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Em nome de Deus O Todo Poderoso, O Misericordiosíssimo, Aquele Que criou 
os céus e a terra e tudo o que neles se encontra, o Único que merece adoração do 
homem...

Um  simples  olhar  para  o  mundo  à  nossa  volta  é  só  o  que  é  preciso  para 
compreender o que muitos nunca levaram tempo para reflectir sobre. Os detalhes 
deste  incrível  universo  em  que  vivemos  provam  a  presença  de  magnífico  e 
inigualável autor.

Alguns tentam negar a Sua existência e confiam em teorias inventadas (por eles) e 
pressuposições provenientes de não-comprovados palpites e estimativas.

Eles tentam adivinhar princípios que nenhuma mente racional consegue seguir.  
Eles dizem por exemplo que o nosso universo é uma “coincidência cósmica”, um 
resultado de reuniões de biliões de anos. Se, no entanto, de manhã viessem para 
fora de suas casas e  vissem um carro novo no passeio à frente de suas portas, eles 
gostariam  muito  de  saber  quem  o  colocou  lá.  Imagine  que  lhes  fosse  dito: 
“Ninguém o colocou aí, todas as partes (do carro) vieram sem razão alguma ter 
umas com as outras de noite, a partir de locais desconhecidos sem a ajuda de 
alguém. Isto é o resultado de uma coincidência cósmica!”

Nenhuma  pessoa  com um senso  e  uma  mente  saudável  poderia  aceitar  esta 
resposta. Certamente, DEUS deu-nos uma capacidade mental que não nos deixa 
acreditar em tais disparates.

1 Este artigo foi traduzido para Al-Muminun.Net com permissão exclusiva de Bakkah.Net. – Versão 2.0
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Então se as pessoas não conseguem aceitar o facto de as partes de um único carro 
se terem reunido por acaso, como podem elas acreditar que o universo inteiro fez  
um desempenho como tal??!! Do céu, que está cheio de estrelas e outros milagres 
visíveis,  até  organismos  microscópicos  que  continuamos  a  descobrir,  até  ao 
desenvolvimento e função dos órgãos do corpo humano. Como pode alguém 
acreditar que isto tudo é o resultado de uma mera coincidência?
Olha para cima e pensa sobre, como tudo aquilo que vês está organizado de tal 
maneira  perfeita!  O  sol,  uma  bola  que  está  a  uma  distância  de  milhões  de 
quilómetros  de  nós,  que  nos  fornece  calor  e  luz  diariamente,  de  que  somos 
dependentes. Sobre isto DEUS diz: 

““E fizemos um luzeiro reverberante.”E fizemos um luzeiro reverberante.” [Alcorão 78:13]

Quando  o  dia  chega  ao  fim o  ser  humano tem a  necessidade  de  repouso  e 
descanso. Tem que descansar do calor da luz do sol. DEUS deixa o sol cair e dá-
nos  escuridão,  para  que  possamos  descansar,  e  Ele  dá-nos  uma  luz  de  noite 
perfeita e estrelas belas. Que organização magistral! DEUS diz sobre isto:

““E submete-vos a noite e o dia, e o sol e a lua. E as estrelasE submete-vos a noite e o dia, e o sol e a lua. E as estrelas   
estão submetidas, por Sua ordem. Por certo, há nisso sinaisestão submetidas, por Sua ordem. Por certo, há nisso sinais   
para um povo que razoa.”para um povo que razoa.” [Alcorão 16:12]

E DEUS diz:

““Não viste que DEUS insere a noite no dia e insere o dia naNão viste que DEUS insere a noite no dia e insere o dia na  
noite e submete o sol e a lua, cada qual correndo até umnoite e submete o sol e a lua, cada qual correndo até um  
termo  designado,  e  que  DEUS,  do  que  fazeis,  étermo  designado,  e  que  DEUS,  do  que  fazeis,  é  
Conhecedor?”Conhecedor?” [Alcorão 31:29]

DEUS diz também:

““E, entre Seus sinais, está a noite e o dia e o sol e a lua. NãoE, entre Seus sinais, está a noite e o dia e o sol e a lua. Não   
vos prosterneis  diante do sol nem da lua,  e prosternai-vosvos prosterneis  diante do sol nem da lua,  e prosternai-vos  
diante  de  DEUS,  Quem  os  criou,  se  só  a  Ele  adorais.”diante  de  DEUS,  Quem  os  criou,  se  só  a  Ele  adorais.”  
[Alcorão 41:37]

