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OS MILAGRES CIENTÍFICOS

INTRODUÇÃO

Todo profeta enviado por Deus era apoiado por mila-
gres, para provar que era verdadeiro profeta e não um 
impostor. Tais milagres eram concedidos pelo poder 

de Deus e com permissão d’Ele, e geralmente eram do mesmo 
teor que o povo estava habituado, mas se sobressaíam e eram 
tidos, reconhecidamente, como eventos superiores. Os con-
temporâneos de Moisés (a paz esteja com ele) eram excelentes 
em magia, por isso o maior milagre dele constituiu em vencer 
os melhores mágicos do Egito de seu tempo. Já os de Jesus 
(a paz esteja com ele) eram hábeis médicos e, por esse moti-
vo, os seus principais milagres foram: ressuscitar os mortos e 
curar as enfermidades incuráveis. Os árabes, contemporâneos 
do profeta Muhammad (a paz e a benção esteja com ele), eram 
conhecidos por sua eloquência e magnífica poesia. Por causa 
disso, o maior milagre do profeta Muhammad (a paz e a ben-
ção estejam com ele) foi o Alcorão, que toda uma legião de 
poetas e oradores árabes não conseguiu reproduzir prodígio 
equivalente, apesar de repetidos desafios que o próprio Alco-
rão lhes fez.

Todos os milagres precedentes foram limitados em tem-
po e espaço. Isto é, foram mostrados a povos específicos, em 
tempos específicos. Com o milagre do Alcorão não foi assim, 
pois constituiu em um milagre universal e perpétuo. As gera-
ções que antecederam foram testemunhas disso e as futuras 
gerações testemunharão a sua natureza milagrosa, em termos 
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de estilo, conteúdo e elevação espiritual, isso ainda pode ser 
testado e, consequentemente, pode servir de prova da origem 
divina do Alcorão.

Por isso, o Alcorão é considerado um milagre vivo, per-
manente e renovável. Com essas características, é destaque en-
tre outros milagres do profeta Muhammad (a paz e a benção 
estejam com ele) que, a exemplo dos milagres dos profetas 
anteriores a ele, eram “sensitivos”, ou seja, milagres resumidos 
à época de cada profeta e que foram vistos por seus contem-
porâneos. Cremos nesses milagres por termos a operação por 
meio da revelação, porém não o vimos pessoalmente. Este é o 
porquê de denominarmos aqui “sensitivo”: foram observados 
e permanece apenas o registro da história.

Todos os milagres do profeta Muhammad (a paz e a 
benção estejam com ele) e de outros mensageiros, como Noé, 
Abraão, Moisés e Jesus (a paz esteja com eles), foram mila-
gres operados entre os seus contemporâneos e que marcaram 
as suas respectivas épocas, ficando registrados nas Escrituras 
Sagradas e em outras fontes religiosas, tornando-se assim do 
nosso conhecimento.

Por ser considerado um milagre que permanece e se re-
nova, o Alcorão Sagrado não passa, não se finda, mas perma-
nece e se perpetua. Suas maravilhas se renovam a cada dia, por 
isso dizemos que o Alcorão Sagrado é um milagre racional e 
sensitivo, cujas provas de sua origem divina e de sua autenti-
cidade são novas todos os dias, constituindo-se todos os dias 
novos aspectos milagrosos que não eram conhecidos nas ge-
rações anteriores.

O fato de o Alcorão Sagrado ser um milagre contem-
porâneo a Muhammad (a paz e a benção estejam com ele) e 
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permanecer em todas as épocas de forma racional até o fim do 
mundo é um milagre exclusivo e incomparável. E há uma ra-
zão para essa particularidade de Muhammad (a paz e a benção 
estejam com ele), que não ocorreu com os outros mensageiros 
que carregaram a orientação de Deus para a humanidade. A 
razão disso, de carregar um milagre racional ao qual se rela-
cionam todos os outros milagres sensitivos (de cura, multi-
plicação de alimento, ressurreição dos mortos, entre outros) 
é o fato de a mensagem do Alcorão ser o selo das Escrituras 
Sagradas, o selo das mensagens, e permanecer eternamente 
para ser testemunhada de forma direta por todas as pessoas. 
Assim, sendo um milagre racional e eterno, pode ser visto e 
conhecido por intelectuais e por leigos em todas as épocas, 
sem exceção. No entanto, os milagres dos profetas anteriores a 
Muhammad (a paz e a benção estejam com eles) concluíram-se 
com o término de suas vidas, sendo vistos apenas por quem 
presenciou e viveu na época dos profetas.

O Alcorão Sagrado é um milagre contínuo e permanente 
até o fim dos tempos. Recitado por bilhões de pessoas, perma-
nece intacto e unânime, da maneira que foi revelado na época 
da profecia (609 d.C. a 632 d.C.), tendo o profeta Muhammad 
(a paz esteja com ele) vivido de 571 d.C. a 632 d.C.

Na era moderna, na qual vivenciamos o avanço tecnoló-
gico, temos o milagre científico, um milagre moderno e que se 
une a todos os outros milagres que conhecemos: linguísticos, 
poéticos, sensitivos..., esse milagre é o exemplo mais claro da 
renovação das maravilhas realizadas por Deus no Alcorão Sa-
grado e tornou-se razão da orientação para milhares de pesso-
as no mundo.
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O QUE É MILAGRE CIENTÍFICO

O milagre científico se constitui na citação do Alcorão 
sobre detalhes de diversos assuntos da ciência, que só foram 
conhecidos com o avanço científico da modernidade, sendo 
impossível alguém que viveu na época da revelação do Alcorão 
conhecer tais informações, que seriam descobertas futuramen-
te. Em outras palavras: a ciência moderna confirma que o que 
consta no Alcorão sobre os assuntos que só podem ser conhe-
cidos por meio da pesquisa experimental e científica comprova 
que esse livro é obra de quem criou o Universo e tem pleno 
conhecimento do que nele existe.

E serão fixados Nossos versos para eles no ho-
rizonte e em suas almas, até que sejam claros 
a eles que isso é a verdade.1

E os que foram agraciados com a sabedoria 
sabem que o que te foi revelado, por teu Se-
nhor, é a verdade, e por isso conduz à senda do 
Poderoso, Laudabilíssimo.2

Na época da revelação do Alcorão, Deus desafiou os idó-
latras árabes que duvidavam da providência divina do Alcorão, 
ou que mesmo não duvidando não o seguiam, a compor um 
Alcorão igual, um milagre com: dez suras como as do Livro 
Sagrado, ou: uma só sura; ou ainda: um só versículo similar. 

1 Surata 41:53
2 Surata 34:6
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E eles podiam se unir, todos os homens e gênios, e fazer uma 
força-tarefa!

Foi um desafio para aquela época e permanece para este 
tempo, mesmo que não existam mais os magos da língua, o 
que diminui o grande impacto, porém ainda permanece como 
milagre.

