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Em nome de Deus, O Beneficentíssimo, O Misericordiosíssimo, bom dia! Inicialmente 
vou me apresentar. Sou brasileiro. Abracei o islamismo em 1990 na cidade de 
Istambul, na Turquia, e depois dessa experiência maravilhosa para mim, houve uma 
mudança significativa em minha vida. Gostaria de explicar o significado da pala
vra “Sheikh”. Este termo significa que represento a Ordem Jerrahi cuja sede está em 
Istambul. Como estudante de Sufismo, sob orientação e por delegação do meu 
mestre espiritual que está em Istambul, organizo o estudo do Sufismo aqui em São 
Paulo, onde dirijo uma associação denominada Ordem Sufi Halveti Jerrahi no Brasil. 
Falarei dessa perspectiva, como muçulmano. 

O Islam, diferente de outras religiões, não tem uma estrutura centralizada de tal 
forma que haja uma hierarquia definida de pessoas que se imponha para todos os 
muçulmanos. Em cada país, e mesmo dentro dos países, existem diferentes institui
ções muçulmanas independentes. A autoridade máxima para o muçulmano é o 
Sagrado Alcorão. 

Como muçulmano, falo em nome do Islam na medida em que busco aderência àquela 
orientação que vem do Sagrado Alcorão e das tradições do nosso Profeta Muhammad 
(que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) como fonte de conhecimento.

Começando pelo mais importante, vamos falar sobre a noção de Deus. Para nós, 
muçulmanos, existe um Ser que é infinito, que é O Absoluto, um Ser que deu origem 
a toda existência e que tem infinitos atributos. Não há limites para Allah. Ele tem 
infinitos nomes, cada um deles representando um desses atributos. Allah para nós 
é apenas um dos nomes de Deus.

Tudo o que vivemos e conhecemos, o espaço e o tempo no qual estamos situados 
foram criados por esse Ser, embora Ele não seja limitado pelas dimensões de espaço 
e tempo. Para nós é difícil concebêLo. Neste sentido, Ele está muito distante da 
nossa capacidade de apreensão; mas por outro lado, Ele é similar a nós porque se 
manifesta nas coisas que criou, como por exemplo, na vida presente em nós. Vida 
(vivente) é um dos nomes de Allah (em árabe, Hayy) e a vida n’Ele é infinita, sem 
limites, ao passo que em nós ela é limitada, inserida no espaço e no tempo. Através 
da manifestação de seus infinitos atributos, Ele se aproxima de nós. 

Em virtude da transcendência de Allah, não é possível apreendermos ou com
preendermos sua essência, embora Ele esteja próximo de nós manifestandose nas 
coisas da criação, inclusive em nós mesmos.

E esse Ser, infinito, absoluto, sem polaridades, sem divisões internas, uno e único  uno 
no sentido de que Ele é um todo indivisível, de que não há outro ser que seja como 
Ele , criou os universos. Numa das tradições do profeta Muhammad (que a paz e as 
bênçãos de Deus estejam com ele), Ele nos dá a razão da criação do universo. Ele diz 
assim: “Eu era um tesouro oculto e amei ser conhecido, então criei a criação”.

Temos nessa expressão duas variáveis muito importantes da criação: uma é o amor 
de Allah e outra é o conhecimento, o amor de Allah pelo conhecimento de 
SiMesmo. Estas duas variáveis, estes dois atributos, o amor e o conhecimento estão 
impregnados na própria estrutura da criação.

Eu era um tesouro 
oculto e amei ser
conhecido, então
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O ser humano foi criado como um ser muito especial, possuindo uma missão, um 
propósito fundamental. Allah, no Sagrado Alcorão, nos informa do propósito da 
cria ção do ser humano quando diz assim: “Criei os homens e os gênios, para me 
servirem ou para me adorarem”1. Vemos aqui que a razão da existência dos seres 
humanos, é servir e adorar ao criador para que esse propósito maior da criação, que 
é o conhecimento d’Ele, se dê em si mesmo.

