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Objetivos:

·       Entender a vastidão da misericórdia de Allah.

·       Reconhecer os sinais da misericórdia de Allah em nossa vida cotidiana.

Termos em árabe:

·       Bismillah - Literalmente "Eu começo com o nome de Allah'.

·       Rahman - A qualidade da misericórdia que Allah tem por toda a criação, sustentando
o universo com um fluxo interminável de bênçãos.

·       Rahim - Tem um significado mais específico, refere-se à misericórdia de Allah sobre
um crente, particularmente no dia do julgamento.  "...E Ele, para com os crentes, é
Misericordiador."  (Alcorão 33:43)

·       Hajj - Uma peregrinação à 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.

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

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de
Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Essa é
uma frase que dizemos todos os dias, várias vezes
ao dia. Contudo, às vezes esquecemos o quão
poderosa uma frase é e esquecemos que a
misericórdia é um dos Seus atributos nos quais nós,
como seres humanos imperfeitos, confiamos
constantemente. 
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Allah é o Misericordioso, o Misericordiador. Sua misericórdia abrange todas as coisas
e é a fonte de toda a compaixão e misericórdia que existe. "E Minha
misericórdia abrange todas as cousas..." (Alcorão 7:156)

Em português, a palavra misericórdia tem vários significados, incluindo compaixão,
perdão, bondade e ternura. Em árabe, o termo para a misericórdia é rahmah; Ar-Rahman
e Ar-Rahim, dois dos nomes mais importantes de Allah derivam dessa palavra raiz. A
Misericórdia de Allah é a qualidade etérea que também inclui gentileza, cuidado,
consideração, amor e perdão. Quando essas qualidades são observáveis neste mundo, elas
são um mero reflexo da misericórdia de Allah por Sua criação.

O Profeta Muhammad, que Allah o exalte, informou-nos que Allah é mais
misericordioso para com Seus servos que uma mãe é para o seu filho,[1]  e, de fato, a
palavra árabe para útero é derivada da mesma raiz que misericórdia - rahmah. Esse é um
sinal da conexão única entre a misericórdia de Allah e o útero. Allah nos nutre e nos
protege, assim como o útero nutre e abriga o feto. No Alcorão, na Sunnah autêntica e em
todo o mundo, existem muitos sinais da misericórdia de Allah à Sua criação.

Alguns sinais da misericórdia de Allah
·       Os Profetas e Mensageiros

Allah enviou Profetas e Mensageiros para nos guiar e nos ajudar a permanecer em Seu
caminho reto que conduz ao Paraíso eterno. Todos os Profetas e Mensageiros eram seres
mortais, humanos, enviados para diferentes nações em momentos diferentes, mas
proclamavam a mesma mensagem - adorar um Deus e não associar nada ou ninguém a
Ele. Eles mostraram às pessoas a melhor maneira de viver e levar uma vida que lhes daria
sucesso e felicidade nesta vida e na próxima.

O Profeta Muhammad, sendo o último deles, foi enviado a toda a humanidade. Ele foi enviado
com uma mensagem que era adequada para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os
momentos. Allah descreve o Profeta como uma misericórdia para a humanidade. Ele, o Exaltado,
diz:

"E não te enviamos senão como misericórdia para os mundos."
(Alcorão 21:107)

O Profeta Muhammad foi a personificação da misericórdia. Ele mostrou gentileza e
compaixão por todos aqueles com quem entrou em contato; sua família, órfãos, amigos,
escravos e estranhos.   

"E, por uma misericórdia de Allah, tu, Muhammad, te tornaste dócil
para eles. E, se houvesses sido ríspido e duro de coração, eles se
haveriam debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora
perdão para eles..." (Alcorão 3:159)

·       O Alcorão
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O Alcorão é o maior presente de Allah para a humanidade - é um livro como nenhum
outro. O Alcorão guia a humanidade a altos padrões de moralidade e exorta-a a se
esforçar para serem melhores seres humanos possível. Sempre que a vida se torna muito
difícil ou somos atingidos por ferimentos, doenças ou infelicidade, o Alcorão iluminará
nosso caminho e aliviará nosso fardo. É uma fonte de consolo e facilidade. É uma
misericórdia para a humanidade.

"E não fizemos descer, sobre ti, o Livro senão para tornares evidente,
para eles, o de que discrepam e para ser ele orientação e
misericórdia para um povo que crê." (Alcorão 16:64)
"E este é um Livro, que fizemos descer: bendito. Segui-o, então, e
sede piedosos, na esperança de obterdes misericórdia." (Alcorão
6:155)

·       Leniências em matéria de culto

O Islam ensina que todo e qualquer aspecto da vida pode ser um ato de adoração.
Tudo, desde comer e beber até dormir e ir ao banheiro, pode ser feito de uma maneira
que agrade a Allah. A fé islâmica é flexível, leniente e misericordiosa.

"...Ele é O mais Misericordiador dos misericordiadores!" (Alcorão
12:92) 

O Profeta Muhammad explicou a qualidade da misericórdia a seus companheiros,
dizendo-lhes que Deus dividiu Sua misericórdia em cem partes e enviou uma parte para
ser compartilhada entre a criação. É por isso que as pessoas são compassivas e gentis
umas com as outras e os animais selvagens tratam seus filhotes com gentileza. No
entanto, Deus reteve as outras 99 partes a serem concedidas aos crentes no Dia do
Julgamento.[2]

Notas de rodapé:

[1] Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari

[2] Sahih Muslim
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