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O Índice:  

tema principal  

O monoteísmo no livro sagrado (Antigo 

testamento) 

O monoteísmo no livro sagrado (Novo 

testamento) 

O monoteísmo no nobre Alcorão 

Conclusão: 

Últimas considerações  

Escrituras e outras obras ou trabalho do escritor. 

Perguntas antes da leitura 

1-Qual é o objetivo desta mensagem única? 

2-O que é que o livro sagrado (Bíblia) diz? 

3-O que é que o nobre Alcorão diz? 

4-Qual é o seu ponto de vista sobre o assunto? 
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O TEMA PRINCIPAL: 

 Depois da criação de Adão, levou-se a 

mensagem única e original para as pessoas 

através da história da humanidade, a fim de 

recordar as pessoas através desta mensagem e 

devolve-las para a senda reta, Jesus e 

Muhammad (que a paz e a bênção de Allah 

estejam com eles), tiveram a missão de faze-la 

chegar: 

O verdadeiro Deus somente é único, adorai-O. 

 O Verdadeiro Deus e o único (Criador) é aquele 

que merece ser adorado. 

Para a propagação do monoteísmo enviou: 

1-Noé: Deus é único, adorai-O 

2-Abrão: Deus é único, adorai-O 

3-Moisés: Deus é único, adorai-O 

4-Jesus: Deus é único, adorai-O 
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 Na verdade, Deus enviou o melhor grupo de 

mensageiros, aquele que conhecemos e o que 

não conhecemos, com o objetivo de cumprir 

várias obrigações, entre elas: 

1-Fazer chegar a revelação divina e divulgar para 

os seus povos e os seus seguidores; 

2-Ensinar as pessoas o monoteísmo e a 

sinceridade na adoração a Deus; 

3-Ensinar as pessoas os bons modos verbais, e 

práticas para que as pessoas sigam seus 

exemplos no caminho para Deus; 

4-Guiar os seus seguidores ao temor a Deus e à 

obediência seguindo suas orientações; 

5-Ensinar aos seus seguidores regras da religião 

e um nobre comportamento. 

6-Guiar os malfeitores e os politeístas, os que 

adoram outros deuses além de Deus único. 

7-Informar às pessoas que elas serão 

ressuscitadas depois das suas mortes, e 

prestarão contas no dia de ressurreição segundo 
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as suas ações, neste contexto, quem crer em 

Deus único e praticar boas ações será 

recompensado com o paraíso, e quem associa-lo 

com outras divindades e desobedece-lo, o inferno 

será o seu aposento. 

Na verdade, estes Profetas e  Mensageiros foram 

criados e enviados por Deus único, somente Ele. 

 De certeza, o universo e tudo que nele existe 

articulam a existência de Deus, o Criador, e 

testemunham a sua unicidade, por certo Deus é o 

Criador do universo e de tudo que nele existe, a 

partir do ser humano, animais e o ar, e é ele o 

Criador da morte e da vida finita e da infinita. 

 Na verdade, os livros sagrados dos judeus, dos 

cristãos e dos muçulmanos todos testemunham a 

existência e a unicidade de Deus. 

 De certeza, a pessoa que procura a verdade, 

quando for a estudar sobre a personalidade 

divina no contexto verídico na Bíblia sagrada e no 

nobre Alcorão consegue distinguir as qualidades 

que só dizem respeito a Deus, e distingue-se que 

as tais qualidades não se associam com outros 

deuses. 

 



 

 

 
 5  

 

 

Eis aqui algumas destas qualidades: 

1-O verdadeiro Deus é o Criador e não foi criado 

2-O verdadeiro Deus é único, não tem parceiro e 

não se divide em vários, não gerou e nem foi 

gerado. 

3-Deus está longe das imaginações de suas 

criaturas, os olhos no mundo não o veem. 

4-Deus é infinito, não morre, não se sacrifica e 

muito menos se transforma numa das suas 

criaturas. 

5-Deus é completo, existente por si mesmo, rico 

perante suas criaturas, não necessita de 

alimento, nem de bebida e, muito menos de ajuda 

de alguém. Porém, as criaturas que foram criadas 

por ele é que necessitam dele. 

6- Deus é único que possui qualidades elevadas 

e completas, uma beleza que ninguém a 

compartilha com ele e ninguém se parece com 

ele, qualidades de comparar e compartilhar 

encontramos somente nas suas criaturas, 

portanto ninguém tem o seu exemplo. É possível 
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usar essas diferenças e qualidades (e outras 

qualidades, aquelas que especificam a Deus) 

para rejeitarmos os sinais de falsos deuses. 

 Entretanto, deixe-me voltar a pesquisa única 

acima citada e procurar algumas evidências do 

sagrado livro e do nobre Alcorão, aquelas que 

certificam a unicidade de Deus. Mais antes porém 

gostaria que vos associasse nesta ideia. 

