Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
O Islam é uma bênção e gloria

Louvado seja Allah Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade
exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo
e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o Mensageiro de
Allah, sua família, e seus companheiros.
A maior benção é a benção do Islam e é a mais completa e douradora, e as outras
bênçãos são incompletas, tais como o dinheiro, os filhos e a família são bençãos
passageiras, pois Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Maida versículo 3: “Hoje,
completei a religião para vós(335); tenho-vos agraciado generosamente sem intenção
de pecar, se vir compelido a (alimentar-se do vedado), saiba que Deus é Indulgente,
Misericordiosíssimo.” e é esta benção que Deus nos ordenou a suplicar por ela em cada
(Rakaa) ciclo de oração, assim como foi mencionado na surata Al Fatiha versículo 6: “
Guia-nos à senda reta.”, pois o islam é esta senda que nos guia aos Jardins da Felicidade.
O iIsam é a bênção que enche nossas vidas de luz e nossos corações de tranquilidade, e
quem não usufruir dela, viverá na escuridão, portanto Deus Todo-Poderoso revelou na
surata Az Zummar versículo 22: “Porventura, aquele a quem Deus abriu o coração ao
Islam, e está na Luz de seu Senhor.”
O Islam é uma bênção no qual a pessoa encontra consolo e segurança, o Mensageiro de
Deus (S.A.A.W) disse: “Desfrutou do gosto da fé, é aquele que aceito a Deus como meu
Sustentador, a Mohammad como Seu Mensageiro e o Islam como a sua crença”.
Pois esta mesma benção o ser humano será perguntado por ela em seu túmulo, e sera
perguntado: Quem é o seu Senhor? Qual é a sua religião? Qual é o Profeta que foi
enviado entre vocês? E quem for negligente com esta benção, estará sendo negligente
com o bem, com a sua vida mundana e a sua vida futura, Deus Todo-Poderoso revelou
na surata Al Imran versículo 85: “E quem quer que almeje (impingir) outra religião,
que noa seja o Islam, (aquela) jamais será aceita e, no outro mundo, essa pessoa
contar-se-á entre os desventurados.”.
Então como preservamos essa bênção que é o Islam?
Nós o preservamos estabelecendo os pilares do Islam e os pilares da fé e clamando por
ele. O Islam é a virtude de guiar o ser humano para a ordem de Deus, obediente a ele, e
é a virtude do interior do ser humano que seu coração se rende a Deus o Todo-Poderoso.
Foi perguntado ao Mensageiro de Deus (S.A.A.W): “o que é o islam? Ele disse: entregar

dar o seu coração a Deus, virar o seu rosto na direção de Deus, realizar a oração escrita
e pagar a zakat obrigatória.”.
Preservar o islam firmemente seguindo as suar ordens, por isso que o Profeta(S.A.A.W),
se alguém viajasse ele lhe dizia: “Deixo a cargo de Deus a tua crença, a tua confiança
e as tuas últimas ações.”, ou seja, peço a Deus para protegê-lo das tentações e proteger
a sua confiança e suas boas ações porque aquele que perdeu sua religião seguindo os
desejos e cometendo os pecados, arruinará a si mesmo, a sua vida mundana e a outra
vida após a morte, por isso Deus Altíssimo revelou na surata Az Zummar versículo 15:
“Certamente, os desventurados serão aqueles que perderem a si mesmo, juntamente
com as famílias, no Dia da Ressurreição. Não é esta, acaso, a evidente desventura?”.
O Islam é uma bênção, por isso devemos valorizá-lo. Então, como devemos valorizar o
Islam?
Que o muçulmano tenha crença na qual não há dúvida e não há hesitação de que a
glória e toda benção está no Islam e que a glória toda a glória, está nesta religião e que
a honra, a glória virá somente, com essa religião, assim como o nosso Khalifa Omar que
Deus esteja satisfeito com ele certa vez disse: “Somos uma nação que Deus nos gloriou
com o islam, pois se procurarmos a gloria além do islam, ELE nos humilhará.”. assim
como foi mencionado pelo o Todo-Poderoso na surata Fater versículo 10: “Quem
ambiciona a glória, saiba que toda glória pertence integralmente a Deus. Até a Ele
ascendem as puras palavras e as nobres ações.”
Devemos saber que não há sentido a gloria, a menos que apliquemos o Islam em nossa
vida cotidiana. O gloria não nos beneficia, se estamos desperdiçando as leis do islam e
não seguimos a sua moral, pois a gloria no Islam exige que trabalhemos com ele e seguilo como um sistema de vida, Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Munaficun
versículo 8: “Porém, a potestade só pertence a Deus, ao Seu Mensageiro e aos fiéis,
ainda que os hipócritas o ignorem.”.
Orgulhamo-nos do islam de não ter vergonha e constrangimento de mostrar nossa
religião e crenças, suas as regras, etiqueta e atos do Islam porque aqueles que têm
vergonha de mostra-los e têm em seu coração dúvida e falta de certeza, cuidado pois
Deus Altíssimo que nos deu o nome de muçulmanos, assim como mencionou na surata
Al Hajj versículo 78: “Ele vos denominou muçulmanos,” e além disso revelou também
na surata Azzukhruf versículo 44: “Ele (Alcorão) é uma Mensagem para ti e para o teu
povo, e sereis interrogados.” Ou seja, o Islã é uma honra ate o fim dos tempos.
Apreciar o Islam submetendo o que o Islam exige de mim ao que as minhas vontades
exigem, pois a alma pode comandar uma pessoa a pecar e se distanciar dos
ensinamentos do Islam, e o Islam ordena que você controle sua vida, desfrute-a com

disciplina e não esqueça do seu objetivo para o qual Deus o criou para adora-lo e se
compromete a reconstruir a terra que Deus criou, pois Deus Altíssimo revelou na surata
AL Cassas versículo 77: “Mas procura, com aquilo com que Deus te tem agraciado, a
morada do outro mundo; não te esqueças da tua porção neste mundo, e sê amável,
como Deus tem sido para contigo, e não semeies a corrupção na terra, porque Deus
não aprecia os corruptores.”
Pois a vida verdadeira e a felicidade eterna vêm com a adesão a esta religião, como foi
revelado pelo Todo-Poderoso na surata Al Nahil versículo 97: “A quem praticar o bem,
seja homem ou mulher, e for fiel, concederemos uma vida agradável e premiaremos
com uma recompensa, de acordo com a melhor das ações.”
Saibam que a benção e a grandeza do Islam obrigam o muçulmano a ser um exemplo de
bem e não seguir os outros no que não é correto, o Profeta ( S.A.A.W) disse: “Não
sejam indecisos, dizendo: “Se as pessoas nos tratar bem, os trataremos bem, e se elas
forem maldosas os trataremos da mesma forma, pois acalmem suas almas, se as
pessoas os tratarem bem, os tratem da mesma forma, e se forem maldosos não sejam
injustos.”TARMIZI
A perseverança no Islam até o seu encontro com Deus Todo-Poderoso é uma das
maiores bênçãos, pois o Yusuf, que a paz esteja com ele, mencionou na surata Yussuf
versículo 101: “Faze com que eu morra muçulmano, e junta-me aos virtuosos!”. E o
Profeta (S.A.A.W) suplicava muito assim: “Ó Transformador dos corações, torna o meu
coração firme na Tua fé.”. Louvado seja Deus pela bênção do Islam, que é a maior das
bênçãos.

