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Objetivos

·       Servir de um lembrete do propósito da vida.

·       Reconhecer a realidade do Dia do Julgamento.

Termos em árabe

·       Zalzalah - Terremoto

·       Dajjal - Anti-Cristo

·       Qiyamah - Dia do Julgamento

·       Jahannum - Fogo do Inferno

·       Surah - Capítulo do Alcorão

Allah descreve alguns dos
acontecimentos do Último Dia neste
capítulo, para nos avisar do fim do mundo
iminente. Ele nos avisa que todas as ações
serão julgadas e todos os segredos serão
expostos. Somos aconselhados a fazer o
melhor possível para preencher nossa
balança com ações virtuosas na hora do
julgamento.

1. 'Quando a terra for tremida por seu tremor.'

Allah descreve uma imagem da Última Hora nesta surah, assim devemos refletir na
natureza passageira deste mundo e nos concentrar no que realmente conta. Ele apresenta
uma imagem com o tremor poderoso da crosta terrestre, à medida que diminui a
velocidade e se aproxima do fim derradeiro. A Terra está devastada com terremotos em
todos os seus cantos, fazendo com que tudo se quebre e se lasque em pedaços, não
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deixando nada como estava. Afundamento de grandes porções de terra é um dos maiores
sinais profetizados a ocorrer antes do Qiyamah. O Profeta Muhammad disse:

'Não virá, até que você veja dez sinais: a fumaça, o Dajjal, a besta, o nascer do sol a
partir do Oeste, a descida de Jesus, Gogue e Magogue, o afundamento de terras em três
locais: no Oriente, no Ocidente, e na Arábia, seguidos por um grande incêndio que
começará no Iêmen e levará as pessoas ao seu local de reunião.'[1]

2. 'E a terra fizer sair seus pesos.'

Allah continua a descrever os acontecimentos incríveis que acontecerão à Terra, um
após outro, enquanto sua superfície racha e quebra. Corpos mortos e restos mortais
brotarão de seus túmulos para a superfície da Terra. Aonde quer que tenha morrido ele
será recuperado, quer seja das profundezas do oceano, entre as montanhas altas, ou
mesmo se o corpo tiver sido queimado e reduzido a cinzas. Em outras surahs do Alcorão,
Allah descreve alguns dos outros eventos que acontecerão nos céus e na terra:

"Quando o céu se espedaçar, e quando os astros se dispersarem, e
quando os mares forem abertos, mesclando-se, e quando os
sepulcros forem revolvidos." (Alcorão 82: 1-4)
"Quando o sol for enrolado, e quando as estrelas se tombarem, e
quando as montanhas forem movidas, e quando os camelos fêmeas,
prestes a dar à luz, forem descurados, e quando as feras forem
reunidas, e quando os mares forem abrasados, e quando as almas
forem parelhadas." (Alcorão 81:1-7)

O palco está agora montado para o julgamento final e tudo o que estava escondido no
mundo será exposto. Isso se refere às nossas ações e intenções ocultas que Allah pode ter
coberto nesta vida, mas que irá expor e julgar no Último Dia. As falhas de todos não serão
expostas nesse dia; a misericórdia de Deus cobrirá os verdadeiros crentes. O profeta
Muhammad disse: 'O servo justo cujas falhas Allah ocultou neste mundo também terá
suas falhas ocultadas por Ele no Dia da Ressurreição.'[2]

3. 'E o ser humano disser: "O que há com ela?"'

Os seres humanos que sobraram depois dos terremotos e das erupções chorarão de
horror, ao verem diante de seus olhos as sepulturas reviradas e o conteúdo derramado.
Loucamente eles vão se perguntar e aqueles ao seu redor,

'O que está acontecendo no mundo?' Aqueles que permanecerão no fim do mundo
serão os mais corruptos e degenerados da humanidade, como o Profeta disse:

'A Última Hora não chegará, exceto sobre o mais maligno da humanidade.'[3]

'Allah enviará um vento perfumado, pelo qual todos que têm a fé mesmo que seja do peso de uma
semente de mostarda, morrerão, e somente aqueles que não tiverem bondade sobreviverão. Eles
voltarão às religiões pagãs de seus antepassados.'[4]
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O povo voltará ao culto dos ídolos como seus ancestrais.

4. 'Nesse dia, ela contará suas notícias.'

A Terra os informará do segredo por trás de toda essa destruição. Ela lhes dirá, à sua
maneira, que o julgamento final chegou e que chegou a hora de responder a tudo o que
foi feito antes nesta vida.

5. 'Conforme seu Senhor lho inspirou.'

É com a permissão de Allah que a Terra informará aos últimos da humanidade o
motivo de toda devastação e expulsão dos mortos pouco antes dela mesma ser destruída.
A Terra falará, isso é estranho! Mas Allah é capaz de fazer toda a Sua criação falar, como
Ele nos informou no Alcorão:

"Até que, quando chegarem a ele, seu ouvido e suas vistas e suas
peles testemunharão contra eles, pelo que faziam. E dirão a suas
peles: "Por que testemunhastes contra nós?" Elas dirão: "Fez-nos
falar Allah, Aquele Que faz falar a todas as cousas. E Ele é Quem vos
criou, da vez primeira, e a Ele sois retornados.'" (Alcorão 41:20-21)

6. 'Nesse dia, os humanos comparecerão, separadamente, para os fazerem ver
suas obras.'

Quando todos esses eventos ocorrerem, toda a humanidade retornará dos mortos, sem
reconhecerem uns aos outros. Todos os laços terrestres serão rompidos e cada um se
preocupará consigo mesmo. Allah o descreve como:

"Um dia, quando a pessoa fugir de seu irmão, e de sua mãe e de seu
pai, e de sua companheira e de seus filhos, nesse dia, para cada um
destes, haverá uma situação que o preocupará." (Alcorão 80:34-37)

7-8. 'Então, quem houver feito um peso de átomo de bem o verá, E quem houver
feito um peso de átomo de mal (sem ter buscado o perdão de Allah por isso) o
verá.'

Não importa quão insignificante e pequeno seja um ato bom ou ruim, ele tem que ser
registrado pelos anjos da direita e da esquerda. Nesse dia, registros completos serão
apresentados diante de nós. É por isso que não devemos considerar nenhuma ação sem
valor, mas devemos nos esforçar para realizar todo o bem que pudermos, pois não será
perdido ou esquecido. O Profeta Muhammad disse:

'Não despreze qualquer forma de bem, faça-o mesmo que seja apenas ao encontrar com seu
irmão com um rosto sorridente.'[5]

Você pode memorizar esta surah aqui:
http://www.mounthira.com/learning/surah/099-az-zalzalah/

Uma Explicação da Surah Az-Zalzalah 3 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.mounthira.com/learning/surah/099-az-zalzalah/


Notas de Rodapé:

[1] Sahih Muslim

[2] Sahih Muslim

[3] Sahih Muslim

[4] Sahih Muslim

[5] Sahih Muslim

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/328
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