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Objetivos

·       Compreender os sinais do Dia do Juízo Final e analisar os diversos sinais,
contemplando o vasto conhecimento de Allah sobre a Sua criação.

Termos em árabe

·       Al-Qadr -  Decreto divino.

·       Masjid - Termo árabe para mesquita.

·       Sadaqah - Caridade voluntária. 

·       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.

·       Surah - Capítulo do Alcorão.

·       Iaum al-Qiiamah - Literalmente o Dia do Levantar, também conhecido como o Dia do
Julgamento. O Islam ensina que nesse Dia, todas as coisas vivas serão ressuscitadas e
comparecerão perante Allah para o julgamento final. 

·       Zakah - Caridade obrigatória.

A crença no Dia do Juízo (também conhecido
como o Dia da Ressurreição, Último Dia e em árabe
Iaum al-Qiiamah) é um dos seis pilares da fé
islâmica. Esse é um conceito que todo muçulmano
deve acreditar e compreender. Basicamente, os
muçulmanos acreditam que virá um dia em que o
universo, tal como o conhecemos, será destruído e
os mortos serão ressuscitados para comparecer
perante Allah, o Todo-Poderoso e serão julgados de
acordo com suas ações nesta vida. O objetivo final é ser aceito em um Paraíso eterno.
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"Os fiéis, que praticam o bem, serão os diletos do Paraíso, onde
morarão eternamente."   (Alcorão 2:82)

Muitas pessoas esperam ansiosamente por esse Dia memorável com uma mistura de
medo e esperança. Outros acreditam que é algo muito distante que não lhes diz respeito e
outros ainda procuram os sinais da chegada desse Dia. A Surah 21 do Alcorão reconhece
a inconsciência de muitos quando diz: "Aproxima-se a prestação de contas dos
homens que, apesar disso, estão desdenhosamente desatentos." (Alcorão 21:1)

 Inúmeros livros e artigos têm sido escritos, também são feitos vídeos sobre os sinais
do Dia do Juízo Final sem saber exatamente no que acreditar ou não acreditar. O objetivo
destas duas lições é expor os sinais do Dia do Juízo de uma forma simples, informal e de
fácil compreensão. Dois pontos importantes que deve se ter em conta quando se lê ou
investiga algo sobre o Dia do Juízo são os seguintes. Em primeiro lugar, o conhecimento
dos sinais, provações e tribulações associadas ao Dia do Juízo deve ser derivado do
Alcorão e da autêntica Sunnah do Profeta Muhammad. Em segundo lugar, ninguém sabe
quando tal hora[1] ocorrerá. "Em verdade, (somente) Allah possui o conhecimento
da Hora..." (Alcorão 31:34). A humanidade só é capaz procurar os sinais.

O Profeta disse: "A Hora virá quando os líderes forem opressores, quando as pessoas
acreditarem nas estrelas e rejeitarem al-Qadr (decreto divino)[2], quando a confiança se
tornar uma forma de obter lucro, quando as pessoas derem sadaqah com relutância,
quando o adultério se generalizar; quando isso acontecer, então o seu povo perecerá."

Sinais menores
Os sinais menores do Dia do Julgamento são aqueles sinais que podem ocorrer muito

antes de tal dia. Eles ocorrem no transcurso dos acontecimentos do mundo cotidiano, são
numerosos e muitas vezes passam despercebidos, mesmo ocorrendo repetidamente.
Alguns eruditos estimaram que há mais de 100 sinais menores do Dia do Juízo Final.
Contemplar os sinais menores do Dia do Juízo serve para recordar os crentes que Allah
tem conhecimento prévio de tudo o que está ocorrendo ou ocorrerá. O conhecimento de
Allah é vasto e superior, Ele está ciente de tudo quanto fazemos, vemos ou pensamos.
Enumeraremos alguns dos sinais menores e mais conhecidos, pediremos que considere se
esses sinais estão ou não acontecendo ao seu redor, ou se já aconteceram no passado.

·       O tempo passará rapidamente, as boas ações diminuirão, a avareza será anexada (no
coração das pessoas), aflições aparecerão e haverá muito 'Al-Harj'. Eles disseram: "Ó
Mensageiro de Allah! O que é Al-Harj?" Ele disse: "Assassinato! Assassinato!"

·       Será comum os atos obscenos, haverá trabalho para produzir esses atos obscenos,
serão cortados os laços familiares e haverá confiança nos enganadores.

·       O desaparecimento do conhecimento e o aparecimento da ignorância.

·       A riqueza será abundante; será tão abundante que uma pessoa rica se preocupará
porque ninguém aceitará seu Zakah, e sempre que ela oferecer a alguém, essa pessoa
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dirá: 'Não preciso'.

·       As pessoas competirão entre si na construção de edifícios altos.

·       Um homem, ao passar por um túmulo dirá: 'Quem dera eu estivesse no seu lugar'.

·       Dois grupos de muçulmanos se confrontarão e haverá um massacre em grande escala
entre eles e a reivindicação de ambos será a mesma. 

·       As pessoas estabelecerão laços com estranhos e cortarão relações com seus próximos
e queridos.

·       Os terremotos aumentarão.

·       Qualquer ganho será compartilhado apenas entre os ricos, sem nenhum benefício
para os pobres.

·       A confiança se tornará um meio de obter lucro. 

·       Pagar o Zakah se tornará um fardo.

·       Os homens obedecerão a suas esposas e desobedecerão suas mães; tratarão seus
amigos com benevolência e rejeitarão os seus pais.

·       Se levantarão as vozes nas mesquitas.

·       O líder de um povo será o pior deles. 

·       As pessoas tratarão um homem com respeito, pois temerão algum mal que ele possa
fazer. 

·       O uso generalizado de álcool e intoxicantes.

·       As cantoras e os instrumentos musicais se tornarão populares.[3]

Quando olhamos hoje, é fácil associar os sinais menores com os eventos mundias no
passado e no momento atual. O uso de álcool e adultério vem à mente facilmente e não
requer explicação nem debate. No entanto, alguns sinais despertam curiosidade e
reflexão, como a competição para construir prédios altos. Encorajamos você a pesquisar
mais para expandir a lista e entender os sinais mais a fundo.   

Na lição seguinte, veremos os principais sinais do Dia do Julgamento. Esses são sinais
que ocorrerão quando o Dia estiver quase chegando e geralmente são considerados
incomuns e de origem sobrenatural.

Notas de rodaé:

[1] A Hora refere-se à hora exata em que a trombeta soará e assim começará o Último Dia.
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[2] Para saber mais sobre a crença no Decreto Divino, por favor, veja:
(http://www.newmuslims.com/lessons/30/ )

[3] A lista de sinais menores deriva dos ahadith contidos em Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Imam
Ahmad e At-Tabari. A lista não segue uma ordem específica.
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