Em Nome de Deus, O Misericordioso, O Misericordiador
Das virtudes e condutas da oração de sexta-feira
Louvado seja Deus, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o seu Mensageiro, sua
família, e seus companheiros.
O dia de sexta-feira é um dia grandioso e de imensas virtudes, pois o Profeta (S.A.A.W)
disse: “O melhor dia em que o sol desponta é a sexta-feira; este é o dia em que o Adão
(S) foi criado. Nesse dia ele foi admitido no Paraíso e, nesse exato dia, dele foi expulso
e o Dia do Juízo Final somente acontecerá na sexta feira”. MUSLIM
Há um horário neste dia que a suplica do muçulmano é atendida, assim como o nosso
Profeta (S.A.A.W) mencionou: “Nesse dia há um horário em que se o muçulmano o
alcançar, estiver em pé, orando, e pedir a Deus algo, Ele atenderá o seu pedido
”BUKHARI E MUSLIM.
Pela importância e grandeza que a sexta-feira representa, nosso Altíssimo Senhor, nos
orientou na surata – que recebeu esse nome em homenagem a este grande dia, surata
Al-Jumuah (sexta feira) – a tirar proveito de suas orações, realizadas geralmente ao
meio-dia, como também nos advertiu para não negligencia-la e não se distrair com o
comércio, entretenimento ou qualquer outra coisa, pois é a maior e mais importante
oração da semana. É realmente lamentável que existam pessoas que arrumam
desculpas para não comparecer à oração de sexta-feira por causa de suas atividades
comerciais, apesar de não tomar mais que uma hora; então, você descobrirá que ele
não tem nenhuma objeção em deixar o seu negócio o dia inteiro para o seu lazer ou
qualquer outro objetivo. Entretanto, na sexta-feira, os muçulmanos devem suspender
as compras e vendas, se estiverem próximos ao horário da oração de sexta-feira para
poder realiza-la em seu horário, pois é isso que o nosso Deus Todo-Poderoso revelou na
surata AL Jumuah (sexta-feira): “Ó fiéis, quando fordes convocados, para a Oração da
Sexta-feira, recorrei à recordação de Deus e abandonai os vossos negócios; isso será
preferível, se quereis saber. Porém, uma vez observada a oração, dispersai-vos pela
terra e procurai as graças de Deus, e mencionai muito Deus, para que prospereis.
Porém, se quando se depararem com o comércio ou com a diversão, se dispersarem,
correndo para ele e te deixarem a sós, dize-lhes: O que está relacionado com Deus é
preferível à diversão e ao comércio, porque Deus é o melhor dos provedores.”

Amados irmãos: comparecer às orações e ao sermão de sexta-feira é uma maneira de
eliminar os pecados e aumentar as boas ações, assim como o nosso Mensageiro de Deus
(S.A.A.W) disse: ““As cinco orações diárias (obrigatórias), a oração da sexta-feira
(consecutivamente) e a observância do jejum no mês de Ramadan
(consecutivamente), expiam as faltas nesse período, e sempre, desde que se evite
cometer pecados graves.”. MUSLIM, e também o nosso amado Profeta disse: “Quem
se lavar para a sexta-feira, tomar banho, acordar cedo, e caminhar, sem cavalgar e se
aproximar do Imam e ouvir o sermão sem falar bobagem, ele terá em e cada passo
que der em direção à oração equivalente a um ano de jejum e oração.”. AHMAD.
Meus queridos irmãos: devemos advertir aqueles que negligenciam a oração de sextafeira, porque as consequências de abandoná-la ou negligencia-la, são muito graves,
assim como é evidenciado pelo dito do Mensageiro de Deus (S.A.A.W) quando disse:
“os indivíduos não devem negligenciar a oração da sexta-feira; caso contrário, Deus
lhes selará os corações, e serão contados entre os negligentes.”. MUSLIM, e em outro
dito (hadith) o Profeta (S.A.A.W) disse: “Quem deixa três orações de sexta-feira por
negligência, Allah selaria o seu coração.”