  As vezes alguns cristãos que perguntam a 

veracidade de Deus único admiram e, nos 

acreditamos, então qual é a questão? 

 Na verdade, depois das minhas investigações 

acerca deste tema (cristianismo e demais 

debates com cristãos) soube que Deus para eles 

(segundo o que alguns deles imaginam) é 

constituído da seguinte maneira: 

1-Deus pai 

2-Deus filho 

3-Espirito santo 

 Decerto, a intuição simples e o raciocínio são os 

que  conduzem o pesquisador deste tema às 

seguintes questões: 
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 Qual é o significado do termo "Deus e único", e 

em contra partida vocês dizem que deuses são 

três. 

 

Será que Deus é um em três ou três em um? 

Ademais, segundo algumas crenças cristãs, os 

três deuses exercem funções diferentes 

 e têm formas distintas também, assim como 

vem: 

1-Deus pai  é o criador 

2-Deus filho é o salvador 

3-O espirito santo é o braço direto 

 Pensar que o cristo é filho de Deus ou, é o 

próprio Deus ou então metade de Deus, contradiz 

por completo o que as evidências no Torá e na 

Bíblia dizem, pois as evidências nesses dois 

livros dizem que ninguém vê Deus neste mundo: 

"jamais escutai a voz dele e nem vireis o rosto 

dele". {são João, 5: 37} 

(Ninguém o viu e ninguém o consegue ver), "a 

primeira mensagem para o Timóteo, 6: 16" 

(Ninguém me vê e continua vivo) {a saída 20: 33} 
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  Segundo essas evidências e outras, fico pasmo 

e pergunto com toda sinceridade, como juntar 

entre os que dizem "Jesus é Deus" e as 

evidências do livro sagrado e, as evidências que 

dizem que certificam que ninguém viu Deus e 

ninguém ouviram a sua voz? 

 Será que os judeus não viram naquele tempo! E 

os familiares de Jesus os e seguidores, não viram 

o Jesus cristo, (o Deus filho como creem alguns 

deles) e ouviram a voz dele? 

 Como o Tora e Bíblia certificam que Deus não é 

visto e nem é ouvido por ninguém, e depois 

encontramos quem cré em Jesus visto na sua 

pessoa, ouvido a sua voz que é o próprio Deus 

ou filho de Deus? Será que na verdade existe um 

segredo ocultado corelação a verdade divina? 

Por certo, a Torá certifica o contrário daquilo que 

nos reportam de Deus, diz: 

(Certamente eu sou o Senhor, não existe outro 

Deus além de mim. E decerto que não falei em 

segredo e não fiz o meu objetivo ocultado...de 

certeza sou o Deus e por certo falo a verdade e, 

certamente divulgo o que é verdade. {Isaías 19: 

45} 
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 Então, vamos fazer juntos uma viajem a procura 

da verdade divina no livro sagrado e no nobre 

Alcorão com a esperança da vossa sinceridade 

nas vossas ideias e nas vossas formas de 

analisar depois da vossa meditação, nos 

versículos e nas evidências, e depois da vossa 

leitura nesse livrinho, uma leitura atenciosa 

acerca deste tema. 

O Deus único e o verdadeiro no livro sagrado (no 

antigo testamento) 

 Ouça ó Israel: O Senhor e o nosso Deus, único 

Senhor. {Duplo 4: 6} 

 O Deus único não criou para nós a alma da vida, 

e não nos sustenta? {malakhi_2: 15} 

Para que acreditais em mim e para que sabeis 

que eu sou o Deus único, nunca existiu outro 

deus antes de mim e, jamais existirá outro depois 

de mim. 

Eu sou o Senhor e, não há nenhum salvador fora 

de mim. {Isaias_11-10: 43} 

Não, eu sou o Senhor e, não existe outra 

divindade fora de mim e, nem igual a mim. 

{Isaias_6:44} 
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Não sou eu o Senhor e, não existe outro Deus 

fora de mim, Bondoso e Salvador, não existe 

outro além de mim! {Isaias_21: 45} 

O Deus único e o verdadeiro no livro sagrado 

(novo testamento): 

E a vida eterna é aquela que conhece assim 

como Deus. 

E a vida eterna é aquela que conhece assim 

como Deus. 

 A verdade é tua e única e, Jesus cristos aquele 

que lhe enviaste. {São Joao_3:11} 

Adorai a Deus, Deus vosso e prestai a servidão 

somente para ele. {São Mateus_4: 10} 

Ouça ó Israel: O senhor Deus nosso, e o 

único....na verdade o Deus é único e não existe 

outro igual a ele. {Marcos_33-28: 12} 

Por certo, Deus é único e o intermediário entre 

ele e as pessoas e a personalidade de Jesus 

cristo. 

