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Objetivo:

·       Aprender os assuntos que a pessoa deve evitar ao fazer súplicas a Allah.

·       Identificar as horas em que é preferível fazer du'a.

Termos em árabe:

·       Adhan - A maneira islâmica de chamar os muçulmanos para as cinco orações
obrigatórias.

·       Hajj - Uma peregrinação a Meca, onde o peregrino realiza um conjunto de rituais. É
um dos cinco pilares do Islam, que todo muçulmano adulto deve fazer pelo menos uma
vez na vida, se for financeira e fisicamente capaz.

·       Iqama - Essa palavra refere-se ao segundo chamado para a oração que é feito
imediatamente antes da oração começar.

·       Dhul-Hijjah - O décimo segundo mês do calendário islâmico. É o mês em que a
peregrinação obrigatória é realizada.

·       Ramadan - O nono mês do calendário lunar islâmico. É o mês em que o jejum
obrigatório foi prescrito.

Coisas a serem evitadas ao fazer du'a
1.     Ultrapassar limites

Isso significa pedir a Allah por coisas que Ele proibiu. Por exemplo, enquanto está
certo suplicar a Allah para casar-se com alguém, é proibido pedir a Allah que te dê um
namorado ou namorada, ou ganhar na loteria.

2.     Não esperar uma resposta

Um muçulmano deve ter esperança de que Allah responderá sua du'a já que Ele é
Misericordioso com seus servos e Poderoso para garantir-lhes seus desejos.
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3.     Pedir apenas por coisas mundanas na du'a

Pense sobre isso, o que é maior, este mundo ou a Outra vida: para um verdadeiro
crente, é óbvio que o que Allah preparou na Outra vida é maior. Por isso, um muçulmano
que compreende esse ponto pedirá a Allah por bênçãos da Outra vida também.

4.     Dirigir-se a Allah com nomes impróprios

Lembre-se desta regra simples: não se dirija a Allah ou use qualquer nome que não
seja do Alcorão e da Sunnah. 

5.     Não faça du'a contra si mesmo ou contra sua família e não amaldiçoe os outros.
Um ponto a lembra-se, já que na hora da raiva a pessoa pode rezar contra um membro

da família, ou mesmo contra si mesmo e começar a praguejar.

6.     Não reze pela sua morte

Sua vida é um presente de Allah para você, não peça para que ela seja levada!
Horas ideais quando a du'a é mais provável de ser atendida
A Du'a pode ser feita a qualquer hora, mas é mais provável que seja aceita nas

seguintes horas:

1.     Du'a no último terço da noite

Allah nos informa no Alcorão, descrevendo os crentes:
"E, nas madrugadas, imploravam perdão de Allah." (Alcorão 51:18)

Como calcular o último terço da noite? A noite se estende desde o pôr do sol até o
início do Fajr. Por exemplo, digamos que o pôr do sol seja às 17h e o Fajr do dia seguinte
comece às 5h. A noite é de 12 horas. Um terço da noite é de 4 horas. O último terço da
noite será das 1h às 5h.

2.     Du'a quando o  Adhan é chamado

O Profeta disse: "Quando o Adhan é chamado, as portas dos céus se abrem e a
du'a é respondida." (Sahih Muslim)

3.     Du'a entre o Adhan e o Iqama

Esse é um dos melhores momentos para que a oração seja aceita, e é concedido a um
crente para pedir a Allah por suas necessidades deste mundo e do outro.

4.     Du'a ao prostrar-se (curvar-se)

Essa é a melhor postura em que um adorador pode estar, porque é o auge da
humildade. Allah ama essa postura. O Profeta, que Allah o enalteça, disse: "O mais
próximo que uma pessoa está de seu Senhor é quando ela está prostrada, por isso,
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faça muita du'a." (Sahih Muslim)

5.     Du'a antes do término de uma oração formal

Antes de concluir as orações formais, dizendo 'As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah', a
pessoa pode fazer a du'a que preferir nessa hora, já que é um dos momentos em que as
orações são atendidas.

6.     Du'a depois das orações formais obrigatórias

Quando foi perguntado qual du'a era mais provável de ser respondida, o Profeta disse:
"Na última parte da noite e depois das orações obrigatórias." (Tirmidhi)

7.     Em um momento da sexta-feira

O Profeta Muhammad disse: "Durante a sexta-feira há uma hora em que se um
servo Muçulmano se levanta para rezar e pedir a Allah por algo, Ele lhe
concederá." (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)

8.     Du'a no Ramadan, o mês do jejum

O Profeta Muhammad disse: "Quando chega o Ramadan, abrem-se as portas da
misericórdia e as portas do Inferno são fechadas, e os demônios trancados." (
Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)

9.     Os primeiros dez dias do mês islâmico do Hajj (Dhul-Hijjah)

O mês islâmico em que a peregrinação anual, ou Hajj, é realizada, é um mês
abençoado. O Profeta disse sobre os primeiros dez dias desse mês: "Não existem dias
em que as boas ações sejam mais amadas por Allah do que durante esses dez
dias." (Sahih Al-Bukhari)

10. Quando está chovendo

O Profeta disse: "Duas são as du'as que nunca voltam: a du'a feita quando o 
Adhan é chamado e aquela feita na hora da chuva." (Abu Dawud)
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