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Objetivos:

·       Reconhecer a profundidade de todos os aspectos do Islam.

·       Compreender e apreciar como o Islam se revelou ao longo do tempo, de acordo com o
nível de entendimento da pessoa e de suas necessidades.

Termos em árabe:

·       Dunya - Este mundo, em oposição ao mundo da outra vida.

·       Akhirah - A outra vida, a vida após a morte.

·       Aayaat - (singular - ayah)  A palavra ayat pode ter muitos significados. É quase
sempre usado quando se fala de provas de Allah. Isso inclui evidências, versículos,
lições, sinais e revelações.

·       Hadith - (plural - ahadith) é uma informação ou uma história. No Islam, é um registro
narrativo dos ditos e ações do Profeta Muhammad e seus companheiros.

Depois de abraçar sua nova religião, seu novo
modo de vida, o novo muçulmano pode ver claramente
os benefícios que acompanham essa decisão. Isso
inclui alcançar tranquilidade e felicidade mesmo
diante das adversidades e tribulações, ser capaz de
entender o significado da vida e estabelecer um
relacionamento com Allah. No entanto, depois de viver
no Islam por algum tempo, esses benefícios assumem
uma dimensão e um significado mais profundos que não percebemos à primeira vista.
Alguns dos benefícios de ser muçulmano não são totalmente revelados até que uma
pessoa mergulhe em um estilo de vida centrado em agradar o Criador. Nesta lição,
examinaremos mais de perto os benefícios que são revelados lentamente ao longo do
tempo.

1.     Um relacionamento profundo e permanente com Allah
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O Islam ensina que o objetivo da vida é adorar o Criador. Portanto, convertendo-se ao
Islam e concentrando-se em agradar a Deus e seguindo Sua orientação, os crentes são
capazes de fortalecer o relacionamento que foi forjado no ato da conversão. A paz interior
e a tranquilidade que foram adquiridas naquele dia fatídico tornam-se uma felicidade
duradoura que não pode ser mantida seguindo os desejos mais básicos ou a acumulação
de bens materiais. A verdadeira felicidade agora é encontrada apenas pela adoração e
obediência ao Criador.

"Os corações dos crentes são acalmados com a lembrança de Deus"
(Alcorão 13:28).

2.     Um conceito puro da natureza do Criador

A base do Islam é a adoração a Deus, Único. Ele é incomparável, e o crente não
apenas reconhece isso, mas também entende a profundidade de Sua perfeição e grandeza.
Compreender isso é inerente a todos os seres humanos, e muitas pessoas adotam o Islam
porque o modo de vida islâmico incentiva e reforça essa crença. Com o passar do tempo,
o crente aprende mais sobre Allah e começa a entender Seus nomes e atributos, ele
também consegue integrar a natureza do Criador em sua vida diária e em suas
necessidades.

"Os mais sublimes atributos pertencem a Deus; invocai-O, pois ..."
(Alcorão 7: 180)

3.     Uma perspectiva clara da vida

O Islam incentiva o crente a entender os eventos de sua vida no contexto do propósito
geral da vida. A dunya foi projetada por nosso Criador para maximizar nossas chances de
viver uma vida feliz no akhirah. Deus nos aconselha a suportar pacientemente nossas
provações e tribulações. Isso pode ser difícil no começo, mas, à medida que cresce a
compreensão, ele ou ela pode realmente se reconciliar com o fato de que tudo o que
acontece neste mundo acontece pela permissão de Allah e tudo o que Ele faz tem
sabedoria e uma razão por trás disso. Nenhum casamento termina e nenhum negócio
falha sem a permissão de Allah. Paciência e gratidão por todos os nossos assuntos é a
fórmula para uma vida equilibrada.

O Profeta Muhammad (que a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)
disse: "Quão maravilhoso é o caso do crente, já que todos os seus assuntos são bons. Se
algo de bom acontece, ele agradece por isso e isso é bom para ele. Se algo ruim acontece
com ele, ele suporta com paciência, e isso também é bom para ele." [1]

4.     Uma fé baseada em evidências

O Islam é uma fé baseada em evidências. Incentiva as pessoas a abrir seus corações e
mentes para refletir sobre grandes questões como vida, amor e universo. Deus forneceu
sinais na dunya que apontam para Ele e pra a maravilha de Sua criação. O Alcorão nos
encoraja a olhar para os sinais visíveis e pensar sobre eles. Isso aumenta a fé e a certeza. 
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Esses sinais são muitos e são visíveis e discerníveis para todos. A terra, o céu, o sol, a
lua, os animais, a chuva, os trabalhos milagrosos do corpo humano, a natureza dos
ecossistemas ... tudo isso e muito mais apontam para um Criador. Após a conversão ao
Islam, esses milagres diários continuam a ser apreciados e aumentam a fé e a convicção.

Temos revelado lúcidos versículos; e Deus encaminha quem Lhe
apraz à senda reta." (Alcorão 24:46)

5.     Responsabilização e justiça

Assim como cada pessoa recebe a capacidade de ver e refletir sobre os sinais de Allah,
também recebe o livre arbítrio para escolher entre o certo e o errado. O Islam ensina que
Allah é o Mais Justo e que no Dia do Julgamento as pessoas serão responsabilizadas por
suas ações e questionadas por Allah. Um dos benefícios que não são imediatamente
discerníveis quando uma pessoa se converte ao Islam é o número de maneiras que Allah
nos dá para buscar o perdão de nossos pecados ou o número de chances que Ele dá a um
crente sincero. Existem muitos versículos que nos dizem como nos prepararmos para a
contabilidade final e, à medida que os descobrimos, a misericórdia e o perdão de Allah se
tornam de tirar o fôlego.

O Profeta Muhammad disse: "Allah aproximará o crente e perguntará a ele em
particular: 'Você se lembra deste pecado? Você se lembra deste?'. A resposta do crente
será: 'Sim, meu Senhor', até que tudo seja mostrado e ele pensará que perecerá por isso.
Então Deus dirá: 'Cobri todos os pecados da sua vida e hoje os perdoarei.' Então o livro de
suas boas ações será entregue a ele." [2]

6.     Um estilo de vida holístico

O Islam é um modo de vida holístico: é um modo de vida, não uma religião que é
praticada apenas nos fins de semana ou nas férias. A vida é organizada de maneira
espiritual e moral, levando em consideração as necessidades e desejos dos seres humanos.
Os princípios da religião são retirados do Alcorão e dos relatos autênticos do Profeta
Muhammad, e essas duas fontes de revelação são um guia, um manual para a própria vida.
O Islam nos ensina a cuidar de todos os aspectos da vida de uma pessoa - necessidades
físicas, emocionais e espirituais - e nos dá a melhor orientação em todos os assuntos.

Seguindo a orientação e os mandamentos de Deus, podemos lidar com as provações da
vida, doenças e feridas, tudo com paciência e gratidão. À medida que a pessoa gasta cada
vez mais tempo colocando o Islam em prática em sua vida, mais poderá ver como seguir a
orientação da religião e que isso nos leva a um caminho que atende às nossas
necessidades.

Notas de rodapé:

[1] Sahih Muslim
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[2] Sahih Muslim, Sahih Bukhari
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