.
Hud 11:106-107*.....Quanto aos desventurados, serão
precipitados no fogo, donde exalarão gemidos e
gritos, Onde permanecerão eternamente, enquanto
perdurarem os céus e a terra, a menos que teu Senhor
disponha outra sorte,porque dispõe como Lhe apraz.
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130.

130.

A ressurreição é um corpo físico de carne, osso e
sangue?
Bíblia
Não / Sim Corão
1 Coríntios 15:35-50*.....Entretanto, é possível
que alguém questione: “Como ressuscitam os
mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão?”
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259*.....Porém, só o será na
aparência. Aliterão companheiros imaculados e ali
morarão eternamente. Observa como dispomos os
seus ossos e em seguida osrevestimos de carne.
Zuhruf 43:70.....Entrai, jubilosos, no Paraíso,
juntamente com as vossas esposas!
Vakia 56:35-38.....Sabei que criamos, para eles, uma
(nova) espécie de criaturas. E as fizemos virgens.
Nebe 78:33*.....E donzelas, da mesma idade, por
companheiras,
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morarão eternamente. Observa como dispomos os
seus ossos e em seguida osrevestimos de carne.
Zuhruf 43:70.....Entrai, jubilosos, no Paraíso,
juntamente com as vossas esposas!
Vakia 56:35-38.....Sabei que criamos, para eles, uma
(nova) espécie de criaturas. E as fizemos virgens.
Nebe 78:33*.....E donzelas, da mesma idade, por
companheiras,
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Existirá relaçao sexual no ceu? (Houris)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 22:28-33*.....Sendo assim, na ressurreição,
de qual dos sete ela será esposa, considerando que
todos foram casados com ela?” Na ressurreição, as
pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio;
são, todavia, como os anjos do céu.
1 Coríntios 15:50*....Contudo, irmãos, eu vos afirmo
que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus,
nem o que é perecível pode herdar o imperecível.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Estarão recostados sobre leitos enfileirados
e os casarmos com huris, de olhos maravilhosos.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Assim, pois, quais das
mercês do vosso Senhor desagradeceis? Ali haverá,
também, aquelas de olhares recatados que, antes deles,
jamais foram tocadas por homem ou gênio. Neles haverá
beldades inocentes, Huris recolhidas em pavilhões,
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132.

É a Igreja universal considerada a "noiva de
Cristo"?
Bíblia Sim / Não Corão
Efésios 5:23, 25, & 32*.....Maridos, cada um de
vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a
sua Igreja e sacrificou-se por ela, Este é um
mistério grandioso; refiro-me, contudo, à união
entre Cristo e sua Igreja.
Apocalipse 19:7*.....Alegremo-nos, exultemos e
demos glória a Ele, porque chegou a hora das
bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada”.
Apocalipse 21:9.....Então, um dos sete anjos que
traziam as sete taças cheias dos sete últimos
flagelos aproximou-se e me orientou: “Vem, eu te
mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro!”.
Apocalipse 22:17.....O Espírito e a Noiva proclamam:
“Vem!” E todo aquele que ouvir responda: “Vem!” Quem
sentir sede venha, e todos quantos desejarem, venham
e recebam de graça a água da vida!
------------------------------------------------Nota: O Alcorão refere-se somente à Igreja uma vez e
não mencionar a "noiva de Cristo": Hajj 22:40.

É a Igreja universal considerada a "noiva de
Cristo"?
Bíblia Sim / Não Corão
Efésios 5:23, 25, & 32*.....Maridos, cada um de
vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a
sua Igreja e sacrificou-se por ela, Este é um
mistério grandioso; refiro-me, contudo, à união
entre Cristo e sua Igreja.
Apocalipse 19:7*.....Alegremo-nos, exultemos e
demos glória a Ele, porque chegou a hora das
bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada”.
Apocalipse 21:9.....Então, um dos sete anjos que
traziam as sete taças cheias dos sete últimos
flagelos aproximou-se e me orientou: “Vem, eu te
mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro!”.
Apocalipse 22:17.....O Espírito e a Noiva proclamam:
“Vem!” E todo aquele que ouvir responda: “Vem!” Quem
sentir sede venha, e todos quantos desejarem, venham
e recebam de graça a água da vida!
------------------------------------------------Nota: O Alcorão refere-se somente à Igreja uma vez e
não mencionar a "noiva de Cristo": Hajj 22:40.

131.*

131.*

Existirá relaçao sexual no ceu? (Houris)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 22:28-33*.....Sendo assim, na ressurreição,
de qual dos sete ela será esposa, considerando que
todos foram casados com ela?” Na ressurreição, as
pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio;
são, todavia, como os anjos do céu.
1 Coríntios 15:50*....Contudo, irmãos, eu vos afirmo
que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus,
nem o que é perecível pode herdar o imperecível.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Estarão recostados sobre leitos enfileirados
e os casarmos com huris, de olhos maravilhosos.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Assim, pois, quais das
mercês do vosso Senhor desagradeceis? Ali haverá,
também, aquelas de olhares recatados que, antes deles,
jamais foram tocadas por homem ou gênio. Neles haverá
beldades inocentes, Huris recolhidas em pavilhões,

Existirá relaçao sexual no ceu? (Houris)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 22:28-33*.....Sendo assim, na ressurreição,
de qual dos sete ela será esposa, considerando que
todos foram casados com ela?” Na ressurreição, as
pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio;
são, todavia, como os anjos do céu.
1 Coríntios 15:50*....Contudo, irmãos, eu vos afirmo
que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus,
nem o que é perecível pode herdar o imperecível.
------------------------------------------------Tur 52:20.....Estarão recostados sobre leitos enfileirados
e os casarmos com huris, de olhos maravilhosos.
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Assim, pois, quais das
mercês do vosso Senhor desagradeceis? Ali haverá,
também, aquelas de olhares recatados que, antes deles,
jamais foram tocadas por homem ou gênio. Neles haverá
beldades inocentes, Huris recolhidas em pavilhões,

132.

132.

É a Igreja universal considerada a "noiva de
Cristo"?
Bíblia Sim / Não Corão
Efésios 5:23, 25, & 32*.....Maridos, cada um de
vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a
sua Igreja e sacrificou-se por ela, Este é um
mistério grandioso; refiro-me, contudo, à união
entre Cristo e sua Igreja.
Apocalipse 19:7*.....Alegremo-nos, exultemos e
demos glória a Ele, porque chegou a hora das
bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada”.
Apocalipse 21:9.....Então, um dos sete anjos que
traziam as sete taças cheias dos sete últimos
flagelos aproximou-se e me orientou: “Vem, eu te
mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro!”.
Apocalipse 22:17.....O Espírito e a Noiva proclamam:
“Vem!” E todo aquele que ouvir responda: “Vem!” Quem
sentir sede venha, e todos quantos desejarem, venham
e recebam de graça a água da vida!
------------------------------------------------Nota: O Alcorão refere-se somente à Igreja uma vez e
não mencionar a "noiva de Cristo": Hajj 22:40.

É a Igreja universal considerada a "noiva de
Cristo"?
Bíblia Sim / Não Corão
Efésios 5:23, 25, & 32*.....Maridos, cada um de
vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a
sua Igreja e sacrificou-se por ela, Este é um
mistério grandioso; refiro-me, contudo, à união
entre Cristo e sua Igreja.
Apocalipse 19:7*.....Alegremo-nos, exultemos e
demos glória a Ele, porque chegou a hora das
bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada”.
Apocalipse 21:9.....Então, um dos sete anjos que
traziam as sete taças cheias dos sete últimos
flagelos aproximou-se e me orientou: “Vem, eu te
mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro!”.
Apocalipse 22:17.....O Espírito e a Noiva proclamam:
“Vem!” E todo aquele que ouvir responda: “Vem!” Quem
sentir sede venha, e todos quantos desejarem, venham
e recebam de graça a água da vida!
------------------------------------------------Nota: O Alcorão refere-se somente à Igreja uma vez e
não mencionar a "noiva de Cristo": Hajj 22:40.

Aspectos Praticos da Vida

Aspectos Praticos da Vida

133.

133.

Será que Deus deseja que os crentes a viver sob a
lei? (Shariah)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 6:14.....Porquanto o pecado não poderá
exercer domínio sobre vós, pois não estais
debaixo da Lei, mas debaixo da Graça! Súditos da
Justiça pela Graça
Romanos 10:4.....Porque o fim da Lei é Cristo,
para justificação de todo o que crê.
Gálatas 3:11 & 25*.....É, portanto, evidente que
diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado
pela Lei, pois “o justo viverá pela fé”.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....A cada um de vós temos ditado uma
lei e umanorma;
Jathiyah 45:18*.....Então, te ensejamos (ó Mensageiro) o
caminho reto da religião. Observa-o, pois, e não te
entregues à concupiscência dosinsipientes.
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É proibido para um crente beber vinho?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 7:34-35.....Então chegou o Filho do homem,
comendo pão e bebendo vinho, e condenais: ‘Eis aí um
glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores!’.
1 Timóteo 5:23*.....Por causa do teu estômago e
das tuas frequentes enfermidades, não bebas
somente água, mas também um pouco de vinho.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....Interrogam-te a respeito da
bebida inebriante e do jogo de azar; dize-lhes:
Em ambos há benefícios e malefícios para ohomem;
porém, os seus malefícios são maiores do que os
seus benefícios.
Maide 5:90-91*.....Ó fiéis, as bebidas
inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às
pedras e as adivinhações com setas, são
manobrasabomináveis de Satanás. Evitai-os, pois,
para que prospereis. Não desistireis, diante
disso?
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É proibido para um crente comer carne de porco?
Bíblia Não / Sim Corão
Actos 10:13-15*..... E, em seguida, uma voz lhe
ordenou: “Levanta-te, Pedro! Sacrifica e come”.
Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: “Não
consideres impuro o que Deus purificou!”
Colossenses 2:16.....Portanto, ninguém tem o direito
de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou
ainda com relação a alguma festa religiosa,
celebração das luas novas ou dos dias de sábado.
-----------------------------------------------Maide 5:35.....Estão-vos vedados: a carniça, o
sangue, a carne de suíno e tudo o que tenha sido
sacrificado com a invocação de outronome que não
seja o de Deus;
En’am 6:145*.....(Quanto) àqueles que rejeitaram
a fé e cometeram injustiças, Deus nunca os
perdoará, nem os orientará qualquercaminho,

É proibido para um crente comer carne de porco?
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a fé e cometeram injustiças, Deus nunca os
perdoará, nem os orientará qualquercaminho,

136.

136.

Que Deus esperava que os crentes para se abster
de alimento hoje?
Bíblia Sim / Sim Corão
Joel 2:12.....“Contudo, agora, diz Yahweh:
“Convertei-vos a mim de todo o coração, com
jejum, lamento e pranto!”
Matueus 6:17-18.....Tu, porém, quando jejuares,
unge tua cabeça e lava o rosto.
Marcos 2:20*.....Contudo, virão dias quando o
noivo lhes será arrancado; e então, nessa
ocasião, jejuarão.
1 Coríntios 7:5*.....Ó fiéis, está-vos prescrito o
jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados,
para que temais a Deus. O mês de Ramadan foi o mês
em que foi revelado o Alcorão, orientação para a
humanidade e vidência de orientação eDiscernimento.
Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio
deste mês deverá jejuar;
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....O, voi cei ce credeţi! Şi
vouă vă este scris postul, precum a fost scris şi
leaturilor dinaintea voastră. Poate vă veţi teme!
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Joel 2:12.....“Contudo, agora, diz Yahweh:
“Convertei-vos a mim de todo o coração, com
jejum, lamento e pranto!”
Matueus 6:17-18.....Tu, porém, quando jejuares,
unge tua cabeça e lava o rosto.
Marcos 2:20*.....Contudo, virão dias quando o
noivo lhes será arrancado; e então, nessa
ocasião, jejuarão.
1 Coríntios 7:5*.....Ó fiéis, está-vos prescrito o
jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados,
para que temais a Deus. O mês de Ramadan foi o mês
em que foi revelado o Alcorão, orientação para a
humanidade e vidência de orientação eDiscernimento.
Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio
deste mês deverá jejuar;
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....O, voi cei ce credeţi! Şi
vouă vă este scris postul, precum a fost scris şi
leaturilor dinaintea voastră. Poate vă veţi teme!

137.

137.

Será que Deus prefere que a oração e o jejum ser
feito abertamente onde pode ser visto por outras
pessoas?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 6:5-8*.....E, quando orardes, não sejais
como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé
nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem
admirados pelos outros.
Matueus 6:16-18*.....Tu, porém, quando jejuares, unge
tua cabeça e lava o rosto. Pois, assim, não parecerá
aos outros que jejuas; e, sim, ao teu Pai em secreto;
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
------------------------------------------------Jumah 62:9*.....Ó fiéis, quando fordes convocados,
para a Oração da Sexta-feira , recorrei à recordação
de Deus e abandonai os vossosnegócios; isso será
preferível, se quereis saber.

Será que Deus prefere que a oração e o jejum ser
feito abertamente onde pode ser visto por outras
pessoas?
Bíblia Não / Sim Corão
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admirados pelos outros.
Matueus 6:16-18*.....Tu, porém, quando jejuares, unge
tua cabeça e lava o rosto. Pois, assim, não parecerá
aos outros que jejuas; e, sim, ao teu Pai em secreto;
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
------------------------------------------------Jumah 62:9*.....Ó fiéis, quando fordes convocados,
para a Oração da Sexta-feira , recorrei à recordação
de Deus e abandonai os vossosnegócios; isso será
preferível, se quereis saber.

138.*

138.*

Deus quer que as pessoas jejuem durante o dias e
festejem durante a noite durante um mes todas os
anos? (Ramadan)
Bíblia Não / Sim Corão
Isaías 58:3*.....Não, nada disso! O jejum que
desejo não é este: que te liberte das amarras da
malignidade e da injustiça; que desfaças as
ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os
oprimidos, e que despedaces todo o jugo?
Matueus 6:16-18*.....Tu, porém, quando jejuares, unge
tua cabeça e lava o rosto. Pois, assim, não parecerá
aos outros que jejuas; e, sim, ao teu Pai em secreto;
e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....Ó fiéis, está-vos prescrito o
jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados,
para que temais a Deus. O mês de Ramadan foi o mês
em que foi revelado o Alcorão, orientação para a
humanidade e vidência de orientação eDiscernimento.
Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio
deste mês deverá jejuar; porém, quem se achar
enfermoou em viagem jejuará, depois, o mesmo número
de dias.
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139.

139.

Deus espera que os crentes de dar o dízimo e a
esmola?
(Zekat)
Bíblia Sim / Sim Corão
Malaquias 3:8-10*.....“Pode um ser humano roubar
algo de Deus? No entanto estais me roubando! E
ainda ousam questionar: ‘Como é que te roubamos?’
Ora, nos dízimos e nas ofertas!
Matueus 6:3*.....Tu, porém, quando deres uma
esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda
saber o que faz a direita.
Matueus 19:21-23.....Jesus disse a ele: “Se
queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá
o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Depois, vem e segue-me”.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....observam aoração, pagam o
zakat,
Mu’minun 23:1 & 4.....É certo que prosperarão os
fiéis, Que são ativos em pagar o zakat.

