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Bíblia Alcorão 
Jesus é o Filho de Deus 
(João 10:36) 
 
Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, 
dizeis vós: Blasfemas; porque eu disse: Sou Filho de 
Deus? 

Maomé era um homem 
(Surata 18:110)  
 
Dize: Sou tão-somente um mortal como vós, a quem 
tem sido revelado que o vosso Alah é um Alah único. 
Por conseguinte, quem espera o comparecimento ante 
seu Senhor que pratique o bem e não associe ninguém 
ao culto d’Ele. 

Jesus fez milagres 
(Marc 7:37)  
 
E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: Tudo tem 
feito bem; faz até os surdos ouvir e os mudos falar. 

Maomé não fez milagres 
(Surata 17:59)  
 
E não enviamos os sinais somente porque os primitivos 
os desmentiram. Havíamos apresentado ao povo de 
Tamud a camela como um sinal evidente, e eles a trata-
ram erradamente; porém, jamais enviamos sinais, se-
não para adverti-los. 

Jesus conhecia o interior das pessoas 
(Apoc 2:23)  
 
E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas sabe-
rão que eu sou Aquele que esquadrinha os rins e os 
corações; e darei a cada um de vós segundo as suas 
obras. 

Maomé não conhecia o interior das pessoas 
(Surata 11:31)  
 
Não vos digo que possuo os tesouros de Alah, ou que 
estou de posse do incognoscível, nem vos digo que eu 
sou um anjo, nem digo, àqueles que vossos olhos des-
preza, que Alah jamais lhes concederá favor algum, 
pois Alah bem conhece o que encerram seus íntimos; 
se tal fizesse, seria um dos iníquos. 

Jesus é nosso advogado perante o Pai 
(1 Joao 2:1 & 2) 
 
Meus filhos, estas coisas vos escrevo, para que não 
pequeis; mas, se alguém pecar, temos um Advogado 
para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propici-
ação pelos nossos pecados, e não somente pelos nos-
sos, mas também pelos de todo o mundo. 

Maomé não é nosso advogado perante Allah 
(Surata 9:80)  
 
Quer implores, quer não (ó Mensageiro) o perdão de 
Alah para eles, ainda que implores setenta vezes, Alah 
jamais os perdoará, porque negaram Alah e Seu Men-
sageiro. E Alah não ilumina os depravados. 

Jesus proibiu o uso da espada 
(Mat 26:52) 
 
Então Jesus lhe disse: Guarda tua espada no seu lugar; 
porque todos os que lançarem mão da espada, pela 
espada morrerão. 

Maomé enfatizou o uso da espada 
(Surata 8:65)  
 
Ó Profeta, estimula os fiéis ao combate. Se entre vós 
houvesse vinte perseverantes, venceriam duzentos, e 
se houvessem cem, venceriam mil do incrédulos, por-
que estes são insensatos. 

Jesus ensinou o perdão 
(Mat 5:38,39) 
 
Ouvistes que foi dito: "Olho por olho, e dente por dente." 
Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau; 
mas, a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe 
também a outra face. 

Maomé ensinou a vingança 
(Surata 2:194)  
 
Se vos atacarem em um mês sagrado, combatei-os no 
mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas 
com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o, 
da mesma forma; porém, temei a Alah e sabei que Ele 
está com os que O temem. 



Jesus não tinha pecados 
(1 Ped: 2:22)  
 
Ele não cometeu pecado, nem em sua boca se achou 
engano. 

Maomé era pecador 
(Surata 47:19)  
 
Sabe, portanto, que não há mais divindade, além de 
Alah e implora o perdão das tuas faltas, assim como 
das dos fiéis e das fiéis, porque Alah conhece as vossas 
atividades e os vossos destinos. 

As palavras de Jesus são eternas 
(Mat 24:35) 
 
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais 
passarão. 

As palavras do Corão mudaram 
(Surata 16:101)  
 
Quando substituimos um versiculo por outro - e Alah 
bem sabe o que nos envia - dizem: "Não passas de um 
blasfemador." A maioria deles é ignorante. (trad. de 
Mansour Challita) 

Jesus curou o cego 
(Luc 18:35-43)  
 
Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego 
sentado junto do caminho, mendigando. Este, pois, ou-
vindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Dis-
seram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então 
ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem 
compaixão de mim! E os que iam à frente repreendiam-
no, para que se calasse; ele, porém, clamava ainda 
mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Parou, 
pois, Jesus, e mandou que Lho trouxessem. Tendo ele 
chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Res-
pondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê; a 
tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista, e O 
foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo 
isso, dava louvores a Deus. 

Maomé virou as costas para o cego 
(Surata 80:1-10)  
 
Tornou-se austero e voltou as costas, quando o cego foi 
ter com ele. E quem te assegura que não poderia vir a 
ser agraciado, ou receba (admoestação) e, a lição lhe 
será proveitosa? Quanto ao opulento, tu o atendes; não 
tens culpa se ele não crescer (em conhecimentos espiri-
tuais). Porém, quem acorre a ti, e é temente, tu o negli-
gencias!  