Vamos então falar da criação do ser humano do modo descrito no Sagrado Alcorão. 
Há uma passagem no Sagrado Alcorão que pretendo ler: Na segunda Surata2 do 
sagrado Alcorão, que é a Surata Al Baqara, a partir do aya 35, Allah nos diz assim:

“Determinamos: Ó Adão, habita o Paraíso com tua esposa e desfrutai dele e da 
sua abundância como vos aprouver, porém não vos aproximeis desta árvore 
porque vos contareis entre os injustos. Todavia Satã os seduziu fazendo com 
que saíssem do estado (de felicidade) em que se encontravam. Então dissemos:  
Descei, sereis inimigos uns dos outros e na terra tereis residência e gozo por 
determinado tempo.

Adão obteve de seu Senhor algumas palavras de inspiração e Ele o perdoou 
porque é O Remissório, O Misericordiosíssimo. E ordenamos: descei todos daqui, 
quando vos chegar de mim orientação, aqueles que seguirem minha orientação 
não serão presas do temor nem se atribularão”.

Nesta passagem temos alguns princípios que gostaríamos de comentar. Primeiro: 
que o estado inicial de Adão (que a paz esteja com ele) e de sua esposa era de pleni
tude e bemaventurança. Mas Allah estabeleceu um limite para o desfrute das 
benesses do paraíso. Então outra entidade, no caso Satã, que para nós muçulmanos 
é um djin, também dotado de livre arbítrio como o ser humano apareceu e seduziu 
Adão (que a paz esteja com ele). E por que esta sedução? Em outra passagem do 
sagrado Alcorão Allah elucida isso. Quando Allah criou Adão, Ele disse a todos os 
anjos: “Prostrai-vos diante de Adão!”. E os anjos questionaram: “como podemos nos 
prostrar diante de um ser que causará corrupção e derramamento de sangue na 
terra?”. Então Allah perguntou a Adão (que a paz esteja com ele): “Quais são os 
meus nomes?”. E Adão (que a paz esteja com ele) disse os nomes de Allah – que são 
os atributos divinos. Foi a sua capacidade de reconhecer os atributos divinos na 
cria ção, coisa que anjos não eram capazes de fazer, que fez com que os anjos se 
submetessem e se prostrassem diante de Adão; todos, exceto Iblis, que era um gênio 
(Satã), que fez o seguinte raciocínio: Eu sou um gênio, um ser de fogo e Adão é um 
ser de terra; como poderei então me submeter a um ser de terra?

Devido a essa desobediência, a essa rejeição de Satã, ele foi expulso do estado de 
plenitude do paraíso. Movido por sua revolta, pela sua arrogância e pela sua inveja, 
ele pede a Allah permissão para ter chance de mostrar, até o final dos tempos, que 
ele tinha razão ao seduzir o ser humano. Allah concede essa permissão a Satã, e isso 
já começa no momento em que Satã seduz Adão, fazendo com que saísse do estado 
de felicidade em que se encontrava. Agora, voltando ao sagrado Alcorão:

“Então dissemos: descei, sereis inimigos uns dos outros e na terra tereis residência 
e gozo por tempo determinado”.

Criei os homens
e os gênios, para
me servirem ou

para me adorarem.



72 - Hermes 10

A partir da sedução de Adão (que a paz esteja com ele) por Satã, vem a materiali
zação de Adão: na vida terrena há a transitoriedade da existência. Mas na seqüência, 
um outro princípio vem: “Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspira-
ção”, e essa é uma novidade. Ele perdoou Adão. “Palavras de inspiração” represen
tam a dimensão da “revelação”. E na seqüência Allah nos diz: 

“Descei todos daqui, quando vos chegar de mim a orientação, aqueles que 
seguirem minha orientação não serão presas do temor nem se atribularão - “

Na realidade, esta descida de Adão do estado de plenitude, colocao num estado 
de temor e angústia, e o retorno ao estado de plenitude, a volta ao estado anterior 
de felicidade somente virá a partir da obediência à orientação do Criador.

Então, voltando à questão da criação do universo e do ser humano, Allah, o Ser Absoluto, 
criou os universos com determinado propósito, que foi informado ao ser humano através 
dos profetas. Na nossa perspectiva, profetas não são seres humanos comuns, são 
seres humanos muito especiais que nascem com sua mente superior funcionando.