Os cientistas de agora estão falando sobre o equilíbrio exacto do sol e da lua e 
tentam adivinhar sobre as numerosas catástrofes que poderiam acontecer se o sol 

www.Al-Muminun.net 2

http://www.al-muminun.net/


ou a lua se perdessem de seus caminhos,  sendo mesmo só um bocadinho. A 
mente racional só pode chegar a uma conclusão, que certamente alguma coisa 
está a manter tudo isto em ordem. 

DEUS diz:

““Por certo,  vosso Senhor é DEUS, Que criou os céus e aPor certo,  vosso Senhor é DEUS, Que criou os céus e a  
terra, em seis dias; em seguida, estabeleceu-Se no Trono. Eleterra, em seis dias; em seguida, estabeleceu-Se no Trono. Ele   
faz a noite encobrir o dia, cada um na assídua procura umfaz a noite encobrir o dia, cada um na assídua procura um  
do outro; e criou o sol e a lua e as estrelas, submetidos, pordo outro; e criou o sol e a lua e as estrelas, submetidos, por  
Sua ordem. Ora, dEle é a criação e a ordem. Bendito sejaSua ordem. Ora, dEle é a criação e a ordem. Bendito seja  
DEUS, O Senhor dos mundos!”DEUS, O Senhor dos mundos!” [Alcorão 7:54]

Compreendemos muito bem que, este texto que estás a ler foi escrito por alguém, 
mesmo que não o vejas. Cada discurso teve o seu falador e cada refeição deliciosa  
foi preparada por um cozinheiro. Portanto para cada criação, incluindo a nossa 
existência, existe certamente um criador.

OO  CCRIADOR RIADOR ÉÉ  DDEUS EUS QQUE UE NNÃO ÃO TTEM EM PPARCEIROSARCEIROS

Agora que estamos de acordo de que não somos nenhum produto de um mero 
acaso, mas que fomos criados, queremos perceber coisas sobre o nosso Criador. 
Aquele Que nos criou, DEUS, é também o Único Criador de tudo o resto que 
existe. Ele diz:

““Esse  é DEUS, vosso  Senhor,  Criador  de todas  as  cousas.Esse  é DEUS, vosso  Senhor,  Criador  de todas  as  cousas.  
Não existe deus senão Ele.”Não existe deus senão Ele.” [Alcorão 40:62]

Devido  ao  significante  poder  e  controle  de  DEUS  sobre  o  universo,  não  é 
adequado para o ser humano pensar que Ele precisa de alguém para O ajudar. 
Porque certamente, DEUS é Único e partilha a Sua Majestade com ninguém. Ele 
é  o  Possuidor  da  misericórdia  infinita  e  compaixão  para  aqueles  que  lhE 
obedecem, e o Seu castigo é o mais pesado e duradouro para aqueles que se viram 
dEle. DEUS diz:

““Então, quanto aos que crêem e fazem as boas obras,  seuEntão, quanto aos que crêem e fazem as boas obras,  seu  
Senhor fá-los-á entrar em Sua misericórdia. Esse é o evidenteSenhor fá-los-á entrar em Sua misericórdia. Esse é o evidente   
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triunfo.” triunfo.” [Alcorão 45:30]

E DEUS diz:

““Então, quanto aos que crêem e fazem boas obras,  Ele osEntão, quanto aos que crêem e fazem boas obras,  Ele os  
compensará, com seus prêmios, e lhes acrescentará algo decompensará, com seus prêmios, e lhes acrescentará algo de  
Seu favor. E, quanto aos que desdenham Sua adoração e seSeu favor. E, quanto aos que desdenham Sua adoração e se  
ensoberbecem, Ele os castigará com doloroso castigo, e nãoensoberbecem, Ele os castigará com doloroso castigo, e não  
encontrarão,  para  si,  além  de  DEUS,  protetor  nemencontrarão,  para  si,  além  de  DEUS,  protetor  nem  
socorredor.”socorredor.” [Alcorão 4:173]