Jesus convidava a todos para O seguirem 
(Mat 11:28-30)  
 
Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, 
e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo, e a-
prendei de Mim, que Sou manso e humilde de coração; 
e achareis descanso para as vossas almas. Porque o 
Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve. 

Maomé era criticado por mandar pessoas embora 
(Surata 6:52)  
 
E não deves repelir os que invocam seu Senhor ao 
romper do dia e ao cair da noite, procurando a Sua a-
provação. Não és resposável por eles, e não são res-
ponsáveirs por ti. Se os repelires, estarás entre os iní-
quos e os trangressores. (trad. de Mansour Challita) 

Jesus ensinou a monogamia 
(Mat 19:5,6) 
 
E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e 
unir-se-á à sua mulher; e serão os dois uma só carne? 
Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portan-
to o que Deus juntou, não o separe o homem. 

Maomé ensinou a poligamia 
(Surata 4:3)  
 
Se temerdes ser injustos no trato com os órfãos, pode-
reis desposar duas, três ou quatro das que vos aprou-
ver, entre as mulheres. Mas, se temerdes não poder ser 
eqüitativos para com elas, casai, então, com uma só, ou 
conformai-vos com o que tender à mão. Isso é o mais 
adequado, para evitar que cometais injustiças. 

Todos são livres para aceitar Jesus ou não 
(Luc 10:10,11)  
 
Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, 
sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto: que o reino 
de Deus é chegado. Digo-vos que naquele dia haverá 
menos rigor para Sodoma, do que para vossa cidade. 

Todos são obrigados a aceitar o Alcorão 
(Surata 9:29)  
 
Dos adeptos do Livro [cristãos e judeus] combatei os 
que não crêem em Alah nem no último dia [Dia do Juizo 
Final], e não proibem o que Alah e Seu Mensageiro pro-
ibiram, e não seguem a verdadeira religião [Islamismo] - 
até que paguem, humilhados, o tributo. (trad. de Man-
sour Challita) 



  

Citações do Alcorão 

Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os a-
cheis; capturai-os, acossai-os e espreitai-os; porém, caso se arrependam, observem a oração e pa-
guem o zakat, abri-lhes o caminho. Sabei que Alah é Indulgente, Misericordiosíssimo. 

9.5 

Os judeus dizem: Ezra é filho de Deus; os cristãos dizem: O Messias é filho de Deus. Tais são as 
palavras de suas bocas; repetem, com isso, as de seus antepassados incrédulos. Que Alah os 
combata! Como se desviam! 

9.30 

Ó fiéis, quando enfrentardes (em batalha) os incrédulos, não lhes volteis as costas. Aquele que, 
nesse dia, lhes voltar as costas – a menos que seja por estratégia ou para reunir-se com outro gru-
po – incorrerá na abominação de Alah, e sua morada será o inferno. Que funesto destino! Vós que 
não os aniquilastes, (ó muçulmanos)! Foi Alah quem os aniquilou; e apesar de seres tu (ó Mensa-
geiro) quem lançou (areia), o efeito foi causado por Alah. Ele fez para Se provar indulgente aos fiéis, 
porque é Oniouvinte, Sapientíssimo. Fê-lo para que saibais que Alah desbarata as conspirações 
dos incrédulos. 

8.17 

Se vos atacarem num mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão cas-
tigadas com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o, da mesma forma; porém, temei a Alah 
e sabei que Ele está com os que O temem. 

2.194

Se não marchardes (para o combate), Ele vos castigará dolorosamente, suplantar-vos-á por outro 
povo, e em nada podereis prejudicá-Lo, porque Alah é Onipotente. 9.39 

Luta, pois, pela causa de Alah, porque tu és somente responsável por ti mesmo; e esforça-te em 
estimular os fiéis; quisesse Alah, conteria a fúria dos incrédulos, porque Alah é mais poderoso, a-
inda, e mais punidor. 

4.84 

Se você morrer ou for assassinado pela Causa de Alah, saiba que a Sua indulgência e a Sua cle-
mência são preferíveis a tudo quanto se possa acumular. 3.157

Os incrédulos, que desmentirem os Nossos versículos, sofrerão um castigo humilhante. 22.57

Infundiremos o terror nos corações dos descrentes, por associarem a Alah deuses que nenhuma 
autoridade receberam. Sua morada será o fogo infernal. Quão mortal é a morada dos injustos ! 3.151

Os que forem viajar pela Causa de Alah e depois forem mortos ou morrerem, Alah dará boas re-
compensas. Alah é o melhor dos doadores. 22.58

Combatei com bravura pela causa de Alah. Ele vos elegeu. 22.78

  

  

  

  

 


