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Islamismo 

 

      O islamismo, ou religião islâmica ou muçulmana, é monoteísta – defende a 
existência de um único Deus - e foi fundado em 622, pelo profeta Maomé, numa região 
onde, atualmente, está localizada a Arábia Saudita. Seus ensinamentos estão 
pautados em um conjunto de versos presentes no Corão ou Alcorão – livro sagrado do 
islamismo. De acordo com a fé islâmica, essas escrituras teriam sido transmitidas à 
Maomé por Deus, através do Anjo Gabriel. 

      Os muçulmanos ou islamitas são as pessoas que seguem o islamismo. Nesse 
sentido, nem todo árabe é muçulmano. Para eles, a religião islâmica significa a 
renovação da fé no profeta Abraão.  

      A religião tem seus princípios atrelados a este profeta – que seria o pai de todos os 
profetas – e de quem Maomé descenderia. Segundo o islamismo, Deus ordenou que 
Abraão reerguesse, junto com seu filho Ismael, os pilares da Caaba e chamasse as 
pessoas para peregrinar. Caaba é o nome da construção cúbica, sagrada para os 
muçulmanos, localizada no centro da cidade de Meca e que contém, em seu interior, a 
“pedra negra”, objeto no qual, segundo o islamismo, teria sido enviado por Deus a 
Adão.  

      É em Meca que acontece o Hajj, uma peregrinação em torno da Caaba refazendo 
os mesmos passos feitos por Abraão. Essa peregrinação tem como função servir de 
penitência e, segundo a religião islâmica, deve ser feita pelo menos uma vez na vida 
por todo muçulmano que tenha condições físicas e financeiras para tal. Mulheres 
também podem realizá-la com tanto que estejam acompanhadas de um homem ou de 
um grupo de outras mulheres.  

      O islamismo é a segunda religião com mais adeptos e, de acordo com o Pew 
Research Center, em 2050 tende a quase se igualar com o catolicismo, chegando a 
2,76 bilhões de muçulmanos.  
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