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contém com base no Alcorão e nas palavras do Profeta Muhammad, que a misericórdia e as
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prazeres do Paraíso.
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Objetivos

·       Aprender sobre alguns dos prazeres que o Paraíso guarda.

·       Apreciar que o maior prazer será ver Allah no Paraíso.

Os prazeres do paraíso
Aqueles que entrarem no Paraíso o farão em sua forma mais bela e perfeita. Seus

corações serão um só. Eles não irão cuspir, assoar o nariz nem defecar. Eles
permanecerão jovens para sempre, fortes e poderosos, e sem a inconveniência dos pelos
do corpo.

Os prazeres mundanos desaparecem diante das delícias celestiais. Os prazeres deste
mundo são fugazes e de curta duração, pois "... curto é o prazer deste mundo", enquanto
os prazeres do Paraíso não terão fim, pois "... a provisão é eterna".

Roupas finas, comidas deliciosas, bebidas relaxantes, joias ornamentais e grandes
palácios no Paraíso são muito superiores ao que há neste mundo. O "estado real" do
Paraíso é descrito pelo Profeta como algo melhor que o mundo inteiro!

O paraíso está livre de contaminantes, maus cheiros, dor ou desconforto. Corações e
conversas serão puros. Ninguém será ofendido ou insultado.

Os frutos deliciosos e maduros do Paraíso estarão ao seu alcance, prontos para os
residentes escolherem qualquer fruta que desejarem. Qualquer comida ou bebida estará
disponível sob demanda. O paraíso tem mares de água, vinho, leite e mel dos quais os rios
fluem. Você só escolhe! Tem fontes perfumadas com cânfora e gengibre e vales
sombreados. O vinho não causará ressaca, será um "deleite para quem bebe", não levará
à embriaguez [1]nem desencadeará a loucura ou causará brigas.

Os habitantes do Paraíso serão servidos em pratos e recipientes de ouro e prata. O
melhor traje de seda será decorado com ouro, prata e pérolas...melhor do que qualquer
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peça feita pelo homem! O perfume do almíscar emanará de seus corpos. Seus palácios
serão distinguidos por sua elegância refinada e serão totalmente mobiliados. Eles poderão
se sentar e descansar em seus jardins. Os belos sofás coloridos combinam com brocado
de seda. Almofadas marcantes e tapetes esplêndidos adicionarão estilo e luxo. Um lugar
aconchegante que a maioria das pessoas só pode sonhar neste mundo, um espaço
tranquilo, longe de distrações, confortável e ricamente decorado.

Os fiéis serão servidos por "servos eternamente jovens, com copos, jarros e um copo
cheio de uma fonte pura"; haverá banquetes requintados servidos em recipientes de
valores inestimáveis.

Os fiéis se visitarão e se reunirão com familiares e amigos que conseguiram chegar ao
Paraíso. Todos os desejos serão atendidos, alguns da maneira mais incomum. O
Mensageiro de Allah disse:

""No Paraíso, se o crente desejar um filho, ele será concedido e nascerá e crescerá para a idade
desejada em um instante." (Al-Tirmidhi)

Naturalmente, correr atrás de prazeres mundanos às custas das delícias celestiais
será causa de muita aflição para as pessoas que entrarem no Inferno.

Cônjuges e intimidade no Paraíso
Assim como algumas pessoas não conseguem perceber as cores, da mesma maneira

podemos ser cegos e surdos de alma. Os desejos da alma simplesmente não alcançam a
consciência; ou, se o fizerem, tentamos adormecer diante deles com remédios ou
atividades frenéticas. A alienação resultante em nossos corações carrega nossa própria
solidão. A alma quer se apegar e se envolver, porque é através de tal intimidade que
nutre, começa e se aprofunda. Os crentes desfrutarão de cônjuges terrenos e celestes no
Paraíso para satisfazer a sede que tem a alma da companhia e da intimidade. Todas as
urgências da alma, a sensação de saudade, a dor do desejo de ter um parceiro bonito e
compatível e a urgência de visitar velhos amigos serão satisfeitas. Os selecionados se
alegrarão na companhia de pais, cônjuges e filhos que foram crentes.