Dissemos anteriormente que o Alcorão é um milagre 
eterno, pois, na era da ciência e da tecnologia, o milagre per-
manece e – não só permanece – se renova. Hoje, o Alcorão 
Sagrado nos revela os milagres científicos, sem os quais ele – o 
Alcorão – já se constitui num milagre que ultrapassa a era dos 
magos da língua para a era dos magos da ciência.

O Sagrado Alcorão nos relata detalhes que existem na 
natureza, porém, na época da revelação do Alcorão, as pessoas 
que liam e memorizavam esses versos não imaginavam que 
carregavam significados além daquilo que se entendia espon-
taneamente das palavras reveladas em língua árabe.

E chegou o dia em que a ciência desvendou as verdades 
de conhecimento brilhante, que está inserido nos versos do 
Alcorão, porém não é o seu principal assunto. Assim, Deus 
revelou parte do que Ele criou no Universo e permitiu que o 
ser humano, com a inteligência que Deus lhe concedeu, desco-
brisse e desenvolvesse as maravilhas que Ele criou.

A seguir, citaremos alguns exemplos entre as centenas 
de descobertas científicas que o Alcorão já havia citado, sendo 
que tais versos, frases ou termos não foram revelados exata-
mente para mencionar tal fato que ocorrerá no futuro e que 
será explicado quando a ciência avançar. Nos exemplos a se-
guir, a pergunta que nos faz entender o sentido do milagre 
científico é: quem revelou a Muhammad (a paz esteja com ele) 
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esses assuntos há aproximadamente 14 séculos? Como um 
homem que vivia no deserto, numa época em que não exis-
tiam pesquisas científicas, e, se existissem, ele não tinha acesso 
a elas, como esse homem recitou versos que tinham indica-
ções sobre informações que seriam descobertas futuramente? 
Quem revelou a ele tais informações? E ressaltamos que os 
exemplos citados aqui são muito poucos em relação aos mais 
de mil fatos científicos que foram citados no Alcorão e expli-
cados por especialistas e cientistas de nossa época.
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UMA VIAGEM NO ESPAÇO

A CONQUISTA DO ESPAÇO

A foto nos mostra um astronauta usando roupas especiais 
equipadas com reservas de oxigênio e que não lhe permitem con-
tato com o meio externo, pois como sabemos, quanto mais alto 
um indíviduo se projeta na atmosfera terrestre, mais o ar se torna 
rarefeito, ficando assim impossibilitado de respirar, o que pode-
ria levá-lo a uma asfixia e morte. Isso já nos foi mostrado pelo 
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Sagrado Alcorão há mais de quatorze séculos atrás, quando disse 
Allah no Sagrado Alcorão: “Então, a quem Allah quer guiar, 
Ele lhe dilatara o peito para o Islam; e a que Allah quer des-
viar (por tal merecer), Ele lhe tornara o peito constrito e 
oprimido, como aquele que se eleva na atmosfera3. Assim, 
Deus cobre de abominação aqueles que se negam a crer”.4

3 Os Estudos científicos modernos provam que quanto mais o homem se 
eleva na atmosfera, mais difícil se torna a sua respiração pelo nariz. Ao alcan-
çar a altitude de 360 m, só poderá respirar pela boca; continuando a se elevar, 
chegará o momento em que será totalmente impossível respirar.
4 Surata 6:125.
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A ORIGEM DO DIA

A escuridão ou as trevas são a origem do Universo, e dessa 
escuridão é dissecada a luz do dia, que assemelha-se ao couro 
quando é dissecado de um animal.
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Allah disse no Alcorão Sagrado: “E é um sinal para eles a 
noite, da qual dissecamos o dia, e então ei-los mergulhados 
em trevas!”.5

E Allah disse no Sagrado Alcorão: “E se lhes abríssemos 
uma porta do céu, e eles seguissem ascendendo a ela, em 
verdade, ainda diriam: nossas vistas apenas turvam-se, ali-
ás, somos um povo enfeitiçado”.6

5 Surata 36:37.
6 Surata 15:14-15.
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O CÉU PROTEGIDO

A atmosfera é a camada que envolve todo o nosso planeta 
e que preserva os seres vivos de radiações provindas do Universo. 
Fornece também elementos químicos, como o oxigênio, o gás 
carbônico, que os seres vivos utilizam em processos para obten-
ção de energia e para o desempenho da vida.

Existem fases de absorção da radiação cósmica através das 
diversas camadas atmosféricas, essa radiação provocaria efeitos 
nocivos aos seres vivos se fossem atingidos por ela. Um exem-
plo comum, que podemos ver em nossos dias é a preocupação 
dos países industrializados com a emissão de gases poluentes que 
estão destruindo a camada de ozônio que existe na atmosfera ter-
restre, ela é a camada que impede que certas radiações cósmicas 
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atinjam os seres vivos, essas radiações seriam responsáveis por 
alguns tipos de câncer de pele que vêm sendo encontrados com 
mais frequência em indivíduos que vivem em regiões do planeta 
onde esta camada é mais delgada ou praticamente já foi destruída.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: E fizemos o céu um teto 
custodiado. E eles, a seus sinais, estão dando de ombros!”.7

7 Surata 21:32.
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O SOL INFLAMADO

Línguas de fogo incandescente se prolongam centenas de 
quilômetros da superfície solar. Isso ocorre devido às explosões 
que ocorrem no sol. No Sagrado Alcorão já encontramos refe-
rência a esses fenômenos: “E fizemos um luzeiro brilhante”.8

As palavras utilizadas em árabe neste versículo são: ‘siraj’ 
aquele ilumina a si mesmo e ‘wahaj’ que são as línguas de fogo 
incandescente. E essa é exatamente a explicação dada pelos cien-
tistas a tais emissões solares, conseguindo explicá-las detalhada-
mente em nossa época.

8 Surata 78:13.
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As palavras utilizadas em árabe neste versículo são: ‘siraj’ 
aquele ilumina a si mesmo e ‘wahaj’ que são as línguas de fogo 
incandescente. E essa é exatamente a explicação dada pelos cien-
tistas a tais emissões solares, conseguindo explicá-las detalhada-
mente em nossa época.

8 Surata 78:13.



20 

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

AS FRAGMENTAÇÕES DO CÉU

Existem grupos de meteoritos de diferentes tamanhos gi-
rando no espaço, e que durante muito tempo as pessoas não acre-
ditaram que pudesse haver tais rochas no espaço, até que o cien-
tista e presidente americano, Thomas Jefferson, desmentiu isso. 
E aqui, os milagres de Deus vão sendo revelados no século do 
conhecimento, através dos versículos do Alcorão.

