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Objetivos

·       Responder a algumas das perguntas frequentes dos novos muçulmanos para eliminar
suas preocupações iniciais.

Termos em árabe

·       Shahadah - Testemunho de fé.

·       Alhamdulillah - "Todos os elogios e agradecimentos são para Allah". Ao dizer isso,
somos gratos e reconhecemos que tudo é de Allah.

·       Salat ul-Jumuah - Oração de sexta-feira.

(1)  Aceitei o Islam recentemente, preciso mudar meu
nome?

Não, você não precisa mudar seu nome, a menos que seu nome tenha um significado
que seja repreensível no Islam. O Profeta (que a misericórdia e as bênçãos de Allah
estejam sobre ele) não ordenou que todos aqueles que aceitassem o Islam mudassem seus
nomes. Como os nomes árabes geralmente têm significados, ele mudou os nomes cujos
significados eram ofensivos ou repreensíveis pela religião. Mas se o nome não for
censurável do ponto de vista islâmico, é aconselhável adotar um nome muçulmano, mas
não é obrigatório.

  Mesmo que o primeiro nome contradiga os princípios islâmicos, alterá-lo em
documentos oficiais causa dificuldade ou conflito, basta alterá-lo entre membros da
família e conhecidos.

E se você mudar seu nome, não mude nenhum de seus sobrenomes, mesmo que
tenham significados repreensíveis. Allah diz no Alcorão:

"Chamai-os pelos nomes de seus pais: isso é mais equitativo, perante
Allah." (Alcorão 33:5)
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(2)  Sou homem e não fui circuncidado; acabei de aceitar o
Islam, tenho que fazer a circuncisão?

Sim, a circuncisão é obrigatória após a aceitação do Islam. No entanto, se você não
tiver meios para fazê-la ou se temer que isso possa prejudicá-lo, poderá optar por não
fazê-la ou adiá-la. Se você decidir prosseguir com esse meritório ato de adoração, não é
necessário ir ao extremo e correr para executá-la. Certifique-se de encontrar um bom
cirurgião que seja especialista neste campo antes de dar esse passo. A lesão na pele leva
cerca de uma semana para cicatrizar completamente. Um dos benefícios de realizá-la é
que ela facilita a limpeza pessoal e a manutenção da limpeza quando há passagem de
urina, emissão de sêmen ou substâncias que devem ser removidas da roupa e da pele
para orar.

(3)  Devo dizer o testemunho de fé (Shahadah) na frente
das pessoas?

Não. Você não precisa pronunciar os dois testemunhos:
La ilaha illa Allah, Muhammad-ur-Rasul Allah,
...na frente das pessoas para ser considerado muçulmano aos olhos de Deus. Você

pode pronunciá-los para si mesmo.
O que é importante é:

(i)   Conheça o significado do testemunho de fé.

(ii)  Pronuncie os dois testemunhos verbalmente.

(iii) Confirme com o coração, acredite sinceramente nele e pretenda viver de acordo com isso o
máximo possível.

O Mensageiro de Allah disse:
"Presto testemunho de que não há deus digno de adoração, exceto Allah e que

eu sou o Mensageiro de Allah. Todo servo que encontrar Allah sem hesitar será
admitido no Paraíso." (Sahih Muslim)

Ele também disse,
"Quem disser 'La ilaha illa Allah' sinceramente desde seu coração e morrer

acreditando nisso será protegido do fogo do inferno" (isto é, ele será admitido no
Paraíso)." (Sahih al-Bukhari)

No entanto, se você der o testemunho em público, é perfeitamente aceitável e benéfico,
por exemplo, estar em uma mesquita, pois a comunidade saberá que você é muçulmano.
Em alguns países, a pessoa deve se registrar oficialmente como muçulmana para que, em
caso de morte, seja realizado um enterro islâmico. Também é aconselhável obter uma
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carta do centro islâmico local afirmando que você é muçulmano. Pode ser útil se você
quiser ir à peregrinação ao Hajj ou declarar oficialmente um casamento em um país
muçulmano.

(4)  Por que é necessário dizer os dois testemunhos
verbalmente?

Um testemunho é literalmente algo que é dado verbalmente e que é anunciado, e não
guardado no coração. Consequentemente, o testemunho de fé deve ser anunciado, e o
Profeta disse pessoalmente a quem desejava aceitar o Islam para pronunciá-lo. Além disso,
deve ser dito em árabe, já que esta afirmação é uma oração específica que é pronunciada
em árabe.

(5)  Quais são as expressões islâmicas mais comuns e o
que devo saber para ocasiões sociais?

As mais importantes são duas. Quando você conhece outro muçulmano, quem inicia a
saudação diz: "Assalamu' alaikum". O outro responde: "Waleikum salam". Os homens
apertam as mãos dos homens e as mulheres apertam as mãos das mulheres. Homens e
mulheres que não são mahram[1] não devem apertar as mãos um do outro.