Os fiéis serão vestidos com as mais ricas sedas e brocados, adornados com pulseiras
de ouro, prata e coroas com pérolas, e usarão tapetes de seda, sofás e travesseiros. Para
desfrutar de todos esses prazeres, Allah lhes concederá juventude, beleza e vigor
perpétuos. Há um hadith que estipula que eles entrarão no Paraíso "aos trinta e três
anos". É a idade perfeita em que alguém é mais capaz de desfrutar de prazeres físicos e é
a idade em que nossa saúde e força são ideais. O Profeta afirmou que "nunca perderão a
juventude".

      Os fiéis entrarão no Paraíso nas melhores e mais perfeitas condições em todos os sentidos.
Eles permanecerão jovens para sempre, seu eterno prazer nunca terá fim e viverão uma vida de
alegria impecável.

  Os fiéis desfrutarão de donzelas especialmente criadas, ou houris, do Paraíso, criadas
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não do barro, como no caso das mulheres mortais, mas de puro almíscar e livres de
impurezas, defeitos e inconvenientes naturais. Elas serão lindas, modestas e isoladas da
vista do público em pavilhões ocos de pérolas. Assim, o corpo terá sua parcela de
gratificação.

Visão de Allah
No céu, os fiéis verão Allah, clara e distintamente. Aqui na Terra O "vemos", mas

indiretamente, através do espelho da criação.
No Paraíso, não haverá criatura entre Allah e os fiéis, que se deleitarão em Sua visão.

A melodia mais maravilhosa será a voz de Allah recebendo os selecionados.
Visto que contemplando Allah cara a cara, os fiéis encontrarão a felicidade perfeita e a

satisfação final, a visão pode ser chamada de "beatífico". A alegria de vê-Lo será maior do
que qualquer outra alegria no Paraíso, rios, palácios, tendas de pérolas, cônjuges puros
ou comida e bebida. Todas as outras alegrias empalidecerão em comparação com a
alegria de olhar para o rosto mais belo, o Rosto de Allah.

Ele disse:
"Nesse dia, haverá rostos brilhantes [de felicidade] contemplando
seu Senhor." (Alcorão 75:22-23)

Então, os rostos dos fiéis também serão radiantes e se tornarão belos sob Sua Luz.
O Profeta disse:
"Quando as pessoas entrarem no Paraíso, Allah perguntará: 'Queres algo algo mais?'

Eles dirão: 'Não iluminastes nossos rostos, nos admitiu no Paraíso e nos salvou do
inferno?' Então o véu será levantado e eles não terão visto nada mais querido para eles do
que olhar para o seu Senhor, glorificado e exaltado. Isto é o que se entende por 'algo
mais.'" Então ele recitou o versículo:

"Aqueles que praticam o bem obterão o bem e ainda algo mais (ou
seja, terá a honra de contemplar a Face de Allah)." (Alcorão, 10:26)

Uma vez que sabemos que a coisa mais valiosa que será dada ao povo do Paraíso será
contemplar a Face de seu Senhor, imagine a privação dos pecadores descrita por Allah:

"Qual! Em verdade, nesse dia, estar-lhes-á vedado contemplar o seu
Senhor." (Alcorão 83:15)

      Alguns companheiros disseram: "Ó Mensageiro de Allah! Veremos nosso Senhor no Dia da
Ressurreição?" O Mensageiro de Allah, que Allah o louve, disse: "Você duvida que vê a lua à noite
quando está cheia?" Eles disseram: "Não, ó Mensageiro de Allah!" Ele disse: "Você duvida que vê
o sol quando não há nuvens?" Eles disseram: "Não, ó Mensageiro de Allah!" Ele disse: " O verão
da mesma maneira..."

Rogamos a Allah para nos manter firmes nesta vida e nos conceder o Paraíso a partir
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de Sua misericórdia na vida futura e nos conceder Sua visão.

Notas de rodapé:

[1] Nem embriaguez, como mencionado no Alcorão (56:19). Não haverá necessidade de
embriaguez no Paraíso, pois estaremos no mais alto estado de prazer..
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