Disse Allah no Sagrado Alcorão sobre o povo de Ló:
“E quando nossa ordem chegou, reviramos a cidade 

de cima para baixo e fizemos chover sobre ela pedras de 
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sijjil sem interrupção, marcadas junto de teu Senhor, e isso 
não esta distante dos injustos”.9

O Alcorão Sagrado também nomeou como “hassib” os 
fragmentos de rochas (seixos) que penetram na camada atmosfé-
rica e se chocam contra a Terra. 

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Ou estais seguros de 
que Quem está no céu não enviará sobre vós um vento lastra-
do de seixos? Logo sabereis como é a Minha advertência”.10

Também é relatado no Alcorão sobre o estrondo causado 
por grandes rochas que se chocam contra a superfície da Terra. 
Disse Allah, o Altíssimo: “Então, o grito os apanhou ao nascer 
do sol. Então, reviramos a cidade e desencadeamos sobre seus 
habitantes uma chuva de pedras de sijjil”.

9 Surata 11:82-83. 
10 Surata 67:17.
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Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Porém, o estrondo os 
fulminou, ao despontar do sol. Reviramo-la (a cidade) e de-
sencadeamos sobre seus habitantes uma chuva de pedras 
de sijjil”.11

11 Surata 15-73-74.
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A GRANDE ESCURIDÃO DO CÉU

A Terra é envolvida por uma grande escuridão, que abrange 
todo o Universo, e isso foi citado no sagrado Alcorão.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “E se abríssemos uma 
porta do céu, pela qual ascendessem, diriam: Nossos olhos 
foram ofuscados ou fomos mistificados!”. 12

12 Surata 15:14-15.
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PELA NOITE QUE COBRE A LUZ

O sol é tomado pela escuridão do céu por todos os lados.
Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Pelo sol e pelo seu es-

plendor (matinal), pela lua que o segue, pelo dia que o reve-
la, pela escuridão que o encobre”.13

13 Surata 91:1-4.
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AGRUPAMENTOS DE ESTRELAS

Magníficos agrupamentos de constelações aparentam 
estar na abóboda celeste a uma só distância, mas na realidade 
as distâncias entre elas são imensas, como disse Allah no Sa-
grado Alcorão: “E juro pelas posições das estrelas. E, por 
certo, é um magnífico juramento, se soubésseis”.14

E Allah também disse no Sagrado Alcorão: “E, com efei-
to, fizemos no céu constelações e aformoseamo-lo para os 

14 Surata 56:75-76.
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observadores. E custodiamo-lo contra todo demônio maldi-
to. Mas a quem tenta ouvir às ocultas, então, uma evidente 
bólide persegue-o”.15

15 Surata 15:16-18.
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AS NUVENS

As nuvens cúmulo-nimbos começam a se formar quando 
o vento empurra algumas formas menores de nuvens (nuvem cú-
mulo) a uma área onde há sua convergência.



 27

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

AS NUVENS

As nuvens cúmulo-nimbos começam a se formar quando 
o vento empurra algumas formas menores de nuvens (nuvem cú-
mulo) a uma área onde há sua convergência.



28 

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

Pequenas nuvens (nuvem cúmulo) movem-se em direção a 
uma zona de convergência próxima ao horizonte, onde podemos 
ver uma grande nuvem cúmulo-nimbo.16

Empilhamento: Quando as pequenas nuvens juntam-se, 
desenham-se nuvens alongadas. As correntes no centro da nu-
vem são mais fortes que em sua periferia, pois são protegidas 
dos efeitos do resfriamento, assim essa massa interior expande-se 
verticalmente e encontra regiões mais altas e frias da atmosfera, 
que provoca a formação de gotas de água e granizo, quando estas 

16 Clouds and Storms, Ludlam, plate 7.4.
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formações ficam muito pesadas e essas correntes não podem sus-
tentá-las, caem na forma de chuva ou granizo.

A foto de uma nuvem cúmulo-nimbos.17

Os meteorologistas descobriram que estas nuvens cúmulo-
-nimbos, de onde cai o granizo, alcançam a altura de 25.000 a 
30.000 Pés (7,52 a 9,12 Km), como se fossem montanhas.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Não viste que Allah 
impulsa as nuvens, em seguida, junta-as, depois faz delas 
um aglomerado, então tu vês a chuva sair de dentro delas. 
E do céu de montanhas nele formadas de nuvens, Ele faz 

17 A Colour Guided to Clouds, Scorer e Wexler, p.23.
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descer granizo, e com este alcança a quem quer e o desvia 
de quem quer. O fulgor de seu relâmpago quase se vai com 
as vistas. Allah faz alternar a noite e o dia, por certo, há nis-
so lição para os sensatos”.18

18 Surata 24:43-44.
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UMA VIAGEM POR QUEM 
CONHECE O MAR

A ESCURIDÃO DO MAR E OS 
SERES VIVOS QUE NELE VIVEM

A escuridão no fundo do mar faz com que os submarinos 
utilizem as lanternas, mesmo durante o dia.
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A absorção das variadas ondas de luz que têm origem no 
sol, atravessam as nuvens da atmosfera terrestre, depois atraves-
sando as ondas da superfície do mar e abaixo delas as ondas inter-
nas onde os diversos tons de luz são absorvidos pouco a pouco, 
até que a luz se torne totalmente ausente no fundo do mar, e uma 
escuridão profunda torna-se presente. Esse tipo de mar foi desco-
berto recentemente pelo cientista francês Jacques-Yves Cousteau 
(1910 – 1997), que pode comparar sua descoberta ao que Allah, o 
Altíssimo, disse no Sagrado Alcorão:
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“Ou são como trevas em um mar profundo, enco-
brem-no ondas, por cima das quais há outras ondas, por 
cima destas há nuvens, escuridões umas por cima das ou-
tras. Quando alguém faz sair sua mão quase não a vê. E 
aquele a quem Allah não dá luz, jamais terá luz”.19

Peixe luminoso na escuridão do mar profundo, onde há au-
sência de luz.

19 Surata 24:40.
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O FOGO SOB A ÁGUA

A natureza promove uma fenda incandescente no fundo 
do Oceano Atlântico, da qual é expelido um material ígneo que se 
origina do interior da Terra, descoberto recentemente através de 
pesquisas realizadas por veículos submarinos, sendo que anterior-
mente a esta descoberta não se admitia a existência de material 
ígneo no mar. Assim também, essa realidade é citada no Sagrado 
Alcorão: “Quando os mares se incandescerem”. 20

20 Surata 81:6
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E disse Allah no Sagrado Alcorão: “E pelo mar incan-
descente”. 21. E o Profeta Muhammad (que a paz de Allah esteja 
sobre ele) disse: “abaixo do mar há fogo e abaixo do fogo há 
mar”.22

21 Surata 52:6
22 Abu Daud.
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O CONGLOMERADO OCEÂNICO

A foto mostra dois blocos oceânicos diferentes e entre eles 
um obstáculo e a separação, não deixando um bloco oceânico se 
misturar com o outro, e esta separação foi descoberta depois de 
ter sido fotografada com dispositivos infravermelhos nos últimos 
anos. E isto nos foi revelado no Sagrado Alcorão há quatorze 
séculos atrás.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Liberamos os dois 
mares para que se deparem. Entre ambos há uma barreira, 
para que nenhum dos dois cometa transgressão”.23

23 Surata 55:19-20.
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ZONA DE CONFLUÊNCIA

Fotos realizadas por satélite em órbita terrestre mostram 
que existe zona de confluência entre o rio e o mar, onde existe 
uma zona azul que é o intervalo e a separação entre os dois. E isto 
nos foi revelado no Sagrado Alcorão.