Nós temos uma mente inferior e uma mente superior. A mente superior permite 
esse contato direto com a Verdade, e os profetas já nascem com esta capacidade 
funcionando. Eles foram criados justamente com essa missão de receber a orientação 
divina a partir do anjo Gabriel (que a paz esteja com ele). Esta orientação divina, a 
palavra de Allah, está no Livro Sagrado, que, para nós muçulmanos, está registrado 
numa região celestial chamada Lawh Mahfuz, em árabe, o que, traduzido para o 
português, seria “Tábua Preservada”.

Quando Allah, o altíssimo, criou os universos, Ele escreveu e registrou seus escritos 
nesta região celestial espiritual, que não podemos conceber como é, o que é e onde 
é, porque na espiritualidade não se aplicam os conceitos de espaço e tempo tridi
mensionais a que estamos habituados na nossa existência corpórea, embora seja 
uma dimensão efetivamente existente. Nesta região da “Tábua Preservada”, Allah 
registrou todas as leis do universo. As leis da física, por exemplo a lei da gravidade, 
da química; registrou a natureza íntima de todos os seres, a essência de todos os 
objetos. Este é o Livro Sagrado. E os Livros Sagrados que chegaram à humanidade são 
projeções deste Livro Sagrado, trazidas pelo Anjo Gabriel (que a paz esteja com ele). 
Os profetas, a partir de uma experiência espiritual em que sua mente superior, o que 
o que na mística islâmica é muitas vezes referida como coração, embora não se trate 
do nosso coração físico nem de emocionalidade, mas de um órgão de conhe cimento, 
se abrem recebem essa orientação, essa projeção da “Tábua Preservada”.

Para nós muçulmanos, o primeiro profeta foi Adão (que a paz esteja com ele) e o 
último foi o profeta Muhammad. Este foi o último profeta, porque Allah nos revela 
no sagrado Alcorão que após o Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de 
Deus estejam com ele) não haverá nenhum outro profeta. 

Entre esses dois extremos, o primeiro e o último, Allah enviou à humanidade 
124.000 profetas. Nós não sabemos quando viveu Adão (que a paz esteja com ele). 
Sua origem se perde na noite dos tempos, não há nenhuma referência nas tradições, 
exceto a de situála de forma muito longínqua.
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E todos eles trouxeram a mesma mensagem, exatamente a mesma mensagem oriunda 
da mesma Fonte. Daí nós entendemos a similaridade que existe nos princípios fun
damentais das religiões, porque essas orientações são eternas. Elas serão válidas do 
princípio ao final dos tempos porque elas expressam a própria estrutura da criação.

Neste sentido, o Sagrado Alcorão que nós temos hoje em árabe é uma dessas pro
jeções que foi enviada à humanidade assim como a Tora dos judeus, os Salmos de 
Davi e os Evangelhos de Jesus. Por isso nós, muçulmanos, aceitamos essas escrituras, 
também como escrituras de origem divina.

Agora, o que é o sagrado Alcorão? Ele está escrito em árabe e graças a Deus, está 
exatamente como foi revelado ao Profeta. Ele foi revelado num período de 23 anos 
e, durante a vida do Profeta, foi registrado e revisado por ele (que a paz e as bên-
çãos de Deus estejam com ele); quando o Profeta saiu desta vida, havia centenas 
de pessoas que o sabiam de cor. Então nós temos garantia de que ele está exata
mente como foi revelado.

Mas será que sabendo árabe nós sabemos o significado do Alcorão? Não sabemos! 
Ele compõese basicamente de duas partes: uma parte literal  que regula, sem 
deixar dúvidas, as relações humanas: a moral e a ética nas relações humanas  e na 
relação do homem com o divino, e uma parte metafórica  que é um mistério. No 
próprio Alcorão é dito assim: “Se o oceano fosse transformado em tinta e com isso 
se tentasse escrever seu significado, essa tinta se esgotaria. E se fosse acrescentado 
outro tanto, mais sete oceanos, ainda assim não seria possível escrever o signifi-
cado do Sagrado Alcorão”.

