‘Oração a viagem ao Paraíso
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Louvado seja Allah, Senhor do Universo, testemunhamos que não há
divindade exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que
Muhammad é Seu servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah
estejam sobre o Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros.
Deus impôs a oração aos muçulmanos, o Todo-Poderoso nos revelou no
Alcorão na SUARATA AL-BAQARA versículo 110: "Observai a oração, pagai
o zakat e sabei que todo o bem que apresentardes para vós mesmo,
encontrareis em Deus, porque Ele bem vê tudo quando fazeis.". A oração
é o segundo pilar no Islam, depois do testemunho da Unicidade Divina, é a
conexão do povo da terra com o Criador da Terra e do céu e é também um
caminho ao paraíso. Portanto, o muçulmano deve sentir o valor e o peso da
oração, porque não é apenas sobre os movimentos realizados pelo corpo,
mas também sobre o coração, porque cada movimento em oração é um
passo mais próximo para o paraíso. Agora vamos conhecer juntos esta
viagem (A jornada para o Paraíso):
1. A intenção é a base de toda obra, Ômar Ibn al Khattab (R) relatou que ouvira o
Mensageiro de Deus (S.A.A.W) dizer: “As obras vêm determinadas pelas intenções.
Assim, cada pessoa alcançará o que busca, de acordo com suas intenções”.
2. Takbiratul Ihram (primeiro takbir que fazemos ao começar a oração), além de ser
obrigatória, tem um grande valor e recompensa. O Profeta (S.A.A.W) disse em mais de
um Hadith que ao dizer "Allah é maior" uma árvore será plantada para você no Paraíso
e que essa recompensa é equivalente a uma caridade, é também uma das boas palavras
e ações que proporcionam benefícios ao servo de Deus no dia do Juízo Final. Deus
escolheu esta expressão (Deus é maior) para ser um sinal de movimentação de uma
etapa para outra, imagine que uma vez que você se mover de uma etapa para outra na
oração, você receberá esta recompensa.
3. (Allahu akbar kabira wal hamdu lillahi kathira Wa subhanallahi Wa bihamdihi
bukratawwa asila) Allah é o Maior dos maiores, muitos são os louvores para Allah,
glorificado seja pela manhã e pela tarde, por isso o Profeta (S.A.A.W) disse num Hadith
relatado por (MUSLIM): “Estou admirado, os portões dos céus se abriram por esta
frase."

4. A leitura da Al-Fatiha (obrigatório) é a mais glorificada surata do Sagrado Alcorão, Deus
não revelou uma surata igual em nenhum dos livros sagrados anteriores. Por isso ela é
grandiosa e de muita recompensa. Quando você a recitar, você deve sentir que está
falando com Deus. Um belo exemplo foi dado pelo Profeta (S.A.A.W), ele disse: Eu dividi
a oração (salat) entre Mim e Meu servo, metade para Mim e metade para ele, e Meu
servo tem o que pede. Pois quando Meu servo diz "Todos os louvores pertencem a
Deus, o Senhor dos Mundos", Deus diz, "Meu servo me louvou". Quando o servo diz,
"O Clemente, o Misericordioso", Deus diz, "Meu servo me exaltou". Quando o servo diz
"Soberano do Dia do Juízo", Deus diz "Meu servo Me glorificou"... esta é a minha parte.
Quando ele diz, "Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda", Ele diz, "Isso foi
dividido entre Mim e Meu servo. A ele será dado o que pedir." Quando o meu servo
diz, "Guia-nos à senda reta...", Ele diz "Isso pertence ao Meu servo, e Meu servo terá o
que pedir". (Muslim, Tirmidhi, Ahmad). Você lê e Deus te ouve.
5. Recitar alguns versos do Alcorão (Sunnah), de acordo com Abdullah Ibn Masud (R), o
Profeta (S.A.A.W.) disse que quando alguém recita uma letra do Alcorão Sagrado, ele
adquire um bom feito como recompensa, essa recompensa é igual a dez bons feitos.
6. A genuflexão é um dever, o Profeta Mohammad (S.A.A.W) disse: “Se um servo vem orar
com todos os seus pecados carregados nos seus ombros, toda vez que ele se ajoelhar
ou se curvar seus pecados cairão deles”. É desejável louvar o Senhor - Subhana Rabbil
Azim ''Glorificado seja meu Senhor, O Ingente.'' (tres vezes). O Profeta (S.A.A.W)
disse: “Cada louvor é uma caridade.”
7. Ao levantar-se da genuflexão, dizer: “sami’a Allahu liman hamidah” (Allah escuta
àquele que O louva), “rabbana wa lakal-hamd” (Senhor nosso! Para Ti é o louvor) O
Profeta (S.A.A.W) disse: “Eu vi uns trinta anjos se apressando para ver quem iria
escreve-la primeiro” pois os anjos se apressam para escrever as palavras e entregá-las
a Deus.
8. A prostração é um dever, é um dos mais importantes pilares da oração e o lugar onde
o duaa (suplica) é respondido, o Profeta (S.A.A.W) disse: “O mais próximo que um servo
pode chegar do seu Senhor, é quando está prostrado, então aumentem as súplicas”
MUSLIM. É uma expiação pelos pecados e uma elevação de graus no Paraíso, o Profeta
(S.A.A. W) disse: “Multiplicai as vossas prostrações. Cada prostração que fizerdes vos
elevará em um grau e vos redimirá de um pecado” (MUSLIM). Deve-se dizer: (Sub'hana
rabbyal a'all) (três vezes) “Glorificado seja, meu senhor, O Altíssimo”

