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Objetivos:

·      Aprender sobre a história do Satanás ou Iblis.

·       Entender a missão do Satanás e dos demônios. 

·       Conhecer as 7 maneiras de se proteger dos demônios.

Termos em árabe:

·       Jinn - Uma criação de Allah que foi criada antes da humanidade a partir de fogo sem
fumaça. Às vezes são chamados de seres espirituais, gênios, banshees, poltergeists,
fantasmas, etc.

·       Iblis - O nome em árabe para o Satanás.

·       Qarin - Um demônio atribuído a todo ser humano. 

·       Shaytan- É a palavra usada no Islam e no idioma árabe para se referir ao Satanás, a
personificação do mal.

·       Shayatin - Demônios, plural de shaytan.

·       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.

·       Surah - Capítulo do Alcorão.

Na lição anterior aprendemos que alguns dos jinn são bons outros são maus. Allah deu
a possibilidade de se converterem a crentes ou incrédulos. Os jinn malvados são
conhecidos como demônios, ou shayatin em árabe. O líder dos demônios é conhecido
como Satanás ou Iblis em árabe. Ele tem um aspecto muito feio e tem dois chifres.

A história do Iblis
O Satanás adorava a Allah com os anjos antes de se voltar arrogante. Ele escolheu o

caminho errado para a sua vida, sabendo que isso lhe traria castigo. Allah criou Adão e
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ordenou aos anjos que se prostrassem diante dele. Satanás adorou Allah junto com os
anjos, então ele também deveria se prostrar perante Adão, mas rejeitou a ordem de Allah
por arrogância. Como resultado, Satanás foi expulso do Paraíso. Ele fez uma promessa a
Allah de que, enganaria os filhos de Adão se Allah lhe permitisse viver até o Dia do Juízo
Final. Assim, ele tornou-se o maior inimigo do homem. Ele viu que Adão era a causa de
sua expulsão do Céu e a razão pela qual Allah o amaldiçoou.

A missão do Satanás e dos demônios
O Satanás ou Iblis, é o comandante chefe da batalha entre os seres humanos.

Estabelece uma estratégia nessa batalha contra os humanos, envia seus soldados e em
seguida avalia seu desempenho. Louva aqueles que cumprem a sua missão. O profeta de
Allah nos informou: 

"O Iblis colocou seu trono na água. De lá, ele envia as suas tropas para desviar a
humanidade. Aquele que se considera mais próximo dele é aquele que causa o maior
desvio. Um deles volta a ele e diz: 'Eu fiquei com isso e aquilo e não o deixei até que ele
fez isso e aquilo', e é-lhe dito: 'Você não fez nada'. Depois vem um e diz: 'Eu não o deixei
até que ele se separou da mulher'. Então o Iblis aproxima-se dele e diz: 'Que bom tu és!'" 
[1]

Ele tem soldados entre os jinn, conhecidos como demônios e também entre os seres
humanos. Entre seus soldados jinn está o qarin, o demônio que acompanha todo o ser
humano.

O objetivo final do Satanás é levar os humanos com ele para o inferno e impedi-los de
entrar no Paraíso. Para conseguir isso, ele faz com que as pessoas adorem outros em vez
de Allah. Se ele não consegue fazer isso, então ele os leva ao pecado e a desobedecer a
Allah. Tenta impedir que as pessoas façam boas ações. Se ele ainda não conseguir fazer
isso, então ele fará o melhor que puder para arruinar os atos de adoração para que a
pessoa não receba nenhuma recompensa por eles.

Um dos meios pelos quais o Satanás engana as pessoas é a feitiçaria. Os feiticeiros às
vezes podem realizar atos para agradar demônios, que por sua vez cumprem as ordens
que recebem dos feiticeiros. A feitiçaria é às vezes usada para conseguir a separação
entre marido e mulher (Alcorão 2:102). A bruxaria é de dois tipos, uma parte é uma ilusão
e a outra é real. A verdadeira feitiçaria pode causar separação entre cônjuges e outros
danos.

Proteção contra o Satanás e seus demônios
1.    A melhor forma de se proteger do demônio é apegar-se no Alcorão e na Sunnah e viver de
acordo com os ensinamentos do Islam. Allah disse no Alcorão: 

"Ó fiéis, abraçai o Islam na sua totalidade e não sigais os passos de
Satanás, porque é vosso inimigo declarado." (Alcorão 2:208)
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2.    Procurar a proteção de Allah. Na realidade, voltar a Allah e pedir a Sua proteção é uma das
melhores maneiras de estar a salvo de Satanás. Allah nos ensinou no Alcorão as palavras de
proteção que podem ser traduzidas como:

"E dize: Ó Senhor meu, em Ti me amparo contra as insinuações dos
demônios! E em Ti me amparo, ó Senhor meu, para que não se
aproximem (de mim)." (Alcorão 23:97-98)

3.    Ponha seus filhos e propriedades abaixo da proteção de Allah. O Mensageiro de Allah
costumava buscar proteção para seus netos com essas palavras: 

"U'idhu-kuma bi kalima-til-lahit-tamah min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lamah."

"Eu protejo-os com as perfeitas palavras de Allah, de todo demônio e dos animais peçonhentos e
de todo olhar maldoso." (Sahih Al-Bukhari)

4.    As melhores palavras para buscar proteção.

Os dois últimos capítulos do Alcorão, Surah al-Falaq e Surah an-Nas, são as melhores
palavras para buscar proteção (Sunan Nasai).

5.    Buscar proteção com o versículo Al-Kursi.

"Quem disser isto quando se levantar de manhã estará protegido do demônio até se retirar à
noite; e quem disser isto quando se retirar à noite, estará protegido até se levantar de manhã." (
Hakim)

Você aprendeu a Surah al-Falaq, Surah an-Naas, e o Versículo Al-Kursi nas lições
anteriores lição. Por favor, reveja. 

6.    Manter-se unido à comunidade.

Para evitar cair nas armadilhas do demônio, mantenha-se perto da comunidade
muçulmana e escolha bons amigos muçulmanos que irão ajudá-lo e incentivá-lo a seguir a
verdade e ficar longe da falsidade. O Profeta (que a misericórdia e as bênçãos de Deus
estejam sobre ele) disse:

"Eles devem estar ligados à comunidade muçulmana e cuidado com a divisão, porque o diabo
está com aquele que está sozinho, mas ele está mais longe quando estão em dois." (Tirmidhi)

7.    Se opor ao demônio.

O demônio come, bebe e pega coisas com a mão esquerda, por isso devemos fazer o
contrário e comer, beber e pegas as coisas com a mão direita. O demônio gosta de ver
dinheiro desperdiçado, por isso devemos ter cuidado para não desperdiçar dinheiro.
Finalmente, devemos conter o bocejo (que indica preguiça) tanto quanto possível, pois ele
vem do diabo.
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Nota de rodapé:

[1] Sahih Muslim
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