Numa outra passagem, um companheiro do profeta chamado Ibn Abbas, recebeu a 
seguinte orientação do Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele): 
“Cada versículo do Sagrado Alcorão possui 18 mil significados, um significado para 
cada um dos 18 mil universos existentes”. Então, na realidade, é um livro que é uma 
projeção desse registro divino. Ele em si é um mistério. É um horizonte no qual o 
ser humano, ao se aprofundar no seu estudo, sempre descobre alguma coisa a mais, 
tanto do ponto de vista das relações humanas, quanto do ponto de vista da experi
ência espiritual. E é no Sagrado Alcorão que nós encontramos as referências para o 
ser humano, para sua conduta e a questão do que constituiria o bem e o mal na 
nossa perspectiva.

Numa passagem do Sagrado Alcorão, Allah se refere à criação de Adão da seguinte 
maneira: “E plasmei Adão do barro moldável e insuflei nele o meu espírito”. E essa 
é a chave para nossa fala. Nesse versículo do Sagrado Alcorão é dada a natureza 
essencial do ser humano: uma parte material e outra parte espiritual. O barro 
moldável contém em si o elemento terra, o pó e a água para se tornar moldável.

Em outra passagem do Sagrado Alcorão, Allah se refere a esse barro de Adão como 
cerâmica. A cerâmica é o barro aquecido que se torna endurecido. Então tem mais um 
elemento que é o fogo. E ao insuflar em Adão seu espírito, nós temos o sopro que traz 
o elemento ar. Então, na realidade, a dimensão material de Adão é composta por terra, 
água, fogo e ar. Mas este ar que é insuflado em Adão carrega outro elemento que está 
além da materialidade, que é o espírito, o espírito divino. Então Adão, e nós, que como 

E plasmei Adão
do barro moldável
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somos descendentes de Adão, temos também, tem uma dimensão material que é 
terra, água, fogo e ar e uma dimensão espiritual que não tem relação com a materia
lidade. A matéria é densa, o espírito é sutil. A matéria é escura, o espírito é luminoso, 
a matéria é delimitada por espaço e tempo, o espírito não tem limitação de espaço e 
tempo. A matéria é manifesta e expressa, o espírito é oculto e não manifesto. E essas 
duas dimensões estão presentes em nós, em cada um dos seres humanos.

Aliás, fazendo um parêntese, esse é um dos erros de Satã. Satã, no uso do raciocínio 
que, nesta perspectiva, vem da mente inferior, teve o seguinte pensamento: “eu sou 
feito de fogo e Adão é feito de terra, então eu sou superior”. O problema é que o 
raciocínio não tem uma visão do conjunto dos elementos. Na realidade Adão não é 
feito apenas de terra: sua dimensão material é terra, água, fogo e ar, mais a dimen
são espiritual que vem da realidade divina. Então, movido por esta falha de 
raciocínio, Satã se julgou superior e animouse do sentimento de arrogância e 
revolta, o que deu origem à queda de Adão.

Partindo da perspectiva de que nós, seres humanos, temos uma dimensão material 
e uma espiritual, vemos que nossa consciência, nossa alma, fica entre esses dois 
universos e aí podemos entender, a partir da perspectiva islâmica, qual o sentido da 
criação e o papel do bem e do mal na nossa existência.

Na dimensão material conseguimos sustentáculo neste mundo e nossa dimensão 
espiritual nos permite o retorno à consciência divina. Um dos místicos islâmicos do 
séc. XI chamado Al Ghazzali elucida isso com um pouco mais de detalhe, quando coloca 
que o ser humano é composto por quatro naturezas básicas: uma natureza bestial, uma 
natureza animal, uma natureza diabólica e uma natureza angelical.

A natureza bestial seria aquela responsável pelos nossos comportamentos de 
agressão, qualquer tipo de agressão. Seja uma agressão física, uma ironia, uma 
palavra de desprezo ou ofensiva. Esses comportamentos vêm da nossa natureza 
bestial. Encontramos essa expressão da natureza bestial em todos os seres humanos 
independentemente de sua classe social, nível educacional ou nível espiritual. Ela 
faz parte de nossa própria constituição.

A segunda natureza seria a natureza animal que é responsável pelos nossos com
portamentos relativos aos prazeres materiais como sexo, alimentação, conforto, 
descanso e a paixão e o desejo por esses prazeres.

A terceira natureza, a diabólica é a que nos permite compreender o mal. Seria a 
responsável pelos comportamentos de mentiras e fraudes, traição e corrupção. Al 
Ghazzali nos ensina que todos temos todas estas naturezas em nossa constituição.