Deus espera que os crentes de dar o dízimo e a
esmola?
(Zekat)
Bíblia Sim / Sim Corão
Malaquias 3:8-10*.....“Pode um ser humano roubar
algo de Deus? No entanto estais me roubando! E
ainda ousam questionar: ‘Como é que te roubamos?’
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Matueus 6:3*.....Tu, porém, quando deres uma
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queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá
o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Depois, vem e segue-me”.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....observam aoração, pagam o
zakat,
Mu’minun 23:1 & 4.....É certo que prosperarão os
fiéis, Que são ativos em pagar o zakat.

140.

140.

Será que Deus quer ouvir a oração ritual, mais e
mais uma vez cinco vezes por dia, no mesmo
horário todos os dias? (Namaz)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 6:7*.....E, quando orardes, não useis de
vãs repetições, como fazem os pagãos; pois
imaginam que devido ao seu muito falar serão
ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles;
porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes
necessidade, antes mesmo que lho peçais.
João 4:24*.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
------------------------------------------------Bakara 2:45....Amparai-vos na perseverança e na oração.
Hud 11:114....E observa a oração em ambas as
extremidades do dia e em certas horas da noite,
porque as boas ações anulam as más.
İsra 17:78*.....Observa a oração, desde o
declínio do sol até à chegada da noite, e cumpre
a recitação matinal, porque é sempretestemunhada.

Será que Deus quer ouvir a oração ritual, mais e
mais uma vez cinco vezes por dia, no mesmo
horário todos os dias? (Namaz)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 6:7*.....E, quando orardes, não useis de
vãs repetições, como fazem os pagãos; pois
imaginam que devido ao seu muito falar serão
ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles;
porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes
necessidade, antes mesmo que lho peçais.
João 4:24*.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
------------------------------------------------Bakara 2:45....Amparai-vos na perseverança e na oração.
Hud 11:114....E observa a oração em ambas as
extremidades do dia e em certas horas da noite,
porque as boas ações anulam as más.
İsra 17:78*.....Observa a oração, desde o
declínio do sol até à chegada da noite, e cumpre
a recitação matinal, porque é sempretestemunhada.
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o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Depois, vem e segue-me”.
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Mu’minun 23:1 & 4.....É certo que prosperarão os
fiéis, Que são ativos em pagar o zakat.
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algo de Deus? No entanto estais me roubando! E
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esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda
saber o que faz a direita.
Matueus 19:21-23.....Jesus disse a ele: “Se
queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá
o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Depois, vem e segue-me”.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....observam aoração, pagam o
zakat,
Mu’minun 23:1 & 4.....É certo que prosperarão os
fiéis, Que são ativos em pagar o zakat.

140.
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Será que Deus quer ouvir a oração ritual, mais e
mais uma vez cinco vezes por dia, no mesmo
horário todos os dias? (Namaz)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 6:7*.....E, quando orardes, não useis de
vãs repetições, como fazem os pagãos; pois
imaginam que devido ao seu muito falar serão
ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles;
porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes
necessidade, antes mesmo que lho peçais.
João 4:24*.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
------------------------------------------------Bakara 2:45....Amparai-vos na perseverança e na oração.
Hud 11:114....E observa a oração em ambas as
extremidades do dia e em certas horas da noite,
porque as boas ações anulam as más.
İsra 17:78*.....Observa a oração, desde o
declínio do sol até à chegada da noite, e cumpre
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mais uma vez cinco vezes por dia, no mesmo
horário todos os dias? (Namaz)
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Matueus 6:7*.....E, quando orardes, não useis de
vãs repetições, como fazem os pagãos; pois
imaginam que devido ao seu muito falar serão
ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles;
porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes
necessidade, antes mesmo que lho peçais.
João 4:24*.....Deus é espírito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.”
------------------------------------------------Bakara 2:45....Amparai-vos na perseverança e na oração.
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declínio do sol até à chegada da noite, e cumpre
a recitação matinal, porque é sempretestemunhada.

141.

141.

Deus espera que os crentes a fazer uma
peregrinação a um lugar sagrado, pelo menos uma
vez na sua vida? (Hajj)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 24:24-26.....Portanto, se vos disserem: ‘Eis
que Ele está no deserto!’- não saiais. Ou ainda:
João 4:19-24*.....Declarou Jesus a ela: “Mulher,
podes crer-me, está próxima a hora quando nem
neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....E cumpri a peregrinação e a
Umra, a serviço de Deus.
Al-i İmran 3:97*.....Aperegrinação à Casa é um
dever para com Deus, por parte de todos os seres
humanos, que estão em condições deempreendê-

Deus espera que os crentes a fazer uma
peregrinação a um lugar sagrado, pelo menos uma
vez na sua vida? (Hajj)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 24:24-26.....Portanto, se vos disserem: ‘Eis
que Ele está no deserto!’- não saiais. Ou ainda:
João 4:19-24*.....Declarou Jesus a ela: “Mulher,
podes crer-me, está próxima a hora quando nem
neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....E cumpri a peregrinação e a
Umra, a serviço de Deus.
Al-i İmran 3:97*.....Aperegrinação à Casa é um
dever para com Deus, por parte de todos os seres
humanos, que estão em condições deempreendê-

142.

142.

Deus ainda continua querendo que os homens
ofreçam sacrificios de animais hoje? (Kurban)
Bíblia Não / Sim Corão
Salmos 51:16-17*.....Não te deleitas em sacrifícios
nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse,
eu os ofereceria. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt
un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o
inimă zdrobită şi mîhnită.
Hebreus 9:11-12 & 25-28*.....Quando Cristo chegou
como Não por intermédio de sangue de bodes e
novilhos, porém mediante seu próprio sangue, Ele
entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas,
conquistando a eterna redenção. assim também
Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez,
para tirar os pecados de muitas pessoas;
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Quem de vós se encontrar enfermo,
ou sofrer de alguma infecção na cabeça, e a raspar,
redimir-se-á mediante o jejum, acaridade ou a oferenda.
Hajj 22:28 & 34*.....Para testemunhar os seus
benefícios e invocar o nome de Deus, nos dias
mencionados, sobre o gado com que Ele osagraciou
(para o sacrifício). Comei, pois, dele, e
alimentai o indigente e o pobre. Para cada povo
temos instituído ritos (de sacrifício),
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temos instituído ritos (de sacrifício),

143.

143.

Se um Muçulmano tem uma pergunta sobre uma
assunto na Bíblia seria adequado pedir informão a
um Cristão ou um Judeu sobre ele?
Bíblia Sim / Sim Corão
1 Pedro 3:15*.....Antes, reverenciai a Cristo
como Senhor em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a qualquer pessoa que
vos questionar quanto à esperança que há em vós.
------------------------------------------------Yunus 10:94*.....Porém, se estás em dúvida sobre
o que te temos revelado, consulta aqueles que
leram o Livro antes de ti. Sem dúvidaque te
chegou a verdade do teu Senhor; não sejas, pois,
dos que estão em dúvida.
Nahl 16:43*.....Antes de ti não enviamos senão
homens, que inspiramos. Perguntai-o, pois, aos
adeptos da Mensagem, se o ignorais!
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144.

144.

Se uma pessoa tem reservas sobre qualquer coisa
em um dos Livros Sagrados, deve o crente evitar
perguntar honestamente às perguntas se ele não
quer as respostas?
Bíblia Não / Sim Corão
Actos 17:11*....Os bereanos eram mais nobres do
que os tessalonicenses, porquanto, receberam a
mensagem com vívido interesse, e dedicaram-se ao
estudo diário das Escrituras, com o propósito de
avaliar se tudo correspondia à verdade.
1 João 4:1*....Amados, não deis crédito a qualquer
espírito; antes, porém, avaliai com cuidado se os
espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos
profetas têm saído pelo mundo.
------------------------------------------------Bakara 2:108*.....Pretendeis interrogar o vosso
Mensageiro, como anteriormente foi interrogado
Moisés? (Sabei que) aquele que permutaa fé pela
incredulidade desvia-se da verdadeira senda.
Maide 5:101*.....Ó fiéis, não interrogueis acerca de
coisas que, se vos fossem reveladas, atribular-vosiam. Mas se perguntardes porelas, quando o Alcorão
tiver sido revelado, ser-vos-ão explicadas.
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145.

Fora das revelações divinas, as tradiçoes e
provérbios dos homens são confiaveis?
(Hadith)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 17:5*.....Assim diz Yahweh: “Maldito é o
homem que confia nos homens, que faz da
humanidade mortal a sua força e motivação, mas
cujo coração se afasta do SENHOR!
Romanos 3:4*.....Absolutamente não! Seja Deus
verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está
escrito: “Para que sejas justificado em tuas
palavras, e sejas vitorioso quando fores julgado”.
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....Dirão ainda: Porventura, ele o tem
forjado ( o Alcorão)? Qual! Não crêem! Que apresentem,
pois, uma mensagem semelhante, se estivermos certos.
Nota: No Islamismo, a mais confiável e utilizado
frequentemente coletores da Hadith incluem Ibn Ishaq
(d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833);
Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih Muçulmano
(d.875); Ibn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu
Jafer Taberi (d. 923); nenhum desses homens viveu
durante ou mesmo perto de Muhammad da vida (570-632).
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146.

146.

Deus espera que os crentes a orar juntos e
activamente propagar a sua fé nos dias de hoje?
Bíblia
Sim / Sim Corão
Matueus 28:19.....Portanto, ide e fazei com que todos
os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
2 Coríntios 5:20*.....Portanto, somos embaixadores de
Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso
intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo
que vos reconcilieis com Deus.
1 Pedro 3:15*.....Antes, reverenciai a Cristo
como Senhor em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a qualquer pessoa que
vos questionar quanto à esperança que há em vós.
------------------------------------------------Nahl 16:125*.....Convoca (os humanos) à senda do
teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação;
dialoga com eles de maneirabenevolente,

Deus espera que os crentes a orar juntos e
activamente propagar a sua fé nos dias de hoje?
Bíblia
Sim / Sim Corão
Matueus 28:19.....Portanto, ide e fazei com que todos
os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
2 Coríntios 5:20*.....Portanto, somos embaixadores de
Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso
intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo
que vos reconcilieis com Deus.
1 Pedro 3:15*.....Antes, reverenciai a Cristo
como Senhor em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a qualquer pessoa que
vos questionar quanto à esperança que há em vós.
------------------------------------------------Nahl 16:125*.....Convoca (os humanos) à senda do
teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação;
dialoga com eles de maneirabenevolente,

145.

145.

Fora das revelações divinas, as tradiçoes e
provérbios dos homens são confiaveis?
(Hadith)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 17:5*.....Assim diz Yahweh: “Maldito é o
homem que confia nos homens, que faz da
humanidade mortal a sua força e motivação, mas
cujo coração se afasta do SENHOR!
Romanos 3:4*.....Absolutamente não! Seja Deus
verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está
escrito: “Para que sejas justificado em tuas
palavras, e sejas vitorioso quando fores julgado”.
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....Dirão ainda: Porventura, ele o tem
forjado ( o Alcorão)? Qual! Não crêem! Que apresentem,
pois, uma mensagem semelhante, se estivermos certos.
Nota: No Islamismo, a mais confiável e utilizado
frequentemente coletores da Hadith incluem Ibn Ishaq
(d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833);
Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih Muçulmano
(d.875); Ibn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu
Jafer Taberi (d. 923); nenhum desses homens viveu
durante ou mesmo perto de Muhammad da vida (570-632).

Fora das revelações divinas, as tradiçoes e
provérbios dos homens são confiaveis?
(Hadith)
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 17:5*.....Assim diz Yahweh: “Maldito é o
homem que confia nos homens, que faz da
humanidade mortal a sua força e motivação, mas
cujo coração se afasta do SENHOR!
Romanos 3:4*.....Absolutamente não! Seja Deus
verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está
escrito: “Para que sejas justificado em tuas
palavras, e sejas vitorioso quando fores julgado”.
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....Dirão ainda: Porventura, ele o tem
forjado ( o Alcorão)? Qual! Não crêem! Que apresentem,
pois, uma mensagem semelhante, se estivermos certos.
Nota: No Islamismo, a mais confiável e utilizado
frequentemente coletores da Hadith incluem Ibn Ishaq
(d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833);
Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih Muçulmano
(d.875); Ibn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu
Jafer Taberi (d. 923); nenhum desses homens viveu
durante ou mesmo perto de Muhammad da vida (570-632).

146.

146.

Deus espera que os crentes a orar juntos e
activamente propagar a sua fé nos dias de hoje?
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 28:19.....Portanto, ide e fazei com que todos
os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
2 Coríntios 5:20*.....Portanto, somos embaixadores de
Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso
intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo
que vos reconcilieis com Deus.
1 Pedro 3:15*.....Antes, reverenciai a Cristo
como Senhor em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a qualquer pessoa que
vos questionar quanto à esperança que há em vós.
------------------------------------------------Nahl 16:125*.....Convoca (os humanos) à senda do
teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação;
dialoga com eles de maneirabenevolente,

Deus espera que os crentes a orar juntos e
activamente propagar a sua fé nos dias de hoje?
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 28:19.....Portanto, ide e fazei com que todos
os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
2 Coríntios 5:20*.....Portanto, somos embaixadores de
Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso
intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo
que vos reconcilieis com Deus.
1 Pedro 3:15*.....Antes, reverenciai a Cristo
como Senhor em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a qualquer pessoa que
vos questionar quanto à esperança que há em vós.
------------------------------------------------Nahl 16:125*.....Convoca (os humanos) à senda do
teu Senhor com sabedoria e uma bela exortação;
dialoga com eles de maneirabenevolente,

147.

147.

Será que Deus deseja que os crentes a dividir-se
em várias seitas e denominações e grupos
dissidentes?
Bíblia Não / Não Corão
1 Coríntios 1:10-13*.....Suplico-vos, queridos
irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que concordeis uns com os outros no que falam, a
fim de que não haja entre vós divisões; antes,
sejais totalmente unidos, sob uma mesma
disposição mental e no mesmo parecer.
1 Coríntios 3:3-4*.....porque ainda sois carnais. Visto
que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias,
por acaso não estais sendo carnais, vivendo de acordo
com os padrões exclusivamente mundanos?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....E apegai-vos, todos, ao
vínculo com Deus e noa vos dividais;
En’am 6:159*.....Não és responsável por aqueles
que dividem a sua religião e formam seitas,
porque sua questão depende só de Deus, oQual logo
os inteirará de tudo quanto houverem feito.
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148.

148.

