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Objetivos:

·       Reconhecer a vastidão da misericórdia de Allah para com os crentes e com toda a
criação.

·       Entender a conexão entre a misericórdia e o perdão.

Termos em árabe:

·       Sunnah - A palavra Sunnah tem vários significados segundo a área de estudo; contudo
o significado que geralmente se lhe atribui é: palavras, ações e aprovações do Profeta.

·       Wali - Uma palavra Árabe que significa ajudador, patrocinador, protetor.

Mais sinais da misericórdia de Allah

·       A chuva

Enquanto a chuva pode, algumas vezes ser um lembrete da punição
de Allah, ela é uma verdadeira bênção e uma misericórdia da maior
ordem. Sem ela, a vida como conhecemos não existiria. Todo o
poder e força vêm de Deus, sozinho, e Ele nos lembra disso no
Alcorão. Deus é Todo Poderoso, com controle total sobre a chuva e
seus frutos.
"E fizemos descer do céu água, na justa medida..." (Alcorão 23:18)
"E Ele é Quem faz descer a chuva, após se desesperarem; e Ele
esparge Sua Misericórdia. E Ele é O Protetor, O Louvável." (Alcorão
42:28)

·       A vida eterna no Paraíso

É a misericórdia de Allah que admitirá os crentes no Paraíso no Dia da Ressurreição.
Ninguém jamais entrará no Paraíso por causa de suas ações sozinho. O Profeta
Muhammad, que Allah o enalteça, explicou aos seus companheiros dizendo: "As ações de
ninguém jamais o admitirão no Paraíso." Eles disseram: "Nem você, ó Mensageiro de
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Allah?" Ele disse: "Não, nem mesmo eu, a menos que Allah me mostre sua misericórdia."
[1]  No entanto, são as boas ações de uma pessoa que aproxima a misericórdia de Allah.

Misericórdia e tudo o que a envolve é um conceito muito importante no Islam, porque
dela decorre generosidade, respeito, tolerância e perdão; todas as qualidades que um
muçulmano deve cultivar nesta vida. Por esse motivo, o Islam coloca grande ênfase no
desenvolvimento das qualidades de compaixão, simpatia, perdão e amor. Tanto o Alcorão
como a Sunnah do Profeta Muhammad demonstram e incentivam esses ideais. Allah
abençoa os muçulmanos que são gentis com os outros e não gosta de comportamentos
que sejam duros ou cruéis. Consequentemente, o Profeta Muhammad podia ser ouvido
invocando a Misericórdia de Deus para os crentes.  

Misericórdia e perdão
A misericórdia de Allah nunca deve ser subestimada e as qualidades de misericórdia e

perdão estão ligadas por todo o Alcorão e pelas tradições autênticas - a Sunnah - do
Profeta Muhammad. Allah nos pede que busquemos Seu perdão e o Profeta Muhammad
nos lembrou que Deus perdoa quando nos voltamos para Ele. Na última parte da noite,
quando a escuridão cai pesadamente sobre a terra, Deus desce ao céu mais baixo e
pergunta a Seus servos. "Quem Me invocará, para que Eu o atenda? Quem me pedirá,
para que Eu lhe dê? Quem buscará o Meu perdão, para que Eu o perdoe?"[2]

"Dize: 'Ó Meus servos, que vos excedestes em vosso próprio prejuízo,
não vos desespereis da misericórdia de Allah. Por certo, Allah
perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é O Perdoador, O
Misericordiador." E voltai-vos contritos para vosso Senhor e
islamizai-vos, para Ele, antes que o castigo vos chegue, em seguida,
não sereis socorridos.'" (Alcorão 39: 53 - 54)

Allah criou a humanidade com tendência a cometer pecados e erros, no entanto,
quando uma pessoa se arrepende, é capaz de ver e experimentar os atributos divinos de
misericórdia e perdão de Allah. O Profeta Muhammad disse: "Se vocês não cometessem
pecados, Allah acabaria com vocês e os substituiria por outras pessoas que cometeriam
pecados e, por sua vez, buscariam o Seu perdão."[3]  Errar, perceber o erro e buscar o
perdão de Allah, esperando Sua misericórdia, é o crescimento espiritual que desenvolve o
amor individual por Ele. Allah ama aqueles que constantemente voltam-se para Ele
contritos.  

Embora Allah esteja ansioso para que todos os seres humanos se voltem para Ele e
peçam perdão, e embora Sua misericórdia seja vasta e abrangente, isso não é uma licença
para cometer pecados. Para que uma pessoa sinta a misericórdia de Allah e seja perdoada
por suas transgressões, as condições do arrependimento devem ser cumpridas[4].  Depois,
só depois a misericórdia de Allah descerá.   

A misericórdia de Allah se manifesta quando Ele conta o pecado do pecador como um
pecado. Isso se manifesta ainda mais quando recompensa a pessoa justa dez vezes quanto
vale sua boa ação e, em seguida, pode multiplicar sua recompensa ainda mais que dez
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vezes.  "Allah ordenou (aos anjos designados sobre você) que as suas boas e más ações
fossem escritas, e Ele então mostrou (o modo) como (escrevê-las). Se alguém pretende
fazer uma boa ação e não fizer, então Allah lhe escreverá uma boa ação completa; e se ele
pretende fazer uma boa ação e realmente a faz, então Allah lhe escreverá (sua
recompensa igual) de dez a setecentas vezes e muito mais. E se alguém pretende fazer
uma má ação e não a fizer, então Allah lhe escreverá uma boa ação completa (em sua
conta), e se ele pretender fazer uma má ação e realmente a fizer, então Allah lhe
escreverá uma má ação."[5]  Allah também apaga pecados com cada boa ação feita 
"...Por certo, as boas obras fazem ir as más obras..." (Alcorão 11:114)

Notas de rodapé:

[1] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim

[2] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Malik, At Tirmidhi, Abu Dawud.

[3] Sahih Muslim

[4] O primeiro é ficar triste por ter cometido o pecado, o segundo é abandoná-lo imediatamente e
o terceiro é jurar não voltar a cometer esse pecado. Se o pecado inclui transgressão contra o
direito de alguém, seu direito deve ser restaurado.

[5] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim
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