A quarta, a natureza angelical relacionase com a espiritualidade, o que nos per
mitiria o contato com a realidade divina e com o conhecimento e aproximação de 
Deus. As três naturezas: bestial, animal e diabólica são compreendidas como ele
mentos essenciais e necessários para a existência humana. Sem essas três naturezas 
não seria possível sobrevivermos de forma saudável.

A natureza bestial é aquela que nos dá orientação, a emoção de buscar defesa 
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quando somos agredidos, quando nossa vida é ameaçada ou quando aqueles que 
queremos bem e amamos precisam de proteção e defesa; é o que nos dá energia 
para buscarmos algo que ambicionamos, é o que move o desejo e a cobiça no sentido 
de querer algo que faz parte da natureza humana. Isso vem da natureza bestial.

Então voltamos à questão do limite que está, desde o princípio, naquela fala onde 
Allah criou Adão (que a paz esteja com ele) e estabeleceu um limite: “não se aproxime 
de determinada árvore”. A natureza bestial deve operar no ser humano dentro de 
certos limites. A partir do momento que esses limites são ultrapassados ela passa a 
ser doentia, até patológica, quando a ultrapassagem dos limites é usada para justi
ficar agressão, apropriação de direitos de outros, por exemplo.

A natureza animal pode ser entendida da mesma forma. Ela permite que haja a 
expressão do amor entre marido e esposa. Mas esse é o limite da expressão saudável 
e abençoada da sexualidade no Islam. No Islam, a sexualidade é considerada como 
uma ação material que tem benefício espiritual. Algumas tradições do profeta (que a 
paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) nos esclarecem a este respeito. O marido, 
ao dar prazer à sua esposa e a esposa, ao dar prazer ao seu marido, recebem bene
fícios espirituais. E o prazer, no Islam, é um direito do homem e da mulher. Da 
mesma forma, o descanso é necessário para que o organismo recupere suas energias 
e se prepare para nova sessão de trabalho; porém, aí existem os limites. O limite da 
sexualidade, das bênçãos da relação sexual é o casamento. Fora do casamento, o 
sexo nos afasta das recomendações de Allah, e a conseqüência é afastarmonos da 
plenitude. Da mesma forma o descanso, e assim por diante. 

“A natureza diabólica, da mesma forma, é necessária para que possamos com-
preender o erro e o mal”. Se nós não fôssemos capazes, não tivéssemos no nosso 
repertório a capacidade de entender a linguagem do mal, seríamos vítimas fáceis, 
ingênuas, inocentes, do mal que existe no mundo e que é representado por Satã, na 
sua arrogância e sua inveja. Até o final dos tempos, Satã tentará destruir Adão e 
mostrar que ele tinha razão ao não querer prostrarse diante de Adão.

Temos também, todos nós, uma natureza angelical, que é a que permite a abertura 
da nossa mente superior para a realidade espiritual, para o conhecimento das coisas 
divinas, para o conhecimento dessa região, porque não podemos dizer que o espíri
to está dentro de nós nem fora de nós, muito embora ele se manifeste em nós. 
Agora, o que acontece em nós seres humanos, é que estamos desequilibrados. Nossa 
queda no mundo material, fez com que nossa consciência, nossa alma, ficasse 
completamente absorvida pelas três naturezas inferiores, pelas paixões inferiores 
porque, de certa maneira, também podemos dividir as paixões humanas em dois 
grandes grupos: as paixões inferiores que são relacionadas à matéria e as paixões 
superiores relacionadas ao espírito. As paixões inferiores são inferiores, mas não 
significa que devam ser eliminadas; são aquelas que nos movem na existência mate
rial para cons truir uma existência neste mundo que abrigue e permita o bemestar 
à humanidade. As paixões superiores representam o amor ao conhecimento divino.

O problema, na realidade, está no desequilíbrio entre essas duas dimensões. Nesse 
sentido, um outro mestre sufi do passado chamado “Sheikh Badruddin”, coloca este 
processo de forma mais didática, dizendo, também com base no Sagrado Alcorão, 
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que a estrutura do ser humano, é composta por “náfs” ou ego, uma alma animal  a 
noção que temos do próprio eu, coração, alma e segredo.