Em diagrama desenvolvido recentemente, através de avan-
çados equipamentos para a aferição da temperatura, salinidade, 
densidade, solubilidade do oxigênio, etc. foi detectada uma zona 
de separação entre a água do rio e a água do mar.
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Essa evidência foi demonstrada a mais de quatorze séculos 
atrás quando Allah revelou ao Seu Mensageiro (que a paz de Allah 
esteja sobre ele) no Sagrado Alcorão: “Allah foi quem estabe-
leceu as duas massas de água, uma é doce e saborosa e a 
outra é salgada e amarga. E estabeleceu entre ambas uma 
linha divisória e uma barreira intransponível”. 24

24 Surata 25:53.
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CONHECIMENTO DA TERRA

A TERRA COM UMA FENDA

Uma grande fenda ou rachadura se prolonga nas profun-
dezas do Oceano Atlântico, Índico e Pacífico, esta clara realidade 
foi citada por Allah no Sagrado Alcorão há quatorze séculos atrás.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Pelo céu que propor-
ciona a volta da chuva. E pela terra, que se fende, por certo 
(este Alcorão) é um dito decisivo”.25

25 Surata 86:11-13.
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AS MONTANHAS COM ESTACAS

O iceberg flutua sobre a superfície da água e, como se sabe, 
sua base estende-se muito abaixo da superfície da água, sendo 
muito maior do que a porção visível.
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Um livro intitulado Earth (Terra) é uma referência básica 
em muitas universidades em todo o mundo. Um de seus autores 
é o professor emérito Frank Press. Ele participou como consul-
tor científico durante o governo americano do presidente Jimmy 
Carter, e durante 12 anos foi o presidente da National Acade-
my of  Sciences, em Washington. Em seu livro, ele afirma que as 
montanhas têm profundas raízes26 sob a superfície terrestre como 
pinos ou estacas afixados abaixo do que delas podemos ver.

A figura nos mostra a planta da estrutura e elementos da 
montanha que está fixada sobre a superfície da Terra.

26 Earth, Press e Siever, p. 435. Também veja em Earth Science, Tarbuck e 
Lutgens, p. 157.
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A figura mostra diversas cadeias de montanhas sobre a ter-
ra e o aprofundamento de sua base sob elas.

E disse Allah no Sagrado Alcorão: “Acaso, não fizemos 
da Terra um leito, e das montanhas, estacas?”27

27 Surata 78:6-7.
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A LOCALIZAÇÃO MAIS BAIXA 
SOBRE A TERRA

O Mar Morto é conhecido como o ponto mais baixo da 
Terra. Isso foi confirmado através de pesquisa geológicas. A re-
gião do Vale da Jordânia é indicada como a mais baixa região do 
globo terrestre, localiza-se a 395 m abaixo do Mar Mediterrâneo, 
onde a história e o Sagrado Alcorão nos confirmam o fato de 
uma grande batalha realizada nessa região entre os persas e os 
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romanos. O Sagrado Alcorão menciona essa região como a mais 
baixa da Terra.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Alif, Lam, Mim. Os 
romanos foram derrotados na terra mais próxima, porém, 
depois de sua derrota, vencerão, dentro de alguns anos. De 
Allah é a ordem do passado e do futuro. E, nesse dia, os 
crentes se alegrarão”.28

Antigamente, a maioria das exegeses do Alcorão Sagrado 
cita que “adna” significa “mais próxima”. Entre os eruditos mu-
çulmanos, há quem explica: a terra dos romanos mais próxima 
dos persas. Outros disseram: em relação a Makkah. Enfim, exis-
tem termos no Alcorão que são interpretados de várias formas 
para explicar a revelação e o significado. E na atualidade, muitos 
pesquisadores encontraram um novo sentido científico para o 
termo “adna”, sem que este anule as interpretações antigas: a terra 
mais baixa. 

Sabemos que isso, naturalmente, não é aceito pelos que 
acusam os muçulmanos de exagerarem na interpretação, porém, 
esta descoberta científica, quando adicionada a outras centenas de 
descobertas que formam a matéria do milagre científico, tornam 
o assunto absolutamente aceitável e comprovado. 

28 Surata 30:1-4.
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AS CORES DAS MONTANHAS 
 E ROCHAS

As cores das montanhas e rochas são diferentes e maravi-
lhosas, e já foi confirmado que a água toma parte na formação 
destas cores. Quando as rochas se encontram ainda em seu estado 
líquido (pois são provenientes do material ígneo que se encontra 
no interior da Terra) e recebem em seu resfriamento as águas da 
chuva ou de algum lençol freático e as diferentes condições da 
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pressão atmosférica, esses fatores acabam por determinar suas 
diferentes cores no seu estado sólido, como confirma o Sagrado 
Alcorão.

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Não viste que Allah 
faz descer do céu água, e com ela fazemos sair frutos de 
cores variadas, e que entre as montanhas há as de extratos 
brancos e vermelhos de cores variadas, e as que são nigér-
rimas como corvos, e que dentre os homens e os animais e 
os rebanhos há também os de cores variadas. Apenas os sá-
bios, dentre os Seus servos, temem a Allah. Por certo, Allah 
é Poderoso, Perdoador”.29

29 Surata 35:27-28.
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O DESERTO DA PENÍNSULA 
ARÁBICA

Grande parte da Península Arábica possui um clima desérti-
co, não havendo plantação alguma, mas estudos atuais confirmam 
que o deserto da Península Arábica era um lugar fértil e voltará a 
ser novamente um lugar fértil pela consequência da modificação 
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da temperatura mundial. Esse fato também representa um mila-
gre científico porque a esse respeito o Profeta Muhammad (que a 
paz esteja com ele) disse: “Não chegará a hora do Juízo antes 
que a Península Arábica volte a ser fertilmente plantada e 
com correntezas de rios, como era”.
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OS SERES VIVOS

