
Oración y Declaración para Renunciar a la shahada 

Eu renuncio à falsa submissão como foi ensinada e demonstrada por Mohamad. 
Eu renuncio e rejeito as falsas crenças de que Mohamad é o mensageiro de 
Deus. 
Eu rejeito a afirmação de que o Alcorão é a Palavra de Deus. 
Eu rejeito e renuncio à shahada e a todas as suas repetições. 
Eu renuncio dizendo Al-Fatihah. Eu renuncio a sua afirmação de que Jesus está 
sob a ira de Deus e que os cristãos se desviaram. 
Eu renuncio ao ódio pelos judeus. Eu rejeito as afirmações de que eles 
corromperam a Bíblia. 
Eu rejeito a afirmação de que Deus rejeitou os judeus e declaro que isso é 
mentira. 
Eu renuncio à repetição do Alcorão e rejeito sua autoridade sobre minha vida. 
Eu renuncio a todo falso louvor baseado no exemplo de Mohamad. 
Eu renuncio a todos os falsos ensinamentos sobre Deus que Mohamad trouxe e 
à afirmação de que Alá, conforme mostrado no Alcorão, é Deus. 
Eu renuncio a minha dedicação ao islamismo quando nasci e a dedicação dos 
meus antepassados. 
Eu rejeito e renuncio, de forma específica, ao exemplo de Mohamad. Eu 
renuncio à violência, à intimidação, ao ódio, ao espírito de ressentimento, ao 
engano, ao estupro, ao abuso de mulheres, ao roubo e a todos os pecados que 
Mohamad cometeu. 
Eu rejeito e renuncio à vergonha. Eu declaro que não há condenação em Cristo 
Jesus e que o sangue de Cristo me purifica de toda vergonha. 
Eu rejeito e renuncio a todo o medo provocado pelo islamismo. Eu peço o 
perdão de Deus por ter alimentado medo por causa do islamismo e decido 
confiar em Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. 
Eu busco o perdão de Deus por todo e qualquer ato pecaminoso que cometi por 
seguir Mohamad com mensageiro de Alá. 
Eu rejeito e renuncio à afirmação profana de que, quando Jesus voltar, ele 
obrigará todas as pessoas da Terra a seguirem a sharia de Mohamad. 
Decido seguir a Cristo e somente a ele. 



Eu confesso que Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu numa cruz por meus 
pecados e ressuscitou dos mortos para minha salvação. Louvo a Deus pela cruz 
de Cristo e decido tomar minha cruz e o seguir. 
Eu confesso que Cristo é Senhor de tudo. Ele domina sobre os céus e a terra. Ele 
é Senhor da minha vida. Eu confesso que ele voltará para julgar os vivos e os 
mortos. Agarro-me a Cristo e declaro que não há outro nome no céu ou na terra 
pelo qual posso ser salvo. 
Eu convido meu Deus Pai a me dar um novo coração, o coração de Cristo, para 
me guiar em tudo o que faço e falo. 
Eu rejeito toda adoração falsa e dedico meu corpo para adorar ao Deus vivo, o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
 
 