O náfs, o ego, seria a força da paixão e do desejo. Estaria relacionada a essas paixões 
inferiores e sempre buscando satisfazer paixões e desejos. É a sua obsessão con
tínua, existe para isso. A alma seria a fonte da vida, que traz a vitalidade e o espírito 
para o ser humano. E o coração seria essa dimensão que nos permitiria o conheci
mento divino. Dizse do segredo que é algo semelhante à mente que observa, regis
tra e concebe, embora seja passivo. Apenas testemunha os eventos. O coração, nessa 
perspectiva, seria um campo de batalha digamos assim, um espaço na nossa reali
dade interna que teria sido invadido integralmente pelos náfs (ego), que usa todos 
os seus recursos e atrofia seus potenciais, para seus propósitos de satisfação com
pulsiva de desejos e paixões, não deixando espaço para manifestação da alma. É aí 
que vem o desequilíbrio. Na realidade, num primeiro momento, esse ego ou náfs, 
que também pode ser compreendido como alma animal, deve ser disciplinado para 
que não ocupe os espaços internos desse coração integralmente. 

No Islam temos o conceito de “Jihad”; a palavra é mal traduzida para o português 
e não tem o significado de guerra santa que lhe é atribuído. A palavra Jihad em sua 
essência significa esforço. Usar todo seu esforço intelectual, emocional, de conheci
mento físico, para expulsar o invasor. Existe a pequena Jihad e a Grande Jihad. A 
pequena Jihad visa expulsar o invasor de seu país. Quando o país é invadido, os 
muçulmanos têm o direito e o dever de lutar para expulsar o invasor. A Grande 
Jihad, a mais importante na existência humana, é expulsar do coração o invasor 
totalitário que é o ego  o náfs. Ao conseguir esse processo sobra espaço e vitali
dade no corpo humano para que outros processos comecem a funcionar e que a 
mente superior comece a sair do estado de letargia e adormecimento em que se 
encontra a maioria de nós, seres humanos.

O processo de crescimento espiritual seria justamente essa Jihad, um esforço con
tínuo para libertar nosso coração. E aí, de certa forma, a mente superior poderia 
passar a funcionar. E para trazer um pouco mais de informação sobre esses concei
tos de mente inferior e superior trago aqui algumas idéias de Ibn Arabi, que viveu 
nos séc. XII / XIII. Também com base no sagrado Alcorão e nas tradições do Profeta 
(que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele), ele nos fala dessas duas dimen
sões: uma delas a razão (ou mente), e a imaginação. Falamos de duas capacidades 
do ser humano: a racional e a “imaginal”, na falta de um termo melhor. 

“Imaginal” não é essa imaginação comum do diaadia onde vivemos fantasiando: 
é uma experiência espiritual. Enquanto a razão busca o conhecimento a partir do 
processo de análise e síntese (a razão é eminentemente abstrata, não tem experi
ência sensorial: na sua busca de conhecimento, ela compara elementos, justapõe, 
cria categorias entre os elementos e assim busca o conhecimento e a verdade), a 
experiência imaginal é mais sensorial, não tem parâmetros racionais de compara
ção: é uma experiência, manifestase como visão e como audição. Por exemplo: 
quando o profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele) 
recebia as revelações do Sagrado Alcorão, que eram manifestações diretas do Anjo 
Gabriel, ele ouvia o anjo recitando o Alcorão, via trechos do Alcorão, via o próprio 
Anjo Gabriel. Era uma fonte de conhecimento que jorrava na sua mente e ele recebia 
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sem intermediação de processos racionais.

Todos nós, seres humanos, temos estas duas dimensões, a racional e a imaginal. Só 
que a nossa imaginal está atrofiada. Nos seres humanos comuns, os que não são 
profetas, a imaginal se manifesta basicamente de três formas: intuição, sonhos e 
visões; o que no Alcorão é referido como “certeza do coração” é a intuição. Sabese 
que é verdadeira, mas não se pode provála por processos racionais; numa outra 
passagem é referida como “por trás de um véu” quer dizer, através de símbolos que 
são os sonhos e as visões. Todos nós temos acesso a essas três formas: a intuição, 
sonhos e visões. Os profetas, além dessas três formas, têm o contato direto com o 
Anjo Gabriel (que a paz esteja com ele). Mas o último que teve essa possibilidade 
foi o profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele).

