
O ESTATUTO 
DO HAMAS

UMA DOUTRINA 
QUE PROMOVE O
TERRORISMO



Nossa luta contra os judeus é muito grande e muito 
séria. Ela precisa de todos os esforços sinceros. 

O Islã destruirá Israel

O Pacto do Hamas 
Em Nome de Alá mais misericordioso 

“Israel existirá e continuará a existir até que o 
Islã o obliterará, assim como obliterou outros 
antes dele” (O Mártir, Imam Hassan al-Banna, 
de memória abençoada).  

As páginas a seguir contêm trechos de artigos selecionados 
do Estatuto do Hamas. As opiniões retratadas no 
estatuto são racistas e genocidas. 

Enquanto esse continuar sendo o documento norteador 
para o Hamas — grupo terrorista e partido político que 
governa a Faixa de Gaza — ou para o povo palestino, o 
sonho da paz permanece impossível.

Os trechos seguintes foram 
selecionados do Estatuto do Hamas:



Nossa luta contra os judeus é muito grande e 
muito séria. Precisa de todos os esforços sinceros. 

“Israel existirá e continuará a existir até que o 
Islã o obliterará, assim como obliterou outros 
antes dele” (O Mártir, Imam Hassan al-Banna, 
de memória abençoada).  

O Islã deve dominar

Mortes aos judeus

Características e independência: 
Artigo Seis:

O Movimento de Resistência 
Islâmica é um distinto 
movimento palestino cuja 
lealdade é a Alá e cujo modo de 
vida é o Islã. Ele visa estender a 
bandeira de Alá sobre cada 
centímetro da Palestina.

Características e independência:
Artigo Sete:

“O Dia do Juízo não acontecerá até que os 
muçulmanos lutem contra os judeus (matando os 
judeus), quando o judeu se esconderá atrás de pedras 
e árvores. As pedras e árvores dirão 'Ó Muçulmanos, 
Ó Abdulla, há um judeu atrás de mim, venha e mate-
o.' Apenas a árvore de Gharkad (evidentemente um 
certo tipo de árvore) não faria isso porque é uma das 
árvores dos judeus” (relacionada por al-Bukhari e 
muçulmanos).



“Toda a Palestina”
A Substituição de Israel

Incentivando o martírio

“Alá é seu objetivo, o Profeta 
é seu modelo, o Alcorão sua 
constituição: A Jihad é seu 
caminho e a morte pelo bem 
de Alá é o mais elevado de seus 
desejos.”

O slogan do Movimento de Resistência Islâmica:

Artigo Oito:

Estratégias do Movimento de Resistência 
Islâmica - A Palestina é a Waqf Islâmica:
Artigo Onze:

“O Movimento de Resistência Islâmica acredita que 
a terra da Palestina é um Waqf islâmico consagrado 
para as futuras gerações muçulmanas até o Dia do 
Juízo Final. Ele, ou qualquer parte dele, não deve 
ser desperdiçado: ele, ou qualquer parte dele, não 
deve ser sacrificado."



“Toda a Palestina”
A Substituição de Israel

Sem negociações

"Nem um único país árabe, nem todos os países 
árabes, nem qualquer rei ou presidente, nem todos 
os reis e presidentes, nem qualquer organização, 
nem todas elas, sejam palestinos ou árabes, 
possuem o direito de fazer isso. A Palestina é uma 
terra islâmica de Waqf consagrada para gerações 
muçulmanas até o Dia do Juízo Final.” 

"Esta é a lei que rege a terra da Palestina na 
Sharia Islâmica (lei muçulmana) e o mesmo vale 
para qualquer terra que os muçulmanos 
conquistaram pela força."

Soluções pacíficas, iniciativas e conferências internacionais: 

Artigo Treze:

"As iniciativas e as chamadas soluções pacíficas e 
conferências internacionais estão em contradição 
com os princípios do Movimento de Resistência 
Islâmica."



Sem negociações

Israel não pode existir

"Não há solução para a questão palestina, 
exceto por  meio da Jihad. Iniciativas, 
propostas e conferências internacionais são 
todas perdas de tempo e esforços vãos." 

Artigo Quinze:

"É necessário incutir na mente das gerações 
muçulmanas que o problema palestino é um 
problema religioso e deve ser tratado com 
base nisso." 
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Artigo 27:

“(...) somos incapazes 
de trocar a atual 
ou futura Palestina 
Islâmica pela ideia 
secular. A natureza 
islâmica da Palestina 
faz parte da nossa 
religião e quem leva 
sua religião com 
ânimo leve é um 
perdedor.”



Promovendo o antissemitismo

O terror como ameaça 

Artigo 31:

“Paz e silêncio não seriam possíveis exceto por 
debaixo da asa do Islã. A história passada e 
presente é a melhor testemunha disso.

É dever dos seguidores de outras religiões parar 
de disputar a soberania do Islã nesta região, 
porque o dia em que esses seguidores assumirem, 
não haverá nada além de carnificina, exílio e 
terror.

Artigo 32:

“O plano sionista é ilimitado. Depois da Palestina, 
os sionistas aspiram expandir-se do Nilo para o 
Eufrates. Quando eles tiverem digerido a região que 
ultrapassaram, eles aspirarão uma maior expansão, 
e assim por diante. Seu plano está incorporado nos 
'Protocolos dos Sábios de Sião' e sua conduta atual 
é a maior prova do que estamos dizendo.”



O Estatuto do Hamas promove o ódio, a 
violência, a guerra e a Supremacia Islâmica

Visite o Centro de Combate ao Antissemitismo em 
StandUpToHatred.com
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EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ

Ajude-nos a enviar esta 
publicação para outras pessoas

Encomende este ou outros livretos em 
www.standwithus.com/store

SIGA STANDWITHUS PARA 
SE MANTER INFORMADO!

Os documentos fundadores do Fatah, da OLP e do Hezbollah 
também declaram que sua missão é a destruição de Israel.

Esses objetivos e atividades não só colocam Israel em perigo, 
mas também são um ataque aos direitos humanos e aos valores 

democráticos do mundo ocidental.
Leia o estatuto completo do Hamas em  HamasCharter.com  

(em inglês). 
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