Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Sermão do Eid Al-Adha 1441 H
Louvado seja Deus, e Deus é o Maior, Deus é o Maior, Deus é o Maior, Deus é o Maior,
Deus é o Maior, Deus é o Maior, Deus é o Maior, Deus é o Maior, Deus é o Maior, e
testemunho que não há outra divindade além de Deus, e que o nosso profeta
Muhammad é Seu servo e mensageiro, que a paz e graça de Deus estejam com o nosso
profeta, seus familiares, seus companheiros e seus seguidores.
O dia do Eid é um dia de agradecimento e obediência a Deus Todo-Poderoso, pois Deus
Louvado seja revelou na surata Al Hajj versículo 34 sobre o dia do Eid al-Adha: “ Para
cada povo temos instituído ritos (de sacrifício), para que invoquem o nome de Deus,
sobre o que Ele agraciou, de gado. Vosso Deus é Único; consagrai-vos, pois, a Ele. E tu
(ó mensageiro), anuncia a bem-aventurança aos que se humilham.” e mencionou
também na mesma surata versículo 37: “Nem suas carnes, nem seu sangue chegam até
Deus; outrossim, alcança-O a vossa piedade. Assim vo-los sujeitou, para que O
glorifiqueis, por haver-vos encaminhado. Anuncia, pois, a bem-aventurança aos
benfeitores.” E Deus Altíssimo seja mostrou como devemos agradecer, revelando na
surata Al Kauthar versículo 2: “Reza, pois, ao teu Senhor, e faze sacrifício.”. Ou seja,
obedecer a Deus e ser benevolente com à sua criação; portanto, através do sacrifício,
agradecemos a Deus por sua graça, reunimos a família, fortalecemos o laço familiar,
alimentarmos os necessitados e espalhamos felicidade entre as pessoas, e lembramos
com ele a lição mais importante que deve ser aprendida, que é a obediência a Deus em
todos os momentos e condições, pois é a fonte da felicidade. É por isso que o TodoPoderoso revelou no final do versículo: “anuncia a bem-aventurança aos que se
humilham.(obedientes, confiantes)”, esta é uma assinalação do que estava na história
do Profeta Ibrahim, que a paz esteja com ele, quando Deus o ordenou que ele
sacrificasse seu filho Ismail, que a paz esteja com ele, assim como foi mencionado na
surata As safat do versículo 102 ao 107: “E quando chegou à adolescência, seu pai lhe
disse: Ó filho meu, sonhei que te oferecia em sacrifício; que opinas? Respondeu-lhe:
Ó meu pai, faze o que te foi ordenado! Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os
perseverantes! E quando ambos aceitaram o desígnio (de Deus) e (Abraão) preparava
(seu filho) para o sacrifício Então o chamamos: Ó Abraão, Já realizaste a visão! Em
verdade, assim recompensamos os benfeitores. Certamente que esta foi a verdadeira
prova. E o resgatamos com outro sacrifício importante.”, eles se submeteram a
determinação de Deus, e por isso que receberam o conforto. O muçulmano deve sempre
saber que a determinação de Deus é misericórdia, obediência a Ele Louvado seja é o
melhor das virtudes nesta vida mundana e na vida após a morte e essa satisfação é a
chave para a riqueza e a felicidade. Deus Todo-Poderoso revelou na surata Al Nissa do

versículo 66 ao 70: “Porém, se lhes tivéssemos prescrito: Sacrificai-vos e abandonai os
vossos lares! não o teriam feito, senão poucos deles. Porém, se tivessem feito o que
lhes foi prescrito, quão melhor teria sido para eles e para o fortalecimento (da sua fé).
E, então, ter-lhes-íamos concedido a Nossa magnífica recompensa. E tê-los-íamos
encaminhado pela senda reta. Aqueles que obedecem a Deus e ao Mensageiro,
contar-se-ão entre os agraciados por Deus: profetas, verazes, mártires e virtuosos.
Que excelentes companheiros serão! Tal é a benignidade de Deus. E basta Deus, Que
é Sapientíssimo.”.
Servos de Deus: O Profeta (S.A.A.S) disse: “Aquele que tem condições para realizar o
sacrifício e não fez, não se aproxima ao nosso local de reza.” AHMAD. Isso é para
advertir a importância do sacrifício e a repreensão do abstencionista por causa de sua
mesquinharia, então como ele gostaria de ser feliz com as pessoas e compartilhá-las e é
mesquinho com o que Deus o abençoou, então, meu querido irmão, se aprece e não
perde tempo pois o sacrifício se estende desde a oração do Eid até o pôr do sol do
terceiro dia dos dias de Tashreeq (três dias após o dia do Eid), de dia ou noite. Que
desculpa você terá?
Meu querido irmão, é muito importante ao sacrificar, reunir sua família e entregar parte
do animal sacrificado a seus vizinhos e parentes e entregá-la aos pobres e necessitados
sendo eles muçulmanos ou não-muçulmanos, e lembre-se das palavras do Profeta
(S.A.A.S): “ não há um ato mais amado por Deus no dia do Eid do que o sacrifício, pois
ela vira no dia do juízo final inteira com sua pele, unhas e chifres, antes que seu sangue
ao sacrifica-lo cair no chão, Deus aceitará o seu sacrifício, então o faça com boa
intenção. ”.
Rogamos a Deus que este Eid esteja repleto de felicidade, bondade, bênção, segurança
e paz a todos.