Existem versos nos livros sagrados sobre
experimentar alegria e felicidade nessa vida?
Bíblia Sim / Não Corão
Salmos 5:11*....Mas alegrem-se todos os que em ti
colocam a sua fé; cantem de felicidade para
sempre! Estende sobre eles a tua proteção.
Rejubilem-se em ti os que amam o teu Nome!
Filipenses 4:4.....Alegrai-vos sempre no Senhor;
e novamente vos afirmo: Alegrai-vos!
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*.....Entrai, jubilosos, no Paraíso,
juntamente com as vossas esposas!
İnsan 76:11*.....Mas Deus os preservará do mal
daquele dia, e os receberá com esplendor e júbilo;
Nota: A única versículos no Alcorão que falam
sobre ter alegria consulte a vida no mais
adiante.
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149.*

149.*

Existem exemplos nos livros sagrados de Deus
curando pessoas?
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 15:26.....Pois Eu Sou Yahweh, Aquele que te
restaura!”
Salmos 103:2-3.....Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus
benefícios! É Ele quem perdoa todos os teus
pecados e cura todas as tuas enfermidades.
Matueus 4:23*.....E percorria Jesus toda a
Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o
evangelho do Reino e curando todas as
enfermidades e males entre o povo.
Actos 5:15-16*.....trazendo doentes e pessoas
atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram
libertos. Os apóstolos são presos e libertos
------------------------------------------------Nota: Não há 26º registrado as curas de Jesus, no
Novo Testamento, mas não há exemplos de Deus
dando qualquer cura física para as pessoas no
Qur'an durante sua vida Maomé.
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Actos 5:15-16*.....trazendo doentes e pessoas
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150.*

150.*

Há versículos onde Deus encoraja os crentes a
utilizar música, dança e canto em sua adoração?
Bíblia Sim / Não Corão
Deuterenomio 31:19.....Assim, na Igreja, Deus
estabeleceu alguns primeiramente apóstolos; em
segundo lugar, profetas; em terceiro, mestres; em
seguida, os que realizam milagres, os que têm
dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda,
Salmos 100:1-2.....Um salmo para ações de graças.
Aclamai com júbilo ao SENHOR,todos os habitantes da
terra! Rendei culto ao SENHOR com alegria, vinde à
sua presença com cânticos de louvor.
Efésios 5:18-19*..... mas deixai-vos encher pelo
Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor,
------------------------------------------------Nota: Na Bíblia há mais de 450 versículos
incentivando, a música, a dança e o canto, mas
não há nenhum como este em todo o Qur'an.
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não há nenhum como este em todo o Qur'an.

149.*
Existem exemplos nos livros sagrados de Deus
curando pessoas?
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 15:26.....Pois Eu Sou Yahweh, Aquele que te
restaura!”
Salmos 103:2-3.....Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus
benefícios! É Ele quem perdoa todos os teus
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151.*

151.*

Dentro do proposito de Deus e permitido que o
homen tenha mais de uma esposa ao mesmo tempo?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 17:17*.....Que o rei não tome para
si muitas mulheres, para que seu coração não se
desvie da sabedoria.
1 Coríntios 7:2*.....Porém, por causa da imoralidade,
cada homem tenha sua esposa, e cada mulher, seu marido.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....Se temerdes ser injustos no trato
com os órfãos, podereis desposar duas, três ou quatro
das que vos aprouver, entre asmulheres. Também vos
está vedado desposar as mulheres casadas, salvo as
que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe.
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....Realmente, tendes no
Mensageiro de Deus um excelente exemplo Não será
recriminado o Profeta por cumprir o que Deus lhe
prescreveu, porque é a lei de Deus, com respeito aos
que oprecederam. Os desígnios de Deus são de ordem
irrevogável. Ó Profeta, em verdade, tornamos
lícitas, para ti as esposas que tenhas dotado, assim
como as que a tua mão direitapossui (cativas), que
Deus tenha feito cair em tuas mãos,

Dentro do proposito de Deus e permitido que o
homen tenha mais de uma esposa ao mesmo tempo?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 17:17*.....Que o rei não tome para
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152.

152.

Poderia um homem possivelmente lidar igualmente
com suas esposas se tivesse mais de uma mulher ao
mesmo tempo?
Bíblia
Não / Não Corão
Deuterenomio 21:15.....Se um homem tiver duas mulheres e
preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos,
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....Se temerdes ser injustos no trato
com os órfãos, podereis desposar duas, três ou
quatro das que vos aprouver, entre asmulheres.
Mas, se temerdes não poder ser eqüitativos para
com elas, casai, então, com uma só, ou conformaivos com o quetender à mão. Isso é o mais
adequado, para evitar que cometais injustiças.
Nisa 4:129*....Não podereis, jamais, ser
eqüitativos com vossas esposas, ainda que nisso
vos empenheis.
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153.

153.

É um casamento temporário ou provisório
permitido? (Mut’ah)
Bíblia Não / Sim Corão
Malaquias 2:16*..... Pois Eu odeio o divórcio e também
odeio aquele que cobre as suas vestes de violência!”,
afirma o SENHOR dos Exércitos. Por isso, procedeis
com sabedoria: não sejais infiéis!
1 Coríntios 7:10-13*.....Todavia, ordeno aos
casados, não eu, mas o Senhor: Que a esposa não
se separe do marido.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Também vos está vedado desposar as
mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal
é a lei que Deus vos impõe. Porém, fora do
mencionado, está-vos permitido procurar, munidos
de vossos bens, esposas castas e não licenciosas.
Dotaiconvenientemente aquelas com quem casardes,
porque é um dever; contudo, não sereis
recriminados, se fizerdes oureceberdes
concessões, fora do que prescreve a lei, porque
Maide 5:87.....Ó fiéis, não malverseis o bem que
Deus permitiu e não transgridais, porque Ele não
estima os perdulários.

É um casamento temporário ou provisório
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se separe do marido.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Também vos está vedado desposar as
mulheres casadas, salvo as que tendes à mão. Tal
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154.

154.

No Livros Sagrados são esposas percibido como
sendo um objecto sexual, um produto ou uma posse
de seus maridos?
Bíblia
Não / Sim Corão
1 Pedro 3:7*.....Exatamente, da mesma maneira, vós
maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do
lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher
como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça
da vida, de forma que não sejam interrompidas as
vossas orações. O estilo de vida do cristão
Efésios 5:25*.....Maridos, cada um de vós amai a
vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja
e sacrificou-se por ela,
------------------------------------------------Baqara 2:223*.....Vossas mulheres são vossas
semeaduras. Desfrutai, pois, da vossa semeadura, como
vos apraz; porém, praticai boasobras antecipadamente,
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155.*

155.*

É permitido a um homem comprar ou capturar
escravos meninas e ter sexo com eles?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 7:23.....Fostes comprados pelo mais
elevado preço; não vos torneis escravos de homens!
1 Tessalonicenses 4:3-7*.....A vontade de Deus é
esta: a vossa santificação; por isso, afastai-vos
da imoralidade sexual.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Também vos está vedado desposar as
mulheres casadas, salvo as que tendes à mão.
Mü’minun 23:5-6*.....Que observam a castidade,
Exceto para os seus cônjuges ou cativas - nisso
não serão reprovados.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....São aqueles que
observam a castidade, Exceto para com as
esposas, ou (as cativas), que as suas destras
possuem- nisso não serão reprovados.
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1 Coríntios 7:23.....Fostes comprados pelo mais
elevado preço; não vos torneis escravos de homens!
1 Tessalonicenses 4:3-7*.....A vontade de Deus é
esta: a vossa santificação; por isso, afastai-vos
da imoralidade sexual.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Também vos está vedado desposar as
mulheres casadas, salvo as que tendes à mão.
Mü’minun 23:5-6*.....Que observam a castidade,
Exceto para os seus cônjuges ou cativas - nisso
não serão reprovados.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....São aqueles que
observam a castidade, Exceto para com as
esposas, ou (as cativas), que as suas destras
possuem- nisso não serão reprovados.

156.*

156.*

As mulheres são obrigadas a usar o véu fora de casa?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 11:15*.....E que se a mulher,
entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para
ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe
foram outorgados como se fosse um manto.
Gálatas 5:1.....Foi para a liberdade que Cristo
nos libertou! Portanto, permanecei firmes e não
vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão.
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Dize aos fiéis que recatem os
seus olhares e conservem seus pudores, porque
isso é mais benéfico para eles; Dize às fiéis
que recatem os seus olhares, conservem os seus
pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos
que(normalmente) aparecem;
Ahzab 33:59*.....Ó Profeta, dize a tuas esposas,
tuas filhas e às mulheres dos fiéis que (quando
saírem) se cubram com as suas mantas;isso é mais
conveniente, para que distingam das demais e não
sejam molestadas;

As mulheres são obrigadas a usar o véu fora de casa?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 11:15*.....E que se a mulher,
entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para
ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe
foram outorgados como se fosse um manto.
Gálatas 5:1.....Foi para a liberdade que Cristo
nos libertou! Portanto, permanecei firmes e não
vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão.
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Dize aos fiéis que recatem os
seus olhares e conservem seus pudores, porque
isso é mais benéfico para eles; Dize às fiéis
que recatem os seus olhares, conservem os seus
pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos
que(normalmente) aparecem;
Ahzab 33:59*.....Ó Profeta, dize a tuas esposas,
tuas filhas e às mulheres dos fiéis que (quando
saírem) se cubram com as suas mantas;isso é mais
conveniente, para que distingam das demais e não
sejam molestadas;

155.*

155.*

É permitido a um homem comprar ou capturar
escravos meninas e ter sexo com eles?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 7:23.....Fostes comprados pelo mais
elevado preço; não vos torneis escravos de homens!
1 Tessalonicenses 4:3-7*.....A vontade de Deus é
esta: a vossa santificação; por isso, afastai-vos
da imoralidade sexual.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Também vos está vedado desposar as
mulheres casadas, salvo as que tendes à mão.
Mü’minun 23:5-6*.....Que observam a castidade,
Exceto para os seus cônjuges ou cativas - nisso
não serão reprovados.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....São aqueles que
observam a castidade, Exceto para com as
esposas, ou (as cativas), que as suas destras
possuem- nisso não serão reprovados.

É permitido a um homem comprar ou capturar
escravos meninas e ter sexo com eles?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 7:23.....Fostes comprados pelo mais
elevado preço; não vos torneis escravos de homens!
1 Tessalonicenses 4:3-7*.....A vontade de Deus é
esta: a vossa santificação; por isso, afastai-vos
da imoralidade sexual.
------------------------------------------------Nisa 4:24.....Também vos está vedado desposar as
mulheres casadas, salvo as que tendes à mão.
Mü’minun 23:5-6*.....Que observam a castidade,
Exceto para os seus cônjuges ou cativas - nisso
não serão reprovados.
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....São aqueles que
observam a castidade, Exceto para com as
esposas, ou (as cativas), que as suas destras
possuem- nisso não serão reprovados.

156.*

156.*

As mulheres são obrigadas a usar o véu fora de casa?
Bíblia
Não / Sim Corão
1 Coríntios 11:15*.....E que se a mulher,
entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para
ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe
foram outorgados como se fosse um manto.
Gálatas 5:1.....Foi para a liberdade que Cristo
nos libertou! Portanto, permanecei firmes e não
vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão.
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Dize aos fiéis que recatem os
seus olhares e conservem seus pudores, porque
isso é mais benéfico para eles; Dize às fiéis
que recatem os seus olhares, conservem os seus
pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos
que(normalmente) aparecem;
Ahzab 33:59*.....Ó Profeta, dize a tuas esposas,
tuas filhas e às mulheres dos fiéis que (quando
saírem) se cubram com as suas mantas;isso é mais
conveniente, para que distingam das demais e não
sejam molestadas;

As mulheres são obrigadas a usar o véu fora de casa?
Bíblia
Não / Sim Corão
1 Coríntios 11:15*.....E que se a mulher,
entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para
ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe
foram outorgados como se fosse um manto.
Gálatas 5:1.....Foi para a liberdade que Cristo
nos libertou! Portanto, permanecei firmes e não
vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão.
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Dize aos fiéis que recatem os
seus olhares e conservem seus pudores, porque
isso é mais benéfico para eles; Dize às fiéis
que recatem os seus olhares, conservem os seus
pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos
que(normalmente) aparecem;
Ahzab 33:59*.....Ó Profeta, dize a tuas esposas,
tuas filhas e às mulheres dos fiéis que (quando
saírem) se cubram com as suas mantas;isso é mais
conveniente, para que distingam das demais e não
sejam molestadas;

157.

157.

As mulheres tem o mesmo direito que homens de
acordo com os livros sagrados?
Bíblia Sim / Não Corão
Deuterenomio 16:19.....Não perverterás o direito,
não farás acepção de pessoas
2 Crónicas 19:7.....não há injustiça ou
parcialidade no SENHOR nosso Deus, e ele não
aceita qualquer espécie de suborno!”
Romanos 2:11.....Porquanto em Deus não existe
parcialidade alguma.
Gálatas 2:6 & 28.....Deus não julga segundo as
aparências humanas.
Tiago 2:9.....se, todavia, tratais as pessoas com
parcialidade, estareis incorrendo em pecado e
sereis condenados pela Lei como transgressores.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....se desejarem a
reconciliação, porque elastem direitos
equivalentes aos seus deveres, embora os homens
tenham um grau sobre elas,
Nisa 4:3, 11 & 176*.....e se houver irmãos e irmãs,
corresponderá ao varão a parte de duas mulheres.

As mulheres tem o mesmo direito que homens de
acordo com os livros sagrados?
Bíblia Sim / Não Corão
Deuterenomio 16:19.....Não perverterás o direito,
não farás acepção de pessoas
2 Crónicas 19:7.....não há injustiça ou
parcialidade no SENHOR nosso Deus, e ele não
aceita qualquer espécie de suborno!”
Romanos 2:11.....Porquanto em Deus não existe
parcialidade alguma.
Gálatas 2:6 & 28.....Deus não julga segundo as
aparências humanas.
Tiago 2:9.....se, todavia, tratais as pessoas com
parcialidade, estareis incorrendo em pecado e
sereis condenados pela Lei como transgressores.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....se desejarem a
reconciliação, porque elastem direitos
equivalentes aos seus deveres, embora os homens
tenham um grau sobre elas,
Nisa 4:3, 11 & 176*.....e se houver irmãos e irmãs,
corresponderá ao varão a parte de duas mulheres.

158.*

158.*

Os livros sagrados permitem que o homem bata na
sua mulher?
Bíblia
Não / Sim Corão
Efésios 5:25-29*.....Maridos, cada um de vós amai a
vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e
sacrificou-se por ela, Sendo assim, o marido deve
amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem
ama sua esposa, ama a si mesmo!
Colossenses 3:19.....Maridos, cada um de vós ame
sua esposa e não a trate com grosseria.
1 Pedro 3:7*.....vivei com vossas esposas a vida
cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando
honra à mulher como parte mais frágil
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Quanto àquelas, de quem suspeitais
deslealdade, admoestai-as (na primeira vez),
abandonai osseus leitos (na segunda vez) e castigaias (na terceira vez);

Os livros sagrados permitem que o homem bata na
sua mulher?
Bíblia
Não / Sim Corão
Efésios 5:25-29*.....Maridos, cada um de vós amai a
vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e
sacrificou-se por ela, Sendo assim, o marido deve
amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem
ama sua esposa, ama a si mesmo!
Colossenses 3:19.....Maridos, cada um de vós ame
sua esposa e não a trate com grosseria.
1 Pedro 3:7*.....vivei com vossas esposas a vida
cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando
honra à mulher como parte mais frágil
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Quanto àquelas, de quem suspeitais
deslealdade, admoestai-as (na primeira vez),
abandonai osseus leitos (na segunda vez) e castigaias (na terceira vez);

157.

157.

