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Objetivo:

·       Entender o que a palavra taqwa significa e ter um conhecimento prático dela e o que
envolve.

Termos em árabe:

·        Ihsan - Perfeição ou excelência. Islamicamente, é adorar Allah como se você O
estivesse vendo. Enquanto alguém não vê Allah, ele ou ela está ciente de que Allah vê
tudo.

·       Sahabah - A forma plural de "Sahabi", que se traduz em companheiros. Um sahabi,
como a palavra é comumente usada hoje, é alguém que viu o Profeta Muhammad,
acreditou nele e morreu como muçulmano.

·       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. 

·       Taqwa - Pavor ou temor de Allah, piedade, consciência de Deus. Descreve um estado
de consciência de Allah em tudo que se faz.

O que é Taqwa?
é uma palavra árabe que não se traduz

facilmente em uma ou duas palavras do português.
Geralmente define-se como consciência de Deus,
mas às vezes será traduzido como virtuosidade ou
temor de Allah. Taqwa é da raiz das letras que
significam "proteger". Assim, islamicamente, taqwa
assume um significado distinto. Estar consciente de
Allah, Sua presença e Seu conhecimento formam
um escudo. De acordo com alguns sábios, taqwa é estar consciente da presença de Allah e
Seu conhecimento, consequentemente sendo motivado a realizar ações virtuosas e evitar
aquelas que são proibidas. O famoso sábio islâmico Ibn Rajab disse que a essência do
taqwa era fazer um escudo para se proteger da raiva ou punição de Allah.

"Ó vós que credes! Temei (tende Taqwa) a Allah como se deve
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temê-IO, e não morrais senão enquanto moslimes." (Alcorão 3:102)
Entendendo que essa vida nada mais é do que um lugar transitório e uma mera parada

em nossa jornada para a Outra Vida, a pessoa é capaz de adquirir taqwa e, assim,
beneficiar-se de seus muitos frutos. O grande sahabi e o quarto Califa do Islam, Ali ibn
Abi Talib, disse: "O mundo (desta vida) está partindo e a outra vida está chegando, e cada
um desses dois tem seus buscadores; portanto, esteja entre aqueles que buscam a Outra
Vida e não entre os que buscam os encantos desta vida! Hoje há ação (de boas ou más
ações), mas não há contas, e amanhã haverá contas, mas (não haverá) nenhuma ação (de
ações a serem feitas)."[1]

Os benefícios (ou frutos) do Taqwa
·       Ter taqwa de Allah faz com que os assuntos da pessoa neste mundo se tornem fáceis.

Um de seus maiores benefícios é que Allah concederá a quem tem taqwa, ou a quem
luta sinceramente para alcança-la, paz de espírito, satisfação e tranquilidade nesta vida.
Não haverá preocupação ou pesar devorador.

"...  E quem teme a Allah, Ele lhe fará facilidade em sua condição."
(Alcorão 65:4)
"Então, quanto a quem dá e teme a Allah. E confirma a mais bela
Verdade, A esse, facilitar-lhe-emos o acesso ao caminho fácil."
(Alcorão 92:5-7)

·       Taqwa fornece uma maneira de sair da dificuldade. Parte de ser humano é procurar
uma maneira de escapar de nossos problemas e dificuldades. As pessoas procuram
soluções e pedem conselhos de familiares e amigos e até mesmo nas colunas dos
jornais. Em tempos de estresse severo, alguns usam drogas ou bebem álcool como meio
de fuga, mas ter taqwa significa que temos acesso aos melhores conselhos que existem
ou sempre existirão. As palavras de Allah no Alcorão e conselhos de Seu Mensageiro, o
Profeta Muhammad. Taqwa é a chave para resolver todos os dilemas e problemas.

"...  E quem teme a Allah, Ele lhe fará saída digna."  (Alcorão 65:2). 

·       Uma pessoa com taqwa pratica atos justos e esses atos são aceitos e amados por
Allah. Taqwa é a força motivadora; empurra a pessoa para a justiça porque aqueles com
taqwa sabem que Allah observa motivos internos e ações externas. Nutre-se o taqwa
adorando e servindo a Allah com ihsan e ela aumenta quando pratica-se ações virtuosas,
como oração, jejum, contemplação e lembrança de Allah.

       "Ó vós que credes, temei a Allah, e dizei, sempre, dito adequado, Eles vos emendará as
boas obras e lhe perdoará os delitos. E quem obedece a Allah e Seu Mensageiro, com
efeito, triunfará, com magnifico triunfo." (Alcorão 33:70-71)

"Allah aceita, apenas, a oferenda dos piedosos (aqueles que tem 
taqwa)." (Alcorão 5:27)
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·       Taqwa dá proteção contra Shaytan. Quando ele se aproxima de um crente tentando
embelezar uma má ação, taqwa serve como um escudo, que o protege do mal.

"Por certo, os que são piedosos, quando uma sugestão de Satã os
toca, lembram-se dos preceitos divinos e ei-los clarividentes."
(Alcorão 7:201)

·       Pela vontade de Allah Taqwa abençoa o sustento da pessoa e concede-lhe uma
prosperidade econômica. A humanidade procura constantemente maneiras de
aumentar o sustento e facilitar uma vida de conforto e facilidade. Às vezes, em nossa
ânsia, esquecemos que é Allah o Provedor e Sustentador não apenas de nós, mas do
universo e de tudo o que existe. Se realmente desejamos um aumento nas provisões, 
taqwa é nosso meio de adquiri-las. Allah nos informou o que está disponível para
aqueles que possuem taqwa e depositam sua confiança n'Ele. 

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari
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