Não é apropriado para nós conceder um rival, um parceiro ou sócio a DEUS. É a 
maior profanação acusá-lo de que Ele tem um pai, mãe, filho ou outros parentes 
ou descendentes. DEUS diz-nos:

““Dize:  “Ele  é  DEUS,  Único.  DEUS é  O Solicitado.  NãoDize:  “Ele  é  DEUS,  Único.  DEUS é  O Solicitado.  Não  
gerou e  não  foi  gerado.  E  não  há  ninguém igual  a  Ele.”gerou e  não  foi  gerado.  E  não  há  ninguém igual  a  Ele.”   
[Alcorão 112:1-4]

Que  grande  crime  é  afirmar  que  DEUS,  Aquele  Que  é  livre  de  todas  as 
imperfeições, tem um filho! Infelizmente muitas pessoas acreditam que Jesus é o 
filho de DEUS! Jesus tem certamente uma posição alta, como o Profeta de DEUS 
e Seu Mensageiro, mas não como o Seu filho, porque DEUS está alto e exaltado 
acima de uma falsa alegação [como esta]. Sobre isto DEUS diz:

““E eles dizem: “O Misericordioso tomou para Si um filho!”E eles dizem: “O Misericordioso tomou para Si um filho!”   
Com efeito, fizestes algo horrente! Por causa disso, os céusCom efeito, fizestes algo horrente! Por causa disso, os céus   
quase se despedaçam e a terra se fende e as montanhas caem,quase se despedaçam e a terra se fende e as montanhas caem,  
desmoronando-se,  por  atribuírem  um  filho  aOdesmoronando-se,  por  atribuírem  um  filho  aO  
Misericordioso!  E  não  é  concebível  que  O MisericordiosoMisericordioso!  E  não  é  concebível  que  O Misericordioso  
tome para Si um filho.”tome para Si um filho.” [Alcorão 19:88-92]

DEUS é portanto o Único Criador e Aquele que Mantém Firme tudo o que 
existe. Ele não tem nenhum parceiro ou parentes. Ele diz:

““Segue o que te foi revelado de teu Senhor. Não existe deusSegue o que te foi revelado de teu Senhor. Não existe deus  
senão Ele.”senão Ele.” [Alcorão 6:106]
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NNÓS ÓS DDEVEMOS-EVEMOS-LLHE HE AALGUMA LGUMA CCOISA?OISA?

Agora que estamos de acordo que DEUS é o nosso Único Criador e Fornecedor 
e nós vimos as Suas Declarações negando que ele tem parceiros, queremos agora 
saber se Ele quer algo de nós.

DEUS tem um direito sobre nós, porque Ele nos criou. Ele não pergunta muito. 
Ele só nos pergunta aquilo que Ele perguntou a cada nação antes de nós, que nós 
lhE obedecemos e que sigamos os Seus Mensageiros. Ele pediu-nos para adorá-Lo 
e não lhE atribuir parceiros. Ele diz:

““E, com efeito, enviamos a cada comunidade um MensageiroE, com efeito, enviamos a cada comunidade um Mensageiro  
para dizer: “Adorai a DEUS e evitai At-Tãghutpara dizer: “Adorai a DEUS e evitai At-Tãghut22.”.” [Alcorão 
16:36]

Trata-se de um simples pedido tendo em conta tudo aquilo que Ele nos deu.

““Dize: “Ele é Quem vos fez surgir e vos fez o ouvido e asDize: “Ele é Quem vos fez surgir e vos fez o ouvido e as   
vistas e os corações. Quão pouco agradeceis!” vistas e os corações. Quão pouco agradeceis!” [Alcorão 67:23]

Temos  de  natureza  o  desejo  de  agradecer  a  alguém  que  nos  deu  algo.  Se 
agradecemos às pessoas pela sua generosidade, não devemos então agradecer ao 
nosso Senhor que nos abençoou com tanto? Ele recorda-nos:

““...E, se contais as graças de DEUS, não podereis enumerá-...E, se contais as graças de DEUS, não podereis enumerá-
las.  Por certo,  o ser humano é injusto, ingrato.”las.  Por certo,  o ser humano é injusto, ingrato.” [Alcorão 
14:34]