Então o que acontece? Esta nossa dimensão imaginal está completamente atrofiada, 
porque toda nossa vitalidade, toda energia que provém do alimento que ingerimos, 
do ar que respiramos, da água que bebemos, e a vitalidade que vem da alma é con
sumida na busca da satisfação das paixões relacionadas às coisas deste mundo, que 
não são apenas objetos materiais, mas tudo aquilo que simbolicamente é material 
também. Nossas idéias, nosso sentido de posse e assim por diante são coisas deste 
mundo e dominadas pelo ego no seu processo de busca de satisfação de desejos e 
paixões. Dessa maneira, o processo de crescimento humano é um processo de mig
ração gradativa, de conquista cada vez maior de espaço do coração, o que só pode 
acontecer através de um processo de disciplinar o ego ou os náfs, a partir de práti
cas que expulsem os egos, os náfs, desse território por eles conquistado.

Então, na tradição islâmica e no sufismo temos dois grandes conjuntos de procedi
mentos: um que é uma ética de vida, a moral de vida que regula nossas relações 
com Deus, conosco mesmos e com as demais pessoas. Tratase de coisas que foram 
interditadas, por exemplo, roubar, mentir, cometer adultério, beber álcool, ferir o 
direito de outras pessoas, etc, que fazem parte da regulação da existência. O outro 
conjunto são as práticas espirituais, as orações, os jejuns, etc. 

Apenas para citar um exemplo, vou falar sobre o jejum. Nós, muçulmanos jejuamos 
uma vez por ano durante um mês inteiro, o mês do Ramadan. É um jejum que vai 
da alvorada ao pôr do sol. A alvorada começa aproximadamente uma hora e meia 
antes do nascer do sol. Desse horário até a hora em que o sol se põe, nós não 
ingerimos água, não nos alimentamos e os casados não têm relações sexuais com 
suas esposas. Após o pôr do sol a vida é normal. Na alvorada seguinte, a mesma 
coisa, por um mês. É uma prática que, entre outras coisas, contém esses elementos 
de educação do ego. O ego, na realidade, ou a alma animal, é uma instância mate
rial também do nosso ser e ela se fortalece pela alimentação. O jejum é tido para os 
náfs, ou ego, como algo quase impossível de ser feito. Para os muçulmanos não é 
assim, pois já nos habituamos a isso e, pelo contrário, nos traz muito prazer. Mas 
para mim, que não nasci muçulmano, no primeiro ano em que me submeti a essa 
experiência, parecia uma coisa louca, absurda, sem sentido. Do segundo ano em 
diante já passei a esperar ansiosamente a chegada desse momento, pelas experiências 
internas pelas quais é possível passar. É uma das práticas que educam o ego e nos 
distingue dos animais. Um animal é incapaz, por vontade própria, de decidir não se 
alimentar quando está com fome. Se um animal fica um dia sem alimento, ao se 
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colocar comida na frente dele, é impossível que ele, sem condicionamento nenhum, 
voluntariamente decida que só vai se alimentar dali a alguns momentos. É impos
sível! Para o ser humano isso é possível, mas depende do desenvolvimento de outra 
instância interior que torne isso possível: é a vontade, que disciplina o ego.

E a partir deste processo é possível, para aqueles que conseguem ter sucesso nos 
seus esforços, gradativamente, ganhar espaço em seus corações para experiências 
de outra natureza, que têm a ver com a mente superior e que têm a ver com algo 
que não é manifesto também, é interno e não pode ser expresso para outras pes
soas. São experiências que, na sua intimidade, são plenas, mas apenas na intimi
dade. O indivíduo que tem essas experiências não consegue passálas por descrição, 
poesia, por nenhum modo que ele pense fazer para que outro indivíduo tenha ao 
menos noção do que se passou com ele. Entretanto, tratase de uma realidade que 
não pode ser negada ao ser humano. 

Desconsiderar essa realidade, simplesmente porque ela não está submetida ao 
método científico da racionalidade, é um erro. Para finalizar, quero ainda acrescentar 
que a existência contém duas grandes dimensões: uma dimensão manifesta externa 
e uma interna que é oculta. Ou, dito de outra maneira, forma e conteúdo. Nos seres 
humanos a forma se manifesta nos corpos, em tudo aquilo que fazemos; o conteúdo, 
o espírito, a alma, não se manifesta.