As mulheres tem o mesmo direito que homens de
acordo com os livros sagrados?
Bíblia Sim / Não Corão
Deuterenomio 16:19.....Não perverterás o direito,
não farás acepção de pessoas
2 Crónicas 19:7.....não há injustiça ou
parcialidade no SENHOR nosso Deus, e ele não
aceita qualquer espécie de suborno!”
Romanos 2:11.....Porquanto em Deus não existe
parcialidade alguma.
Gálatas 2:6 & 28.....Deus não julga segundo as
aparências humanas.
Tiago 2:9.....se, todavia, tratais as pessoas com
parcialidade, estareis incorrendo em pecado e
sereis condenados pela Lei como transgressores.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....se desejarem a
reconciliação, porque elastem direitos
equivalentes aos seus deveres, embora os homens
tenham um grau sobre elas,
Nisa 4:3, 11 & 176*.....e se houver irmãos e irmãs,
corresponderá ao varão a parte de duas mulheres.

As mulheres tem o mesmo direito que homens de
acordo com os livros sagrados?
Bíblia Sim / Não Corão
Deuterenomio 16:19.....Não perverterás o direito,
não farás acepção de pessoas
2 Crónicas 19:7.....não há injustiça ou
parcialidade no SENHOR nosso Deus, e ele não
aceita qualquer espécie de suborno!”
Romanos 2:11.....Porquanto em Deus não existe
parcialidade alguma.
Gálatas 2:6 & 28.....Deus não julga segundo as
aparências humanas.
Tiago 2:9.....se, todavia, tratais as pessoas com
parcialidade, estareis incorrendo em pecado e
sereis condenados pela Lei como transgressores.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....se desejarem a
reconciliação, porque elastem direitos
equivalentes aos seus deveres, embora os homens
tenham um grau sobre elas,
Nisa 4:3, 11 & 176*.....e se houver irmãos e irmãs,
corresponderá ao varão a parte de duas mulheres.

158.*

158.*

Os livros sagrados permitem que o homem bata na
sua mulher?
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 5:25-29*.....Maridos, cada um de vós amai a
vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e
sacrificou-se por ela, Sendo assim, o marido deve
amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem
ama sua esposa, ama a si mesmo!
Colossenses 3:19.....Maridos, cada um de vós ame
sua esposa e não a trate com grosseria.
1 Pedro 3:7*.....vivei com vossas esposas a vida
cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando
honra à mulher como parte mais frágil
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Quanto àquelas, de quem suspeitais
deslealdade, admoestai-as (na primeira vez),
abandonai osseus leitos (na segunda vez) e castigaias (na terceira vez);

Os livros sagrados permitem que o homem bata na
sua mulher?
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 5:25-29*.....Maridos, cada um de vós amai a
vossa esposa, assim como Cristo amou a sua Igreja e
sacrificou-se por ela, Sendo assim, o marido deve
amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem
ama sua esposa, ama a si mesmo!
Colossenses 3:19.....Maridos, cada um de vós ame
sua esposa e não a trate com grosseria.
1 Pedro 3:7*.....vivei com vossas esposas a vida
cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando
honra à mulher como parte mais frágil
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Quanto àquelas, de quem suspeitais
deslealdade, admoestai-as (na primeira vez),
abandonai osseus leitos (na segunda vez) e castigaias (na terceira vez);

159.*

159.*

É permitido que um cristão ou um muçulmano se
case com alguem de uma diferente crença?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 7:3-4.....Não celebrarás matrimônio
com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua
filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de
suas filhas como esposa para teu filho;
1 Coríntios 7:28 & 39*.....se uma virgem vier a
se casar, também por isso não comete pecado. A
mulher está ligada ao seu marido enquanto ele
viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará
livre para se casar com quem desejar, contanto
que ele pertença ao Senhor.
2 Coríntios 6:14 & 17*.....Jamais vos coloqueis
em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há
de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que
comunhão pode ter a luz com as trevas? Portanto,
“saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Está-vos permitido casardes com as
castas, dentre as fiéis, e com as castas,dentre
aquelas que receberam o Livro antes de vós,

É permitido que um cristão ou um muçulmano se
case com alguem de uma diferente crença?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 7:3-4.....Não celebrarás matrimônio
com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua
filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de
suas filhas como esposa para teu filho;
1 Coríntios 7:28 & 39*.....se uma virgem vier a
se casar, também por isso não comete pecado. A
mulher está ligada ao seu marido enquanto ele
viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará
livre para se casar com quem desejar, contanto
que ele pertença ao Senhor.
2 Coríntios 6:14 & 17*.....Jamais vos coloqueis
em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há
de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que
comunhão pode ter a luz com as trevas? Portanto,
“saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Está-vos permitido casardes com as
castas, dentre as fiéis, e com as castas,dentre
aquelas que receberam o Livro antes de vós,

160.

160.

Se a pessoa recebe um divórcio de sua esposa por
outra razão que o adultério eles são permitidos a
se casar novamente?
Bíblia
Não / Sim Corão
Matueus 5:32.....Eu, porém, vos digo: Qualquer
que se divorciar da sua esposa, exceto por
imoralidade sexual, faz com que ela se torne
adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada
estará cometendo adultério. Votos e juramentos
Matueus 19:3-9*.....Eu, porém, vos afirmo: “Todo
aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser
por imoralidade sexual, e se casar com outra
mulher, estará cometendo adultério”.
------------------------------------------------Tahrim 66:5*.....Se ele se divorciar de vós, pode
ser que o seu Senhor lhe conceda esposas
muçulmanas preferíveis a vós, fiéis, devotas,
arrependidas, adoradoras, jejuadoras,
anteriormente casadas ou donzelas.

Se a pessoa recebe um divórcio de sua esposa por
outra razão que o adultério eles são permitidos a
se casar novamente?
Bíblia
Não / Sim Corão
Matueus 5:32.....Eu, porém, vos digo: Qualquer
que se divorciar da sua esposa, exceto por
imoralidade sexual, faz com que ela se torne
adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada
estará cometendo adultério. Votos e juramentos
Matueus 19:3-9*.....Eu, porém, vos afirmo: “Todo
aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser
por imoralidade sexual, e se casar com outra
mulher, estará cometendo adultério”.
------------------------------------------------Tahrim 66:5*.....Se ele se divorciar de vós, pode
ser que o seu Senhor lhe conceda esposas
muçulmanas preferíveis a vós, fiéis, devotas,
arrependidas, adoradoras, jejuadoras,
anteriormente casadas ou donzelas.

159.*
É permitido que um cristão ou um muçulmano se
case com alguem de uma diferente crença?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 7:3-4.....Não celebrarás matrimônio
com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua
filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de
suas filhas como esposa para teu filho;
1 Coríntios 7:28 & 39*.....se uma virgem vier a
se casar, também por isso não comete pecado. A
mulher está ligada ao seu marido enquanto ele
viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará
livre para se casar com quem desejar, contanto
que ele pertença ao Senhor.
2 Coríntios 6:14 & 17*.....Jamais vos coloqueis
em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há
de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que
comunhão pode ter a luz com as trevas? Portanto,
“saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Está-vos permitido casardes com as
castas, dentre as fiéis, e com as castas,dentre
aquelas que receberam o Livro antes de vós,

160.
Se a pessoa recebe um divórcio de sua esposa por
outra razão que o adultério eles são permitidos a
se casar novamente?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 5:32.....Eu, porém, vos digo: Qualquer
que se divorciar da sua esposa, exceto por
imoralidade sexual, faz com que ela se torne
adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada
estará cometendo adultério. Votos e juramentos
Matueus 19:3-9*.....Eu, porém, vos afirmo: “Todo
aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser
por imoralidade sexual, e se casar com outra
mulher, estará cometendo adultério”.
------------------------------------------------Tahrim 66:5*.....Se ele se divorciar de vós, pode
ser que o seu Senhor lhe conceda esposas
muçulmanas preferíveis a vós, fiéis, devotas,
arrependidas, adoradoras, jejuadoras,
anteriormente casadas ou donzelas.

159.*
É permitido que um cristão ou um muçulmano se
case com alguem de uma diferente crença?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 7:3-4.....Não celebrarás matrimônio
com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua
filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de
suas filhas como esposa para teu filho;
1 Coríntios 7:28 & 39*.....se uma virgem vier a
se casar, também por isso não comete pecado. A
mulher está ligada ao seu marido enquanto ele
viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará
livre para se casar com quem desejar, contanto
que ele pertença ao Senhor.
2 Coríntios 6:14 & 17*.....Jamais vos coloqueis
em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há
de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que
comunhão pode ter a luz com as trevas? Portanto,
“saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....Está-vos permitido casardes com as
castas, dentre as fiéis, e com as castas,dentre
aquelas que receberam o Livro antes de vós,

160.
Se a pessoa recebe um divórcio de sua esposa por
outra razão que o adultério eles são permitidos a
se casar novamente?
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 5:32.....Eu, porém, vos digo: Qualquer
que se divorciar da sua esposa, exceto por
imoralidade sexual, faz com que ela se torne
adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada
estará cometendo adultério. Votos e juramentos
Matueus 19:3-9*.....Eu, porém, vos afirmo: “Todo
aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser
por imoralidade sexual, e se casar com outra
mulher, estará cometendo adultério”.
------------------------------------------------Tahrim 66:5*.....Se ele se divorciar de vós, pode
ser que o seu Senhor lhe conceda esposas
muçulmanas preferíveis a vós, fiéis, devotas,
arrependidas, adoradoras, jejuadoras,
anteriormente casadas ou donzelas.

161.

161.

É o objeto de um cristão agir como Cristo e o
objeto de um muçulmano para agir como Muhammad?
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 10:24-25.....Basta ao discípulo ser como
seu mestre, e ao servo ser como seu senhor
Lucas 6:40.....O discípulo não pode estar acima do
seu mestre e; entretanto, todo aquele que completar
condignamente seu aprendizado, será como seu mestre.
João 14:15 & 23-24*.....Dersom I elsker mig, da holder I
mine bud, Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker
mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske
ham, Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Dize: Se verdadeiramente
amais a Deus, segui-me; Deus vos amará e perdoará
as vossas faltas, Misericordiosíssimo.
Nisa 4:80*....Quem obedecer ao Mensageiro
obedecerá a Deus;
Zukhruf 43:63.....E quando Jesus lhes apresentou
as evidências, disse: Trago-vos a sabedoria, para
elucidar-vos sobre algo que é objetodas vossas
divergências. Temei, pois, a Deus , e obedecei-me!

É o objeto de um cristão agir como Cristo e o
objeto de um muçulmano para agir como Muhammad?
Bíblia Sim / Sim Corão
Matueus 10:24-25.....Basta ao discípulo ser como
seu mestre, e ao servo ser como seu senhor
Lucas 6:40.....O discípulo não pode estar acima do
seu mestre e; entretanto, todo aquele que completar
condignamente seu aprendizado, será como seu mestre.
João 14:15 & 23-24*.....Dersom I elsker mig, da holder I
mine bud, Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker
mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske
ham, Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Dize: Se verdadeiramente
amais a Deus, segui-me; Deus vos amará e perdoará
as vossas faltas, Misericordiosíssimo.
Nisa 4:80*....Quem obedecer ao Mensageiro
obedecerá a Deus;
Zukhruf 43:63.....E quando Jesus lhes apresentou
as evidências, disse: Trago-vos a sabedoria, para
elucidar-vos sobre algo que é objetodas vossas
divergências. Temei, pois, a Deus , e obedecei-me!

Inimigos e Guerra
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162.

162.

Nos Livros Sagrados é que há um importante tema
que uma determinada fé deve ter o objetivo de
dominar com força todas as outras religiões?
Bíblia
Não / Sim Corão
Lucas 17:20-21*.....Jesus lhes explicou: “Não vem
o Reino de Deus com visível aparência.
Pois o
Reino de Deus já está entre vós!”
Romanos 14:17 & 22*.....Porquanto o Reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e
alegria no Espírito Santo;
------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....Ele foi Quem enviou Seu
Mensageiro com a Orientação e a verdadeira
religião, para fazê-la prevalecer sobre todas
asoutras, embora isso desgostasse os idólatras.
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163.*

163.*

Em situações religiosas, será que o uso da força
e da obrigaçao deve ser imposta?
Bíblia Não / Não Corão
2 Timóteo 2:24-25*.....Ao servo do Senhor não
convém discutir, mas sim, ser amável para com
todos, capacitado para ensinar, paciente.
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Não há imposição quanto à religião
Al-i İmran 3:20.....Tornai-vos-ei muçulmanos? Se se
tornarem encaminhar-se-ão; se negarem, sabe que a ti
só compete a proclamação da Mensagem.
Kaf 50:45.....Nós bem sabemos tudo quanto dizem,
e tu não és o seu incitador. Admoesta, pois,
mediante o Alcorão, a quem tema aMinha ameaça!
Gasiye 88:21-22.....Admoesta, pois, porque és
tão-somente um admoestador! Não és, de maneira
alguma, guardião deles.
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Deus encoraje os crentes hoje a lutar e a guerra
contra os povos de diferentes crenças até à sua
própria religião triunfa?
(Jihad)
Bíblia Não / Sim Corão
Romanos 12:17-19*.....A ninguém devolvei mal por
mal. Procurai proceder corretamente diante de
todas as pessoas. Empreendei todos os esforços
para viver em paz com todos.
Hebreus 12:14.....Esforçai-vos para viver em paz
com todas as pessoas e em santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor.
------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216*.....Combatei, pela causa
de Deus, aqueles que vos combatem; Matai-os onde
quer se os encontreis e expulsai-os de onde vos
expulsaram, porque a perseguição é mais grave do
que ohomicídio. E combatei-os até terminar a
perseguição e prevalecer a religião de Deus.
Tevbe 9:29*.....Combatei aqueles que não crêem em
Deus e no Dia do Juízo Final, nem abstêm do que Deus
e Seu Mensageiroproibiram, e nem professam a
verdadeira religião daqueles que receberam o Livro,
até que, submissos, paguem o Jizya.
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165.
Se a pessoa passe um apóstata da sua própria
religião mãe, ou decidem mudar sua religião, deve
ser morto eles?
Bíblia Não / Sim Corão
Hebreus 3:12–13*.....Irmãos, tende muito cuidado,
para que nenhum de vós mantenha um coração
perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os
dias, durante o tempo que se chama “hoje”, de
maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo
engano do pecado.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....Porém, se se rebelarem, capturaios então, matai-os, onde querque os acheis, e não
tomeis a nenhum deles por confidente nem por
socorredor.
Nota: A seguinte citação de Maomé sobre apóstatas
do Hadith: Alá é Apóstolo, "Aquele que mudou a
religião islâmica, e depois matá-lo." (Sahih
Bukhari: Vol. 9, Livro 84, nº 57-58, cf. Vol. 4,
Livro 56, n° 808)

166.
É lutando contra familiares, amigos ou mesmo
irmãos às vezes prescritos?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Coríntios 7:13-24.....Da mesma forma, se uma
mulher tem marido incrédulo, mas este consente em
viver com ela, não se separe dele. Porquanto o
marido descrente é santificado por causa da
esposa cristã; e a esposa incrédula é santificada
por causa do marido crente.
------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....Não encontrarás povo algum
que creia em Deus e no Dia do Juízo final, que
tenha relações com aqueles que contrariamDeus e o
Seu Mensageiro, ainda que sejam seus pais ou seus
filhos, seus irmãos ou parentes.
Taghabun 64:14*.....Ó fiéis, em verdade, tendes
adversários entre as vossas mulheres e os vossos
filhos. Precavei-vos, pois, deles.
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167.

167.

