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Objetivos:

·       Conhecer as três condições da intercessão.

·       Entender qual a intercessão não será aceita no Dia do Juízo.

·       Compreender a sabedoria da intercessão.

Termos em árabe:

·       Tawhid - A Unidade e a Unicidade de Allah em relação a Seu Senhorio, Seus nomes e
atributos e Seu direito de ser adorado.

·       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.

·       Mushrik - (plural - mushrikun) a pessoa que atribui divindade a pessoa(s) ou coisa(s)
além de Allah.

·       Shirk - Palavra que implica associar parceiros com Allah ou conferir atributos divinos
a outros que não seja Allah, ou crer que a fonte de poder, dano e bênçãos vem de outro
diferente de Allah. 

Condições para a Intercessão
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Um dos assuntos mais importantes que devemos entender é que Allah, e somente
Allah, é o "Dono" da intercessão; nenhum ser humano é seu dono.

A intercessão na próxima vida só ocorrerá se forem cumpridas as seguintes condições:

1. Allah deve aprovar a pessoa por quem se intercede.

"...e não podem interceder em favor de ninguém, salvo de quem a
Ele aprouver." (Alcorão 21:28)

Aquele por quem se intercede deve ser crente no Tawhid, porque Allah não está
satisfeito com os mushrikun (politeístas). 

Perguntaram ao Profeta: "Oh Mensageiro de Allah, quem será o mais afortunado dos
homens devido a tua intercessão por ele no Dia da Ressurreição?" O Mensageiro de Allah
disse: 

"Oh Abu Hurairah, pensei que ninguém me perguntaria antes de ti, porque vi o quanto esta
ansioso para aprender. As pessoas que serão beneficiadas pela minha intercessão no Dia da
Ressurreição são aqueles que dizem La ilaha illa Allah com sinceridade em seus corações.'"

2.  Allah deve dar permissão para interceder.

"Quem poderá interceder perante Ele se não é com a Sua
permissão?" (Alcorão 2:255)

3.  Allah deve aprovar o intercessor.

"...cujas intercessões de nada valerão, salvo a daqueles que a Deus
aprouver e comprazer." (Alcorão 53:26)
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Intercessão rejeitada
A intercessão rejeitada é aquela que não cumpre com as condições necessárias para a

permissão de Allah ou para que Ele esteja satisfeito (com o intercessor ou por aquele por
quem se pede que faça a intercessão), como a intercessão que o povo do shirk acredita
que seus deuses poderão fazer por eles. Muitos deles só adoravam a seus deuses porque
acreditavam que intercederiam por eles perante Allah, e que são intermediários entre
eles e Allah. Allah disse: 

"Não deve, porventura, ser dirigida a Deus a devoção sincera?
Quanto àqueles que adotam protetores, além d'Ele, dizendo: Nós só
os adoramos para nos aproximarem de Deus. Ele os julgará, a
respeito de tal divergência. Deus não encaminha o mendaz, ingrato."
(Alcorão 39:9) 

Allah nos disse que esse tipo de intercessão é ineficaz e não serve para nada: 
"De nada, então, valerá, a intercessão dos mediadores." (Alcorão
74:48) 
"E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra,
nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe será aceita
compensação, nem ninguém será socorrido." (Alcorão 2:48)
"E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra,
nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe será aceita
compensação, nem ninguém será socorridos." (Alcorão 2:254)

Por isso Allah não aceitou a intercessão de seu Khalil [1] Ibrahim por seu pai Azar,
que era um pagão. O Profeta disse:

"Ibrahim encontrará seu pai no Dia da Ressurreição, e o rosto de Azar estará escuro e
coberto de pó. Ibrahim dirá a ele: 'Não te disse para não me desobedecer?' O seu pai dirá:
'Hoje não vou te desobedecer'. Ibrahim dirá: 'Ó Senhor! Tu me prometeste que não me
desonraria no Dia da Ressurreição; e que será mais vergonhoso para mim do que
amaldiçoar e desonrar meu pai?' Então, Allah dirá: 'Proibi o Paraíso aos incrédulos'. Então,
será  dito: 'Ó Abraão, o que está debaixo dos teus pés?' Ele olhará e ali verá um dhabh
(um animal) manchado de sangue, que será apanhado pelas pernas e lançado no fogo." [2]

Sabedoria da Intercessão
O importante da intercessão é honrar a pessoa que intercede. É a maneira que Allah

faz com que a pessoa se destaque perante Sua criação. Esta é a razão pela qual o Profeta
Muhammad e os profetas poderão interceder como se detalha acima.

Além disso, a intercessão não deve fazer com que uma pessoa se sinta satisfeita com
os pecados. Uma pessoa nunca deve pensar que pode confiar na intercessão e pecar o
quanto quiser. Pois ele não tem garantias de que Allah permitirá que alguém interceda
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por ele. Além disso, seus pecados poderiam levá-lo à incredulidade absoluta, caso em que
nenhuma intercessão o beneficiaria. Por último, pode receber um castigo antes que se
interceda por ele e seja liberado.

Notas de rodapé:

[1] A palavra Khalil indica a forma mais pura e elevada de amor. Neste contexto, Khalil significa
"alguém a quem Allah escolheu por Seu amor". 

[2] Sahih Al-Bukhari
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