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Objetivos da lição:

·       Aprender sobre os motivos e a metodologia de Satanás, a fim de evitar suas
armadilhas e truques.   

Termos em árabe:

·       Shaytan - Às vezes escreve-se Shaitan ou Shaytaan. É a palavra usada no Islam e na
língua árabe, para denotar o demônio ou Satanás, a personificação do mal. 

·       Al-Azlam - É a prática de lançar flechas sem penas para prever situações. Era
predominante na Arábia pré-islâmica (inclui coisas como sorteio e tentativa de prever o
futuro).

Os meios usados por Shaytan para desviar as pessoas
Fazer mentiras e enganos parecerem atraentes. Shaytan faz a falsidade aparecer sob
o disfarce da verdade e a verdade aparecer com o disfarce da falsidade. Ele faz isso
plantando dúvidas na mente das pessoas exatamente da mesma maneira que tentou
nossos pais Adão e Eva. Sussurros, dúvidas e ilusões fazem parte de seu pacote de
truques. Hoje em dia vemos atividades ilegais sendo praticadas por muitos; elas são feitas
para parecer atraentes e recebem nomes que atraem a pessoa para elas. Deus nos deu
uma grande linha de defesa; uma vez que nos equiparmos com o conhecimento das leis do
Islam, isso revelará as tramas de Satanás e deixará claro para nós sua intenção.
Tenta as pessoas ao extremismo ou negligência. Se Satanás acha que uma pessoa é
séria e cautelosa, sempre tentando fazer a coisa certa, ele a tenta para se esforçar em
excesso. Ele sussurra" não durma quando os outros dormem, não quebre seu jejum
quando os outros quebram" e assim por diante. Caso perceba que uma pessoa é
preguiçosa ou propensa a procurar o caminho mais fácil, ele a tentará para que seja
indiferente ou negligente. Ele incentiva a procrastinação e a preguiça. Para se proteger
disso, deve-se ficar perto da Sunnah do Profeta Muhammad, que Allah o enalteça.  
Fazendo falsas promessas. O Alcorão enfatiza esse truque do mal várias vezes com
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grande ênfase.  "Ele lhes faz promessas e fá-los nutrir vãs esperanças. E Satã não
lhes promete senão falácias." (Alcorão 4:120) Satanás enche a cabeça das pessoas
com vãos desejos e vontades e as mantém ocupadas trabalhando em falsos sonhos e
recompensas. Isso as distrai das coisas mais importantes e do trabalho para a outra vida.
Ele chama a humanidade ao pecado e à transgressão, mas afirma estar dando conselhos
sinceros. 
Desviando as pessoas pouco a pouco. Satanás faz com que pecados menores pareçam
ser nada até que sejam empilhados uns sobre os outros. Sempre que ele induz uma
pessoa a cometer um pecado, ele a leva diretamente a outro pecado, e depois a outro e
cada vez os pecados se tornam maiores até que finalmente faz com que cometa o maior
pecado de todos, descrendo em Allah ou atribuindo-Lhe parceiros.
Fazendo com que as pessoas esqueçam o que é do seu interesse. Os seres humanos
são esquecidos. É uma característica que está em todos nós e nosso Criador sabe disso
muito bem. "E, com efeito, recomendamos, antes, a Adão não comesse da árvore,
mas ele o esqueceu, e não encontramos, nele, firmeza." (Alcorão 20:115) Satanás
dá um passo adiante, sussurrando até que a pessoa esqueça exatamente o que é bom para
ela e as coisas que a levarão ao pecado. Um exemplo em que isso poderia acontecer é a
religião de Allah ser ridicularizada de uma maneira despreocupada. Allah nos adverte a
não participar de tais conversas. Ele diz:

"E, quando tu vires os que confabulam, em Nossos versículos, com
escárnio, dá-lhes de ombros, até que confabulem, em outro assunto.
E, se Satã to faz esquecer, então, não te assentes com o povo injusto,
depois de teres lembrança disso." (Alcorão 6:68)

Fazendo com que as pessoas tenham medo dos seus aliados.  Outra maneira que
Satanás desvia as pessoas é fazendo com que elas tenham medo de suas tropas e aliados.
Ele cercou-se com lacaios malignos, jinn e seres humanos. Ele instila os pensamentos de
que são poderosos e temíveis, e se não forem obedecidos podem nos prejudicar.  

"Eis Satã: apenas ele vos faz temer seus aliados. Então, não os
temais, e temei-Me, se sois crentes." (Alcorão:175)

Satanás desvia a pessoa através do que ela ama e deseja.  Satanás descobre o que
amamos ou desejamos e o usa contra nós. Ele também passa essa informação para os
seus ajudantes e eles nos atacam com todas as coisas às quais somos apegados. Quantas
vezes nossas orações são perturbadas por pensamentos sobre nossos filhos ou cônjuge?
Somos culpados de fazer compras e adiar nossa oração? Satanás sente o que gostamos e
então começa a distorcer nossos pensamentos.
Incitando dúvidas. Shaytan não quer que ninguém volte a Allah arrependido,
arrependendo-se (dos erros passados) e voltando-se para o que é certo e bom. Ao invés
disso, ele quer desviá-las para longe de Allah, usando diversos tipos de tentações e
argumentos sem base. Ele incita dúvidas para fazer com que a pessoa se sinta ansiosa
e titubeante.
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Através do álcool, jogos de azar, idolatria, bruxaria e adivinhação. Embora Allah
nos avise contra essas práticas, os seres humanos são fracos e Satanás tira proveito disso,
tornando-as práticas atraentes ou que valem a pena. Ele incentiva as pessoas a
envolverem-se nelas por facilmente levarem a consequências ruins e a maus resultados.
Elas podem se envolver nesse tipo de comportamento pensando que será divertido ou
interessante e logo descobrem que as consequências não são essas. O jogo é um vício
sério que destrói patrimônios e vidas; o álcool faz comportarem-se como tolos e as
incentiva a envolverem-se em comportamentos de risco; a idolatria está repleta de más
consequências, sendo o pior o pecado de adorar algo que não seja Allah; acreditar em
bruxaria e adivinhação é um sinal de pensamento irracional e uma pessoa irracional não
tem controle sobre si mesma. Ela poderia facilmente ser levada a situações ruins que a
afastam cada vez mais de Allah. 

"Ó vós que credes! O vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas
com nome dos ídolos e as varinhas da sorte não são senão
abominação: ações de Satã. Então, evitai-as na esperança de serdes
bem-aventurados." (Alcorão 5:90)

Incentivando a negligência. Se o crente adere firmemente ao caminho reto e pede a
Allah que o proteja, Shaytan é impedido de desviá-lo ou desorientá-lo. No entanto, se ele é
negligente ou preguiçoso, Shaytan aproveita-se ao máximo para atacar enquanto as
defesas do crente estão baixas. Mergulhar em todos os aspectos do Islam é o caminho
para proteger-se de Shaytan. Ser negligente sobre nossas obrigações islâmicas
mantém-nos afastados do fluxo constante da misericórdia de Allah. 

Quando uma pessoa se fortalece no Islam e sua fé está firmemente enraizada em seu
coração, Shaytan é quem tem medo.
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