Será que Deus deseja que os crentes hoje, para
matar os outros de uma outra fé, mesmo se isso
vai contra a sua própria consciência?
Bíblia Não / Sim Corão
Actos 24:16*.....Por esse motivo, busco sempre
manter minha consciência limpa na presença de
Deus e dos homens.
1 Timóteo 1:5*.....O alvo dessa orientação é o
amor que procede de um coração puro, de uma boa
consciência e de uma fé sincera.
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Está-vos prescrita a luta (pela causa
de Deus), embora o repudieis. É possível que repudieis
algo que seja um bem paravós e, quiçá, gosteis de algo
que vos seja prejudicial; todavia, Deus sabe todo o bem
que fizerdes, Deus dele tomaráconsciência.
Enfal 8:17*.....Vós que não os aniquilastes, (ó
muçulmanos)! Foi Deus quem os aniquilou; e apesar
de seres tu (ó Mensageiro) quemlançou (areia), o
efeito foi causado por Deus. Ele fez para Se
provar indulgente aos fiéis,
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168.

168.

Está se esforçando e lutando contra as pessoas de
uma fé diferente visto como algo que é
basicamente bom?
Bíblia
Não / Sim Corão
Gálatas 5:19-21.....Ora, as obras da carne são
manifestas: imoralidade sexual, impureza e
libertinagem; idolatrias e feitiçarias; ódio,
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
e os que as praticam não herdarão o Reino de Deus!
Tiago 4:2 & 8*.....De onde vêm as batalhas e os
desentendimentos que há entre vós? De onde, senão
das paixões que guerreiam dentro de vós.
------------------------------------------------Tebve 9:41*.....Quer estejais leve ou fortemente
(armados), marchai (para o combate) e sacrificai
vossos bens e pessoas pela causa deDeus! Isso
será preferível para vós, se quereis saber.
Saf 61:11*....É que creiais em Deus e em Seu Mensageiro,
e que sacrifiqueis os vossos bens e pessoas pela Sua
causa. Isso é omelhor, para vós, se quereis saber.
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------------------------------------------------Tebve 9:41*.....Quer estejais leve ou fortemente
(armados), marchai (para o combate) e sacrificai
vossos bens e pessoas pela causa deDeus! Isso
será preferível para vós, se quereis saber.
Saf 61:11*....É que creiais em Deus e em Seu Mensageiro,
e que sacrifiqueis os vossos bens e pessoas pela Sua
causa. Isso é omelhor, para vós, se quereis saber.

167.

167.

Será que Deus deseja que os crentes hoje, para
matar os outros de uma outra fé, mesmo se isso
vai contra a sua própria consciência?
Bíblia Não / Sim Corão
Actos 24:16*.....Por esse motivo, busco sempre
manter minha consciência limpa na presença de
Deus e dos homens.
1 Timóteo 1:5*.....O alvo dessa orientação é o
amor que procede de um coração puro, de uma boa
consciência e de uma fé sincera.
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Está-vos prescrita a luta (pela causa
de Deus), embora o repudieis. É possível que repudieis
algo que seja um bem paravós e, quiçá, gosteis de algo
que vos seja prejudicial; todavia, Deus sabe todo o bem
que fizerdes, Deus dele tomaráconsciência.
Enfal 8:17*.....Vós que não os aniquilastes, (ó
muçulmanos)! Foi Deus quem os aniquilou; e apesar
de seres tu (ó Mensageiro) quemlançou (areia), o
efeito foi causado por Deus. Ele fez para Se
provar indulgente aos fiéis,
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168.

168.

Está se esforçando e lutando contra as pessoas de
uma fé diferente visto como algo que é
basicamente bom?
Bíblia Não / Sim Corão
Gálatas 5:19-21.....Ora, as obras da carne são
manifestas: imoralidade sexual, impureza e
libertinagem; idolatrias e feitiçarias; ódio,
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
e os que as praticam não herdarão o Reino de Deus!
Tiago 4:2 & 8*.....De onde vêm as batalhas e os
desentendimentos que há entre vós? De onde, senão
das paixões que guerreiam dentro de vós.
------------------------------------------------Tebve 9:41*.....Quer estejais leve ou fortemente
(armados), marchai (para o combate) e sacrificai
vossos bens e pessoas pela causa deDeus! Isso
será preferível para vós, se quereis saber.
Saf 61:11*....É que creiais em Deus e em Seu Mensageiro,
e que sacrifiqueis os vossos bens e pessoas pela Sua
causa. Isso é omelhor, para vós, se quereis saber.
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169.

169.

Que Deus teria incentivado Muhammad iniciar
múltiplas guerras de agressão ao espalhar o Islão?
Bíblia Não / Sim Corão
João 18:36*..... Ao que lhe afirmou Jesus: “Meu
Reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos
lutariam para impedir
2 Coríntios 10:3-5*.....Porquanto, embora vivendo
como seres humanos, não lutamos segundo os
padrões deste mundo.
------------------------------------------------1. A batalha de Badr: (Março de 624) Al-i Imran
3:13 e 123; Anfâl 8:5-19 e 41-44
2. A batalha de Uhud: (Março de 625) Al-i Imran
3:121-122, 3:140 e 165-172
3. A batalha de Hendek: (pode 627) a trincheira
Ahzab 33:9 e 25-27
4. A batalha de Hudeybiye: (Março de 628) Fetih
48:1-3 & 22-27
5. A batalha de Muta: (629) Baqara 2:191-193
6. A batalha de Hunayn: (Agosto de 630) Tevbe
9:25-27
7. A batalha de Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117.
8. A batalha de Mekka: (630) Tevbe 9:12, Kasas
28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3
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170.

170.

Nos Livros Sagrados é lutar contra as pessoas da
Sagrada Escritura incentivado?
Bíblia
Não / Sim Corão
Romanos 12:18.....Empreendei todos os esforços
para viver em paz com todos.
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Combatei aqueles que não crêem em
Deus e no Dia do Juízo Final, nem abstêm do que Deus
e Seu Mensageiroproibiram, e nem professam a
verdadeira religião daqueles que receberam o Livro,
até que, submissos, paguem o Jizya.
Ahzab 33:26*.....E (Deus) desalojou de suas
fortalezas os adeptos do Livro, que o (inimigo)
apoiaram, e infundiu o terror em seuscorações.
Matastes uma parte e capturastes outra.
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171.

171.

É guerra agressiva e ofensiva e a luta contra os
não-crentes incentivado no Livros Sagrados para
os crentes hoje em dia? (Jihad)
Bíblia Não / Sim Corão
Efésios 6:12*..... Porquanto, nossa luta não é
contra seres humanos, e sim contra principados e
potestades, contra os dominadores deste sistema
mundial em trevas, contra as forças espirituais
do mal nas regiões celestiais.
1 Timóteo 2:1-2*.....Antes de tudo, recomendo que
se façam súplicas, orações, intercessões e ações
de graças, em favor de todas as pessoas;
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*.....OS fiéis combatem pela causa de
Deus; os incrédulos, ao contrário, combatem pela do
sedutor. Combatei, pois, osaliados de Satanás, Mas
quandolhes foi prescrita a luta, eis que grande parte
deles temeu as pessoas, tanto ou mais que a Deus,
dizendo: Ó Senhor nosso, porque nos prescreves a
luta? Por que não nos concedes um pouco mais de
trégua? Dize-lhes: O gozo terreno é transitório;
Nota: "Jihad" ou no combate é o maior objecto no
Qur'an: 139 versículos fora de 6.236 = 1 de cada 45
versos do Qur'an é uma guerra versículo! Guerras
agressivas é ensinado em Tevbe 9:29 e 123.
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172.

172.

Que Deus encoraje os crentes hoje para pilhar e
saquear as pessoas de outra fé?
Bíblia
Não / Sim Corão
Gênesis 14:23.....e juro que não ficarei com nada
do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de
sandália, para que jamais venhas a reclamar:
“Abrão ficou rico à minha custa!”
Exodo 20:15 & 17*.....Não furtarás.
Efésios 4:28*.....Aquele que roubava, não roube mais
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....Perguntar-te-ão sobre os
espólios. Dize: Os espólios pertencem a Deus e ao
Mensageiro. E sabei que, de tudo quanto
adquirirdes de despojos, a quinta parte
pertencerá a Deus, ao Mensageiro.
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173.

173.

Será que Deus deseja que os crentes hoje usar
terror e brutalidade contra os seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 22:3*.....Assim diz o Eterno: “Praticai o
Direito, exercei a Justiça, e livrai da mão do
opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não
façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra
violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva;
nem derrameis sangue inocente neste lugar.
2 Timóteo 2:23-25*.....Ao servo do Senhor não
convém discutir, mas sim, ser amável para com
todos, capacitado para ensinar, paciente.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Quantas cidades temos destruído! Nosso
castigo tomou-os (a seus habitantes) de surpresa,
enquanto dormiam, à noite, oufaziam a sesta.
Enfal 8:11.....Logo infundirei o terror
noscorações dos incrédulos; decapitai-os e
decepai-lhes os dedos!
Enfal 8:67.....Não é dado a profeta algum fazer
cativos, antes de lhes haver subjugado
inteiramente a região. Vós (fiéis), ambicionais
ofútil da vida terrena; em troca, Deus quer para
vós a bem-aventurança do outro mundo, porque Deus
é Poderoso, Prudentíssimo.
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174.*

174.*

Que Deus deseja que os crentes hoje para realizar
a lei da retribuição? (Olho por olho e dente por
dente / Kısas)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 5:39*.....Eu, porém, vos digo: Não resistais
ao perverso; mas se alguém te ofender com um tapa na
face direita, volta-lhe também a outra.
Romanos 12:19-20*.....Amados, jamais procurai
vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....A quem vos agredir, rechaçai-o,
da mesma forma;
Shura 42:40-41*.....E o delito será expiado com o
talião; Contudo, aqueles que se vingarem, quando
houverem sido vituperados, não serão incriminados.
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vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....A quem vos agredir, rechaçai-o,
da mesma forma;
Shura 42:40-41*.....E o delito será expiado com o
talião; Contudo, aqueles que se vingarem, quando
houverem sido vituperados, não serão incriminados.

173.

173.

Será que Deus deseja que os crentes hoje usar
terror e brutalidade contra os seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 22:3*.....Assim diz o Eterno: “Praticai o
Direito, exercei a Justiça, e livrai da mão do
opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não
façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra
violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva;
nem derrameis sangue inocente neste lugar.
2 Timóteo 2:23-25*.....Ao servo do Senhor não
convém discutir, mas sim, ser amável para com
todos, capacitado para ensinar, paciente.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Quantas cidades temos destruído! Nosso
castigo tomou-os (a seus habitantes) de surpresa,
enquanto dormiam, à noite, oufaziam a sesta.
Enfal 8:11.....Logo infundirei o terror
noscorações dos incrédulos; decapitai-os e
decepai-lhes os dedos!
Enfal 8:67.....Não é dado a profeta algum fazer
cativos, antes de lhes haver subjugado
inteiramente a região. Vós (fiéis), ambicionais
ofútil da vida terrena; em troca, Deus quer para
vós a bem-aventurança do outro mundo, porque Deus
é Poderoso, Prudentíssimo.

Será que Deus deseja que os crentes hoje usar
terror e brutalidade contra os seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 22:3*.....Assim diz o Eterno: “Praticai o
Direito, exercei a Justiça, e livrai da mão do
opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não
façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra
violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva;
nem derrameis sangue inocente neste lugar.
2 Timóteo 2:23-25*.....Ao servo do Senhor não
convém discutir, mas sim, ser amável para com
todos, capacitado para ensinar, paciente.
------------------------------------------------A’raf 7:4*.....Quantas cidades temos destruído! Nosso
castigo tomou-os (a seus habitantes) de surpresa,
enquanto dormiam, à noite, oufaziam a sesta.
Enfal 8:11.....Logo infundirei o terror
noscorações dos incrédulos; decapitai-os e
decepai-lhes os dedos!
Enfal 8:67.....Não é dado a profeta algum fazer
cativos, antes de lhes haver subjugado
inteiramente a região. Vós (fiéis), ambicionais
ofútil da vida terrena; em troca, Deus quer para
vós a bem-aventurança do outro mundo, porque Deus
é Poderoso, Prudentíssimo.

174.*

174.*

Que Deus deseja que os crentes hoje para realizar
a lei da retribuição? (Olho por olho e dente por
dente / Kısas)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 5:39*.....Eu, porém, vos digo: Não resistais
ao perverso; mas se alguém te ofender com um tapa na
face direita, volta-lhe também a outra.
Romanos 12:19-20*.....Amados, jamais procurai
vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....A quem vos agredir, rechaçai-o,
da mesma forma;
Shura 42:40-41*.....E o delito será expiado com o
talião; Contudo, aqueles que se vingarem, quando
houverem sido vituperados, não serão incriminados.

Que Deus deseja que os crentes hoje para realizar
a lei da retribuição? (Olho por olho e dente por
dente / Kısas)
Bíblia Não / Sim Corão
Matueus 5:39*.....Eu, porém, vos digo: Não resistais
ao perverso; mas se alguém te ofender com um tapa na
face direita, volta-lhe também a outra.
Romanos 12:19-20*.....Amados, jamais procurai
vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....A quem vos agredir, rechaçai-o,
da mesma forma;
Shura 42:40-41*.....E o delito será expiado com o
talião; Contudo, aqueles que se vingarem, quando
houverem sido vituperados, não serão incriminados.

175.*

175.*

Que um Deus santo estimular os crentes a se
vingar nas suas próprias mãos?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 32:35-36*.....A mim pertence a
vingança e todo tipo dep agamento! Yahweh julgará
seu povo e terá compaixão dos seus servos,
Romanos 2:1-3*.....Portanto, és indesculpável, ó
homem, sejas quem for, quando julgas,
Romanos 12:14-18....Abençoai os que vos
perseguem; abençoai, e não amaldiçoeis. A
ninguém devolvei mal por mal.
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Tendes, no talião, a segurança
da vida, ó sensatos, para que vos refreeis.
Maide 5:45*.....Nem (a Tora) temo-lhes prescrito:
vida por vida, olho por olho, nariz por nariz,
orelha por orelha, dente por dente e
asretaliações tais e quais;

Que um Deus santo estimular os crentes a se
vingar nas suas próprias mãos?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 32:35-36*.....A mim pertence a
vingança e todo tipo dep agamento! Yahweh julgará
seu povo e terá compaixão dos seus servos,
Romanos 2:1-3*.....Portanto, és indesculpável, ó
homem, sejas quem for, quando julgas,
Romanos 12:14-18....Abençoai os que vos
perseguem; abençoai, e não amaldiçoeis. A
ninguém devolvei mal por mal.
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Tendes, no talião, a segurança
da vida, ó sensatos, para que vos refreeis.
Maide 5:45*.....Nem (a Tora) temo-lhes prescrito:
vida por vida, olho por olho, nariz por nariz,
orelha por orelha, dente por dente e
asretaliações tais e quais;

176.

176.