{primeira mensagem do Temotio_2: 5} 
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 Um homem veio ante ele (Jesus) e disse o 

seguinte: "meu senhor, qual é a coisa boa, a qual 

se for a praticar irei adquirir a vida eterna"? 

 Em seguida, Jesus respondeu-lhe: porquê me 

chamas de bondoso? Não existe nenhum ser 

perfeito somente o único, que o Deus. {Assim 

como esta na versão do rei Jamisso_16: 19, 17-

16} 

 Adorai a Deus, Deus vosso e prestai a servidão 

somente para ele. {São Mateus_4: 10} 

  Ouça ó Israel: O senhor Deus nosso, e o 

único....na verdade o Deus é único e não existe 

outro igual a ele. {Marcos_33-28: 12} 

  Por certo, Deus é único e o intermediário entre 

ele e as pessoas e a personalidade de Jesus  

  Este testemunho é o primeiro passo no caminho 

para a vida eterna feliz e, a chave verdadeira 

para o paraíso. 

 E quando achar melhor usar este caminho, pode 

pedir apoio ao teu amigo ou seu vizinho 

muçulmano ou numa mesquita próxima de si ou 

centro Islâmico ou por outra me lisonjeia com a 

sua ligação a mim ou me escreva (sentirei me 

feliz por isso). 
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Versículo: {cap. 39: versi-53-55} 

Mais uma outra coisa: última consideração  

Depois da sua leitura a esta mensagem única, 

leitura atenciosa, meditado pode se questionar: 

Qual é a verdade? 

Qual é o erro? 

Qual é o trabalho? 

Irei debater estas questões e mais outras no meu 

outro livro, se Deus quiser. 

Por causa do conhecimento acrescentado ou 

pergunta ou sugestões, espero que não exite em 

ligar para o número do escritor através do 

seguinte endereço: 

Número de telefone-418, Reino da Arabia 

Saudita-31982 

Correio eletrónico: aberth@hotmail.com ou 

ihfo@abctruth.net 

Qualquer crítica ou sugestão é bem-vinda. 
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Conclusão: 

 Na verdade, esta evidência e uma de centenas 

que são provas no livro sagrado e no nobre 

Alcorão certificam e não deixam sombras de 

duvidas de que Deus é único e não tem parceiro, 

assim como diz o sagrado livro "Bíblia" (ouça o 

Israel: O Senhor nosso e único....de certeza que 

Deus é único e não existe outro igual a ele) {são 

Marcos; 33-8: 12}, e o nobre Alcorão não 

menciona esta parte, diz (Deus e único) {cap.113; 

versi: 1} 

 E o livro sagrado não só certifica que Deus é 

único, como também certifica que Deus é Criador 

e Salvador, o uno. (para que sou beis e crereis 

em mim e, tenhais o conhecimento que somente 

eu sou o Deus nunca existiu outro antes de mim e 

não existirá salvador nenhum alem de mim ) {11-

10: 43 Isaías} 

 E assim se clarifica que as opiniões que deificam 

Jesus ou Espirito santo ou outras divindades não 

têm nenhum fundamento e, não têm nenhuma 

prova e, não são se não criaturas de Deus, não 

possuem nenhum poder sobre as coisas, eles 

não são deuses e nem possuem a grandeza 
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divina e nem se reencarnam e muito menos 

possuem o exemplo dele. Portanto, não são 

iguais a ele conforme foi citado no livro sagrado 

"Bíblia" e no nobre Alcorão. 

  De certeza que Deus zangou-se com os judeus 

por causa da perdição deles e por adorarem 

outros deuses (a ira do Senhor caiu sobre eles) - 

{números 3: 25} 

 E o Moisés destruiu o bezerro de ouro deles. 

 De outro lado, o grupo monoteísta cristão 

suportou castigo e humilhação, por ter acreditado 

na unicidade de Deus e por ter rejeitado adulterar 

os ensinamentos monoteístas de Jesus (a 

unificação divina) e também por ter rejeitado a 

inovação da trindade, aquela que surgiu através 

de Paulo e os seus seguidores. Para finalizar, 

Deus enviou Adão, Noé, Abrão, Moisés, Jesus e 

Muhammad e todos Profetas e Mensageiros (que 

a paz e as bênçãos do Senhor estejam com eles) 

com o propósito de chamar as pessoas para a fé 

em Deus e sinceridade nas adorações para 

somente ele. Não tem associado e nem parceiro, 

glorificado seja ele. 
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Portanto, esta é a única mensagem deles: 

 O verdadeiro Deus é somente único, portanto 

adorem somente a ele. 

 Uma vez que a Mensagem dos Profetas e 

mensageiros é única, então a religião deles é 

única também. 

 Entretanto, qual é a religião destes Profetas e 

Mensageiros? 

  Certamente, o precioso da mensagem deles é 

constituído por  "submissão total a Deus", aquela 

palavra que se expressa por significado de "Islão" 

e percebe-se na língua árabe. 

  

 


