Sinceridade é a condição de aceitação do trabalho
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
Hoje falaremos de uma divisão fundamental que é das mais altas divisões da fé, também
das mais altas posições na religião e uma das condutas dos virtuosos, a sinceridade.
O significado de sinceridade: É o dever do ser humano em obedecer exclusivamente e
unicamente a Deus, não sendo por exaltação ou veneração, nem por agradecimento e
louvor de ninguém. A sinceridade é a base da relação entre o servo e Deus, Deus não
aceita o trabalho a menos que seja exclusivo a ELE, pois é a razão do sucesso e
prosperidade do ser humano neste mundo e no dia do juízo final.
Irmãos do Islam e da Fé, Deus nos criou para adorá-Lo e nos ordenou a sermos sinceros
nesta adoração, assim Deus revelou na surata AL BAYINA versículo 5:“ E lhes foi
ordenado que adorassem sinceramente a Deus, fossem monoteístas, observassem a
oração e pagassem o zakat; esta é a verdadeira religião.”, também nos revelou na
surata AL ZUMAR versículo 11: “Dize-lhes: Certamente, foi-me ordenado adorar a
Deus com sincera devoção.”. Nosso Senhor Todo-Poderoso exaltou no Sagrado Alcorão
os seus fiéis adoradores que se aproximam dele com as boas ações e não querem
nenhum tipo de recompensa ou louvor das pessoas. Tudo o que eles fazem é para buscar
a gratificação de Deus Todo-poderoso, que mencionou na surata AL INSAN do versículo
8 ao 12: “E porque, por amor a Ele, alimentam o necessitado, o órfão e o cativo.
(Dizendo): Certamente vos alimentamos por amor a Deus; não vos exigimos
recompensa, nem gratidão. Em verdade, tememos, da parte do nosso Senhor, o dia da
aflição calamitosa. Mas Deus os preservará do mal daquele dia, e os receberá com
esplendor e júbilo; E os recompensará, por sua perseverança, com um vergel e
(vestimentas de) seda,”.
Devemos lembrar a nós mesmos e aos outros a importância da sinceridade e renovação
do relacionamento com Deus Todo-Poderoso, especialmente nestes dias, onde cresceu
a hipocrisia, pois há algumas pessoas que não realizam nem um ato de adoração, mas
tira foto, escreve e publica nos sites de relacionamento para a admiração das, seus
comentários ou interações levando a pessoa à uma doença chamada Al riya-mostrando
algo só para chamar atenção-, onde por sua causa as ações são anuladas.

Não é a leitura do Alcorão das boas ações? Não é jihad por Deus um dos melhores atos?
Não é a doação no caminho de Deus, uma das melhores proximidades? mas se todos
estes são realizados sem sinceridade, seus donos serão os primeiros a pagar o preço no
fogo do inferno no Dia do Juízo Final.
Abu Huraira (R) relatou que ouviu o Mensageiro de Deus (S) dizer: “Os primeiros a serem
julgados, no Dia do Juízo, serão: aquele que tiver caído em combate – será levado
(perante Deus), e lhe serão relembrados os dons recebidos de Deus, e os reconhecerá.
Deus lhe perguntará: ‘E como agiste, para os agradecer?’ Responderá: ‘Combati por Tua
causa, até cair como mártir!’ Dirá (Deus): ‘Estás mentindo! Combateste para que
dissessem que eras um bravo, e assim foi dito.’ Ato contínuo, será arrastado sobre o seu
rosto, e será atirado ao Inferno. Outro caso é o daquele que havia estudado o Sagrado
Alcorão, adquirido conhecimentos e ensinado; será levado (perante Deus), e lhe serão
relembrados os dons recebidos de Deus, e os reconhecerá. Deus lhe perguntará: ‘E como
agiste para os agradecer?’ ‘Por Ti, estudei o Sagrado Alcorão, adquiri conhecimentos e
os transmiti.’ Dirá (Deus): ‘Estas mentindo! Estudaste e adquiriste conhecimentos tãosomente para que dissessem que eras um sábio, e assim foi dito.’ Ato contínuo, será
arrastado sobre o seu rosto, e será atirado ao Inferno. E o outro será aquele a quem
Deus tiver concedido uma grande fortuna de distintas benesses; será levado (perante
Deus), e lhe serão relembrados os dons recebidos de Deus, e os reconhecerá. Deus lhe
perguntará: ‘E como agiste para os agradecer?’ Responderá: ‘Não deixei uma só causa
ou questão, em que gostarias que eu os gastasse, sem que o tivesse feito por Ti.’ Dirá
(Deus): ‘Estás mentindo! Fizeste-o para que se dissesse que eras mui generoso, e assim
foi dito.’ Ato contínuo, será arrastado sobre o seu rosto, e será atirado ao Inferno.”
