Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Eid El-Fitr – Festa de desjejum

Louvado seja Allah, e Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior,Allah é o
Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior
grandiosamente, e glorificado seja Allah ao amanhecer e ao entardecer, e testemunho que não
há outra divindade além de Allah, Uno, cumpriu Sua promessa, socorreu Seu servo, agraciou Seu
exército e derrotou os partidos, somente Ele. E testemunho que o nosso profeta Muhammad é
Seu servo e mensageiro, que a paz e graça de Allah estejam com o nosso profeta, seus familiares,
seus companheiros e seus seguidores.

Porem irmãos, Ramadan já terminou com os seus dias abençoados e suas noites de devoção que
aproximaram os servos para com Allah. No Ramadan ganha quem praticou o jejum, recitou o
Alcorão, teve a bondade para com seus familiares e Allah aceitou as suas boas obras. E perdeu
no Ramadan quem não praticou jejum - sem motivo - abandonou o Alcorão e cortou seus laços
familiares, pedimos refúgio em Allah para que não estejamos entre eles. Pedimos a Allah
também que aceite nosso jejum, a nossa oração e que nos absolve e salve do Fogo. Que Allah
faça-nos viver para o próximo Ramadan, e que ele retorne com bênçãos, felicidades e virtudes,
para quem tem intenção sincera, boa obra, bom caráter, bondade para com seus familiares, e
para quem retribua a maldade pela virtude. Hoje os fiéis alegram pelos seus jejuns, pelas suas
obediências porque Allah diz: Dize: Contentai-vos com a graça e a misericórdia de Allah! Isso é
preferível a tudo quanto entesourarem. O dia do Eid é dia da primeira felicidade que o profeta
SAWS nos contou quando disse: Há duas alegrias para o jejuador, uma quando quebrar o seu
jejum, e outra ao encontrar com teu Senhor. Esta alegria louvável é porque Allah concedeu o
servo a conquistar a obediência, a aproximar a Allah e a vencer seus desejos. Por isso este dia é
chamado de dia do prêmio, onde o sucesso será para os tementes. Allah diz: Bem-aventurado
aquele que se purificar. E mencionar o nome do seu Senhor e orar! Na realidade todo dia que
você vive ó meu irmão sem desobedecer a Allah é dia de Eid. Disse o profeta SAWS: Aquele de
vós que desperta gozando da segurança, de saúde e do sustento para o dia, é como se
estivesse de posse do mundo inteiro. Porém não deve esquecer as nossas obrigações,
especialmente as das adorações e recordações e agradecimento a Allah nesse dia, e o
agradecimento se realiza pela obediência a Allah louvado seja, há também obrigações em
alegrar pela graça de Allah, visitar os próximos, lembrar os necessitados, órfãos. Isto espalha paz
e compaixão, disse profeta SAWS: Àquele que aliviar, de um crente, uma angústia, das
angústias desta vida, Allah aliviará algumas das angústias no Dia da Ressurreição; A alegria do
Eid se completa pela união de todos muçulmanos ao redor do mundo, onde se concretiza o dito
do profeta SAWS: O bom exemplo que os crentes demonstram, com relação ao seu carinho,

sua misericórdia e amabilidade recíprocas, é como se fosse proveniente de um só corpo;
quando um membro se encontra indisposto, todo o resto do corpo mostra sua debilidade e
febre. Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é o Maior, Allah é
o Maior, ó irmãos, há as boas maneiras para o Eid, onde não devemos exagerar e desperdiçar,
mas manter a moderação em todos os assuntos, Allah diz: Ó filhos de Adão, revesti-vos de vosso
melhor atavio quando fordes às mesquitas; comei e bebei; porém, não vos excedais, porque Ele
não aprecia os que se excedem. E diz: Concede a teu parente o que lhe é devido, bem como ao
necessitado e ao viajante, mas não seja esbanjador. Porque os esbanjadores são irmãos dos
demônios, e o demônio foi ingrato para com o seu Senhor.
Também não deve abusar de comer e beber nesse dia sem ter a moderação, disse o profeta
SAWS: Nenhum homem enche um pote pior do que enche seu estômago. Para um indivíduo,
uns poucos bocados são suficientes para lhe manter retas as costas; contudo, se ele quiser
encher o estômago, deverá dividi-lo em três partes, e deverá encher a terça parte da barriga
com comida, a outra terça parte com bebida, e deixar vazia a terça parte para o livre respirar.
Devemos lembrar também que o profeta SAWS recomendou a jejuar seis dias do mês de Chawal,
depois que Allah nos concedeu jejuar o mês de Ramadan, isto porque como jejuar a vida todo.
Disse profeta SAWS: Quem jejuar o Ramadan e o seguir com 6 dias de Chawal, será como se
ele tivesse jejuado por uma vida inteira. Que Allah aceita nosso jejum, e que Ele faça esse Eid
um retorno sincero para Ele.
Ó Allah melhore a nossa presença nas Tuas mãos, e não nos decepcione no Dia de prestar as
contas, e trate-nos pela a bondade, pois o favor todo é Teu e de Ti. Ó Allah conceda-nos um
coração humilde, uma língua úmida que te recorda constantemente, e um corpo perseverante.
Ò Allah tenha piedade para com a nossa fraqueza, controla o nosso assunto, liberta o nosso
cativo, socorra o nosso oprimido e melhore a nossa salvação. Ó Allah pedimos de Ti todas as
coisas boas que o Teu servo mensageiro Te pediu, e refugiamos em Tua proteção contra todos
os males dos quais Teu profeta solicitou de Ti, pois Tu o único Assistente, e Tu que atende as
nossas suplicas, e não há poder nem vigor senão em Allah. E glorificado seja o teu Senhor, o
Senhor do Poder, de tudo quanto (Lhe) atribuem. E que a paz esteja com os mensageiros! E
louvado seja Allah, Senhor do Universo!

