
O Eid e o final do Ramadan
Descrição:  O mês de Ramadan termina com um dia festivo de celebração, que inclui gratidão a
Allah, reunião familiar, alegria e ajuda aos menos afortunados através da caridade. A lição fala
sobre as regras gerais relacionadas a este dia.
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Objetivos

·       Identificar o que é o Zakat ul-Fitr.

·       Compreender a sabedoria e a obrigatoriedade do Zakat ul-Fitr.

·       Aprender os preceitos básicos do Zakat ul-Fitr.

·       Identificar o que é o Eid.

·       Apreciar a importância do takbir.

·       Compreender alguns conceitos da oração do Eid e sua celebração.

Termos em árabe

·       Ramadan - Nono mês do calendário lunar islâmico. É o mês em que é prescrito o
jejum obrigatório.

·       Ghusl - Banho ritual.

·       Eid - Festa ou celebração. Os muçulmanos celebram duas festas religiosas principais
conhecidas como Eid-ul-Fitr (que se festeja no final do Ramadan) e o Eid-ul-Adha (que
se festeja na época do Hajj).

·       Eid ul-Fitr - Celebração muçulmana no final do Ramadan.

·       Eid ul-Adha - "Festa do Sacrifício".

·       Rakah - Unidade da oração.

·       Zakat ul-Fitr - Caridade obrigatória ao final do jejum.

Os centros islâmicos anunciam o fim do Ramadan e a celebração do Eid. O primeiro
dia do mês após o Ramadan é Eid ul-Fitr, a celebração do fim do jejum. Nos últimos dias
do Ramadan, as mesquitas começam a receber a caridade obrigatória do fim do jejum,
chamada Zakat ul-Fitr, em comida (ou dinheiro), que será entregue aos muçulmanos
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pobres.  

Zakat ul-Fitr
Um dos companheiros do Profeta disse:

"O Mensageiro de Allah tornou o Zakat ul-Fitr obrigatório para purificar o jejuador de palavras
ou ações indecentes durante o jejum, e para prover alimento para os necessitados. É aceito como
zakat o que a pessoa entrega antes da oração do Eid; mas será uma caridade comum, como
qualquer outra, se for dada depois da oração."[1]

Aprendemos três coisas sobre Zakat ul-Fitr:

(a) Purifica a pessoa que jejuou no Ramadan e é uma expiação pelas suas palavras indecentes ou
pecados menores que possa ter cometido durante este mês.

(b)  O Eid é um dia para comer e beber, assim como o mês anterior foi para jejuar. O Zakat ul-Fitr
garante que mesmo os mais pobres dos muçulmanos participarão desta festividade.

(c)  Pagar o Zakat ul-Fitr é obrigatório para todos os muçulmanos que tenham a possibilidade de
pagar por si mesmos e por cada membro da sua família de sua responsabilidade.

A quantidade de alimentos
A quantidade de alimentos para doar por pessoa é o equivalente à quantidade de grãos

recolhidos com ambas as mãos juntas quatro vezes. Seu peso pode variar dependendo do
alimento que você irá doar. É permitido dar dinheiro a uma mesquita ou organização
islâmica para que eles comprem alimentos e os distribuam em nome de alguém, e é por
isso que várias mesquitas se oferecem para recolher este zakah em dinheiro. Além disso,
você pode dar o alimento em si para uma mesquita ou organização religiosa,
pagando-lhes para distribuir o Zakat ul-Fitr em seu nome, ou você mesmo pode dá-lo aos
destinatários.

O tipo de alimento
Você pode doar o tipo de alimento que é o de costume comer na região. Na época do

Profeta, comia-se tâmaras, cevada, trigo, azeitonas, passas e iogurte seco. Hoje em dia,
massas, arroz, feijão, batatas e queijo, bem como outros alimentos, são mais comuns.

O melhor momento para entregar
O melhor momento para entregar é desde a véspera do Eid até os últimos momentos

antes de ir à oração.
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Tempo permitido para entrega

Pode ser entregue um ou dois dias antes do Eid.

Postergar até depois da oração do Eid 

É um pecado deixar para entregar até depois da oração do Eid.

A quem entregar?

Pode ser entregue a um irmão muçulmano com recursos econômicos limitados, e não
necessariamente a alguém que vive em completa pobreza

Eid ul-Fitr
"Eid"significa "dia de reunião social". No Islam há somente três eid:

(a)  o Eid ul-Fitr que é anual.

(b)  o Eid ul-Adha que é anual.

(c)  A sexta-feira que é semanal.

O Eid ul-Fitr é uma das maiores festividades do Islam, um momento para agradecer a
Allah, para reunir a família, para se divertir e para se alegrar. Neste dia, as pessoas se
felicitam umas às outras e visitam a família e os amigos. Pratos elaborados são
preparados, roupas novas são usadas, presentes são trocados e as crianças se divertem.

Aqui está uma lista de atos recomendados para fazer no Dia do Eid:

a)     Faça o Ghusl ou tome o banho completo de manhã cedo antes da oração do Eid.

b)    Fique elegante: o Profeta costumava vestir suas melhores roupas para ir à oração do
Eid. Ele tinha uma capa especial que usava para ir ao Eids e na sexta-feira.

c)     Pronunciar o takbir (proclamação da grandeza de Allah) é uma característica do Eid e
é mencionada no Alcorão:

"... e glorificai a Deus por ter-vos orientado." (Alcorão 2:185)

Quando?

O tempo para o takbir do Eid começa quando a pessoa sai de sua casa para ir ao lugar
de oração. O Profeta (que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) deixou
sua casa no dia do Eid pronunciando o Takbir, até o início da oração. Depois da oração,
ele não pronunciou mais o Takbir.

O que dizer?

Há vários relatos autênticos do que é dito no Takbir. Para ser breve, mencionaremos
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apenas o mais comum.
Allahu Akbar, Allahu Akar, La ilaha ill-Allah, w'Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa

lillahil-Hamd.[2]

 

A oração do Eid 

O Islam nos ensina como celebrar estas ocasiões de festividade. Sua essência é
recordar as graças de Deus em nossa vida diária; é por isso que a maior parte da
celebração é uma oração em congregação. A oração do Eid é composta de duas rakahs,
com algumas adições. Quem dirige a oração explicará a forma de rezar o Eid. Depois da
oração, ele pronunciará o sermão do Eid, que normalmente dura meia hora.

Depois, as pessoas se felicitarão umas às outras dizendo: 'Taqabbal-Allahu Mini wa
Minkum,'

O Eid e o final do Ramadan 4 of 4 www.NewMuslims.com


