A virtude em buscar o perdão
Louvado seja Allah, Senhor dos Mundos, testemunhamos que não há divindade além de
Deus e Muhammad é Seu servo e Mensageiro. Rogamos que Allah abençoe o seu
profeta, sua família e seus companheiros.
Caros irmãos, Deus Altíssimo nos revelou no Alcorão na SURATA AN-NISSA versículo 110:
"E quem cometer uma má ação ou se condenar e, em seguida (arrependido), implorar
o perdão de Deus, sem dúvida achá-Lo-á Indulgente, Misericordiosíssimo.", na SURATA
AL-HIJR versículo 49: "Notifica Meus servos de que sou o Indulgente, o
Misericordiosíssimo." e na SURATA AZ-ZUMAR versículo 53: “Dize: Ó servos meus, que
se excederam contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Deus;
certamente, Ele perdoa todos os pecados, porque Ele é o Indulgente, o
Misericordiosíssimo.”.

Todos esses versículos mostram a extensão da misericórdia de Deus, o Perdoador
daqueles que se arrependeram, ele é o Misericordioso, o Perdoador, onde ELE abre a
porta do arrependimento para os pecadores e mostra o caminho de volta até ele. Deus
é aquele que inspirou Adão e ensinou-o o perdão quando foi levado pelos sussurros do
diabo e comeram da árvore que Deus os impediu, então Adão reconheceu seu erro e
quis se arrepender, então Deus o ensinou o que dizer como foi revelado na SURATA AL
BAQARA versículo 37: " Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspiração, e
Ele o perdoou, porque é o Remissório, o Misericordioso." E estas palavras são
mencionadas na SURATA AL-ARAF versículo 23: “Disseram: Ó Senhor nosso, nós
mesmos nos condenamos e, se não nos perdoares a Te apiedares de nós, seremos
desventurados!”.

Desde o primeiro momento, Satanás foi o inimigo número um do homem e tomou o
mesmo pacto para desencaminhar o homem da senda reta e da misericórdia de Deus
que nos prometeu seu perdão e abriu a porta para o nosso retorno e arrependimento,
Deus Todo-Poderoso nos revelou na SUARATA ALBAQARA versículo 268: "Satanás vos
atemoriza com a miséria e vos induz à obscenidade; por outro lado, Deus vos promete
a Sua indulgência e a Sua graça, porque é Munificente, Sapientíssimo.".

O perdão e o arrependimento são uma misericórdia de Deus para todas as pessoas. Todo
filho de Adão é pecador, mas com arrependimento e perdão Deus perdoa os pecados e
até os transforma em boas ações, assim Deus nos revelou na SURATA AL-FURCAN
versículos 70 e 71: "70 Salvo aqueles que se arrependerem, crerem e praticarem o
bem; a estes, Deus computará as más ações como boas, porque Deus é Indulgente,
Misericordiosíssimo.

71 Quanto àquele que se arrepender e praticar o bem, converter-se-á a Deus
sinceramente.".
E o perdão é o pedido de misericórdia para Deus e o mínimo que o ser humano pode
dizer é “Senhor perdoe-me”, com um sentimento de remorso por sua ação e sua
determinação de ficar longe desse pecado, e devemos prestar atenção a algo
importante, porque há aqueles que falam de perdão e continuam na desobediência,
pedem perdão somente por falar e não pelo coração, mas o pedido de perdão deve ser
com o remorso do coração e a determinação e intenção de ficar longe do pecado e se
tiver fraqueza e voltar a cometer pecado, rapidamente deve-se retornar e novamente
pedir perdão. O importante é tentar de novo, e de novo, e nunca se desesperar da
misericórdia de Deus. Assim Deus Todo-poderoso nos revelou na SURATA AL-IMRAN
versículos 135 e 136: “135 Que, quando cometem uma obscenidade ou se condenam,
mencionam a Deus e imploram o perdão por seus pecados — mas quem, senão Deus
perdoa os pecados? — e não reincidem, com conhecimento, no que cometeram. 136
para estes a recompensa será uma indulgência do seu Senhor, terão jardins, abaixo
dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Quão excelente é a recompensa
dos diligentes! ”.