(Musslim)
Como alcançar a Sinceridade: Um muçulmano deve fazer várias coisas para alcançar a
sinceridade com Deus Todo-Poderoso em suas ações e palavras:
1. Não revelar e mostrar a boa ação (caridade), foi relatado no hadith que o Profeta
(S.A.A.W) disse: “Daqueles que serão protegidos no dia do juízo final, quem fez
uma caridade e não a revelou, até que não saiba a tua esquerda o que faz a tua
direita.”
2. Renovar sempre a intenção, assim como o Profeta (S.A.A.W) dizia: “As obras vêm
determinadas pelas intenções.”
3. Medo da fama: O muçulmano se quiser seguir no caminho da sinceridade deve
fugir do da fama, foi narrado por Abu Hurayrah - que Allah esteja satisfeito com
ele - que o Profeta (S.A.A.W) disse: “Bem-aventurado seja todo aquele que for a
luta pela causa de Deus, empoeirado pela viagem, se for pedido para ficar em
guarda encontrasse preparado, se pedir algo, não é atendido.”

4. Acusar a alma em estar em falta com seus deveres perante Deus: não importa o
que ela fez de boas ações, mesmo realizando seus deveres, Deus Altíssimo
revelou na Surata Al Um´minun versículo 60: “Que dão o que devem dar, com
os corações cheios de temor, porque retornarão ao seu Senhor;”. Esses
versículos vieram no contexto de falar sobre os verdadeiros crentes e seus
atributos de jejuar e orar e praticar a caridade, além de ficar com medo do que
seus atos não serem aceitos.
5. Ler a biografia dos virtuosos dos fiéis adoradores de Deus: tais como os profetas,
seus companheiros, seguidores, sábios e estudiosos, saber suas notícias e quem
deles se referia à sinceridade nas ações, acompanhar os donos da sinceridade,
Hassan al-Basri, que aprendeu com os companheiros do Profeta (S.A.A.W): Existe
homem que memoriza o Alcorão e seus vizinhos não sabem, e existe homem que
entende jurisprudência islâmica e as pessoas não sabem, e tem homem que faz
uma oração bem longa na sua casa na presencia de hóspede e ninguém percebe
vimos certos povo na terra que faziam boas ações em secreto e nunca era público
visível , existia muçulmanos que faziam preces e não se ouvia a voz somente um
sussurro entre eles e o seu senhor Allah
6. Reflexão sobre as virtudes das finalidades dos nossos atos e a importância em
relação a nossa situação e os nossos bens A partir do momento que as intenções
ou as finalidades dos nossos atos é considerada uma das condições para que os
nossos atos sejam aceitos, e a finalidade em nossos atos ela se comparada como
a alma no corpo, então podemos dizer que não há vida para o corpo sem a alma,
também podemos falar que não há vida nos atos e nem benefício a não ser que
eles possuam finalidades.
7. A súplica: Essa era a súplica que o profeta (sws) ensinava aos seus
companheiros para que eles tivessem as finalidades sinceras em seus atos.
Falou certa vez o profeta (sws): "Oh pessoas! Temam essas associações – Al
riya- , pois elas são mais leves que os passos das formigas". Então um dos
companheiros disse: " E como iremos evita-la e teme-la, sendo ela mais leve
que os passos de uma formiga, oh Mensageiro de Deus?" Disse o profeta,
Digam: " Oh Allah me amparo em Ti, para que eu não associe a Ti nada, estando
eu ciente disso, e peço perdão pelas associações que eu pratico sem que eu
saiba".