Um Deus santo encourajaria pessoas a amaldiçoar
seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 6:27-28*.....Contudo, tenho a declarar a
vós outros que me estais ouvindo: amai os vossos
inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam;
Tiago 3:10*.....Da mesma boca procedem bênção e
maldição. Meus queridos irmãos, isso não está
certo!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....noLivro, serão malditos por
Deus e pelos imprecadores,
Al-i İmran 3:61*.....Porém, àqueles que discutem
contigo a respeito dele, depois de te haver
chegado o conhecimento, dize-lhes: Vinde!
Convoquemos os nossos filhos e os vossos, e as
nossas mulheres e as vossas, e nós mesmos; então,
deprecaremos para que amaldição de Deus caia
sobre os mentirosos.

Um Deus santo encourajaria pessoas a amaldiçoar
seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 6:27-28*.....Contudo, tenho a declarar a
vós outros que me estais ouvindo: amai os vossos
inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam;
Tiago 3:10*.....Da mesma boca procedem bênção e
maldição. Meus queridos irmãos, isso não está
certo!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....noLivro, serão malditos por
Deus e pelos imprecadores,
Al-i İmran 3:61*.....Porém, àqueles que discutem
contigo a respeito dele, depois de te haver
chegado o conhecimento, dize-lhes: Vinde!
Convoquemos os nossos filhos e os vossos, e as
nossas mulheres e as vossas, e nós mesmos; então,
deprecaremos para que amaldição de Deus caia
sobre os mentirosos.

175.*

175.*

Que um Deus santo estimular os crentes a se
vingar nas suas próprias mãos?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 32:35-36*.....A mim pertence a
vingança e todo tipo dep agamento! Yahweh julgará
seu povo e terá compaixão dos seus servos,
Romanos 2:1-3*.....Portanto, és indesculpável, ó
homem, sejas quem for, quando julgas,
Romanos 12:14-18....Abençoai os que vos
perseguem; abençoai, e não amaldiçoeis. A
ninguém devolvei mal por mal.
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Tendes, no talião, a segurança
da vida, ó sensatos, para que vos refreeis.
Maide 5:45*.....Nem (a Tora) temo-lhes prescrito:
vida por vida, olho por olho, nariz por nariz,
orelha por orelha, dente por dente e
asretaliações tais e quais;

Que um Deus santo estimular os crentes a se
vingar nas suas próprias mãos?
Bíblia Não / Sim Corão
Deuterenomio 32:35-36*.....A mim pertence a
vingança e todo tipo dep agamento! Yahweh julgará
seu povo e terá compaixão dos seus servos,
Romanos 2:1-3*.....Portanto, és indesculpável, ó
homem, sejas quem for, quando julgas,
Romanos 12:14-18....Abençoai os que vos
perseguem; abençoai, e não amaldiçoeis. A
ninguém devolvei mal por mal.
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....Tendes, no talião, a segurança
da vida, ó sensatos, para que vos refreeis.
Maide 5:45*.....Nem (a Tora) temo-lhes prescrito:
vida por vida, olho por olho, nariz por nariz,
orelha por orelha, dente por dente e
asretaliações tais e quais;

176.

176.

Um Deus santo encourajaria pessoas a amaldiçoar
seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 6:27-28*.....Contudo, tenho a declarar a
vós outros que me estais ouvindo: amai os vossos
inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam;
Tiago 3:10*.....Da mesma boca procedem bênção e
maldição. Meus queridos irmãos, isso não está
certo!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....noLivro, serão malditos por
Deus e pelos imprecadores,
Al-i İmran 3:61*.....Porém, àqueles que discutem
contigo a respeito dele, depois de te haver
chegado o conhecimento, dize-lhes: Vinde!
Convoquemos os nossos filhos e os vossos, e as
nossas mulheres e as vossas, e nós mesmos; então,
deprecaremos para que amaldição de Deus caia
sobre os mentirosos.

Um Deus santo encourajaria pessoas a amaldiçoar
seus inimigos?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 6:27-28*.....Contudo, tenho a declarar a
vós outros que me estais ouvindo: amai os vossos
inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam;
Tiago 3:10*.....Da mesma boca procedem bênção e
maldição. Meus queridos irmãos, isso não está
certo!
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....noLivro, serão malditos por
Deus e pelos imprecadores,
Al-i İmran 3:61*.....Porém, àqueles que discutem
contigo a respeito dele, depois de te haver
chegado o conhecimento, dize-lhes: Vinde!
Convoquemos os nossos filhos e os vossos, e as
nossas mulheres e as vossas, e nós mesmos; então,
deprecaremos para que amaldição de Deus caia
sobre os mentirosos.

177.*

177.*

Que Deus considerar os Judeus a ser sob uma
maldição ou condenado como uma nação?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 31:37*.....Portanto, assim declara
Yahweh: “Se os céus em cima puderem ser medidos e
os alicerces da terra embaixo puderem ser
sondados, então Eu rejeitarei toda a linhagem de
Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao
longo do tempo”, afirma o SENHOR.
João 4:24.....porque a salvação vem dos judeus.
Romanos 11:1-2*.....Indago, portanto: Acaso Deus
rejeitou o seu povo? De forma nenhuma!
Romanos 12:14.....Abençoai os que vos perseguem;
abençoai, e não amaldiçoeis.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....Disseram: Nossos corações são
insensíveis! Qual! Deus os amaldiçoou por sua
incredulidade. Quão pouco acreditam! Que a
maldição de Deus caia sobre os ímpios!
Maide 5:12-13*.....Deus cumpriu uma antiga
promessa feita aos israelitas, Porém, pela
violação de sua promessa, amaldiçoamo-los e
endurecemos os seus corações.

Que Deus considerar os Judeus a ser sob uma
maldição ou condenado como uma nação?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 31:37*.....Portanto, assim declara
Yahweh: “Se os céus em cima puderem ser medidos e
os alicerces da terra embaixo puderem ser
sondados, então Eu rejeitarei toda a linhagem de
Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao
longo do tempo”, afirma o SENHOR.
João 4:24.....porque a salvação vem dos judeus.
Romanos 11:1-2*.....Indago, portanto: Acaso Deus
rejeitou o seu povo? De forma nenhuma!
Romanos 12:14.....Abençoai os que vos perseguem;
abençoai, e não amaldiçoeis.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....Disseram: Nossos corações são
insensíveis! Qual! Deus os amaldiçoou por sua
incredulidade. Quão pouco acreditam! Que a
maldição de Deus caia sobre os ímpios!
Maide 5:12-13*.....Deus cumpriu uma antiga
promessa feita aos israelitas, Porém, pela
violação de sua promessa, amaldiçoamo-los e
endurecemos os seus corações.

178.

178.

São aqueles que luta considerada melhor do que
quem não luta?
Bíblia
Não / Sim Corão
1 Samuel 30:22-24*.....Afinal, como se diz: ‘A
parte do que desceu à guerra é a parte do que
ficou zelando pelas bagagens.’ Faça-se, portanto,
a divisão equitativamente!”
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Embora Deus prometa a todos (os
fiéis) o bem, sempre confere aos combatentes
umarecompensa superior à dos que permanecem (em
suas casas).
Tevbe 9:20*.....Os fiéis que migrarem e
sacrificarem seus bens e suas pessoas pela causa
de Deus, obterão maior dignidade ante Deus eserão
os ganhadores.

São aqueles que luta considerada melhor do que
quem não luta?
Bíblia
Não / Sim Corão
1 Samuel 30:22-24*.....Afinal, como se diz: ‘A
parte do que desceu à guerra é a parte do que
ficou zelando pelas bagagens.’ Faça-se, portanto,
a divisão equitativamente!”
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Embora Deus prometa a todos (os
fiéis) o bem, sempre confere aos combatentes
umarecompensa superior à dos que permanecem (em
suas casas).
Tevbe 9:20*.....Os fiéis que migrarem e
sacrificarem seus bens e suas pessoas pela causa
de Deus, obterão maior dignidade ante Deus eserão
os ganhadores.

177.*

177.*

Que Deus considerar os Judeus a ser sob uma
maldição ou condenado como uma nação?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 31:37*.....Portanto, assim declara
Yahweh: “Se os céus em cima puderem ser medidos e
os alicerces da terra embaixo puderem ser
sondados, então Eu rejeitarei toda a linhagem de
Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao
longo do tempo”, afirma o SENHOR.
João 4:24.....porque a salvação vem dos judeus.
Romanos 11:1-2*.....Indago, portanto: Acaso Deus
rejeitou o seu povo? De forma nenhuma!
Romanos 12:14.....Abençoai os que vos perseguem;
abençoai, e não amaldiçoeis.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....Disseram: Nossos corações são
insensíveis! Qual! Deus os amaldiçoou por sua
incredulidade. Quão pouco acreditam! Que a
maldição de Deus caia sobre os ímpios!
Maide 5:12-13*.....Deus cumpriu uma antiga
promessa feita aos israelitas, Porém, pela
violação de sua promessa, amaldiçoamo-los e
endurecemos os seus corações.

Que Deus considerar os Judeus a ser sob uma
maldição ou condenado como uma nação?
Bíblia Não / Sim Corão
Jeremias 31:37*.....Portanto, assim declara
Yahweh: “Se os céus em cima puderem ser medidos e
os alicerces da terra embaixo puderem ser
sondados, então Eu rejeitarei toda a linhagem de
Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao
longo do tempo”, afirma o SENHOR.
João 4:24.....porque a salvação vem dos judeus.
Romanos 11:1-2*.....Indago, portanto: Acaso Deus
rejeitou o seu povo? De forma nenhuma!
Romanos 12:14.....Abençoai os que vos perseguem;
abençoai, e não amaldiçoeis.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*.....Disseram: Nossos corações são
insensíveis! Qual! Deus os amaldiçoou por sua
incredulidade. Quão pouco acreditam! Que a
maldição de Deus caia sobre os ímpios!
Maide 5:12-13*.....Deus cumpriu uma antiga
promessa feita aos israelitas, Porém, pela
violação de sua promessa, amaldiçoamo-los e
endurecemos os seus corações.

178.

178.

São aqueles que luta considerada melhor do que
quem não luta?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Samuel 30:22-24*.....Afinal, como se diz: ‘A
parte do que desceu à guerra é a parte do que
ficou zelando pelas bagagens.’ Faça-se, portanto,
a divisão equitativamente!”
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Embora Deus prometa a todos (os
fiéis) o bem, sempre confere aos combatentes
umarecompensa superior à dos que permanecem (em
suas casas).
Tevbe 9:20*.....Os fiéis que migrarem e
sacrificarem seus bens e suas pessoas pela causa
de Deus, obterão maior dignidade ante Deus eserão
os ganhadores.

São aqueles que luta considerada melhor do que
quem não luta?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Samuel 30:22-24*.....Afinal, como se diz: ‘A
parte do que desceu à guerra é a parte do que
ficou zelando pelas bagagens.’ Faça-se, portanto,
a divisão equitativamente!”
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Embora Deus prometa a todos (os
fiéis) o bem, sempre confere aos combatentes
umarecompensa superior à dos que permanecem (em
suas casas).
Tevbe 9:20*.....Os fiéis que migrarem e
sacrificarem seus bens e suas pessoas pela causa
de Deus, obterão maior dignidade ante Deus eserão
os ganhadores.

179.

179.

Fazer os Livros Santos incentivar uma guerra,
afirmando que os castigos no Inferno é prometido
a não-combatentes e, dando uma garantia de
entrada no Céu, como uma recompensa para aqueles
que lutam e morrem pela causa de Deus ou Alá? (Jihad)
Bíblia Não / Sim Corão
Tiago 1:20.....Porque a ira do ser humano não é
capaz de produzir a justiça de Deus.
Tiago 4:2 & 8*.....De onde vêm as batalhas e os
desentendimentos que há entre vós? De onde, senão
das paixões que guerreiam dentro de vós.
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Ó Senhor nosso, porque nos prescreves a
luta? Por que não nos concedes um pouco mais de trégua?
Dize-lhes: O gozo terreno é transitório; emverdade, o da
outra vida é preferível para o temente;
Fath 48:16*.....Dize aos que ficaram para trás,
dentre os beduínos: Sereis convocados para enfrentarvos com um povo dado à guerra;então, ou vós os
combatereis ou eles se submeterão. E se obedecerdes,
Deus vos concederá uma magnífica recompensa;
poroutra, se vos recusardes, como fizestes
anteriormente, Ele vos castigará dolorosamente.

Fazer os Livros Santos incentivar uma guerra,
afirmando que os castigos no Inferno é prometido
a não-combatentes e, dando uma garantia de
entrada no Céu, como uma recompensa para aqueles
que lutam e morrem pela causa de Deus ou Alá? (Jihad)
Bíblia Não / Sim Corão
Tiago 1:20.....Porque a ira do ser humano não é
capaz de produzir a justiça de Deus.
Tiago 4:2 & 8*.....De onde vêm as batalhas e os
desentendimentos que há entre vós? De onde, senão
das paixões que guerreiam dentro de vós.
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Ó Senhor nosso, porque nos prescreves a
luta? Por que não nos concedes um pouco mais de trégua?
Dize-lhes: O gozo terreno é transitório; emverdade, o da
outra vida é preferível para o temente;
Fath 48:16*.....Dize aos que ficaram para trás,
dentre os beduínos: Sereis convocados para enfrentarvos com um povo dado à guerra;então, ou vós os
combatereis ou eles se submeterão. E se obedecerdes,
Deus vos concederá uma magnífica recompensa;
poroutra, se vos recusardes, como fizestes
anteriormente, Ele vos castigará dolorosamente.

Eventos Historicos

Eventos Historicos

180.*

180.*

Depois de criar o mundo, Deus fez descansar no
sétimo dia para deixar um exemplo importante para
a humanidade segir?
(Shabbat)
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 20:8-10.....Lembra-te do dia do shabbãth,
sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias
e neles realizarás todos os teus serviços.
Contudo, o sétimo dia da semana é oshabbãth,
sábado, consagrado aYahweh, teu Deus.
Hebreus 4:4 & 9-10*.....Sendo assim, ainda resta
um descanso sabático para o povo de Deus;
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Criamos os céus e a terra e,
quanto existe entre ambos, em seis dias, e jamais
sentimos fadiga alguma.

Depois de criar o mundo, Deus fez descansar no
sétimo dia para deixar um exemplo importante para
a humanidade segir?
(Shabbat)
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 20:8-10.....Lembra-te do dia do shabbãth,
sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias
e neles realizarás todos os teus serviços.
Contudo, o sétimo dia da semana é oshabbãth,
sábado, consagrado aYahweh, teu Deus.
Hebreus 4:4 & 9-10*.....Sendo assim, ainda resta
um descanso sabático para o povo de Deus;
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Criamos os céus e a terra e,
quanto existe entre ambos, em seis dias, e jamais
sentimos fadiga alguma.

179.

179.

Fazer os Livros Santos incentivar uma guerra,
afirmando que os castigos no Inferno é prometido
a não-combatentes e, dando uma garantia de
entrada no Céu, como uma recompensa para aqueles
que lutam e morrem pela causa de Deus ou Alá? (Jihad)
Bíblia Não / Sim Corão
Tiago 1:20.....Porque a ira do ser humano não é
capaz de produzir a justiça de Deus.
Tiago 4:2 & 8*.....De onde vêm as batalhas e os
desentendimentos que há entre vós? De onde, senão
das paixões que guerreiam dentro de vós.
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Ó Senhor nosso, porque nos prescreves a
luta? Por que não nos concedes um pouco mais de trégua?
Dize-lhes: O gozo terreno é transitório; emverdade, o da
outra vida é preferível para o temente;
Fath 48:16*.....Dize aos que ficaram para trás,
dentre os beduínos: Sereis convocados para enfrentarvos com um povo dado à guerra;então, ou vós os
combatereis ou eles se submeterão. E se obedecerdes,
Deus vos concederá uma magnífica recompensa;
poroutra, se vos recusardes, como fizestes
anteriormente, Ele vos castigará dolorosamente.

