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Objetivos:

·       Compreender o significado da intercessão.

·       Entender os tipos de intercessão no Dia do Juízo.

·       Compreender os quatro tipos específicos de intercessão do Profeta Muhammad (que a
misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), e três tipos de intercessão
concedidos ao Profeta Muhammad e a outros.

Termos em árabe:

·       Shariah - Lei islâmica.

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

·       Ummah - Se refere a comunidade islâmica em sua totalidade, independentemente de
sua cor, raça, idioma ou naturalidade. 

·       Hadith - (plural - ahadith) é um relato ou uma história. No Islam se refere a um
registro narrativo dos ditos e ações do Profeta Muhammad e de seus companheiros.

·       Hajj - É a peregrinação a Meca onde o peregrino realiza um conjunto de rituais. O
Hajj é um dos cinco pilares do Islam, e todo muçulmano adulto deve realizá-lo ao menos
uma vez em sua vida se tem meios econômicos e é fisicamente capaz (para realizar a
viagem). 

Significado
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Com as palavras mais
simples, "intercessão" significa
agir como mediador em nome
de alguém para obter algum
benefício ou evitar danos. 

A intercessão no Dia da Ressurreição é de dois tipos:

1.     Intercessão aceita: esta é a intercessão que está provada nos textos da Shariah. Mais
detalhes serão fornecidos abaixo. 

2.     A intercessão rejeitada: Esta é a intercessão que, segundo os textos do Alcorão e da
Sunnah, é inválida e ineficaz, como será explicado na parte 2.

Existem dois tipos de intercessão que terão lugar na próxima vida:

A. Intercessão exclusiva do Profeta

O primeiro tipo é uma intercessão exclusiva que será dada ao Profeta Muhammad e a
mais ninguém. É de várias classes: 

1.     A grande intercessão, também conhecida como maqam-mahmud ou a 'estação de
louvor e glória'. As gerações anteriores e posteriores pedirão ao Profeta que interceda
por eles ante seu Senhor para que possa aliviá-los dos horrores do Dia do Juízo. Esta é
a "estação de louvor e glória" que Allah lhe prometeu no Alcorão: 

"E pratica, durante a noite, orações voluntárias; talvez assim teu
Senhor te conceda uma posição louvável." (Alcorão 17:79)

O Profeta Muhammad intercederá por toda a humanidade para que o julgamento final
possa começar. Em uma narração se afirma que a humanidade ficará angustiada e
ansiosa e chegará a um ponto em que não poderá mais suportar a longa espera e dirá:
"Quem intercederá por nós perante nosso Senhor, para que Ele possa pronunciar
julgamento entre Seus servos? Então o povo se voltará para os Profetas, cada um dos
quais dirá: "Não estou apto para essa tarefa", até que venha ao nosso Profeta, que dirá:
"Eu sou capaz de fazer isso". Então ele intercederá para que se dê a sentença.

Essa intercessão pertence exclusivamente ao Profeta Muhammad.
Há muitos outros relatos que falam dessa intercessão: "As pessoas cairão de joelhos

no Dia da Ressurreição, cada nação seguindo seu Profeta, dizendo: 'Ó fulano, intercede';
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até que se conceda a intercessão ao Profeta Muhammad (que a misericórdia e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele). Nesse dia, Allah o ressuscitará em uma estação de louvor e
glória."[1]

2.     Intercessão do Profeta Muhammad para que os crentes tenham permissão de entrar
no Paraíso.

O Mensageiro de Allah disse: "Eu chegarei à porta do Paraíso no Dia da Ressurreição
e pedirei que ela abra. O guardião dirá: "Quem és?" e direi: "Muhammad. Ele dirá:
"Foi-me ordenado que não o abrisse a ninguém antes de ti.'" [2]

Segundo outro relato narrado por Muslim: "Serei o primeiro a interceder pelo
Paraíso."

3.     Intercessão do Profeta Muhammad por seu tio Abu Talib, para que o tormento do fogo
seja reduzido para ele. Isso só se aplica no caso do Profeta e do seu tio paterno.

Uma vez, Abu Talib foi mencionado na presença do Mensageiro de Allah, e disse:
"Talvez minha intercessão o beneficie no Dia da Ressurreição, e ele será colocado em uma
parte rasa do fogo que chegará até seus tornozelos e fará seu cérebro ferver." [3]

4.     Intercessão para que as pessoas de sua Ummah possam entrar no Paraíso sem ter que
prestar contas.

Esse tipo de intercessão foi mencionado por alguns dos sábios, que citaram como
evidência o largo hadith que diz:

"Então será dito: 'Ó Muhammad, levanta a tua cabeça; pede, que será dado; intercede,
e tua intercessão será aceita'. Então eu vou levantar a minha cabeça e dizer: 'Minha
Ummah, Senhor; minha Ummah, Senhor; Será dito: 'Admite aqueles, entre os da tua
Ummah, que não prestarão contas através da porta direita do Paraíso'. Eles vão
compartilhar os outros portões com os povos de outras nações.'"[4]

B. Intercessão geral

Outro tipo de intercessão, para aqueles que cometeram pecados, será concedida ao
Profeta Muhammad e a outros Profetas, assim como aos anjos, mártires, sábios e
personalidades piedosas. Inclusive as boas obras de um homem podem intervir por ele.
Porém o Profeta Muhammad terá a maior parte da intercessão:

São de vários tipos:

1.     Intercessão pelos crentes que cometeram pecados maiores, para serem tirados do
Inferno.

O Mensageiro de Allah disse: "Minha intercessão será para aqueles da minha Ummah
que cometeram pecados maiores."[5]

"Por Aquele em Cuja Mão está minha alma, nenhum de vocês pode ser mais insistente
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em pedir a Allah que restaure seus direitos contra seu oponente do que os crentes que
pedirão a Allah no Dia da Ressurreição (que lhe conceda o poder da intercessão) por seus
irmãos que estão no Fogo. Dirão: 'Nossos Senhor, jejuavam conosco e oravam, e
realizavam a peregrinação'. Será dito: 'Peguem os que reconhecem, para que o fogo não
os queime'. Assim pegarão muitas pessoas... Allah dirá: ' Os anjos intercederão, os
profetas intercederão e os crentes intercederão. Não terá outra intercessão a não ser a do
Misericordioso', Então se apoderará um punhado dos habitantes do Inferno que nunca
fizeram nada de bom."[6]

2.     Intercessão pelas pessoas que merecem o inferno, para que não entrem nele. 

O Profeta disse: "Quando morre um muçulmano, e quarenta homens, que não
associaram nada com Allah, rezam a oração do funeral, Allah aceitará sua intercessão por
ele." [7]

Essa intercessão ocorrerá antes de que o falecido entre no Inferno enquanto Allah
aceitar a intercessão deles.

3.     Intercessão por alguns crentes que merecem o Paraíso para que seu status seja
elevado. Por exemplo, o Profeta orou por Abu Salamah: "Oh Allah, perdoa Abu Salamah
e eleva seu status entre os que são guiados, e protege sua família que deixou pra trás.
Perdoa a nós e a ele, oh, Senhor dos Mundos, faça com que seu tumulo seja espaçoso e
iluminado para ele." [8]

 

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[2] Sahih Muslim

[3] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[4] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[5] Tirmidhi

[6] Sahih Muslim

[7] Sahih Muslim
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[8] Sahih Muslim
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