Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Para a fé novamente

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 coisa mais importante para um muçulmano cuidar é, examinar a sua fé, observá-la e
desenvolvê-la. É o nosso ativo mais valioso; A felicidade do homem, seu sofrimento, sua
aceitação ou a sua rejeição por Deus, dependem da extensão de sua fé, pois Deus
Louvado Seja revelou na surata Al Nahl 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. ”, portanto se o ser humano não
se comprometer com esta fé, alimentando-a com conhecimento benéfico e atos justos,
fortalece-la com recordação de Deus e com a leitura do Alcorão, enfraquecerá e
murchará, então não terá forças contra às desavença e as tentações que enchem o
mundo ao seu redor e por fim ele desmoronará e cairá diante dos desejos, portanto,
nosso Profeta (S.A.A.S) exortou-nos a renovar a fé dizendo: “A fé pode envelhecer no
coração como um pedaço de pano que precisa ser renovado, então rogue a Deus para
renovar a fé em seus corações. ”. (Al-Tabarani narrou em Al-Kabeer e Al-Hakim sob a
autoridade de Abdullah bin Amr, que Deus esteja satisfeito com eles).
O assunto não se resume em rogar a Deus para renovar a fé em seu coração, mas sim
deve estar comprometido com a recordação de Deus Todo-Poderoso em abundancia,
ler as biografias dos justos e para ler um dos livros que falam sobre o paraíso e o Inferno
e ao encontro de Deus, se não a fé estaria em grande perigo se o ser humano
permanecesse sem desenvolvê-la e não procurar como aumentá-la. Malik bin Dinar, um
homem dos virtuosos, certa vez disse: “ A fé manifesta-se no coração tão fraca como
um broto, então se seu dono assumir um compromisso de rega-la com conhecimento
útil, atos justos e remover a corrupção, estará prestes a crescer ou aumentar, e terá raiz,
galhos e frutos, e permanecerá infinitamente até que se tornasse como as montanhas.
E se seu dono a negligenciasse e não se comprometesse com ela, é como se uma cabra
arrancasse aquele broto - removia - ou um menino aumenta-se o arbusto ao seu redor
e a enfraqueceria, ou a destruiria, assim bem como a fé.”.
Portanto, a fé precisa desse compromisso, regar e remover o que machuca você, então
sua religião é como um homem com algo que ele plantou no solo. Esta planta precisa de

rega e limpeza de ervas daninhas para que seu retorno se estenda e fortaleça, assim é a
fé. entre as coisas que mais ajudam a renovar e fortalecer a fé é o Sagrado Alcorão,
especialmente as suratas que foram reveladas ao Profeta (S.A.A.S) em Meca, pois elas
despertam no ser humano o amor de Deus, o desejo de estar com ele e o desejo de
encontrá-lo, e sobre isso, nossa mãe Aisha, que Deus satisfeito com ela, diz: “ Pois das
primeiras suratas que foram reveladas no Alcorão são suratas da qual havia menção do
paraíso e o Inferno. Até as pessoas foram guiadas para o Islam, ou seja, e suas almas
estejam confortadas se tornaram certas de que o Paraíso é para os obedientes e o fogo
é para os desobedientes. (Então Deus determinou o licito e o ilícito)”.
O significado das palavras de nossa mãe Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse:
“Se o coração está cheio de ternura e suavidade, sua crueldade derreterá, e ansiará por
Deus, isso tornará mais fácil para ele obedecer, aumentar sua convicção em Deus,
aumentar sua fé e sentir o prazer de se comprometer com seu Senhor, o Bendito e
Exaltado seja Ele.
Rogamos a Deus que revive a religião em nossas almas, renove a fé em nossos corações
e a ame para nós.

