
Envolvendo-se na comunidade muçulmana
Descrição:  Como romper essa barreira invisível e entrar em uma comunidade que, para todos
os efeitos, se dá muito bem sem você?
Por Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Publicado em 06 Jan 2020 - Última modificação em 26 Apr 2015
Categoria: Lições >Interação Social

Objetivos:

·      Apontar as razões pelas quais um novo muçulmano deve se envolver na comunidade.

·       Oferecer alguns conselhos gerais sobre como começar.

Termos em árabe

·       Shahadah - Testemunho de fé

·       Salat ul-Jumuah - Oração de sexta-feira.

·       Salam - A saudação islâmica, como "As-salamu alaikum".

·       Du'a - Súplica, oração, pedir algo a Allah.

·       Masjid - A palavra em árabe para mesquita.

·       Sahabah - A forma plural de "Sahabi", que se traduz em companheiros. Um sahabi,
como a palavra é comumente usada hoje, é alguém que conheceu o Profeta Muhammad,
acreditou nele e morreu como muçulmano.

Você acabou de abraçar o Islam e se tornar muçulmano, fez sua
Shahadah, e agora sua nova vida está prestes a começar. Você está
excitado, eufórico e com a sensação de estar "dançando no ar", mas
o longo dia chega ao fim e você começa a se perguntar o que
acontece agora! Amanhã, à luz do dia, como você se envolverá na
comunidade muçulmana? Você sabe que eles, a comunidade
muçulmana, são seus irmãos e irmãs agora, mas tudo parece tão
remoto. Como você rompe essa barreira invisível e entra em uma
comunidade que, para todos os efeitos, se dá muito bem sem você?

Etapa 1. Tenha expectativas realistas.

Embora o Islam seja o modo de vida ideal, nem todos os muçulmanos seguem sua
religião como deveriam. Como todos os seres humanos, existem alguns muçulmanos
muito bons e outros muito ruins. A maioria, no entanto, está presa em algum lugar no
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meio, lutando e tentando fazer o melhor que pode. Às vezes, quando uma pessoa se
converte ao islamismo, espera encontrar-se entre pessoas como os sahabah.
Provavelmente não será esse o caso; no entanto, você (o convertido) é exatamente como
os sahabah, pois também fez uma escolha, muitas vezes afastando-se da família e dos
amigos. Assim, quanto mais cedo você perceber que nem todo mundo será um modelo
perfeito, melhor; no entanto, você encontrará rapidamente outros que enfrentaram as
mesmas decisões, problemas e tribulações que enfrentou.

Etapa 2. Vá ao masjid.

Esforce-se para participar das diferentes atividades oferecidas no masjid, não vá
apenas ao Salat ul Jumuah. Isso abrirá seu caminho e abrirá portas, além de adicionar
boas ações ao seu registro. É aí que você conhecerá novas pessoas, poderá socializar e
fazer amizades duradouras. É um fato em todo o mundo que você sempre pode encontrar
alguém na mesquita. Para as mulheres, isso pode ser um pouco diferente e, portanto, elas
devem estar atentas a aulas ou reuniões especiais de irmãs na fé, faça o possível para
participar.

Muitos masjids e centros islâmicos oferecem aulas para novos muçulmanos. Seria uma
boa ideia participar do maior número possível. É lá que você encontrará membros
influentes da comunidade; é lá que você pode aprender sobre notícias e obter material de
leitura; é lá que você pode oferecer seus serviços à comunidade. Suas habilidades podem
beneficiar a comunidade da sua área: você pode ensinar uma língua estrangeira,
organizar aulas de informática ou ajudar jovens. As possibilidades são infinitas.

Etapa 3. Encontre amigos.

Você deve reconhecer que agora faz parte de uma família global. Como em todas as
famílias, quanto maiores elas se tornam, mais diferenças surgem, e assim podem surgir
barreiras culturais e de idioma. Às vezes, existem pessoas nascidas no Islam que não
aceitam que aberrações culturais tenham sido introduzidas em sua religião e tendem a
permanecer fechadas em grupos étnicos. Esta é uma realidade e é aconselhável ignorar
essas injustiças até que tenhamos encontrado o nosso lugar na comunidade.

Agora que você abraçou o Islam, você fala um idioma universal e faz parte de uma
cultura mundial: o idioma e a cultura do Islam. Mas você ainda deve se esforçar para
fazer novos amigos e participar de um grupo. Aprender a cumprimentar as pessoas
islamicamente; diga Assalam Aleikum. Pratique-o em casa. É uma súplica com a qual
pedimos a Allah que forneça proteção e segurança ao nosso irmão muçulmano. A
saudação encoraja os crentes a fazer parte de uma fraternidade sem que seja tribal ou
nacional, mas unidos por laços de paz. A resposta que ele receberá é Wa Alaikum Assalam,
e somente com isso ele já terá quebrado o gelo.[1]

O Profeta Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, nos
disse que: "Não entrarás no Paraíso até que creias, e não crerá até que se amem uns aos
outros. Devo falar sobre algo que, se o fizerdes, se amarão uns aos outros? Cumprimentar
com o salam." [2]
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Certamente você vai lidar mais com pessoas do mesmo sexo, então apertar as mãos
para se cumprimentar é uma boa adição e será, junto com a frase "Assalam alaikum", uma
maneira de obter recompensa ao fazer amigos e você se juntará à comunidade. O Profeta
Muhammad disse: "Quando o crente encontra seu irmão, ele o cumprimenta com salam e
aperta sua mão, os pecados cairão como as folhas de uma árvore"[3]

Etapa 4. Nem tudo é tão fácil

O Profeta Muhammad disse: "... saiba que a vitória vem com a paciência e que o alívio
vem depois da preocupação, e com a dificuldade vem a facilidade." [4] Como um novo
muçulmano, você encontrará muitas provações e tribulações; provavelmente não poderá
evitar isso; portanto, arme-se com os meios para superá-las. Lembre-se de que Allah o
guiou ao Islam e não o abandonará; confie n'Ele, aprenda a orar e fazer du'a, e lembre-se
de agradecer. Muitas coisas boas virão até você, e o mais importante é que você esteja
em um caminho que o levará ao Paraíso. Há uma sabedoria por trás dos testes que você
enfrenta, mesmo que não consiga discerni-lo tão facilmente. Lembre-se, com a dificuldade
vem a facilidade, e com preocupação vem o alívio.

Envolver-se na comunidade muçulmana tornará seu caminho mais fácil e agradável. É
mais fácil lidar com as novas mudanças de estilo de vida quando você se sente centrado e
faz parte de uma comunidade. No centro de sua nova vida, há uma comunidade de
pessoas que estabelecem a oração e prestam contas a Allah por si e pelo outro. Sua
comunidade islâmica pode não ser perfeita e, ocasionalmente, pode ser um lugar de
brigas e fofocas inter-raciais, mas na maioria das vezes você encontrará um foco
comunitário, um senso de ordem e um lugar de apoio espiritual.

Notas de rodapé:

[1] Para saber mais sobre alguns dos termos islâmicos mais comuns, leia:
http://www.newmuslims.com/lessons/269/  [2 partes]

[2] Sahih Muslim

[3] Narrado por at-Tabaraani em al-Awsat qualificado como Sahih pelo Sheikh Al Albani

[4] At Tirmidhi

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/283
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