O MOSQUITO

O mosquito é um inseto que digere o alimento fora de seu 
organismo, liberando uma substância que dissolve a comida antes 
que esta seja por ele ingerida, e se ele tomar do homem algum 
alimento, jamais poderá devolvê-lo à sua forma original, e isto foi 
revelado no Sagrado Alcorão, depois de mostrar a incapacidade 
das criaturas para criarem este mosquito.
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Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Ó humanos, eis um 
exemplo; escutai-o, pois: Aqueles que invocais, em vez de 
Deus, jamais poderiam criar uma mosca; ainda que para 
isso se juntassem todos. E se a mosca lhes arrebatasse 
algo, não poderiam tira-lo dela, porque tanto o solicitador 
como o solicitado, são impotentes. Eles não estimam a 
Allah como se deve estimar a Ele. Por certo, Allah é Forte, 
Poderosíssimo”.30

30 Surata 22:73-74.
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O CACHORRO É AUSENTE DE 
GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

Foi confirmado por veterinários que o único meio que o ca-
chorro tem para se livrar dos efeitos das altas temperaturas é arque-
jando, isso ocorre porque sua pele não tem glândulas sudoríparas, 
ao contrário de outros animais, como os gatos, que se livram do 
calor através das glândulas para a transpiração em seu couro. Assim 
Allah disse no Sagrado Alcorão: “A exemplo do cão, que se o 
acossas arqueja e se o deixas, assim mesmo, arqueja”.31

31 Surata 7:176.
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O LEITE EXTRAÍDO DENTRE O 
QUIMO (FARTH) E O SANGUE

É nos vasos do intestino delgado que os elementos cons-
tituintes dos alimentos são absorvidos. Quando o bolo alimentar 
é ingerido, sua digestão já começa na própria boca, através da 
liberação de enzimas da saliva e também através da mastigação, 
assim quando este bolo alimentar já parcialmente digerido alcança 
o estômago, ele passa por uma nova transformação na presença 
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do suco gástrico, que contém ácido e enzimas. Neste estágio, o 
bolo alimentar adquire um aspecto “de caldo” e é denominado 
quimo (farth, em árabe), esse quimo é rico em gorduras, vitaminas, 
açúcares, compostos ferrosos, proteínas e inúmeras outras subs-
tâncias, que ainda não se encontram com as características ideais 
para serem absorvidas pelo organismo. Então, após a sua saída do 
estômago entram no duodeno, onde recebem secreções do fígado 
e do pâncreas, que contêm elementos (enzimas) que irão fracio-
nar ainda mais estas substâncias que estão no quimo, tornando-as 
passíveis de serem absorvidas no intestino delgado, onde existem 
paredes repletas de microvilosidades, é aí que as substâncias do 
quimo serão difundidas e carreadas para a circulação sanguínea. 
Estes elementos lá absorvidos são levados pela circulação sanguí-
nea a todo o organismo, onde alcançam as glândulas mamárias, 
que em um processo de síntese produzem um puríssimo leite que 
contém anticorpos, açúcares e gorduras.

Assim, Allah nos diz no Sagrado Alcorão, que a partir deste 
sedimento, o quimo, é extraído um leite puríssimo: “E, por cer-
to, há nos rebanhos lição para vós, damo-vos de beber do 
que há em seus ventres, entre sedimentos (farth) e sangue, 
leite puro, suave para quem o bebe”. 32

32 Surata 16:66.
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O PERÍODO MÍNIMO  
DE GESTAÇÃO

O período de desmama completo é determinado no Sa-
grado Alcorão em dois anos, ou seja, em 24 meses. E o período 
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mínimo de gestação é de seis meses, depois do qual se sabe que a 
criança já está completamente formada, assim entre a concepção 
e a ablactação há um período de 30 meses.

Novamente, isso está de acordo com as mais recentes 
descobertas científicas. O tempo médio é 280 dias, ou seja, dez 
vezes o período menstrual. O tempo máximo de amamentação 
(dois anos) está novamente de acordo com o tempo de comple-
mentação da primeira dentição. Os incisivos inferiores centrais 
decíduos aparecem entre o sexto e o nono mês de vida; então 
aparecem os outros incisivos até o aparecimento dos caninos. Os 
segundos molares aparecem aos 24 meses, e com eles a criança 
tem a dentição decídua completa. A natureza, nesta altura espe-
ra que ela mastigue e seja independente do leite materno. Po-
demos acrescentar, ainda, que da amamentação depende todo o 
correto desenvolvimento do sistema estomatognático: cavidades 
nasais, respiração, correta deglutição, fonação e desenvolvimen-
to muscular da região facial. Assim, chegamos a esta conclusão 
quando Allah nos diz no Sagrado Alcorão, nos versículos: “E 
recomendamos ao homem benevolência para com os seus 
pais. Com dores, sua mãe o carrega durante a sua gestação 
e, posteriormente, sofre as dores do seu parto. E de sua con-
cepção até a sua ablactação há um espaço de trinta meses, 
quando alcança a puberdade e, depois, ao atingir quarenta 
anos, diz: Ó Senhor meu, inspira-me, para agradecer-Te as 
mercês com que me agraciaste, a mim e aos meus pais, para 
praticar o bem que Te compraz, e faze com que minha prole 
seja virtuosa. Em verdade, arrependo-me a Ti, e me con-
to entre os muçulmanos” 

33, e também disse Allah: “As mães 
amamentarão os seus filhos durante dois anos inteiros, aos 
quais desejarem completar a lactação, devendo o pai mantê-

33 Surata 46:15.
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-las e vesti-las equitativamente. Ninguém é obrigado a fazer 
mais do que está ao seu alcance. Nenhuma mãe será preju-
dicada por causa de seu filho, nem o pai, por causa de seu 
filho. O herdeiro do pai tem as mesmas obrigações; porém, 
se ambos, de comum acordo e consulta mútua, desejarem 
a desmama antes do prazo estabelecido, não serão recrimi-
nados. Se preferirdes tomar uma ama para os vossos filhos, 
não sereis recriminados, sempre que pagueis, estritamente, 
o que tiverdes prometido. Temei a Allah e sabei que Ele do 
que fazeis e Onividente” 

34, e também disse Allah: “E reco-
mendamos ao ser humano benevolência para com os seus 
pais. Sua mãe o carregou, com fraqueza sobre fraqueza, e 
sua desmama é aos dois anos. (E lhe dizemos): Agradece a 
Mim e aos teus pais, a Mim será o retorno”.35

34 Surata 2:233. 
35 Surata 31:14.
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DO QUE SE FORMA O FETO

Na antiguidade, a humanidade acreditava que o feto se for-
mava a partir do sangue da menstruação, esta crença ofuscou a 
humanidade até o século XVI.

O desenvolvimento embrionário humano possui várias fa-
ses. A fase da fecundação, onde o espermatozoide (esperma) fe-
cunda o óvulo, no útero materno; assim, surge o embrião humano, 
que se agarra à parede uterina, e ali se desenvolve; o embrião agora 
é designado feto. Os ossos são desenvolvidos sobre matrizes carti-
laginosas e fibrosas, as células que envolvem estas matrizes também 
passam por uma diferenciação e dão origem ao tecido muscular 
(carne).



