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Objetivos:

·       Aprender sobre alguns lugares onde podemos encontrar muçulmanos para promover
amizades.

·       Entender algumas dicas para iniciar uma conversa.

·       Como ser um bom amigo?

Termos em árabe:

·       As-Salamu Alaikum - Que a paz e as bênçãos estejam com você.

·       Eid - Festa ou celebração. Os muçulmanos celebram dois principais festivais
religiosos, conhecidos como Eid ul Fitr (comemorado no final do Ramadan) e Eid ul
Adha (comemorado na época do Hajj).

·       Hijab - A palavra hijab tem vários significados, incluindo ocultar, esconder e proteger.
Geralmente se refere ao véu da mulher e, em termos mais gerais, ao vestuário e
comportamentos modestos.

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

·       Salam - A saudação islâmica "As-salamu alaikum".

Dica 1. Onde encontrar muçulmanos?
Um relacionamento íntimo não acontece da noite para

o dia, mas existem medidas que podemos tomar para nos
conectar com outros muçulmanos e alcançar sua amizade.

        Vá para a oração de sexta-feira e a outras orações.  Embora seja um momento de

Quem é um bom amigo? (Parte 2 de 2) 1 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/pt/category/133/
http://www.newmuslims.com/pt/category/153/


adoração, não para socializar, você pode encontrar muçulmanos que frequentam a mesquita e
desenvolver um vínculo espiritual com eles.

       Faça uma aula oferecida a novos muçulmanos na mesquita ou no centro islâmico local,
para que você possa conhecer outras pessoas com interesses em comum. Sites como
www.facebook.com e www.twitter.com podem ajudá-lo a encontrar grupos perto de você, ou você
mesmo pode iniciar um para entrar em contato com outras pessoas que estão em uma situação
semelhante.

      O voluntariado pode ser uma excelente maneira de ajudar outras pessoas e, ao mesmo
tempo, conhecer outros novos muçulmanos. Os centros islâmicos sempre procuram voluntários
perto do Eid, no Ramadan ou em outros grandes eventos durante o ano. Isso nos dá uma boa
oportunidade de conhecer outros muçulmanos.

       Vá a jantares comunitários na mesquita local, se eles forem organizados com frequência.
Mesmo se não estamos acostumados a comida de outros países ou parece muito picante,
podemos encontrar novos muçulmanos em um ambiente descontraído.

       Vá a eventos, conferências e palestras da comunidade islâmica, tanto em sua localidade
quanto em cidades e estados próximos, onde você pode conhecer pessoas com interesses
semelhantes. Você pode lidar com pessoas desconhecidas, experimentar diferentes comidas e até
ter a oportunidade de comprar roupas ou livros.

Dica 2. Aprenda a iniciar uma conversa
Algumas pessoas instintivamente sabem como iniciar uma conversa com alguém em

qualquer lugar. Se você não é desse tipo, aqui estão algumas ideias fáceis para ajuda-lo:

       Pratique a saudação islâmica e cumprimente com segurança. Muitas pessoas acham
difícil dizer "As-salamu alaikum". Você deve colocá-lo em prática para que se torne um hábito
natural em reuniões sociais. Lembre-se, o Profeta disse: "Quando dois muçulmanos se encontram
(dão salam) e apertam as mãos, eles são perdoados por seus pecados antes de se separarem (um
do outro)." (Abu Dawud)

       Faça um comentário sobre a mesquita e sobre as pessoas ao seu redor ou sobre a     
   ocasião em particular. Você pode fazer um comentário positivo como: "Eu amo a mesquita"
ou  "a comida é excelente" ou "você já experimentou o frango?".

      Faça uma pergunta aberta que exija mais do que um sim ou não. Pergunte algo que
começa com: quem, onde, quando, o que, por que ou como. Por exemplo:

·       "Você conhece alguém aqui?"

·       "Onde você costuma ir para a oração de sexta-feira?"

·       "Você mora aqui há muito tempo?"

·       "Como está a comida?"
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A maioria das pessoas gosta de falar de si mesmas, portanto, perguntar sobre elas é
uma boa maneira de iniciar uma conversa.

       Faça um elogio. Por exemplo: "Eu realmente gosto do seu hijab, posso perguntar onde você
o comprou?", Ou "parece que você já fez isso antes, pode me ensinar?"

       Preste atenção. As pessoas observavam que, quando falavam com o Profeta Muhammad,
era como se ele estivesse interessado apenas em ouvi-las, ele estava totalmente concentrado.
Uma das chaves para uma comunicação eficaz é focar totalmente em nosso interlocutor e
mostrar interesse no que ele diz. Ele assente de vez em quando e sorri. O Profeta disse: "Sorrir
para seus irmãos é um ato de caridade" (Tirmidhi). Incentive a outra pessoa a continuar com um
pequeno "sim" ou "uhum" e não interrompa.

Dica 3. Como ser um bom amigo
Allah diz no Alcorão: "Ó humanos, em verdade, Nós vos criamos de macho e

fêmea e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes unsaos
outros."(Alcorão 49:13) Eles não apenas precisam nos conhecer, mas também devemos
conhecê-los; devemos deixar nossa zona de conforto.

Lembre-se de que fazer um amigo é o começo de uma jornada em direção a um
relacionamento que exige tempo, esforço e um interesse genuíno pela outra pessoa. Siga
alguns passos simples:

·       Seja o amigo que você gostaria de ter. Trate seu amigo como você gostaria de ser
tratado. O Profeta nos aconselhou: "Nenhum de vocês terá fé até que ame um
irmão igual ama a si mesmo." (Sahih Al Bukhaari, Sahih Muslim).

·      Seja bom em ouvir. Para desenvolver uma boa amizade, prepare-se para ouvir e
apoiar seus amigos, além de esperar que eles façam isso com você.

·       Invista na amizade. Nenhuma amizade pode florescer sem prestar atenção. Convide
seu novo amigo muçulmano para jantar ou planejar atividades com ele.

·       Dê espaço ao seu amigo. Não pareça carente e não abuse da generosidade de seu
amigo.

·       Aprenda a perdoar. Ninguém é perfeito e todo amigo pode cometer erros. Aprenda a
perdoar, isso fortalecerá o vínculo de amizade entre vocês. Allah descreve os crentes no
Alcorão Sagrado como aqueles que sempre lutam para ter um coração limpo, livre de
maldade, ódio ou desprezo, e imploram a Allah por ajuda para realizar isso: "... Ó
Senhor nosso, perdoa-nos, assim como também aos nosso irmãos, que nos
precederam na fé, e não infundas em nossos corações rancor algum pelos fiéis.
Ó Senhor nosso, certamente Tu és Compassivo, Misericordiosíssimo."(Alcorão
59:10)
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