Fazer os Livros Santos incentivar uma guerra,
afirmando que os castigos no Inferno é prometido
a não-combatentes e, dando uma garantia de
entrada no Céu, como uma recompensa para aqueles
que lutam e morrem pela causa de Deus ou Alá? (Jihad)
Bíblia Não / Sim Corão
Tiago 1:20.....Porque a ira do ser humano não é
capaz de produzir a justiça de Deus.
Tiago 4:2 & 8*.....De onde vêm as batalhas e os
desentendimentos que há entre vós? De onde, senão
das paixões que guerreiam dentro de vós.
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Ó Senhor nosso, porque nos prescreves a
luta? Por que não nos concedes um pouco mais de trégua?
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Eventos Historicos

Eventos Historicos

180.*

180.*

Depois de criar o mundo, Deus fez descansar no
sétimo dia para deixar um exemplo importante para
a humanidade segir?
(Shabbat)
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 20:8-10.....Lembra-te do dia do shabbãth,
sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias
e neles realizarás todos os teus serviços.
Contudo, o sétimo dia da semana é oshabbãth,
sábado, consagrado aYahweh, teu Deus.
Hebreus 4:4 & 9-10*.....Sendo assim, ainda resta
um descanso sabático para o povo de Deus;
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Criamos os céus e a terra e,
quanto existe entre ambos, em seis dias, e jamais
sentimos fadiga alguma.
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181.

181.

Deus criou as pessoas à sua imagem e semelhança?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 1:27-28*.....Deus, portanto, criou os
seres humanos à sua imagem, à imagem de Deus os
criou: macho e fêmea os criou.
1 Coríntios 11:7.....O homem, contudo, não deve
cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a
glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....E Deus deseja aliviar-vos o fardo,
porque o homem foi criado débil.
Shura 42:11*.....É o Originador dos céus e da
terra, (foi) Quem vos criou esposas, de vossas
espécies, assim como pares de todos osanimais.
Por esse meio vos multiplica. Nada se assemelha a
Ele, e é o Oniouvinte, o Onividente.
Asr 103:2.....Que o homem está na perdição,
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182.

182.

Quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do
Éden, será que Ele declarou que haveria inimizade
entre o homem e a mulher?
Bíblia Não / Sim Corão
Gênesis 3:13-15*.....Ao que o SENHOR Deus inquiriu à
mulher: “Que é isso que fizeste?” Redarguiu a mulher:
“A serpente me enganou e eu comi”. Estabelecerei
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e o descendente dela; porquanto, este te
ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar”.
------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....Disseram: Ó Senhor nosso, nós
mesmos nos condenamos e, se não nos perdoares a
Te apiedares de nós, seremosdesventurados! E Ele
lhes disse: Descei! Sereis inimigos uns dos
outros e tereis, na terra, residência e gozo
transitórios. Disse-lhes (ainda): Nela vivereis
e morrereis, e nela sereis ressuscitados.
Taha 20:123.....Disse: Descei ambos do Paraíso!
Sereis inimigos uns dos outros.
Nota: Na Bíblia, a inimizade que Deus pronunciadas não
foi entre Adão e Eva, mas entre Satanás e o homem.
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183.*

183.*

Na história do dilúvio, depois de um dos filhos
de Noé morrer afogado, a arca atracou sob o Monte
Judi?
Bíblia Não / Sim Corão
Gênesis 7:7.....Noé com seus filhos, sua mulher e
as mulheres de seus filhos, entraram na arca para
se livrar das águas do Dilúvio.
Gênesis 8:4 & 18.....a arca encalhou sobre as
montanhas de Ararate. Assim, Noé e sua mulher saíram
da embarcação, junto com seus filhos e suas noras.
1 Pedro 3:20*.....nos dias de Noé. Na arca,
apenas algumas pessoas, a saber, oito, foram
salvas por meio das águas
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....E nela navegava com eles por entre
ondas que eram como montanhas; e Noé chamou seu
filho, que permanecia afastado,e disse-lhe: Retrucoulhe Noé: Não há salvação paraninguém, hoje, do
desígnio de Deus, salvo para aquele de quem Ele se
apiade. E as ondas os separaram, e o filho foi
dosafogados. E (aarca) se deteve sobre o monte Aljudi.
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184.

184.

Deus disse que a promessa de bênção para
descendentes de Abraão que especificamente vêm
através da linhagem de Isaque e não Ismael?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 16:11-12*....“Estás grávida e darás à luz
um filho, e tu lhe darás o nome de
Ismael, Contudo ele será como um jumento
selvagem do deserto; ele lutará contra todos e
todos guerrearão contra ele. Ele viverá em
hostilidade contra todos os seus parentes!”
Gênesis 17:18-21*.....Todavia, a minha Aliança Eu
manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à
luz nesta mesma época, no ano que vem!”
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....assim, também, inspiramos Abraão,
Ismael,… Jesus,… e concedemos os Salmos a Davi.
Meryem 19:54*.....E menciona… Ismael, porque foi leal
às suas promessas e foi um mensageiro e profeta.
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185.

185.

Abraão viajado para Meca para oferecer um
sacrifício a Ka'ba?
Bíblia
Não / Sim Corão
1. Ur of the Chaldees (Gen 11:31; Actos 7:2-4)
2. Haran (Gen. 12:1-4; Actos 7:4)
3. Damascus (Gen. 15:2)
4. Shechem (Gen. 12:6, 7)
5. Bethel (Genesis 12:8)
6. Egypt (Gen. 12:9-20)
7. Bethel (Gen. 13:1-9)
8. Hebron
(Gen. 13:10-18)
9. Dan (Gen. 14:1-14)
10. Hobah (Gen. 14:15, 16)
11. Salem (Gen. 14:17-21)
12. Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (Gen. 20:1-18)
14. Beersheba (Gen. 21:1-34)
15. Moriah (Gen. 22:1-18)
16. Hebron (Gen. 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....E (recorda-te) de quando
indicamos a Abraão o local da Casa, dizendo: Não
Me atribuas parceiros, mas consagra aMinha Casa
para os circungirantes, para os que permanecem em
pé e para os genuflexos e prostrados.
Nota: A Bíblia indica que Abraão nunca saiu de
Meca. Ele morreu com a idade de 175 em Hebrom.

Abraão viajado para Meca para oferecer um
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Bíblia
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Meca. Ele morreu com a idade de 175 em Hebrom.

186.

186.

Foi Abraão está pronto para oferecer o seu único
legítimo filho Isaque como sacrifício a Deus?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 22:2 & 9-12*.....Então Deus lhe ordenou: “Toma
Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito
amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como
holocausto, sobre um dos montes, que Eu te indicarei!”
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....Ó filho meu, sonhei que te
oferecia em sacrifício; que opinas?Respondeu-lhe: Ó
meu pai, faze o que te foi ordenado! Encontrar-me-ás,
se Deus quiser, entre os perseverantes! E o
resgatamos com outro sacrifício importante.
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Nota: O Qur'an não é aparente que filho Abraão
estava indo para o sacrifício.
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Me atribuas parceiros, mas consagra aMinha Casa
para os circungirantes, para os que permanecem em
pé e para os genuflexos e prostrados.
Nota: A Bíblia indica que Abraão nunca saiu de
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186.

186.

Foi Abraão está pronto para oferecer o seu único
legítimo filho Isaque como sacrifício a Deus?
Bíblia Sim / Não Corão
Gênesis 22:2 & 9-12*.....Então Deus lhe ordenou: “Toma
Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito
amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como
holocausto, sobre um dos montes, que Eu te indicarei!”
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....Ó filho meu, sonhei que te
oferecia em sacrifício; que opinas?Respondeu-lhe: Ó
meu pai, faze o que te foi ordenado! Encontrar-me-ás,
se Deus quiser, entre os perseverantes! E o
resgatamos com outro sacrifício importante.
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187.

187.

Foi Ismael, filho de Abraão considerado para ser
um profeta?
Bíblia Não / Sim Corão
Gênesis 16:7-15*....E o Anjo do SENHOR concluiu:
“Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe
darás o nome de Ismael, porquanto Yahweh te
socorreu em teu sofrimento.
Gálatas 4:22-31*.....Porquanto está escrito que
Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e
outro da livre.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Inspiramos-te, assim como
inspiramos Noé e os profetas que o sucederam;
assim, também, inspiramos Abraão, Ismael,… e
concedemos os Salmos a Davi.
Meryem 19:54*.....E menciona, no Livro, ( a
história real) de Ismael, porque foi leal às suas
promessas e foi um mensageiro e profeta.
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188.

188.

Foi Abraão, que foi atirado em um incêndio, pois
ele se recusava a adorar os ídolos?
Bíblia Não / Sim Corão
Daniel 3:1-30*.....Diante disso Nabucodonosor
ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurouse em ódio; e deu ordens expressas para que a
fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de
costume;
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....Então, (Abraão) lhes disse:
Porventura, adorareis, em vez de Deus, quem não
pode beneficiar-vos ou prejudicar-vos emnada?
Disseram: Queimai-o e protegei os vossos deuses,
se os puderdes (de algum modo)! Porém,
ordenamos: Ó fogo, sê frescor e poupa Abraão!
Nota: A Bíblia não foi Abraão, que foi atirado
em um incêndio porque ele se recusou a prestar
culto aos ídolos; essa história é em referência a
Sadraque, Mesaque e Abede-nego Ankebut 29:16-24 &
Saffat 37:83 & 97.
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189.

189.

Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus,
Deus fez realmente permitir que Moisés de ver a
parte de trás do Deus numa forma humana?
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 33:18-23*.....Moisés então suplicou a Yahweh:
“Rogo-te que me reveles a tua Glória!” Quando passar a
minha Glória, Eu te colocarei em uma fenda da rocha e te
cobrirei com a palma da mão até que Eu tenha passado.
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....E quando Moisés chegou ao lugar que lhe
foi designado, o seu Senhor lhe falou, orou assim: ó
Senhor meu, permite-meque Te contemple! Respondeu-lhe:
Nunca poderás ver-Me! Porém, olha o monte e, se ele
permanecer em seu lugar, entãoMe verás! Porém, quando a
majestade do seu Senhor resplandeceu sobre o Monte, este
se reduziu a pé e Moisés caiuesvanecido. E quando voltou
a si, disse: Glorificado sejas! Volto a Ti contrito,
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190.*

190.*

Aman viveu durante o period de Moises e Faraó?
Bíblia Não / Sim Corão
Exodo 2:9-10*.....Então a filha do Faraó
orientou-a: “Leva este menino, amamenta-o para
mim e eu te darei a tua paga!” A hebreia
imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o
menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó,
a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés,
justificando: “Eu o tirei das águas”.
Ester 3:1*.....Passados esses acontecimentos, o rei
Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos a Hamã,
filho de Hamedata, descendente de Agague, exaltando-o
em dignidade e lhe concedeu preeminência sobre todos
os ilustres oficiais, seus colegas.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....Havíamos enviado Moisés
com os Nossos sinais e uma autoridade evidente. Ao
Faraó, a Haman e a Carun; porém, disseram: É um mago
mentiroso. O Faraó disse: Ó Haman, constrói-me uma
torre, para eu poder alcançar as sendas
Nota: Moisés e Faraó viveu por volta de 1450 a.c.; porém
Hamã no livro de Ester viveu 1.000 anos mais tarde,
durante o reinado de Assuero (Rei Xerxes) 486-474 a.c.
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191.

191.

Será que Deus instituiu a festa da Páscoa para
comemorar a salvacao dos primogênitos de Israel
sendo anjo a morte passou sobre eles durante o
último dos 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito?
Bíblia Sim / Não Corão
Exodo 12:1-24*.....E naquela mesma noite Eu
passarei pela terra do Egito e matarei todos os
primogênitos, Esse dia, portanto, será para vós
um memorial, e o celebrareis como uma festa
perene para Yahweh; nas vossas gerações o
celebrareis por decreto perpétuo.
Matueus 26:17-19*....‘O Mestre manda dizer-te: É
chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em
tua casa, juntamente com meus discípulos.’”
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Concedemos a Moisés nove sinais
evidentes - pergunta, pois, aos israelitas, sobre
isso -; então o Faraó lhe disse:Creio, ó Moisés,
que estás enfeitiçado!
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192.

192.

As preparer para a guerra foi o Saulo (Talut) que
testaram seus soldados, como bebiam água?
Bíblia Não / Sim Corão
Júizes 7:2-6*.....Gideão, pois, levou todos os seus
soldados a beira d’água, e o SENHOR lhe orientou:
“Separai todo aquele que beber a água lambendo-a como
faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para
beber, tu os porás do outro lado!”
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....Então, seu profeta lhes disse:
Deus vos designou Talut por rei. Quando Saul partiu
com o seu exército, disse: É certo que Deus vos
provará, por meio de um rio. Sabei que quem nelese
saciar não será dos meus; sê-lo-á quem não tomar de
suas águas mais do que couber na concavidade da sua
mão. Quasetodos se saciaram, menos uns tantos.
Nota: Na Bíblia não foi Saul, mas Gideão que provou
seus soldados, na maneira de beber água. Saul viveu
durante o tempo de Davi que foi ao redor de 1010 <
971 a.c. mas Gideão viveu cem anos antes que eles...
ao redor de 1162 < 1.122 a.c.
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192.

