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Objetivos:
·
·

Entender a razão da nossa criação.
Compreender que a adoração abrange todos os aspectos da vida cotidiana e a
obediência aos mandamentos de Allah.

Termos em árabe:
·

Dunya - Este mundo, como contraparte do mundo do além.

·

Akhirah - O mundo do além, a vida depois da morte.

·

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

·

Jinn - Uma das criações de Allah, criados antes da humanidade, a partir de um fogo
sem fumaça. Às vezes são chamados de seres espirituais, gênios, banshis, poltergeists,
fantasmas, etc.

·

Hadith - (plural - ahadith) é um relato ou história. No Islam se refere a um registro
narrativo dos ditos e ações do Profeta Muhammad e de seus companheiros.

Por que eu estou aqui é uma velha questão
que tem incomodado a humanidade por
milênios. Qual é o propósito da minha vida,
qual é o propósito da vida dos outros? Estas e
outras perguntas semelhantes têm sido feitas
por pessoas desde que existe a vida humana.
As pessoas se perguntam isso, em todo lugar,
o tempo todo. Se expressa de muitas formas
diferentes, como "O que devo fazer?", "Por que
estamos aqui?", "Do que se trata a vida?", e
"Qual o propósito da existência?" e inclusive "Existe a vida?" No grande esquema das
coisas, os muçulmanos estão em uma posição muito privilegiada, porque quando essas
questões existenciais aparecem em nossas mentes, somos capazes de compreender a
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resposta.
A razão pela qual nós (a humanidade) estamos aqui, neste pequeno planeta girando
em um universo aparentemente infinito, é para adorar Allah e somente a Ele. Este é o
propósito para o qual fomos criados. Não é um segredo, nem um mistério, nem um
enigma, nem um quebra cabeça. Encontrar o sentido da vida é possível com apenas uma
coisa, o desejo de cumprir o plano de Allah. Não há necessidade de horas, meses ou anos
de busca e anseio.
"E não criei os Jinn e os humanos a não ser para que Me adorem."
(Alcorão 51:56)
"Oh povo meu! Adorem somente a Allah, pois não existe outra
divindade exceto Ele." (Alcorão 7:59)
No entanto, é importante entender que Allah não precisa de adoração humana. Se
nenhum ser humano adorasse Allah, isso não diminuiria a Sua glória de maneira alguma;
e se toda a humanidade O adorasse, isso não aumentaria a Sua glória de maneira alguma.
[1]
"Se Deus vos auxiliar, ninguém poderá vencer-vos; por outra, se Ele
vos abandonar, quem, em vez d'Ele, vos ajudará? Que os fiéis se
encomendem a Deus." (Alcorão 3:160)
"Ó humanos, sois vós que necessitais de Deus, porque Deus é, por Si,
o Opulento, o Laudabilíssimo.." (Alcorão 35:15)
Porque somos seres humanos frágeis, precisamos do conforto e da segurança de
adorar Allah. Além disso, não encontraremos a verdadeira felicidade e satisfação até que
pelo menos tentemos cumprir nosso propósito na vida. O propósito da nossa existência é
mais significativo do que ser escravos da dunya. Allah afirma que a realidade desta dunya
está cheia de ilusões e nos adverte para não cairmos no seu desfrute passageiro. Devemos
nos concentrar em nosso propósito na vida para garantir nosso lugar no Akhirah.
Em um hadith o Profeta Muhammad nos diz que: "Allah disse: 'Filho de Adão, encha
seu tempo com minha adoração, e Eu encherei teu coração com riquezas e acabarei com
tua pobreza. Porém se não fizerdes, te deixarei com as mãos ocupadas (com os assuntos
da dunya) e não acabarei com tua pobreza'"[2].
A religião do Islam explica claramente o nosso propósito, ao mesmo tempo em que nos
dá orientações claras a seguir, a fim de tornar a nossa adoração mais fácil e mais
satisfatória. Tudo está explicado no Alcorão e na Sunnah do Profeta Muhammad. Eles são
os nossos guias para uma vida cheia de sentido e satisfação. Ambos são os únicos meios
para alcançar a verdadeira felicidade, mas isso não significa que não sejamos testados.
Allah diz muito claramente no Alcorão que nos colocará a prova.
"Ele é Quem criou a morte a vida para prová-los e distinguir quem
melhor faz..." (Alcorão 67:1-2)
É claro que a vida de um ser humano pode estar cheia de entretenimento e prazer,
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mas esse não é o propósito de nossas vidas. Allah diz no Alcorão que fomos criados para
um propósito além do mero prazer e desfrute. A realidade é que seremos ressuscitados
para prestar contas de cada detalhe de nossas vidas.
"Pensais, porventura, que vos criamos por diversão e que jamais
retornareis a Nós?" (Alcorão 23:115)
Uma das maneiras mais fáceis de ter o melhor de tudo é adorar a Allah em tudo o que
fazemos. O Islam torna tudo fácil. É tão simples como seguir as orientações que nos foram
dadas. Recordar de Allah em cada oportunidade e viver nossas vidas e conduzi-la sabendo
que Allah está nos observando e que os anjos estão registrando cada um de nossos
movimentos. Ao adorarmos Allah, estamos fazendo um favor a nós mesmos. Quando
estamos conscientes da Allah, agimos de maneira correta e evitamos ser maus e oprimir
os outros. Além disso, sabemos que as leis do Islam são concebidas para nosso próprio
benefício e guiam-nos para o melhor curso de ação em todas as situações.
Recordar de Allah alivia o estresse e a preocupação e deixa a pessoa focada no
verdadeiro propósito da vida. No entanto, a condição humana nem sempre é pacífica, a
ansiedade pode nos afetar a qualquer momento, e não temos controle sobre isso; no
entanto, somos capazes de controlar nossa reação. Se reagirmos ao stress e à ansiedade
voltando-nos para Allah, caminharemos com sucesso pelos caminhos desta vida.
"O coração dos crentes fica tranquilos com a recordação de Allah."
(Alcorão 13:28)
O propósito da vida é reconhecer Allah e Seus sinais e implica ser grato, considerando
nossas bênçãos e obedecendo aos mandamentos de Allah. O significado da vida está
contido na nossa adoração. Quando vivemos nossas vidas submetidos à vontade de Allah,
estamos cumprindo nosso propósito. Adorar o Criador é o propósito da vida e essa
mensagem chegou à humanidade por meio de todos os profetas e mensageiros de Allah.
"Teu Senhor ordenou que não adorem senão a Ele..." (Alcorão 17:23)
"Jamais enviamos mensageiro algum antes de ti, sem que lhe
tivéssemos revelado que: Não há outra divindade além de Mim.
Adora-Me, e serve-Me!" (Alcorão 21:25)

Notas de rodapé:

[1] Dr. Abu Ameenah Bilal Philips. O propósito da criação.
[2] Classificado como bom por At Tirmidhi
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