Além disso, um muçulmano diz: "Alhamdulillah" (todos os elogios e agradecimentos
são para Allah) ao espirrar e ao receber boas notícias ou ao confirmar um estado
agradável em qualquer assunto.

Se alguém disser que fará algo no futuro, deve dizer: "In sha Allah (se Allah quiser).
Além disso, se alguém elogia algo ou alguém, ele deve dizer: "Barak Allahu fih" (que

Allah o abençoe) ou Barak Allahu fik (que Allah abençoe você), respectivamente.
Todas essas palavras foram ensinadas pelo Profeta do Islam.

(6)  Eu aceitei o Islam recentemente. Me senti exultante
na época, mas às vezes me pergunto se o Islam está me
aproximando de Deus?

Sem dúvida, o Islam aproxima a pessoa do seu Criador. Deus nos ama e quer que
sejamos muçulmanos. Nós devemos ter certeza disso. O Islam cria um vínculo entre o ser
humano e seu verdadeiro Senhor através da crença na singularidade de Deus e nos
diferentes atos de adoração. Quanto mais adoramos a Allah, mais chegamos a Ele. Só
podemos nos aproximar de Allah se cumprirmos os atos obrigatórios de adoração, como o
Profeta disse:

"Deus Todo Poderoso disse: 'Eu declararei guerra a qualquer um que demonstre inimizade
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contra um amado servo Meu. Meu servo não se aproxima de Mim com nada mais amado para
Mim do que o que fiz como obrigatório para ele, e continua a se aproximar de Mim com atos
voluntários de adoração até que Eu o ame. Quando o amo, Eu me torno o ouvido com o qual
ele escuta, o olho com o qual ele vê, a mão com a qual ele toca e o pé com o qual ele anda. Eu
daria a ele se ele me pedisse, e se ele me pedisse refúgio, Eu daria a ele refúgio.'"(Sahih
Muslim) [Essa narrativa profética não deve ser tomada literalmente, mas o que significa é que
a pessoa deve agir de acordo com o que agrada a Deus. Por exemplo,  não olhar para coisas
que não são permitidas, apenas ouvir o que é útil e benéfico por exemplo, ouvir o Alcorão,
palestras islâmicas, etc.].

 
Permaneça no curso. Seja paciente. Permita-se algum tempo para crescer como

muçulmano. Aprender é importante, além de fazer bons amigos muçulmanos.

(7)  Sou novo no Islam, mas não conheço nenhum
muçulmano e tenho medo de me aproximar de uma
mesquita. Existe alguém disponível para me ajudar?

Convidamos você a revisar o material de estudo do nosso site. Você também pode
entrar em contato conosco através da nossa support page e teremos o prazer de colocá-lo
em contato com os muçulmanos da sua região. Pedimos a Deus para abençoá-lo e
mantê-lo firme e apegado à verdade. Deus é Quem guia ao caminho da luz e da verdade.

(8)  Alguém me disse que os muçulmanos não podem
manter nenhum tipo de relacionamento com os não
muçulmanos. Isso é verdade? Toda a minha família é
formada por não muçulmanos e não quero acabar com o
meu relacionamento com eles.

Cuidado com informações falsas. O que eles disseram está incorreto. O Islam nos
encoraja a ser gentis e generosos com nossos parentes, sejam muçulmanos ou não,
especialmente os pais, porque eles têm direitos importantes sobre nós. Você encontrará
lições onde aprenderá mais sobre isso.

(9)  Ouvi dizer que é obrigatório participar da Salat ul
Jumuah (oração de sexta-feira). O que acontece se meu
empregador não me der tempo livre para comparecer?

Você não precisa necessariamente dizer ao seu empregador que comparecerá ao Salat
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ul Jumuah. Essa oração dura aproximadamente 45 minutos a 1 hora, você pode aproveitar
sua  hora de almoço. Se necessário, tente arrumar um pouco mais de tempo para o
almoço e depois restituir esse horário de trabalho. De qualquer forma, você tem o direito
de pedir ao seu empregador tempo livre para a oração de sexta-feira. Para solicitar
aconselhamento jurídico sobre esse assunto, entre em contato com os centros islâmicos
reconhecidos em seu país ou com as entidades governamentais responsáveis por
discriminação e leis trabalhistas.

BR
www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista2/artigo5.htm

 

PT
www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=806A0002&nid=806&t
abela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=

Notas de rodapé:

[1] O mahram da uma mulher é o pai, os irmãos, os irmãos dos pais e da mãe, os avós e os irmãos,
os irmãos dos avós, assim como o próprio marido e sogro. O mesmo se aplica ao homem, mas em
relação ao sexo oposto.
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