9. Sentar entre as duas prostrações é um dever, é desejável realizar o duaa. O Profeta
dizia entre as duas prostrações: "Senhor meu, perdoa-me, Senhor meu perdoa-me." (Al
Nisaí).
10. Na última prostração (al tahiyat ua tashahud) o Profeta disse: "Se um de vocês se
prostrar na oração, diga: (At-tahiyyatu liilahi wassalawatu wat-tayyibatu assalamu
'alaika ayyu-hannabi wa rahmatul-lahi wa barakatuh assalamu 'alaina wa'ala 'ibadi
Allah is-sali-hinn) "Todos os louvores, orações e palavras puras são para Allah. A paz, a
misericórdia e as bênçãos de Allah estejam contigo, Ó Profeta. Que a paz esteja sobre
nós e sobre os servos justos de Allah. Se ele dizer estas palavras, todos os servos
virtuosos de Allah receberão a sua dadiva no céu e na terra, (ach-hadu an la-ilaha illa
Allah Wah-dahu - lá sharika lah wa ach-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa
rassuluh) presto testemunho de que não há outra divindade além de Allah, único, e
presto testemunho de que Mohammad (S.A.A.W) é o Seu servo e mensageiro. Imagine
quanta recompensa você ganha quando você engrandece Deus e quando envia paz e
saudações ao Mensageiro de Allah e a cada muçulmano, assim você renova sua fé no
testemunho de Tawhid. É uma recompensa maior do que ser escrita com uma caneta
ou uma mente possa imaginar. E é formidável que depois do seu testemunho de Tawhid
Deus atenderá a tudo que você pedir.
11. Implorar a benção de Deus ao Profeta é um dever e as melhores formas são:
Allahumma salli 'ala Muhammad Wa 'ala ali Muhammad Kama sallaita 'ala Ibrahim
Wa'ala ali Ibrahim Innaka Hamidun Majiid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa
'ala ali Muhammad Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim Fil 'alamin innaka
Hammidun Majiid. “Ó Deus, exalta Muhammad e sua família, como exaltaste Abraão e
sua família. Ó Deus, abençoa a Muhammad e sua família, como abençoastes Abraão e
sua família”. Todos sabem o que o Profeta disse: “Porque a quem implorar a benção de
Deus uma vez para mim, Deus lhe abençoará dez vezes as súplicas”.
12. O duaa é (Sunnah) porque é atendido após o término das saudações, como
mencionamos no Hadith.
13. Iniciamos as saudações pela direita (dever) e depois pela esquerda (sunnah), pois nós
iniciamos a nossa oração com a boa palavra (Allah é maior) e concluímos com a
saudação abençoada, que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre você. Como
revelado na SURATA AL NUR, versículo 61: “saudação bendita e afável, com referência
a Deus.”
14. Agora, você sabe que todas as recompensas acima mencionadas são algumas das
recompensas de Deus para cada movimento de oração e, portanto, deve sentir que
cada movimento da oração é realmente um passo mais próximo do paraíso.

Por fim, rogamos com as súplicas de Abraão (que a paz recaia sobre ele) SURATA
IBRAHIM versículos 40 e 41: "Ó Senhor meu, faze-me observante da oração, assim
como à minha prole! Ó Senhor, nosso, escuta a minha súplica! Ó Senhor, nosso,
perdoa-me a mim, aos meus pais (731) e aos fiéis, no Dia da prestação de contas!".

