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Descrição:  Uma breve introdução ao conceito de pecado e as diferenças entre pecados maiores
e menores. A ênfase está nos pecados maiores, o que são e quais são suas consequências para um
indivíduo e para a sociedade como um todo?
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Objetivos: 

·       Definir claramente um pecado maior.

·       Explicar a diferença entre pecados maiores e menores.

·       Listar os pecados maiores.

Termos em árabe:

·       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

·       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.

·       Riba - Juros.

·       Du'a - Súplica, oração, pedir a Allah por alguma coisa.

·       Shirk - Uma palavra que implica associar parceiros a Allah, ou atribuir atributos
divinos a outros que não seja Allah, ou acreditar que a fonte de poder, dano e bênçãos
vêm de qualquer outro além de Allah.

O que é um pecado?
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No Islam, pecado é qualquer ato que uma
pessoa decida fazer que desafie a lei de Allah. São
atos que foram proibidos por Ele no Alcorão ou pelo
Profeta Muhammad na Sunnah. O Alcorão nos
ensina sobre pessoas cujos corações foram cobertos
pelos pecados que acumulam. (Alcorão 83:14) O
Profeta Muhammad explicou esse versículo dizendo
que, quando uma pessoa peca pelo menos uma vez,
é como se um ponto preto fosse colocado em seu
coração. Eventualmente, se uma pessoa acumula pontos pretos suficientes, seu coração
fica completamente coberto e endurecido. O caminho de volta a Allah então torna-se mais
difícil, mas nunca sem esperanças, porque Allah é o mais Perdoador e quer nada mais do
que perdoar aqueles que se voltam para Ele contritos.

"Estes são os que evitam os maiores pecados e as obscenidades,
exceto as faltas menores. Por certo, teu Senhor é de munificente
perdão. Ele é bem Sabedor de vós, quando vos fez surgir da terra e
quando éreis embriões nos ventres de vossas mães. Então, não vos
pretendais dignos: Ele é bem Sabedor de quem é piedoso." (Alcorão
53: 32)

Qual a diferença entre pecado maior e pecado menor?
O Islam classifica os pecados de acordo com a gravidade de suas consequências para

os indivíduos e a sociedade. Um pecado maior no Islam é aquele que é diretamente
advertido no Alcorão, com referência a um castigo específico nesta vida ou na outra. Isso
inclui violações contra Allah, como adorar ídolos ou algo além d'Ele sozinho. Outros
pecados importantes incluem assassinato, roubo, perjúrio, suborno, calúnia, adultério e
consumo de álcool. Essas ações são consideradas severas por causa das consequências
desastrosas que elas têm sobre indivíduos e sociedades. Outros atos que geralmente são
de natureza mais pessoal são considerados menores. São atos sobre os quais Allah não
declarou raiva extrema, punições ou avisos. 

Por que evitar os pecados, principalmente o pecado maior?
Os pecados maiores podem ser um dos motivos pelos quais Allah não aceita a sua du'a.

Pergunte a si mesmo como e por que Ele responderia favoravelmente a alguém que
permanece em estado de pecado e não desiste ou se arrepende dele. É muito importante
que um crente evite pecados maiores, porque eles podem levar a muitos castigos severos
e Allah garantiu o Paraíso para aqueles que os evitam.   

"Se evitais os grandes pecados, de que sois coibidos, remir-vos-
emos as más obras e far-vos-emos entrar em entrada
nobre."(Alcorão 4:31)
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Quais são os pecados maiores?
Ao longo de centenas de anos de estudos islâmicos, muitas listas foram compiladas dos

principais pecados do Islam. Hoje começaremos nossa lição usando um hadith narrado
por Abu Hurairah. O Profeta disse: "Evite os sete grandes pecados destrutivos." Eles (o
povo) perguntaram: "O que são?" Ele respondeu da seguinte maneira:

1)    Associar parceiros na adoração a Allah.

2)    Praticar feitiçaria.

3)    Praticar riba (usura). 

4)    Tirar uma vida injustamente.

5)    Lidar injustamente com a propriedade de um órfão.

6)    Dar as costas e fugir de uma batalha.

7)    Acusar uma mulher casta de imoralidade.

Vamos examinar esses pecados mais de perto.

1)    Shirk, ou associar parceiros a Allah é a proibição mais séria de todas. O Profeta
Muhammad disse: "Devo contar-lhes os pecados mais graves?" Dissemos: "É claro,
ó Mensageiro de Allah!" Ele disse: "Associar qualquer coisa em adoração a
Allah. . ."[1]

"Por certo, Allah não perdoa que Lhe associem outra divindade, e
perdoa tudo o que for, afora isso, a quem quer. E quem a associa a
Allah, com efeito, forjará formidável pecado." (Alcorão 4:48)

2)    Feitiçaria, bruxaria, adivinhação, astrologia e leitura da sorte estão todos incluídos
sob o título de feitiçaria, que é um dos sete pecados que podem condenar uma pessoa
ao inferno. A feitiçaria causa danos e não contém nenhum benefício. Allah diz sobre
quem aprende ou pratica: ". . .E eles aprenderam o que os prejudicava e não os
beneficiava. . ." (Alcorão 2:102)

3)   No Alcorão, Allah não declara guerra a ninguém, exceto às pessoas que lidam com riba
. 

"Ó vós que credes! Temei a Allah e deixai o que resta da usura, se
sois crentes. E, se o não fazerdes, certificai-vos de uma guerra de
Allah e de Seu Mensageiro." (Alcorão 2:278-279)

      A Riba entra em conflito com o espírito de irmandade e simpatia e baseia-se na
ganância, no egoísmo e no coração duro. É um dos principais contribuintes para a
inflação e causa trauma e depressão devido à crescente dívida. Ela garante ganho sem
qualquer possibilidade de perda, portanto, todo o risco é assumido pelo mutuário, em vez
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de compartilhar o risco e os lucros com ambas as partes. A Riba também cria um
monopólio na sociedade, onde os ricos são recompensados por serem ricos, enquanto
aqueles que não são, são forçados a pagar mais.

4)    Um dos pecados mais graves do Islam é tomar uma vida intencionalmente. Isso se
deve ao fato de o Islam incorporar um código de ética, projetado para proteger os
direitos de um indivíduo, incluindo seu direito de viver em uma comunidade segura. O
profeta Muhammad disse: "Um homem continuará sendo sadio em sua religião
enquanto não derramar sangue que é proibido derramar."[2]

5)    Os guardiões e cuidadores dos órfãos devem usar a propriedade em sua confiança de
maneira correta e apenas para o benefício dos órfãos. Um zelador deve ter muito
cuidado para não gastar o dinheiro do órfão consigo mesmo, porque esse é um crime
muito sério. O Islam se preocupa com a equidade e justiça e ser responsável pelo
bem-estar de um órfão é uma grande responsabilidade que não deve ser tomada
levianamente.

"Por certo, os que devoram as riquezas dos órfãos, injustamente,
apenas devoram fogo, para dentro de seus ventres. E queimar-se-ão
em Fogo ardente." (Alcorão 4:10)

Notas de Rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari

[2] Sahih Al-Bukhari
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