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Objetivo

·       Familiarizar-se com o que sabemos sobre os acontecimentos do Dia do Julgamento e
entender que cada pessoa é capaz de prever o resultado.

Termos em árabe

·       Hadith -  (plural - ahadith) é uma peça de informação ou uma história. No Islam é uma
narrativa registrada dos ditos e ações do Profeta Muhammad e seus companheiros.

·       Sirat - Significa caminho ou estrada. Em referência ao Dia do Julgamento, refere-se a
uma longa ponte estreita que todos atravessarão antes de entrar no Paraíso ou no
Inferno.

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

Sua nova vida eterna está prestes a começar. Este é o Dia do Julgamento. Toda a
humanidade será julgada por Allah de acordo com suas crenças e ações. Este é o culminar
da mensagem de todos os profetas. Adore Um Deus e saiba que um dia você será
responsável por tudo o que diz e faz. Este dia chegou. É um choque, toda a humanidade
está de pé em reverência. O que acontece agora?

 "Por certo, Nós vos admoestamos de um castigo próximo. Um dia,
em que o homem olhará o que suas mão anteciparam, e o renegador
da Fé dirá: 'Quem dera fosse eu pó!'" (Alcorão 78:40)

As balanças da justiça

As balanças da justiça às vezes chamadas de réguas ou balanças de ações serão postas
e cada ação será pesada e calculada.

Nenhuma ação, mesmo que seja do peso de um átomo, será negligenciada, seja a
calúnia que foi esquecida ou a palavra amável que foi dita sem pensar.

 "Quem chega com a boa ação terá dez vezes seu equivalente, e
quem chega com a má ação não será recompensado senão com seu
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equivalente. E eles não sofrerão injustiça." (Alcorão 6:160)
O Profeta Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele,

também nos lembrou a misericórdia de Allah. Ele disse: 'Não há nada que seja colocado
na balança que pese mais do que uma boa conduta. Aquele que tem uma boa conduta
alcançará, assim, o status de quem jejua e ora (muito).'[1]

O livro das ações

"'...E será posto o Livro à vista; então, tu verás os criminosos
atemorizados do que nele há; e dirão: 'Ai de nós! Por que razão este
Livro não deixa, nem cousa pequena, nem cousa grande, sem
enumerá-la?' E, nele, encontrarão presente o que fizeram. E teu
Senhor não faz injustiça com ninguém." (Alcorão 18:49)

Cada pessoa receberá um livro na mão direita ou esquerda. Tudo o que fazemos neste
mundo foi registrado pelos anjos. O bom e o ruim, coisas que esquecemos ou nunca
pensamos, tudo está registrado e Allah pode optar por nos questionar sobre cada palavra.
Aqueles que recebem o livro com a mão direita começarão a relaxar, sentirem-se felizes e
honrados.

"Então, quanto àquele a quem for concedido seu livro, em sua destra,
Fá-lo-á dar conta, facilmente, E tornará alegre a sua família. E,
quanto àquele a quem for concedido seu livro, por trás de suas
costas, Suplicará um extinguir. E queimar-se-á em Fogo ardente."
(Alcorão 84:7-12)

Infelizmente, muitos receberão o livro na mão esquerda ou nas costas. E o medo
aumenta.

A contabilização

A primeira coisa sobre a qual cada pessoa será questionada é sua oração. Ela é o que é
conhecido como um dos direitos que devemos a Allah. Cada pessoa será questionada
sobre a qualidade de suas orações. Isso é confirmado e reforçado pelas palavras do
Profeta Muhammad.

Relata-se em um hadith autêntico que o Profeta Muhammad disse: "A primeira coisa
pela qual as pessoas serão responsabilizadas no Dia do Julgamento é a oração, Allah dirá
a Seus anjos (mesmo que Ele já saiba): 'Analisa as orações do Meu servo. Elas estavam
completas ou não?' Se estavam completas, será escrito como completa. Se não estavam
totalmente completas, Allah dirá: 'Veja se Meu servo tem orações voluntárias', se ele as
tiver, Allah dirá: 'Complete a falta de suas orações obrigatórias com suas orações
voluntárias'. Então o restante de suas ações será tratado da mesma maneira."[2]

As palavras do Profeta Muhammad nos ajudam a criar uma imagem muito clara em
nossas mentes do que acontecerá conosco quando estivermos diante de Allah no Dia da
Contabilização. Ele também disse: "O filho de Adão será questionado por Allah sobre
cinco coisas: como viveu sua vida e como aproveitou sua juventude; por que meios
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ganhou sua riqueza, como a gastou, e o que fez com o seu conhecimento."[3]
Devemos agradecer por podermos nos preparar adequadamente antes que o grande

dia ocorra, pois sabemos até o tipo de perguntas que serão feitas e os tipos de
comportamento sobre os quais seremos questionados. O bom crente se prepara para esse
evento difícil, para que ele ou ela não esteja dentre aqueles cujas partes do corpo
testemunham contra si.   

"Um dia, em que suas línguas e suas mãos e seus pés
testemunharem contra eles, pelo que faziam." (Alcorão 24:24)
"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: 21)

Atravessando a Sirat

Após o interrogatório e a contabilidade, todos passarão pela sirat. Uma ponte mais
afiada que uma espada e mais fina que um fio de cabelo.[4] Não haverá luz natural, mas
cada pessoa será guiada por sua própria luz. A luz brilhará com um brilho dependente da
virtuosidade e bondade da pessoa.

Alguns a atravessarão num piscar de olhos; alguns, como raios; alguns, como uma
estrela cadente; alguns, como um cavalo correndo. Quem tem pouca luz se arrasta de
bruços. Suas mãos e pés escorregarão e ele se agarrará a ela novamente. Por fim, se
libertará dela rastejando e rastejando. [5]

A ponte tem ganchos que arranharão e emboscarão as pessoas, fazendo com que
caiam no inferno. Aqueles que cruzarem a ponte com sucesso entrarão no Paraíso. O Dia
do Julgamento termina quando as pessoas são julgadas e atravessam a ponte. Como
crentes, devemos estar cientes de que Allah nos deu o roteiro para o Paraíso, Ele nos
mostrou as armadilhas. Esse Dia pode se tornar uma provação fácil para um crente, se ele
seguir a orientação dada no Alcorão e a autêntica sunnah do Profeta Muhammad.

Notas de rodapé:

[1] At Tirmidhi

[2] Imam Ahmad e outros

[3] At Tirmidhi 

[4] Sahih Bukhari e Muslim
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[5] At Tabarani
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