Em Nome de Deus, O Misericordioso, O Misericordiador
Não vos desespereis da misericórdia de Deus
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 Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
A jornada de Al-Isra e Al-Mi'raj (a viagem e ascensão noturna) foi um dos milagres que
Deus honrou e agraciou seu profeta (S.A.A.S). Deus Altissimo mencionou na surata Al
Isra versículo 1: “Glorificado seja Quem fez Seu servo Muhammad viajar à noite -da
mesquita sagrada para a Mesquita Al-Aqsã, cujos arredores abençoamos - para
mostrar-lhe, em seguida ,alguns de Nossos Sinais, Por certo , Ele é O oniouvinte, O
onividente.”, este milagre foi como uma viagem de Fé, educação, orientação e de
legislação islâmica. Tudo isso porque a nação islâmica vem para liderar a humanidade
com um projeto civilizado.
Uma lição importante desta viagem é a permanėncia da nossa confiança em Deus. O
profeta Muhammad (S.A.A.S) recorreu todas as tribos encontrando os próceres,
comerciantes e viajantes à fim de encontrar socorredores e aliados para pregar e
divulgar a mensagem de Deus. Ele conseguiu pouca gente, e sofreu muito de maus
tratos e sacrifício, sua família e seus companheiros também sofreram junto. Até outras
tribos, diziam para seus filhos viajantes para Maka, para que se cuidam do filho de
Quraich – referendo à pessoa do profeta Muhammad (S.A.A.S).
O profeta saiu para a cidade de Al Taef - perto de Maka - em procura de seguidores,
mas foi mal tratado pelo povo desta cidade. E imaginem - servos de Deus - o Mensageiro
de Deus(S.A.A.S), desejando o bem e a salvação neste mundo e no outro, com seu
sentimento do ônus da responsabilidade que ele carrega e a confiança depositada nele,
e ainda assim ele não encontra do seu povo além de menti-lo, zombar, incitar e
prejudica-lo. Como ele se sente? Ele está sozinho e enfrenta esses problemas e
dificuldades.
Naquele periodo o profeta tinha perdido seu tio Abu Taleb quem o apoiava e o protegia,
também o profeta (S.A.A.) tinha perdido sua esposa Assaidah Khadija Om Al- Mumininaquele ano para o profeta, foi chamado o ano da tristeza. Com toda esta situação dificil
cheia de sacrificios e resistência pelos incrédulos „Ele jamais perdeu nenhum pouco da
sua confiança em Deus. Ele suplicava dizendo: “O meu Senhor, para Ti faço minhas
queixas de ser fraco indefeso, Vós é o mais misericordioso dos misericordiosos, não
me deixa na mão dos inimigos se Vós não estais com ira de mim, então estou bem.
Sua graça melhor para mim, me amparo com a luz da Sua Face, tal luz que espantou

as trevas e iluminou o universo, e com ela -a Luz- estabeleceu a ordem da vida
mundana e da vida derradeira, não força nem poder somente de Ti e contigo”.
Depois deste período difícil, Deus honrou seu profeta com a vigem noturna, de Maka
para Jerusalém e de Jerusalém para o reino celestial chegando ate em cima do sétimo
céu. Para ser uma mensagem para todos, se o poder da humanidade falhar com você,
então há o poder de Deus, e ele é quem age nas condições, sustento, meios de
subsistência, vidas e morte das pessoas.
Precisamos tirar proveito dessa dimensão educacional da jornada do Isra e Mi'raj, para
reavivar a esperança nas almas, e por um amanhã brilhante em nossos países, positivos
e otimismo nos eventos especialmente quando estamos em um momento de grandes
conflitos e calamidades.
Hoje em dia como muçulmanos com a situação que vivemos de fraqueza, intrigas e
destruição nos países islâmicos, não devemos perder a confiança em Deus, nem a
esperança. talvez as almas enfraqueceram e o desesperem pelo longo caminho, a
severidade da calamidade e o atraso na vitória, mas o crente que está confiante em seu
Senhor que está conectado a ele tem esperança , e totalmente confiança que Deus
facilite todas as dificuldades e depois de toda dureza tem uma saída .
Um muçulmano deve sempre ter convicção em Deus, e se ele é afligido por calamidade
ou tem medo de alguma coisa, ele busca refúgio em seu Senhor, pois o Todo-Poderoso
mencionou na surata Al Imran versículos 173 e 174: “São aqueles aos quais foi dito: Os
inimigos concentraram-se contra vós; temei-os! Isso aumentou-lhes a fé e disseram:
Deus nos é suficiente. Que excelente Guardião! Pela mercê e pela graça de Deus,
retornaram ilesos. Seguiram o que apraz a Deus; sabei que Deus é Agraciante por
excelência.”.
Tempos difíceis são uma prova da verdadeira fé. Será que o homem retornará ao seu
Senhor arrependido? Deus Altíssimo revelou na surata Hud versículo 3: “Implorai o
perdão de vosso Senhor e voltai-vos a Ele, arrependidos, que Ele vos agraciará
generosamente até um término prefixado, e agraciará com o merecido a cada um que
tiver mérito.”. Será que o homem levantará a mão suplicando por ajuda de Deus? pois
o Todo - Poderoso mencionou na surata Al Namel versículo 62: “Por outra, quem
atende o necessitado, quando implora, e liberta do mal e vos designa sucessores na
terra? Poderá haver outra divindade em parceria com Deus? Quão pouco meditais!”.
Será que ele vai ficar em solidariedade e cooperar com as pessoas para superar a crise?
Assim como o Profeta (S.A.A.S) disse: “Deus estará ajudando o servo enquanto este
estiver ajudando o seu irmão.”

Meu querido irmão: as pessoas temem mais as criatura mesmo sendo fracas, e
negligenciaram o temor ao Criador, que tem tudo em suas mãos, entretanto Deus
Louvado seja revelou na surata Al Anaam versículos 17 e 18: “Se Deus te infligir um
mal, ninguém, além d’Ele, poderá removê-lo; por outra, se te agraciar com um bem,
será porque é Onipotente. Ele é o Soberano absoluto dos Seus servos e Ele é
Onisciente, o Prudentíssimo.”

o profeta Muhammad (S.A.A.S) disse: “Resguarda a Deus e Ele resguardará. recordate de Deus, e O encontrarás sempre à tua frente. Reconheça e lembre de Deus em
tempos de tranquilidade e prosperidade, e Ele se lembrará de você em tempos de
adversidade, se implorares por algo, implora a Deus, se pedires ajuda, pede a Deus. E
tem certeza de que ainda que se reúna todo o povo para beneficiar-te em algo, não
conseguirão fazê-lo, a não ser naquilo que Deus houver disposto para ti. E saiba que
ter paciência com aquilo que te aborreça é de muito benefício, saibas que a vitória virá
com a paciência, que a prosperidade virá após a agonia e a tristeza, e com a
adversidade está a facilidade.” AHMAD.
Oh Deus, proteja o país e o povo, cure os doentes, ajude-nos a lembrar de Ti, e nos
resguarde a Ti obedecer e a Ti adorar.
Confiem em Deus e pratiquem a sua Religião. Rogamos ao Nosso Senhor, para que
sempre nós proteja e nós guie a sua senda reta.

