Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Pausas entre um ano que se passou e um ano chegando
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
Irmãos da fé e do Islam, ontem nos despedimos de um ano gregoriano e recebemos um
outro ano novo e primeiramente gostaria de rogar a Deus que seja um bom e abençoado
ano para nós todos e que possamos ter sucesso na obediência e adoração do TodoPoderoso. Devemos pensar pois entre o final de um ano e a chegada de um outro, há
paradas onde podemos elaborar grandes obras, que são:
A velocidade do passar dos dias e o fim dos anos: Se você olhar para as memórias de sua
vida, você as encontrará como se tinham ocorrido ontem, então nossos tempos estão
correndo rápido e não há como detê-los, pois o Profeta Muhammad (S.A.A.W) mencionou
em um de seus ditos: “Não chegará o Último Dia até que o tempo passe rapidamente;
portanto, um ano será como um mês, e um mês será como uma semana, e uma semana
será como um dia, e um dia será como uma hora, e uma hora será seja como a queima de
folhas secas de palmeira.” AHMAD. O significado das folhas secas de uma palmeira é que
se foi as bênçãos dos tempos e dos dias, e passam rapidamente e a pessoa não sente, pois
se o ser humano olhar para o que tenha feito de boas obras e descobrirá que pouco fez, por
isso o ser humano deve prestar atenção nos dias de sua vida e usa-los na obediência a Deus
Todo-Poderoso.
Conheça o valor do tempo: O tempo é de uma grande importância e, portanto, nosso
Senhor jurou nas partes do tempo em seu livro sagrado, jurou pela aurora, à noite, o dia,
pelas horas da manhã e pela era, isto para nos alertar sobre a importância desses tempos,
e para que o homem use em obediência ao Todo-Poderoso. Pois o Profeta nos alertou, assim
como foi relatado que Ibn Abbás (que Deus esteja satisfeito com ele) que o Mensageiro de
Deus (S.A.A.W) disse: “Há duas dádivas que são menosprezadas por muita gente: a saúde
e o tempo de lazer.” (Bukhári).
Portanto, o Profeta (S.A.A.W) nos ordenou que
aproveitássemos das oportunidades e das obras, mencionando em um de seus ditos
dizendo: “Beneficie de cinco antes dos outros cinco: sua juventude antes da velhice, sua
saúde antes de sua doença, sua riqueza antes de sua pobreza, seu tempo livre antes das
preocupações e sua vida antes de sua morte. ” BUKHARI. O tempo do homem é a sua vida,
e se ele perder o tempo, ele perde a vida, pois Deus Altíssimo revelou na surata Al
Takhathur versículos 1 e 2: “A cobiça vos entreterá. Até que desçais aos sepulcros.”.
portanto muita gente neste mundo se preocupa em competir e ganhar dinheiro e esquecem
que o mundo se acabará e que a vida após a morte é a salvação.

Perceba o que você perdeu: Um ano inteiro se passou e você certamente falhou em
obedecer a Deus e cometeu muitos pecados, então perceba o que você perdeu em
obediência, então ore mais, jejue, realize a leitura do Alcorão, vá à mesquita e reduz seus
pecados, pois você não sabe quando encontrar o teu Senhor, pois Deus mencionou na
surata Al Mudathir do versículo 38 ao 47: “Toda a alma é depositária das suas ações, Salvo
as que estiverem à mão direita, Que estarão nos jardins das delícias. Perguntarão, Aos
pecadores: O que foi que vos introduziu no tártaro? Responder-lhes-ão: Não nos
contávamos entre os que oravam, Nem alimentávamos o necessitado; Ao contrário,
dialogávamos sobre futilidades, com palradores, E negávamos o Dia do Juízo, Até que nos
chegou a (Hora) infalível!”, lembre-se dos dizeres do Profeta (S.A.A.W): “Quem fizer o bem
no tempo que resta, o seu passado será perdoado e quem praticar o mal no tempo que
resta, e retirado dele o tempo que foi e que resta.” TABARANI. Al-Fadhil Bin Ayadh disse
um dia a um homem: Quantos anos você tem? Ele disse: sessenta anos. Ele disse: Por
sessenta anos que você está caminhando para o seu Senhor, você está prestes a a retornar
a ELE. Então o homem disse: Pertencemos a Deus e a ELEL retornaremos. Al-Fadhil disse:
Você conhece o seu significado? Então o homem disse: Eu sou escravo de Deus, e a ELE
retornarei. Al-Fadhil disse: Quem perceber que ele é escravo de Deus e a ELE retornará, pois
saiba que será parado, saiba que ele é responsável e quem perceber será responsável, então
prepare a resposta quando será perguntado. pergunta ele é revertido, saiba que ele está
preso e quem sabe que ele foi preso, saiba que ele é responsável e quem sabe que ele é
responsável, retorne à pergunta como resposta. Então o homem disse: Qual é a saída? Ele
disse: fácil. Ele disse: O que é? Ele disse: "melhore no que te resta de tempo, que seu
passado será perdoado, pois se você praticar o mal no que te restou de tempo, será levado
em consideração o mal que praticou pelo seu passado e pelo que te restou de tempo”.
Conheça o propósito de sua existência: Deus criou o universo para você e te criou para
Adora-lo, pois Deus Altíssimo revelou na surata Al Daryat versículo 56: “Não criei os gênios
e os humanos, senão para Me adorarem.”, o universo cumpriu sua missão e ainda continua
a cumprir nas funções do sol, lua, noite, dia, mar, rios, plantas e animais. Então cumpra com
a sua missão perante Deus e faça seus atos de adoração e obediência, e evite o que é
proibido, pois será perguntado sobre isso no dia da ressurreição, assim como foi
mencionado na surata As Safat versículo 24: “E detende-os lá, porque serão
interrogados:”.
Irmãos de fé e no Islam, renovaram o arrependimento com Deus e prometeram se
aproximar DELE e obedecê-lo e pedir-lhe que o ajudasse a obedecê-lo e a guiá-lo para o que
Deus ama e no que lhe agrada.