 57

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

DO QUE SE FORMA O FETO

Na antiguidade, a humanidade acreditava que o feto se for-
mava a partir do sangue da menstruação, esta crença ofuscou a 
humanidade até o século XVI.

O desenvolvimento embrionário humano possui várias fa-
ses. A fase da fecundação, onde o espermatozoide (esperma) fe-
cunda o óvulo, no útero materno; assim, surge o embrião humano, 
que se agarra à parede uterina, e ali se desenvolve; o embrião agora 
é designado feto. Os ossos são desenvolvidos sobre matrizes carti-
laginosas e fibrosas, as células que envolvem estas matrizes também 
passam por uma diferenciação e dão origem ao tecido muscular 
(carne).



58 

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

Disse Allah no Sagrado Alcorão: “Criamos o homem de 
essência de barro. Em seguida, fizemo-lo uma gota de esper-
ma, que inserimos em um lugar seguro. Então, convertemos 
a gota de esperma em algo que se agarra, transformamos 
esse algo em feto e convertemos o feto em ossos; depois, re-
vestimos os ossos de carne; então, o desenvolvemos em outra 
criatura. Bendito seja Deus, Criador por excelência”.36

E eis um dito do Profeta (que a paz esteja com ele) que se 
junta ao versículo alcorânico acima, especificando os períodos da 
gestação humana: “Em verdade, qualquer um de vocês é con-
formado no útero de sua mãe quarenta dias em esperma, e 
depois é transformado em um coágulo (alaqah) permane-
cendo assim o mesmo período (40 dias), e depois é transfor-
mado em ‘uma substância mastigada’ (mudghah) permane-
cendo assim o mesmo período (40 dias), depois é enviado 
sobre ele um anjo que lhe assopra o espírito, e lhe decreta 
quatro questões: o seu sustento, o seu tempo de vida, os 
seus atos e se será um desventurado ou venturoso...”37

Com isso é confirmada a vida real do feto após 120 dias de 
sua fecundação no útero materno.

36 Surata 23:12-14.
37 Bukhari e Muslim.
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DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS

“Detectada no final da década de 1970, a AIDS se configu-
rou rapidamente como uma das maiores ameaças à saúde pública 
no século XX. A grande capacidade de contágio, a elevada taxa 
de mortalidade e um quadro clínico arrasador fizeram desse mal 
um dos mais graves problemas sanitários e sociais que o homem 
moderno tem a enfrentar.

A AIDS (sigla de acquired immune deficiency syndrom, ou 
síndrome de imunodeficiência adquirida) é provocada por uma 
infecção virótica que danifica o sistema imunológico humano. Em 
consequência, todo o organismo fica exposto a outras infecções, 
como a pneumocistose (forma de pneumonia rara que acomete 
também recém-nascidos debilitados), infecções cerebrais, diarreia 
persistente e herpes ou ainda certas variedades de câncer (como o 
sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer de pele).

O vírus é transmitido através dos fluídos corpóreos, parti-
cularmente o sangue e o sêmen. Assim, o contato social com o 
soro-positivo não configura risco de contágio. Por outro lado, a 
pessoa que ignora estar contaminada pode transmitir a doença. A 
situação de risco mais importante é a relação sexual, especialmen-
te a anal, pois a mucosa do reto é mais frágil que a da vagina e se 
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rompe facilmente durante o coito, abrindo caminho à entrada do 
vírus na corrente sanguínea”.38

A promiscuidade entre os indivíduos heterossexuais e ho-
mossexuais, que buscam uma infinidade de parceiros para terem 
suas relações sexuais tem causado uma profunda preocupação em 
relação a disseminação dessa tão maléfica doença à humanidade.

Ibn ‘Umar relatou, que o Profeta (que a paz esteja com ele) 
disse: “Não há um povo em que se espalha a obscenidade, e 
que cometam esse ato sem qualquer tipo de restrição, a não 
ser que Deus espalhe entre eles pragas transmissíveis e as 
dores que não eram contadas entre seus antepassados”.39

38 Enciclopédia Britânica do Brasil Publicações Ltda.
39 Ibn Majah e Baihaqui.

 61

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

A IMPORTÂNCIA DA 
HIGIENIZAÇÃO BUCAL

A placa bacteriana se forma na boca sobre a superfície 
dental. Pesquisas científicas nos mostram que ela é responsável 
pelas cáries dentais e pelas doenças gengivais. Ela é composta 
por uma infinitude de microrganismos, que não podem ser vis-
tos a olho nu, pesquisas científicas determinam que existam a 
cada grama desta placa bacteriana em torno de 100 milhões de 
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microrganismos. Mesmo após uma boa higienização bucal, estes 
microrganismos continuam sua proliferação na cavidade bucal, 
por isso é apregoado pelos dentistas que as higienizações sejam 
feitas várias vezes durante o dia, principalmente após a ingestão 
de algum alimento. Em nosso mundo moderno, a atenção às téc-
nicas de higienização foram desenvolvidas pela ciência apenas na 
década de 60, do século passado. E o Islam já as incentivava há 
mais de quatorze séculos atrás.

Por isso, o Profeta (que a paz esteja com ele) nos aconse-
lhou a sempre usar o “siwak” (um tipo escova dental usada na 
época do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele), e que 
ainda é usada em nossos tempos) no jejum e no desjejum, antes 
de dormir e após acordar e a cada oração e ablução. O Profeta 
disse: “é uma purificação bucal e satisfação para Deus”, e também 
disse: “se não fosse uma dificuldade para minha nação eu os obri-
garia a usarem o “siwak” a cada oração” (todo crente muçulmano 
deve realizar cinco orações obrigatórias diariamente), assim, com 
estas palavras, o Profeta (que a paz esteja com ele) nos aconse-
lhou a escovarmos nossos dentes cinco vezes ao dia.
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A REGIÃO FRONTAL  
DO CRÂNIO HUMANO

No cérebro humano, o lóbulo frontal é considerado o 
maior lóbulo do cérebro, se encontra atrás do osso frontal 
ou fronte, no Sagrado Alcorão é designado como “nássiah” 
(topete).
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Esta área do cérebro é a responsável pelo planejamento e 
a motivação das ações do indivíduo, nela é determinado o seu 
bom ou mau comportamento. É uma área de extrema impor-
tância ao cérebro, pois ela determina ao homem a capacidade 
de recolher e analisar o conhecimento adquirido, a seleção das 
palavras está sob seu controle, assim, essa região é apontada 
como responsável pela origem do que é certo ou errado, ver-
dade ou mentira.

