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Objetivos:

·       Compreender o significado de confiar em Allah.

·       Aprender a confiar em Allah.

·       Compreender o benefício de confiar em Allah.

Termos em árabe:

·       Tawakkul - Confiança em Deus.

·       Iman - Fé, crença ou convicção.

·       Al-Qadr - Decreto divino.

O significado da confiança em Allah
Em árabe, a confiança em Allah é conhecida como

tawakkul. A palavra significa literalmente "colocar
nossos assuntos nas mãos de outro"

Allah tem muitos belos nomes. Um desses nomes relacionados à confiança é Al-Wakil
(aquele que se dispõe dos assuntos). O Alcorão refere-se a Allah como Al-Wakil quatorze
vezes. Por exemplo: 

"Disseram: Deus nos é suficiente. Que excelente Guardião!" (Alcorão
3: 173)
"Ele é para ti suficiente Guardião." (Alcorão 4:81)
"Adorai-O, pois porque é o Guardião de todas as coisas." (Alcorão 6:
102)
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Deus nos ordena a confiar n'Ele: "Ele é o Senhor do Oriente e do Ocidente. Não
há mais divindade além d'Ele! Toma-O, pois, por Guardião!"(Alcorão 73: 9)

Da mesma forma, Allah nos proíbe de confiar em Sua criação: "E concedemos o
Livro a Moisés, (Livro esse) que transformamos em orientação para os israelitas,
(dizendo-lhes): Não adoteis, além de Mim, outro guardião!" (Alcorão 17: 2)

Juntos, esses versículos nos mostram que confiar em Deus é um ato de adoração.
Através de nossa confiança e dependência, expressamos nossa crença monoteísta, e é por
isso que devemos direcioná-los apenas para Allah.

Como depender de Allah?
1. Não confunda dependência com preguiça

Tawakkul é frequentemente confundido com estar relaxado e pensar que os problemas
serão resolvidos sem a nossa intervenção. Não devemos nos enganar ao pensar que, de
alguma forma, abandonando todos os esforços, todos os desafios serão concretizados.
Parte de confiar em Allah é trabalhar e se esforçar com a certeza de que Ele cuidará dos
assuntos e nos ajudará a superar os obstáculos.

Dependência não significa parar de trabalhar para encontrar um meio de vida,
rebaixar a educação, não querer um emprego ou perder uma data de entrevista de
emprego. Allah decretou que devemos trabalhar, e é por Sua generosidade que ele dá
sustento às pessoas que se esforçam. Não fique em casa pensando que seu sustento
chegará até você! Deus nos ordena a depender d'Ele e trabalhar ao mesmo tempo; dessa
maneira, buscar alimento se torna um ato físico de adoração, enquanto confiar em Allah é
adoração do coração. Ele diz: "Procurai, pois, o sustento junto a Deus, adorai-O e
agradecei-Lhe." (Alcorão 29:17)

Outra maneira de entender verdadeiramente a confiança é observar o que é o Iman.
Não é apenas ter fé no coração, mas uma combinação de fé e ação. Da mesma forma,
confiar em Allah não significa abandonar todos os esforços, é lutar com a atitude de que
Allah cuidará dos assuntos e nos ajudará a superar as provações.

Lembre-se de quando o Profeta perguntou a um beduíno: "Por que você não amarra
seu camelo?", E ele respondeu: "Eu confio em Allah!" O Profeta disse a ele: "Prenda seu
camelo, depois confie em Allah."[1]

2. Não se torne arrogante

Devemos sempre trabalhar e planejar com base no que Allah nos deu. Devemos tirar
proveito dessas bênçãos agradecendo-lhe por elas, sem nos encher de arrogância por
causa de nossas qualidades pessoais. Toda força e habilidade vem de Allah, e é o Seu
favor que determinará o nosso sucesso.

3. Aceite o decreto de Allah
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Depois de fazer o seu melhor, aceite o que acontecer.  Você deve acreditar que Allah,
por Sua sabedoria, decidiu descartar seus planos por razões que somente Ele conhece.
Lembre-se de que a crença no Al Qadr (decreto divino) é um dos pilares da sua fé. Você
deve saber que o que tem que acontecer acontecerá, e tudo que você pode fazer é o seu
melhor esforço.

4. Tome precauções

No Alcorão, Deus nos conta a história de dois profetas, Yaqub (Jacob)e seu filho Yusuf
(José). Em uma ocasião, quando Yaqub enviou seus filhos ao Egito, ele os instruiu a entrar
na cidade através de portas diferentes para evitar suspeitas, mas Allah decretou o
contrário. A questão é que Yaqub tomou todas as precauções possíveis para evitar um
possível risco.

Geralmente, cometemos um erro: tendemos a confiar apenas em nossos esforços e
esquecemos de depender de Allah, ou acreditamos que estamos confiando n'Ele por não
tomar medidas para resolver nossos problemas.

Benefícios do Tawakkul
Devemos aplicar tawakkul em nossas vidas diárias. Um de seus maiores benefícios é o

alívio de uma ansiedade sem sentido e preocupação que resultam de nossos desafios
diários. Por estarmos convencidos de que todos os assuntos estão nas mãos de Allah e só
podemos fazer o que está sob nosso controle, deixamos os resultados para Allah e
aceitamos Seu decreto, seja ele qual for. Um muçulmano inteligente que entende
tawakkul nunca deixará de lutar, nem se alegrará muito com o sucesso ou ficará
deprimido com o fracasso.

Notas de rodapé:

[1] Tirmidhi
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