2 A palavra Taghut abrange uma variedade ampla de significados. Significa qualquer coisa que seja adorada além do Deus  
Real (Allah), mas aquele que não aceite ser adorado não será considerado como um Taghut, i.e. todas as divindades falsas. 
Pode ser Satanás, demónios, ídolos, pedras, o sol, estrelas, anjos, seres humanos, que eram falsamente adorados e levados  
como  Taghuts.  Como  também  santos,  túmulos,  governadores,  líderes  etc,  são  falsamente  adorados  e  erroneamente 
seguidos. Por vezes “Taghut” significa um juiz falso que emite um julgamento falso (ver V. 4:60). [Ver Tafsir ibn Kathir, e (V. 
4: 51)] Nota retirada e traduzida da Tradução dos Sentidos do Nobre Alcorão em língua Inglesa por Dr. Muhammad Taqi-
ud-Din Al-Hilali e Dr. Muhammad Muhsin Khan.
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Então, para ser realmente grato a DEUS, devemos adorá-Lo, da forma como Ele 
nos ordenou obedecendo-lhE e seguindo a Revelação que Ele nos enviou. Ao 
fazer isto, iremos de cumprir a razão da nossa existência, porque DEUS não nos 
criou sem motivo:

““E  não  criei  os  jinns  e  os  humanos  senão  para  MeE  não  criei  os  jinns  e  os  humanos  senão  para  Me  
adorarem.”adorarem.” [Alcorão 51:56]

EE  SSE E NNEGARMOS EGARMOS OO  SSEU EU DDIREITO IREITO SSOBRE OBRE NNÓS?ÓS?

Negar  o  Direito  de DEUS não é  como negar  os  direitos  dos  outros.  Se  não 
obedeceres à tua mãe serás sujeito a uma punição que ela (a tua mãe) tenha a  
possibilidade e que esteja em estado de o fazer. Da mesma forma, poderás perder 
o teu emprego se negares as ordens do teu patrão. O juiz pode enviar-te para a 
prisão  se  não  apareceres  no  tribunal  como ele  pediu.  Mas  ninguém te  pode 
castigar com um tormento eterno como DEUS prometeu a todos aqueles que 
rejeitarem a  Sua  Mensagem.  DEUS irá  de  determinar  um Dia  em que  cada 
pessoa  será  julgada.  Certamente  iremos  de  ser  convocados  diante  a  DEUS e 
iremos de nos justificar pelas nossas acções. DEUS diz sobre esse Dia:

““Então, nesse dia,  ninguém castigará como Seu castigar.  EEntão, nesse dia,  ninguém castigará como Seu castigar.  E  
ninguém acorrentará como Seu acorrentar.”ninguém acorrentará como Seu acorrentar.” [Alcorão 89:25-
26]

Nós  temos  a  oportunidade  de  salvar-nos  de  tal  terrível  destino  infinito. 
Precisamos  de  olhar  para  o  nosso  relacionamento  com  DEUS.  Cumprimos 
realmente os Seus Direitos que Ele tem sobre nós? Adoramos-O realmente como 
Ele nos recomendou?

Sê  ciente  de  que  o  Seu  castigo  é  tão  pesado  que  até  mesmo  os  maiores 
desmentidores  ardentes  de  DEUS  vão  acreditar  depois  de  o  virem.  Só  que 
[depois] é demasiado tarde!

““E  quando  viram  Nosso  suplício,  disseram:  “Cremos  emE  quando  viram  Nosso  suplício,  disseram:  “Cremos  em  
DEUS, só nEle, e renegamos aquilo que Lhe associávamos.DEUS, só nEle, e renegamos aquilo que Lhe associávamos.” 
[Alcorão 40:84]
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Se nos submetermos a DEUS, e O adoraremos e não concedermos parceiros a 
Ele, de seguida, para nós são os prazeres eternos e deleites que Ele nos preparou 
para nós no Paraíso:

““E nenhuma alma sabe o que lhes é oculto do alegre frescorE nenhuma alma sabe o que lhes é oculto do alegre frescor  
dos olhos, em recompensa do que faziam.”dos olhos, em recompensa do que faziam.” [Alcorão 32:17]

Quando DEUS determinar o Dia da Ressurreição, os sinceros irão de ouvir o 
apelo:

““Dir-se-á: “Ó alma tranquila! Retorna a teu Senhor, agradadaDir-se-á: “Ó alma tranquila! Retorna a teu Senhor, agradada  
e agradável. Então, entra para junto de Meus servos. E entrae agradável. Então, entra para junto de Meus servos. E entra   
em Meu Paraíso.”em Meu Paraíso.” [Alcorão 89:27-30]

Se  esperamos  em ouvir  este  apelo,  temos  que  agora  continuar  a  desenvolver 
esforços nesta vida, antes que seja demasiado tarde.