Assim, Allah nos diz no Sagrado Alcorão: “Ignora, 
acaso, que Deus o observa? Qual! Em verdade, se não se 
contiver, agarrá-lo-emos pelo topete, topete de mentiras e 
pecados”.40

AS ARTICULAÇÕES DO  
CORPO HUMANO

O mensageiro de Allah (que a paz esteja com ele) disse: 
“Todo ser humano foi criado com trezentos e sessenta arti-
culações. Assim, quem engrandecer a Allah (Allahu Akbar), 
e louvar a Allah (al hamdu lillah), e unificar a Allah (la ilaha 
illallah), e glorificar a Allah (subhanallah), e pedir perdão a 
Allah (asstaghfirullah), e tirar uma pedra do caminho das 
pessoas, ou um espinho ou um osso do caminho das pes-
soas, e ordenar um bem, ou proibir um mal, pela quantia 

40 Surata 96:14-16.
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destas trezentos e sessenta articulações, estará neste dia, 
andando afastado do fogo do Inferno”.41

É considerada uma articulação a união entre dois ossos, 
ou osso e cartilagem, ou duas cartilagens em qualquer parte do 
corpo humano, se houver entre os dois uma divisão. Este cri-
tério está de acordo com a língua árabe proferida pelo profeta 
Muhammad (que a paz esteja com ele) e está de acordo com a 
explicação científica atual. A partir desta consideração, o total 
de articulações, segundo os cientistas é de 360, contados da 
seguinte forma:

CONTAGEM GERAL

1 – Articulações do crânio 86

2 – Articulações da garganta 6

3 – Articulações do tórax 66

4 – Articulações da coluna vertebral e da pelvis (bacia) 76

5 – Extremidades superiores: 32 x 2 = 64 64

6 – Extremidades inferiores: 31 x 2 = 62 62

Número total de articulações: 360

41 Narrado por Musslim.
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O Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) disse que 
o número de articulações do corpo humano é de 360, ainda que 
naquele tempo fosse impossível saber tal informação, já que a 
maior parte das articulações são pequenas e complicadas e não 
podem ser vistas a olho nu. Sua quantidade só foi descoberta com 
o desenvolvimento da anatomia e da histologia.

O Profeta (que a paz esteja com ele) assinalou o número de 
articulações há quatorze séculos, concordando exatamente com o 
resultado da anatomia moderna. Deste modo, se faz evidente um 
novo sinal da autenticidade da revelação divina do Alcorão e da 
profecia de Muhammad (que a paz esteja com ele), pois nenhum 
ser humano poderia descobrir isto na época da profecia.

E assim se esclarece mais um milagre dos milagres científi-
cos no Alcorao e na tradição profética de Muhammad (que a paz 
esteja com ele), centenas de informações, sinais e milagres cujo 
domínio era impossível na época da profecia.42

42 https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-
-Sciences/326-Miracles-in-an-interview-joints
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O CÓCCIX 

O cóccix é o último osso 
da coluna vertebral. Foi mencio-
-nado, em vários hadiths, que este 
osso é a origem dos humanos e a 
semente pela qual eles serão res-
suscitados no Dia do Juízo Final. 
Também é narrado que esta par-
te não se decompõe na terra.

1 – Abu Huraira relatou 
que o Profeta (que a paz esteja 
sobre ele) disse: 

“Todo filho de Adão 
será comido pela terra exceto 
o cóccix do qual ele foi criado 
e do qual será ressuscitado”.43

2 – Também foi relatado por Abu Huraira, que o Profeta 
(que a paz esteja com ele) disse: “Há um osso no filho de Adão 
que a terra nunca comerá”. Perguntaram: “Qual deles?”. O 
Profeta respondeu: “É o cóccix”.44

43 Relatado por Al Bukhari, Annassaí, Abu Daud, Ibn Majah e Ahmad. 
44 Relatado por Al Bukhari e Malik.
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Os hadiths anteriores são claros e contém os seguintes fatos: 

1 – Os humanos são criados a partir do cóccix. 

2 – O cóccix não se decompõe na terra. 

3 – No Dia do Juízo a ressurreição começará a partir do 
osso cóccix.
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Médicos apontam que o cóccix possui as células mães 
para todos os tecidos do organismo humano:

Após a criação e formação do feto a partir da linha pri-
mitiva e nó primitivo, que localizam-se na última vértebra do 
sacro (o cóccix) e mantém suas características. Se estes forem 
removidos de alguma forma, começarão a crescer similarmen-
te ao crescimento do feto e darão ao feto um tumor (teratom) 
caracterizado por um feto defeituoso com órgãos formados 
(mãos e pés com unhas). Portanto, o sacro contém células 
mães que provam o que o profeta (que a paz de Deus esteja 
com ele) disse sobre a ressurreição dos humanos pelo cóccix 
no dia do Juízo Final.

Portanto, os humanos podem ser recriados pelo cóccix 
graças ao nó primitivo e linha primitiva contidas nele. O cóc-
cix contém a linha primitiva e o nó primitivo que são capazes 
de crescer originando as três camadas que darão origem ao 
feto: ectoderma, mesoderma e endoderma que formarão to-
dos os órgãos, como o cirurgião demonstrou previamente ao 
abrir o tumor mencionado que formou órgãos bem formados, 
tais como dentes e cabelo.

Uma das pesquisas mais famosas provou que o cóccix 
não se decompõe foi a pesquisa feita pelo cientista alemão 
Hans Spemann. Após ter feito seus experimentos baseado 
na linha primitiva e nó primitivo, certificou-se de que estes 
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organizam a criação do feto, então decidiu chamá-los de “or-
ganizadores primários”. Ele cortou uma parte de um feto e a 
implantou em outro no primeiro estágio embrionário (3ª a 4ª 
semana). Como resultado, formou-se um segundo feto no cor-
po do hospedeiro devido à influência e organização exercida 
pelas células localizadas ao redor das células do hospedeiro no 
implante. O cientista alemão iniciou suas pesquisas nos anfí-
bios. A implantação do corte dos organizadores primários foi 
em outro feto da mesma idade debaixo da camada do “epiblas-
to” e surgiu um segundo disco embrionário. Em 1931, quando 
Spemann triturou os organizadores primários e os implantou, 
o esmagamento não afetou o experimento, mais uma vez um 
segundo disco embrionário cresceu. Em 1933, Spemann e ou-
tros cientistas conduziram o mesmo experimento, mas desta 
vez os organizadores primários foram fervidos mostrando que 
as células não foram afetadas. Em 1935, Spemann ganhou o 
Prêmio Nobel pelo seu descobrimento sobre os organizadores 
primários. 