A oração de sexta-feira tem condutas a seguir que algumas pessoas negligenciam, as
mais importantes delas são:
1. Lavar-se, perfumar-se e (estiek) - lavar os dentes - e vestir as roupas mais
bonitas:
Porque o Mensageiro (S.A.A.W) nos orientou dizendo: “Todo muçulmano deve
fazer ghusl (tomar banho) na sexta-feira, vestir suas melhores roupas e se tiver
perfume o use.” AHMAD. Pois esse dia é considerado um feriado de encontro
dos muçulmanos, em que devemos preservar a nossa limpeza e a nossa boa
aparência.
2. A chegada antecipada à mesquita na sexta-feira:
Quanto mais cedo você for, maior será sua recompensa, pois quem entra na
mesquita na sexta-feira somente após o Imam ter subido ao púlpito (manbar),
está cumprindo com os seus deveres, mas perderão a recompensa da sexta-feira,
porque os anjos que escrevem os nomes dos que entraram na mesquita,
fecharão os livros e se sentarão para ouvir o sermão, assim sendo o Profeta
(S.A.A.W) disse: “Uma pessoa que, na sexta-feira, e após haver copulado, toma
banho de purificação completa, e chega à mesquita na primeira hora, tem
tanto mérito, aos olhos de Deus, como se tivesse oferecido um camelo em Seu

nome; e quem chegar à mesquita na segunda hora, será como se tivesse
oferecido uma vaca; e quem chegar na terceira hora, é como se tivesse
oferecido um cordeiro adulto; e quem chegar na quarta hora, é como se tivesse
oferecido uma galinha; e, quem chegar na quinta hora, é como se tivesse
oferecido um ovo. Finalmente, quando o Imame chega para o sermão da sextafeira, os anjos se apresentam para ouvirem o sermão.”. BUKHARI. Assim
devemos aprender com os anjos, da maneira como sentam e ouvem o sermão,
para que possam receber a misericórdia e as bênçãos de Deus, que caem sobre
os adoradores.
3. Não passar entre as pessoas sentadas nas fileiras:
Sentar onde as fileiras terminam. Uma certa vez, um homem atravessou entre
as pessoas sentadas durante a oração de sexta-feira enquanto o Profeta
(S.A.A.W) discursava o sermão, e então o Mensageiro (S.A.A.W) disse-lhe:
“Sente-se, você está atrasado se está prejudicando as pessoas” ABU DAOUD.
4. Não falar durante o sermão:
Falar durante o sermão é pecado, mesmo que seja para praticar um licito ou
proibir o ilícito, e esse é um dos erros que cometemos muito, então, aqueles que
entram na mesquita enquanto o Imam discursa e cumprimenta os presentes
sentados, estão errando. Aquele que fala com quem está por perto, quem segura
e mexe no celular e até mesmo quem falar algo para pedir o silêncio dos outros,
também estão errando. Todos eles perderão a recompensa da sexta-feira,
conforme o que Mensageiro de Deus (S.A.A.W) também disse: “ três tipos de
pessoas comparecem a oração de sexta-feira: o primeiro: são aqueles que
comparecem, mais ficam conversando em coisas fúteis, pois estes não
receberão a sua recompensa, o segundo tipo são aqueles que comparecem
para suplicar a Deus, pois o Altíssimo pode atender estas pessoa ou não, e o
terceiro tipo, são aqueles que comparecem a sexta feira, sentam em seus
lugares sem falar, ouvem o sermão, não ultrapassam as pessoas sentadas e não
machucam ninguém, terão absolvição dos delitos cometidos até a próxima
sexta e mais três, pois Deus louvado seja mencionou: “Quem fizer um bem será
recompensado por dez vezes”. AHMAD. No sermão de sexta-feira você deve
somente ouvir e nunca falar enquanto o Imam discursa, e não se distrair com
nada, caso contrário, não receberá sua recompensa.

