
A oração para iniciantes (parte 1 de 2):
Antes de rezar

Descrição:  Uma lição de duas partes que dá uma visão geral da oração ritual (salah), que é a
mais importante forma de adoração para um muçulmano. Parte 1: Preparação para as orações, 
assim como aprender seus nomes, seus horários específicos, e a direção para a qual orientar-se.
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Pré-requisitos

·       Como fazer a oração para iniciantes (2 partes).

Objetivos

·       Aprender como encontrar os horários das orações e a direção para a qual se orientar (
qiblah).

·       Conhecer as cinco orações obrigatórias através dos nomes, horários, e o número de
ciclos (rakahs) de cada uma delas.

·       Conhecer alguns pontos sobre a preparação para a oração (salah).

Termos Árabes

·       Salah - A palavra árabe para indicar a relação direta entre o crente e Allah. De uma
forma mais específica, no Islam refere-se às cinco orações diárias formais, e é o mais
importante ato de adoração.

·       Rakah - Unidade de oração.

·       Qiblah - A direção para a qual se dirige a face durante as orações formais.

·       Wudu - Ablução.

·       Ghusul - Banho ritual.

·      Caaba - A estrutura em forma de cubo localizada na cidade de Meca. Serve como um
ponto focal para o qual todos os muçulmanos se voltam quando oram.

·       Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha - Os nomes das cinco orações diárias no Islam.

·       Fard - Um dever obrigatório.
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O horário das orações
Os horários das orações variam consideravelmente entre o inverno e o verão. Existem
três opções:

(a)  Perguntar a um muçulmano devoto quais são os horários das orações e anotá-los. Eles variam
um pouco ao longo de alguns dias.

(b)  Obtenha-os a partir da internet neste link:

http://www.islamicfinder.org/

Você poderá encontrar aqui os horários das orações (salah) de qualquer lugar no mundo. Este
site também menciona as mesquitas existentes em cada cidade.

 (c)  Geralmente, a mesquita local ou o centro islâmico imprime os horários da oração e também o
horário em que se realiza a oração congregacional na mesquita.  Por favor, contacte-os e obtenha
uma cópia.  Na mesquita, um muçulmano novo encontrará muita da ajuda que necessita.

Nome da
oração
em árabe

Nome da
oração em
português

Número
de
unidades
(rakahs)

Horário

Fajr Oração da
alvorada 2 Da alvorada ao

nascer do sol
 
Dhuhr

 
Oração do
meio dia

 
4

Do meio dia ao
meio da tarde

 
Asr

Oração do
meio da tarde

 
4

Do meio da tarde
ao pôr do sol

 
Maghrib

 
Oração do pôr
do sol

 
3

Do pôr do sol ao
anoitecer

Isha Oração da
noite 4

Do início da noite
à meia noite. Em
caso de
necessidade pode
ser adiado até
antes da alvorada

 

A tabela 1 apresenta as cinco orações diárias e o número de unidades (rakahs) para cada oração
obrigatória.

Para qual direção devo rezar?
Um muçulmano deve rezar com o seu rosto orientado na direção da Caaba (a Casa
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Sagrada de Allah em Meca). A Caaba foi a primeira casa construída para a adoração do
único e verdadeiro Senhor da humanidade. Todos os muçulmanos ao redor do mundo
orientam-se a ela quando rezam, deixando o mundo para trás enquanto se submetem ao
seu Sustentador. Essa direção é chamada de qiblah e é relativamente fácil de encontrar.

Mais uma vez, há várias opções para conhecer e encontrar a direção da oração (qiblah
).

(1)  Perguntar a outro muçulmano em que direção se deve rezar.

(2)  http://www.islamicfinder.org/ irá indicar a você em que direção está a Caaba a partir do lugar
onde você se encontra.

(3)  Alguns relógios de pulso disponíveis no mercado que facilitam bastante encontrar a direção
da oração, principalmente quando o indivíduo está num lugar desconhecido ou está em viagem. 
Podem ser encomendados na internet[1].

Preparar-se para a oração (Salah)
1.    A oração é obrigatória para cada muçulmano adulto e consciente, uma vez que o tempo para
uma certa oração tenha começado.

2.    Devem-se cumprir os requerimentos mínimos de vestuário para homens e mulheres.

Um muçulmano deve usar uma roupa que cubra desde o seu umbigo até os seus joelhos [no
mínimo], e deve certificar-se de que os ombros estejam cobertos.

Uma mulher muçulmana deve usar uma roupa larga que cubra todo o seu corpo, incluindo sua
cabeça, orelhas e seus pés. Não é necessário cobrir as mãos e o rosto.

3.    Um muçulmano deve rezar num estado de pureza; isso significa que deve:

·       fazer wudu (ablução) se tiver emitido gases, urinado, defecado ou dormido desde
a última vez que fez wudu.

·       fazer o ghusl (banho ritual) se tiver acordado de um sonho molhado, ejaculado
sêmen, ter tido relações sexuais e, para além disso, no caso da mulher, se tiver
terminado o seu ciclo menstrual ou o seu sangramento pós-parto.

4.    Certificar-se de que não há nenhuma impureza nas roupas, no corpo, ou no lugar onde vai
rezar.

5.    Orientar-se na direção da oração (qiblah).

6.    Ter a intenção devota no coração de realizar a oração.

7.    A oração formal (salah) deve ser feita em árabe, sendo assim por favor leia a transliteração
do texto em árabe provido no final de "A oração para principiantes (parte 2 de 2)". A tradução foi
introduzida como ajuda para saber o que se está a dizer.
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(Aviso importante: Todos os links são providos apenas para fins educativos. A
NewMuslims.com não é responsável pelo conteúdo dos websites externos.)

 

Notas de rodapé:

[1] Ver: http://www.alfajr.com/en/index.html

Endereço da web deste artigo:
http://www.newmuslims.com/pt/lessons/14
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