OO  QQUE UE FFAZER AZER AAGORA?GORA?

Aceita a religião, o Islam. É o que DEUS ordena para tu fazeres:

““Ó vós que credes! Temei a DEUS como se deve temê-lO, eÓ vós que credes! Temei a DEUS como se deve temê-lO, e  
não morrais senão enquanto moslimes.”não morrais senão enquanto moslimes.” [Alcorão 3:102]

Sê sincero e dedicado a DEUS:

““Dize: “Por certo, minha oração e meu culto e minha vida eDize: “Por certo, minha oração e meu culto e minha vida e  
minha morte são de DEUS, O Senhor dos mundos. Ele nãominha morte são de DEUS, O Senhor dos mundos. Ele não   
tem parceiro. E isso me foi ordenado, e eu sou o primeirotem parceiro. E isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro  
dos moslimes.” dos moslimes.” [Alcorão 6:162-163]

O Islam é muito fácil e prático. Não existe nenhuma cerimónia de conversão ou 
processo difícil  que te impede de te  tornares  Muçulmano.  A única coisa  que 
precisas de fazer é recitar sinceramente a seguinte declaração:

““Eu testemunho que não há divindade que merece ser adorada ou outra forma deEu testemunho que não há divindade que merece ser adorada ou outra forma de   
adoração excepto DEUS Sozinho, e eu testemunho que Muhammad é o Seu Mensageiro.”adoração excepto DEUS Sozinho, e eu testemunho que Muhammad é o Seu Mensageiro.”
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Agora  segue  a  tua  afirmação  com um compromisso  de  aprender  sobre  a  tua 
religião, as especificações do que DEUS quer de ti. Há muito que aprender sobre 
DEUS e a Sua Religião e sobre aquilo que Ele quer de ti. Com cada pouco de 
conhecimento que irás de ganhar, estarás cada vez mais seguro de que tomaste a 
decisão certa. Visita o nosso site http://www.al-muminun.net/ para mais artigos 
e informação sobre esta bela Religião.

Se existe algo que te impede de aceitar o Islão a esta altura, envia um e-mail para 
info@al-muminun.net e eu irei de tentar esclarecer o assunto para ti, para que 
possas aceitar o Islam estando confiante de estás sobre a verdade.

Que DEUS nos possa guiar todos para aquilo que Ele ama.

Atenciosamente, 

Youssef Abu Mohammed F. al-AndalusiYoussef Abu Mohammed F. al-Andalusi

1212

VV www.Al-Muminun.net VV
| A Doutrina e Metodologia dos Salaf as-Saalih - Pura e Limpa || A Doutrina e Metodologia dos Salaf as-Saalih - Pura e Limpa |

Nota: Este documento é um e-book publicado online pelo site Al-Muminun.Net. Este e-book foi formatado e desenvolvido 
especificamente para ser distribuído gratuitamente na Internet. Os responsáveis pelo site Al-Muminun.Net permitem que  
este  documento,  em sua  presente  forma e  sem alterações,  seja  distribuído,  impresso,  fotocopiado,  reproduzido e/ou 
divulgado por meios eletrónicos para o fim de divulgar-se seu conteúdo e não para o fim de obter-se lucro, a menos que 
um requerimento específico seja enviado à equipa do site e seja dada permissão para tanto. Qualquer um que deseje citar  
trechos deste documento deve dar os devidos créditos ao site, citando nominalmente a fonte e seu endereço na web, Al-
Muminun.Net, e não deve fazê-lo, de modo algum, colocando a citação fora de contexto e sem se referir às fontes e dar-
lhes os devidos créditos. - “E temei a Allah e sabei que Allah, de todas as cousas, é Onisciente.” [Surah al-Baqarah, 3:231]

www.Al-Muminun.net 8

http://www.al-muminun.net/
http://www.al-muminun.net/
mailto:info@al-muminun.net
http://www.al-muminun.net/