O Dr. Othman Al Jilane e o Sheikh Abdul Majid Azza-
nadani realizaram alguns experimentos no mês de Ramadan de 
1423 d.H (novembro de 2002 d.C.) na casa do Sheikh Azzana-
dani em Sanaa (Iêmen).
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Uma de duas vértebras de 5 cóccix foram queimadas nas 
pedras utilizando uma pistola de gás por 10 minutos até que 
ocorra a combustão total (os ossos ficaram vermelhos e depois 
pretos). Colocaram as peças carbonizadas em caixas esterili-
zadas e as levaram ao mais famoso laboratório de Sanaa (Al 
Olaki laboratory). O Dr. Al Olaki, professor de histologia e 
patologia na Universidade de Sanaa, analisou as partes e des-
cobriu que as células não foram queimadas e sobreviveram 
ao fogo (apenas os músculos, tecidos adiposos e células da 
medula óssea foram queimadas enquanto as células ósseas dos 
cóccix não foram afetadas).45

45 Resumo do trabalho de pesquisa apresentado pelo Dr. Othman Al Jilani 
na 7ª Conferência sobre Milagres Científicos no Alcorão e na Sunnah (Dubai, 
2004).
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O SENTIMENTO DA DOR NA 
MEDICINA E NO ALCORÃO

Antes da era dos descobrimentos científicos, comu-

mente se acreditava que a totalidade do corpo humano podia 

sentir a dor. Não se sabia que na pele existem terminações 

neurotransmissoras de sentimentos e dor.

O Dr. Heads S. classificou a sensibilidade da pele em 

dois grupos: O epicrítico, dedicado ao sentido do tato ligeiro 

e ao sentimento de leve calor. O protopático, dedicado à dor e 

à mudança drástica de temperatura. Cada uma destas catego-

rias funciona com diferentes unidades neuronais. Assim mes-

mo, existem células especializadas na retenção das mudanças 

ambientais (receptores). Estes receptores se classificam em 

quatro classes:

• Células influenciadas pelo ambiente exterior (recep-

tores exteriores), dedicadas ao sentido do tato e que 

contém os corpúsculos de Meissner e corpúsculos 

de Merkel.
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• Os terminais dos bulbos Krause, dedicadas a sentir 

o frio.

• Cilindros de Ruffini, especializadas em detectar as 

mudanças de temperatura relacionadas com o calor.

• Terminais neurotransmissores de dor e calor. 

Pesquisas têm demonstrado que uma pessoa cuja pele 

tem sido completamente queimada não sente muito sofri-

mento devido a deterioração dos neurotransmissores da dor, 

diferente das queimaduras de segundo grau que causam mui-

ta dor já que se estimulam os terminais dos neurônios des-

cobertos. Assim mesmo, os anatomistas confirmam que o 

interior dos intestinos delgados não têm receptores sensíveis 

ainda que, sem dúvida, se encontram em grande quantidade 

entre o peritônio parietal e a capa externa dos intestinos. Tal 

área contem grande número de corpúsculos chamados “Pas-

sini”. O tamanho do peritônio parietal é de 20400 centime-

tros cúbicos, superfície similar ao da capa externa da pele. 

Os receptores da dor e as demais unidades sensíveis que se 

encontram nos intestinos são parecidos com os encontrados 

na pele.

Deus, Altíssimo seja, nos esclarece no Alcorão Sagra-

do, que a pele é a parte que receberá o castigo, o que quer 

dizer que há uma conexão entre a pele e o sentimento de dor. 
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O versículo do Alcorão nos disse também que quando a pele 

é queimada e perde sua estrutura e sua função, o homem não 

pode sentir a dor. Então, reporá tal pele com outra de estru-

tura e função completas, onde os terminais dos neurônios 

– que sensíveis ao calor e à dor das queimaduras – voltam a 

exercer seu papel, fazendo este indivíduo sentir o castigo do 

Fogo. 

No Alcorão, lemos: “Aqueles que negaram os Nos-

sos versículos revelados a Muhammad, iremos introdu-

zi-los na Última Vida no Fogo que os consumirá. Toda 

vez que suas peles se queimarem iremos recompô-las 

e assim terão uma nova pele para experimentarem a 

dor do sofrimento. Allah é Majestoso em Seu reino, não 

há nada do que Ele é incapaz. Ele é o Sábio em Suas 

ações”.46

Ao ouvir este verso, o Dr. Tagatat Tejasen, um cientista 

tailandês no campo da anatomia, considerou isso um milagre. 

Esse verso do Alcorão claramente descreve a dor da punição 

para aqueles que não creem. Porém, substituir a pele com 

pele nova cada vez que esta for queimada para sentir a dor 

do sofrimento demonstra que o verso informa sobre algo 

impossível de ser conhecido na época de sua revelação, há 

14 séculos. Apenas com o desenvolvimento da tecnologia, 

46 Surata 4:56. 

 75

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

hoje sabemos que não se sente mais dor se a queimadura for 

muito profunda e chegar à camada subcutânea, o que revela 

mais um exemplo de milagre científico.47

47 Resumo do artigo do Dr. Salim Abdullah Al Mahmud.



 75

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

hoje sabemos que não se sente mais dor se a queimadura for 

muito profunda e chegar à camada subcutânea, o que revela 

mais um exemplo de milagre científico.47

47 Resumo do artigo do Dr. Salim Abdullah Al Mahmud.



76 

OS MILAGRES CIENTÍFICOS

CONCLUSÃO

Este foi um resumo de mais um aspecto dos milagres 
do Alcorão Sagrado, considerado pelos muçulmanos a Pala-
vra de Deus revelada ao Profeta Muhammad (que a paz esteja 
com ele). O milagre pode não ser aceito em todos os versos 
citados, porém, uma coisa é certa: a existência de várias indi-
cações e referências sobre o assunto faz do milagre científico 
uma evidência incontestável. São mais de 1.200 versos e ditos 
do Profeta (que a paz esteja com ele) que geraram estudos e 
pesquisas para determinar a autenticidade ou falsidade de tais 
alegações. A pergunta que se faz para quem nega a existência 
desse milagre como evidência da origem divina do Alcorão é: 
entre 1.200 indicações de milagre, quantas são suficientes para 
ser comprovado com exatidão que o Alcorão é revelação?! Se 
apenas um versículo entre 1.200 versículos estiver claro e evi-
denciar tal alegação creio que já basta.

Para concluir, não podemos deixar de citar dois belíssi-
mos versos do Alcorão Sagrado que convidam o ser humano 
a refletir sobre a revelação de Allah e suas evidências científicas:
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Disse Allah, O Altíssimo, no Sagrado 
Alcorão: 

“E serão fixados Nossos versos para eles no 
horizonte e em suas almas, até que sejam claros 
a eles que isso é a verdade”.48

E disse, também: 

“E os que foram agraciados com a sabedoria 
sabem que o que te foi revelado, por teu Senhor, 
é a verdade, e que isso conduz à senda do 
Poderoso, Laudabilíssimo”.49

48 Surata 41:53.
49 Surata 34:6.
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