Na perspectiva islâmica, não temos uma idéia de evolução crescente da humani
dade. Pelo contrário, achamos que a humanidade está agora numa fase de 
decadência. Temos o progresso material, é verdade, mas espiritualmente o homem 
está decadente porque a dimensão manifesta do ser humano, que é a material, tem 
uma diferença fundamental da dimensão oculta. Na dimensão manifesta, Allah nos 
deu o domínio do mundo material. O ser humano, mais que qualquer outra criatura, 
consegue moldar a matéria em formas as mais variadas. Transformamos árvores em 
bancadas, metal em aviões; conseguimos levar seres humanos e objetos a outros 
planetas. A matéria está sob nosso controle total. Estamos até mexendo na estru
tura genética, no DNA e assim por diante. Mas sobre a dimensão oculta, a interna, 
não temos domínio nenhum. Estamos sujeitos às suas diretrizes. Na realidade, o 
papel da existência humana é mergulhar mais nessa dimensão interior e se harmo
nizar com ela de tal forma que se consiga integrar a dimensão material, o corpo, na 
alma e a alma no espírito.

Por outro lado, na dimensão material da existência temos a multiplicidade. Vivemos 
num mundo separado em conceitos e formas, elementos diversos. Nosso próprio 
corpo é formado por vários sistemas e mesmo a nossa dimensão interna, psicológica, 
é dividida. Temos vários “eus” internamente, que no Islam chamamos de diversos 
náfs. Nós nos comportamos de várias maneiras diversas e contraditórias durante 
um dia. Muitas vezes aquilo que defendemos com nossa fala não é o que prati
camos em nossa intimidade. 

Essa divisão deveria caminhar para uma unidade na alma e uma integração com o 
espírito e não é o que vemos acontecer atualmente, nesta fase de decadência que 
passamos. Na nossa perspectiva, a humanidade passa por momentos de decadência 
e movimentos de recuperação na medida em que, como foi dito na frase inicial, no 
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Sagrado Alcorão “aqueles que seguirem a orientação de Allah não serão presas de 
temor nem se atribularão”. Então, o que vemos hoje é uma ênfase muito grande 
dada à dimensão material, o que leva ao desequilíbrio, que é um fracionamento que 
nos torna internamente divididos também. Vemos hoje contradição tanto a nível 
individual quanto coletivo. Em nome de determinadas idéias se pratica, hoje, exata
mente o oposto destas idéias. Isso é resultante do desequilíbrio. Os fins passam a 
justificar os meios, de tal forma que os meios passam a virar fins em si mesmos e 
essa é a decadência. 

O ser humano vive angustiado porque não segue a orientação do Alcorão, e nessa 
angústia cada vez mais busca orientação material tendo uma sensação fugaz de 
prazer ou de alegria ou de poder quando tenta mitigar essa angústia com coisas 
materiais. Mas isso é apenas um círculo vicioso. Um dos nossos Sheikhs, o Sheikh 
Muzzafer (que a Misericórdia de Allah esteja com ele) falecido em 1986, contava 
isto de uma forma bonita. Esse esforço nosso de buscar apenas no mundo material 
e nos seus elementos satisfação da angústia, é como tentar matar a sede bebendo 
água salgada. Dá uma sensação fugaz de umidade, mas cada vez mais aumenta a 
sede podendo até nos tirar a vida porque a água salgada absorve toda água das 
células e morremos de sede e desidratação. A solução é buscar a Fonte real da água, 
que é seguir a Orientação Divina, dando espaço para essa dimensão espiritual da 
nossa existência. 

È isso que tínhamos a falar para vocês. Sabemos que o Islam traz muitas dúvidas, 
então não tenham receio sobre as perguntas que quiserem fazer a este respeito.

Notas

1. A palavra “adorar”, usada no Sagrado Alcorão, tem, em sua raiz também o significado de servir. “Gênio” seria 
uma tradução da palavra djin que representa seres de fogo.
2. Surata – nome dos capítulos do Alcorão, dispostos segundo o seu comprimento. As ayas representam os 
versículos

Imagens
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