As preparer para a guerra foi o Saulo (Talut) que
testaram seus soldados, como bebiam água?
Bíblia Não / Sim Corão
Júizes 7:2-6*.....Gideão, pois, levou todos os seus
soldados a beira d’água, e o SENHOR lhe orientou:
“Separai todo aquele que beber a água lambendo-a como
faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para
beber, tu os porás do outro lado!”
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....Então, seu profeta lhes disse:
Deus vos designou Talut por rei. Quando Saul partiu
com o seu exército, disse: É certo que Deus vos
provará, por meio de um rio. Sabei que quem nelese
saciar não será dos meus; sê-lo-á quem não tomar de
suas águas mais do que couber na concavidade da sua
mão. Quasetodos se saciaram, menos uns tantos.
Nota: Na Bíblia não foi Saul, mas Gideão que provou
seus soldados, na maneira de beber água. Saul viveu
durante o tempo de Davi que foi ao redor de 1010 <
971 a.c. mas Gideão viveu cem anos antes que eles...
ao redor de 1162 < 1.122 a.c.
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Jesus nasceu em um estábulo em Belém?
Bíblia Sim / Não Corão
Moqeias 5:2*.....“No entanto tu, Bete-Lechem,
Belém, Casa do Pão; Ephrathah, Efratá, Frutífera,
embora pequena demais para figurar entre os
milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que
será o governante sobre todo Israel, cujas
origens são desde os dias da eternidade!”
Matueus 2:1-11.....Após o nascimento de Jesusem Belém
da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns
sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém.
Lucas 2:4-16*.....Por isso, José também viajou da
cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, até
Belém, E partiu com o propósito de alistar-se,
juntamente com Maria, sua esposa prometida, que
estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou
o momento de nascer o bebê,
------------------------------------------------Meryem 19:23*.....As dores do parto a constrangeram a
refugiar-se junto a uma tamareira.
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Três homens sábios do Oriente siga a estrela do
Messias até Belém, onde eles encontraram o Menino
Jesus e prostraram-se diante dele em adoração?
Bíblia Sim / Não Corão
Matueus 2:1-11*..... Após o nascimento de Jesus
em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis
que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a
Jerusalém. E, indagavam: “Onde está aquele que é
nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a
sua estrela e viemos adorá-lo”. Ao entrarem na
casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e
prostrando-se o adoraram. Então abriram seus
tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso
e mirra.
------------------------------------------------Nota: Não existe essa história registrada no
Qur'an.
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Alguma vez os escritores dos Livros Sagrados usaram
fabulas Judaicas como se fosse um evento historico?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Timóteo 1:4*.....e que parem de dar atenção a
mitos e genealogias intermináveis
2 Timóteo 4:4.....Tais pessoas se recusarão a dar
ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Quando lhes são recitados os
Nossos versículos, dizem: Já os ouvimos e, se
quiséssemos, poderíamos repetir outrosiguais,
porque não são senão fábulas dos primitivos!
Nota: Para mais acusações de usar fábulas veja: En’am
6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml
27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.
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De acordo com os Livros Sagrados Jesus fez algum
milagre quando criança?
Bíblia Não / Sim Corão
Lucas 3:21-23*....E ocorreu que, quando todo o
povo estava sendo batizado, da mesma maneira
Jesus o foi; Jesus tinha cerca de trinta anos de
idade quando iniciou seu ministério.
João 2:9-11*.....Quando o mestre-sala provou a água
transformada em vinho, Com esse, deu Jesus princípio
a seus sinais em Caná da Galileia; manifestou a sua
glória, e os seus discípulos creram nele.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*.....Apresento-vos um sinal d vosso
Senhor: plasmarei de barro afigura de um pássaro, à qual
darei vida, e a figura será um pássaro, com beneplácito
de Deus, curarei o cego de nascença e oleproso;
Maide 5:110*....Então, Deus dirá: Ó Jesus, filho de
Maria, recordar-te de Minhas Mercês para contigo e para
com tua mãe; de quando tefortaleci com o Espírito da
Santidade; de quando falavas aos homens, tanto na
infância, como na maturidade; de quando teensinei o
Livro, a sabedoria, a Tora e o Evangelho; de quando, com
o Meu beneplácito, plasmaste de barro algo semelhantea
um pássaro e, alentando-o, eis que se transformou, com o
Meu beneplácito, em um pássaro vivente;
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197.

Que sete homens e um cão realmente se despertaram
em uma caverna após dormir ali por 309 anos?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Timóteo 4:7*.... Mas rejeita as fábulas
profanas e os falatórios dos insensatos.
Tito 1:14*.....não dando ouvidos a fábulas judaicas
2 Timóteo 4:4*.....Tais pessoas se recusarão a
dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....Pensas, acaso, que os ocupantes
da caverna e da inscrição forma algo
extraordinário entre os Nossos sinais? Eis que
permaneceram na caverna trezentos e nove anos.
Nota: A versão mais antiga da história aparece
na casa de Jacó de Sarung (c. 450-521) E Gregório
de Tours (538-594 D. C.) a Wikipedia: "Sete
Travessas de Éfeso."
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198.

198.

Não fez Salomão realmente reunir um exército de
demônios (jinn), os seres humanos e aves para a
batalha?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Timóteo 4:7....Mas rejeita as fábulas profanas
e os falatórios dos insensatos.
2 Timóteo 4:4*..... e não só desviarão os ouvidos
da verdade, mas se voltarão às fábulas.
2 Pedro 1:16*.....Porque não seguimos fábulas
engenhosamente inventadas, quando vos fizemos
conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua
majestade.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....E foram consagrados ante Salomão,
com os seus exércitos de gênios, de homens e de
aves, em formação e hierarquia.
Nota: A história de rei Salomão, o Hooppe Bird, e
a rainha de Sabá no Neml 27:15-44 é uma fábula
judaica do II no Targum de Ester 2.º Cent. A.D.
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198.
Não fez Salomão realmente reunir um exército de
demônios (jinn), os seres humanos e aves para a
batalha?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Timóteo 4:7....Mas rejeita as fábulas profanas
e os falatórios dos insensatos.
2 Timóteo 4:4*..... e não só desviarão os ouvidos
da verdade, mas se voltarão às fábulas.
2 Pedro 1:16*.....Porque não seguimos fábulas
engenhosamente inventadas, quando vos fizemos
conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua
majestade.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....E foram consagrados ante Salomão,
com os seus exércitos de gênios, de homens e de
aves, em formação e hierarquia.
Nota: A história de rei Salomão, o Hooppe Bird, e
a rainha de Sabá no Neml 27:15-44 é uma fábula
judaica do II no Targum de Ester 2.º Cent. A.D.

198.
Não fez Salomão realmente reunir um exército de
demônios (jinn), os seres humanos e aves para a
batalha?
Bíblia Não / Sim Corão
1 Timóteo 4:7....Mas rejeita as fábulas profanas
e os falatórios dos insensatos.
2 Timóteo 4:4*..... e não só desviarão os ouvidos
da verdade, mas se voltarão às fábulas.
2 Pedro 1:16*.....Porque não seguimos fábulas
engenhosamente inventadas, quando vos fizemos
conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua
majestade.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....E foram consagrados ante Salomão,
com os seus exércitos de gênios, de homens e de
aves, em formação e hierarquia.
Nota: A história de rei Salomão, o Hooppe Bird, e
a rainha de Sabá no Neml 27:15-44 é uma fábula
judaica do II no Targum de Ester 2.º Cent. A.D.

199.

199.

Será que Deus realmente transformar as pessoas em
macacos quando elas quebraram o sábado.
Bíblia Não / Sim Corão
1 Timóteo 1:4*.....e que parem de dar atenção a
mitos e genealogias intermináveis
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1 Timóteo 4:7*....Mas rejeita as fábulas profanas
e os falatórios dos insensatos. Exercita-te,
porém, na piedade.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....Já sabeis o que ocorreu
àqueles, dentre vós, que profanaram o sábado; a
esses dissemos: "Sede símios desprezíveis!" E
disso fizemos um exemplo para os seus
contemporâneos e para os seus descendentes, e uma
exortação para ostementes a Deus.
Nota: Yusuf Ali na sua tradução, o significado de
o santo Qur'an, admite que esta é apenas uma
fábula: P. 34, nota 79).
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200.

200.

Deus fez promessa a terra da Palestina
especificamente para os Judeus.
Bíblia Sim / Sim Corão
Ezeqiel 37:21-25*.....e prega-lhes: Assim diz o
Soberano,Yahweh: Tirarei os israelitas dentre as
nações para onde foram expatriados e os reunirei
de todas as partes e os assentarei na sua própria
terra.
------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....Recorda-lhes de quando Moisés
disse ao seu povo: Ó povo meu, lembrai-vos das
mercês e Deus para convosco, quandofez surgir,
dentre vós, profetas, e vos fez reis e vos
concedeu o que não havia concedido a nenhum dos
vossocontemporâneos. Ó povo meu, entrai na terra
Sagrada que Deus vos assinalou,
İsra 17:104*.....E depois disso dissemos aos
israelitas: Habitai a Terra, porque, quando
chegar a Segunda cominação, reunir-vos-emosem
grupos heterogêneos.

Deus fez promessa a terra da Palestina
especificamente para os Judeus.
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mesmo e do teu ensino; persevera nesses deveres,
pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria
vida quanto a todos que te derem ouvidos.

1 Timóteo 4:15-16
Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas
responsabilidades, para que todos possam
testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti
mesmo e do teu ensino; persevera nesses deveres,
pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria
vida quanto a todos que te derem ouvidos.

2 Timóteo 2:15
Procura, isto sim, apresentar-te aprovado
diante de Deus, como obreiro que não tem do que
se envergonhar e que maneja corretamente a
Palavra da verdade.

2 Timóteo 2:15
Procura, isto sim, apresentar-te aprovado
diante de Deus, como obreiro que não tem do que
se envergonhar e que maneja corretamente a
Palavra da verdade.

Al-i Imran 3:79
Sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles
que estudame ensinam o Livro.

Al-i Imran 3:79
Sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles
que estudame ensinam o Livro.

Zumar 39:9
Dize: Poderão,acaso, equiparar-se os sábios
com os insipientes? Só os sensatos o acham.

Zumar 39:9
Dize: Poderão,acaso, equiparar-se os sábios
com os insipientes? Só os sensatos o acham.

Zuhruf 43:61
E (Jesus) será um sinal (do advento) da
Hora. Não duvideis, pois, dela, e segui-me,
porque esta é a senda reta.

Zuhruf 43:61
E (Jesus) será um sinal (do advento) da
Hora. Não duvideis, pois, dela, e segui-me,
porque esta é a senda reta.

.

.

Versos Extra

Versos Extra

Hechos 17:11
Os bereanos eram mais nobres do que os
tessalonicenses, porquanto, receberam a
mensagem com vívido interesse, e dedicaramse ao estudo diário das Escrituras, com o
propósito de avaliar se tudo correspondia à
verdade.

Hechos 17:11
Os bereanos eram mais nobres do que os
tessalonicenses, porquanto, receberam a
mensagem com vívido interesse, e dedicaramse ao estudo diário das Escrituras, com o
propósito de avaliar se tudo correspondia à
verdade.

1 Timóteo 4:15-16
Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas
responsabilidades, para que todos possam
testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti
mesmo e do teu ensino; persevera nesses deveres,
pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria
vida quanto a todos que te derem ouvidos.

1 Timóteo 4:15-16
Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas
responsabilidades, para que todos possam
testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti
mesmo e do teu ensino; persevera nesses deveres,
pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria
vida quanto a todos que te derem ouvidos.

2 Timóteo 2:15
Procura, isto sim, apresentar-te aprovado
diante de Deus, como obreiro que não tem do que
se envergonhar e que maneja corretamente a
Palavra da verdade.

2 Timóteo 2:15
Procura, isto sim, apresentar-te aprovado
diante de Deus, como obreiro que não tem do que
se envergonhar e que maneja corretamente a
Palavra da verdade.

Al-i Imran 3:79
Sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles
que estudame ensinam o Livro.

Al-i Imran 3:79
Sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles
que estudame ensinam o Livro.

Zumar 39:9
Dize: Poderão,acaso, equiparar-se os sábios
com os insipientes? Só os sensatos o acham.

Zumar 39:9
Dize: Poderão,acaso, equiparar-se os sábios
com os insipientes? Só os sensatos o acham.

Zuhruf 43:61
E (Jesus) será um sinal (do advento) da
Hora. Não duvideis, pois, dela, e segui-me,
porque esta é a senda reta.

Zuhruf 43:61
E (Jesus) será um sinal (do advento) da
Hora. Não duvideis, pois, dela, e segui-me,
porque esta é a senda reta.

.

.

Daniel estudados:

Daniel estudados:

Artes Liberais em
Bakersfield College,
A.A., 1974

Artes Liberais em
Bakersfield College,
A.A., 1974

Faculdade de Teologia
Multnomah School da Bíblia,
Th.B., 1977.

Faculdade de Teologia
Multnomah School da Bíblia,
Th.B., 1977.

Bíblia na Columbia Graduate
School of Bible e Missões,
M.A., 1983;

Bíblia na Columbia Graduate
School of Bible e Missões,
M.A., 1983;

Linguística na
Univ. de Washington em Seattle
Univ. of Texas at Arlington
Univ. de Oklahoma em Norman
Pacific Western Univ. California
M.A., 1987;

Linguística na
Univ. de Washington em Seattle
Univ. of Texas at Arlington
Univ. de Oklahoma em Norman
Pacific Western Univ. California
M.A., 1987;

Islamitas em Ankara University,
no Departamento de Teologia
Islâmica Estudos de
Doutoramento, em 1996.

Islamitas em Ankara University,
no Departamento de Teologia
Islâmica Estudos de
Doutoramento, em 1996.

Daniel estudados:

Daniel estudados:

Artes Liberais em
Bakersfield College,
A.A., 1974

Artes Liberais em
Bakersfield College,
A.A., 1974

Faculdade de Teologia
Multnomah School da Bíblia,
Th.B., 1977.

Faculdade de Teologia
Multnomah School da Bíblia,
Th.B., 1977.

Bíblia na Columbia Graduate
School of Bible e Missões,
M.A., 1983;

Bíblia na Columbia Graduate
School of Bible e Missões,
M.A., 1983;

Linguística na
Univ. de Washington em Seattle
Univ. of Texas at Arlington
Univ. de Oklahoma em Norman
Pacific Western Univ. California
M.A., 1987;

Linguística na
Univ. de Washington em Seattle
Univ. of Texas at Arlington
Univ. de Oklahoma em Norman
Pacific Western Univ. California
M.A., 1987;

Islamitas em Ankara University,
no Departamento de Teologia
Islâmica Estudos de
Doutoramento, em 1996.

Islamitas em Ankara University,
no Departamento de Teologia
Islâmica Estudos de
Doutoramento, em 1996.

Os versículos citados da Bíblia
são tomadas:

Os versículos citados da Bíblia
são tomadas:

biblehub.com

biblehub.com

Os versículos citados do Qur'an
são tomadas:

Os versículos citados do Qur'an
são tomadas:

quran.com/2

quran.com/2

Estas questões com outros
versículos também podem ser
vistas em:

Estas questões com outros
versículos também podem ser
vistas em:

www.danwickwire.com

www.danwickwire.com

O "200 questões" estão disponíveis
neste site em:
Albanês, Alemão, Arabe, Azeri, Chinês,
Coreano, Espanhol, Farsi, Francês,
Inglês, Norueguês, Polonês, Português,
Romeno, Russo, Turco e estão sendo
traduzidos para outras línguas.

O "200 questões" estão disponíveis
neste site em:
Albanês, Alemão, Arabe, Azeri, Chinês,
Coreano, Espanhol, Farsi, Francês,
Inglês, Norueguês, Polonês, Português,
Romeno, Russo, Turco e estão sendo
traduzidos para outras línguas.

danwickwire@gmail.com

danwickwire@gmail.com

Os versículos citados da Bíblia
são tomadas:

Os versículos citados da Bíblia
são tomadas:

biblehub.com

biblehub.com

Os versículos citados do Qur'an
são tomadas:

Os versículos citados do Qur'an
são tomadas:

quran.com/2

quran.com/2

Estas questões com outros
versículos também podem ser
vistas em:

Estas questões com outros
versículos também podem ser
vistas em:

www.danwickwire.com

www.danwickwire.com

O "200 questões" estão disponíveis
neste site em:
Albanês, Alemão, Arabe, Azeri, Chinês,
Coreano, Espanhol, Farsi, Francês,
Inglês, Norueguês, Polonês, Português,
Romeno, Russo, Turco e estão sendo
traduzidos para outras línguas.

O "200 questões" estão disponíveis
neste site em:
Albanês, Alemão, Arabe, Azeri, Chinês,
Coreano, Espanhol, Farsi, Francês,
Inglês, Norueguês, Polonês, Português,
Romeno, Russo, Turco e estão sendo
traduzidos para outras línguas.

danwickwire@gmail.com

danwickwire@gmail.com

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