Buscar o perdão tem grandes benefícios, não é somente para a penitência dos pecados,
como alguns pensam. Saibam que Deus Todo-Poderoso preservou o Profeta
Muhammad (S.A.A.W) de cometer pecado, e apesar disso ele implorava muito o perdão
de Deus, Al Agharri Ibn Yasar al Muzanni (R) relatou: “O Mensageiro de Deus (S) disse:
‘Ó humanos, arrependei-vos perante Deus, e implorai o Seu perdão, pois eu me
arrependo perante Ele cem vezes ao dia.’” (Musslim) e Aicha (R) relatou que o Profeta
(S) costumava recitar muito, em suas inclinações e prostrações, essas palavras: “A
glorificação é Tua e Teu é o louvor. Oh, Deus, perdoe-me! ” (Muttafac alaih) e também
como Deus Todo Poderoso nos revelou na SURATA AL -NASR versículo 3: " Celebra,
então, os louvores do teu Senhor, e implora o Seu perdão, porque Ele é Remissório."

Dos benefícios de buscar o perdão:
1. Eliminação dos pecados: Seja qual for o seu pecado, a misericórdia e o perdão
de Deus são amplos, pois, o seu perdão elimina todos os pecados. O mensageiro
de Allah (S.A.A.W) disse: "Aquele que diz: 'Astaghfirullah, la ilaha illa Allah Huwal
Haiyul Qayyumu, wa atubu ilaihi (eu busco o perdão de Allah, não há verdadeira
divindade além de Allah, O Todo Presente, O Independente, e eu volto para Ele
em arrependimento), os seus pecados serão perdoados, mesmo que ele tenha
fugido do campo de batalha (enquanto ele estava empenhado na luta pela causa
de Allah)".
2. Alivio das angústias e a remoção das preocupações e a abundância na riqueza:
Ibn Abbás (R) narrou que o Mensageiro de Deus (S) disse: “Àquele que persistir
em pedir perdão a Deus com regularidade, Ele lhe facilitará a saída da escassez,
e o aliviará de toda a angústia, e lhe proverá o sustento, de onde não espera”
(Abu Daúd). Imam Al-Hasan al-Basri é um dos principais seguidores que
aprendeu com os companheiros do Profeta, foi até ele um homem queixando-se
dos muitos pecados que tinha feito, o Imam disse-lhe “peça mais por perdão” e
veio outro reclamando sobre a falta de chuva, ele aconselhou-o a pedir perdão,
outro veio reclamando da falta de dinheiro, ele o respondeu: Peça perdão a
Allah. outro reclamando da falta dos filhos e disse-lhe pede perdão a Deus, e veio
outro reclamando de doença em sua plantação, ele respondeu-o pede perdão a
Deus, então um dos companheiros do Imam disse: “Ó Imam, as perguntas são
diferentes mas a resposta é sempre a mesma, o Imam respondeu dizendo: “Não
leu a palavra de Deus na SUARATA NUH versículos 10,11 e 12: "10 Dizendo-lhes:
Implorai o perdão do vosso Senhor, porque é Indulgentíssimo; 11 Enviar-vos-á
do céu copiosas chuvas, 12 Aumentar-vos-á os vossos bens e filhos, e vos
concederá jardins e rios.
3. Um bom término do seu ciclo de vida e o encontro com Deus Todo-Poderoso:
Chaddad Ibn Aus (R) relatou que o Profeta (S) disse: “O melhor pedido de perdão
a Deus é o servo de Deus que disser: ‘Ó Deus, Tu és o meu Único Senhor; não há
outra divindade além de Ti; Tu criaste-me e eu sou o Teu servo, e faço o melhor
de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. Peço a Tua
proteção do mal que eu tenha cometido. Estou ciente das graças com que me
tens cumulado, e confesso os meus pecados. Por isso, perdoa-me, pois Tu és o
Único que tem poder para perdoar-me.’ A pessoa que, com sinceridade, suplicar
com essas palavras durante o dia, se ele morrer antes da noite, irá para o Paraíso;

e a pessoa que o fizer durante a noite, acreditando piamente nela, e morrer
antes da manhã, irá para o Paraíso. ” (Bukhári).
(Esse pedido de perdão se chama Senhor do Perdão.)
Adoradores de Deus, vamos aumentar os nossos pedidos de arrependimento e
perdão, pois o Profeta Muhammad (S.A.A.W) disse: “Bem-aventurados sejam
todos aqueles que tem em suas páginas muitos pedidos de perdão. ” (Ibn
Mjajah). Rogamos a Deus para que perdoe os nossos pecados e nos guie para a
sua senda reta.

