Ramadan e o aprimoramento da ética
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 os atos de adoração por vários motivos, incluindo a educação
da moral, pois quem alcançar este proposito ou esta sabedoria alcançará a
adoração do jeito que Deus ordenou, então o meditador consegue ver que
Deus ligou entre a adoração e a moral, e por isso que Deus Todo-Poderoso
disse sobre a oração, revelou no Alcorão sagrado na surata Al Ankabut
versículo 45: “Recita o que te foi revelado do Livro e observa a oração,
porque a oração preserva (o homem) da obscenidade e do ilícito;”, sobre
a caridade e a contribuição, mencionou na surata AL Bacara versiculo264:
“Ó fiéis, não desmereçais as vossas caridades com exprobação ou
agravos.”, sobre a o jejum o Profeta (S.A.A.W) disse: “O jejum é uma
proteção, entretanto quando qualquer um de vós estiver jejuando,
deverá abster-se de entabular conversa fiada, e evitar troca de palavras
agressivas e barulhentas. Se alguma pessoa abusar desse um ou iniciar
com ele uma discussão, ele deverá dizer que está guardando o jejum.”
AHMAD, e também disse: “Se uma pessoa não se abstém da falsidade e
de praticá-la, Deus não aceitara a sua abstenha de comer e de beber.”
(Bukhári). E Deus Altíssimo revelou no Al Corão sagrado sobre o Hajj, na
surata Al Bacara versiculo197: “A peregrinação realiza em meses
determinados. Quem a empreender, deverá abster-se das relações
sexuais, da perversidade e da polémica. Tudo o que fizerdes de bom Deus
o saberá. Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a
devoção. Temei-Me, pois, ó sensatos.”

Portanto a religião muçulmana é uma doutrina, adoração e moralidade
Deus Todo-Poderoso mencionou na surata Al Bacara versiculo197: “A
virtude não consiste só em que orientais vossos rostos até ao levante ou
ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus, no Dia do Juízo
Final, nos anjos, no Livro e nos profetas; de quem distribuiu seus bens em
caridade por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes,
mendigos e em resgate de cativos (escravos). Aqueles que observam a
oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são
pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates, esses são
os verazes, e esses são os tementes (a Deus).

O Profeta (S.A.A.W) advertiu seus companheiros sobre o perigo da pessoa
acredita que a religião é limitada a mera adoração sem ter efeito sobre o
comportamento e a ética, isto quando o Profeta (S.A.A.W) perguntou a
seus companheiros dizendo: “Sabeis quem é o falido?” Os Companheiros
disseram que o pobre era o indivíduo que não possuía dinheiro ou
propriedade. O Profeta (S.A.A.W) elucidou o ponto, dizendo: “Falido,
dentre os meus seguidores, é aquele que embora compareça no Dia do
Juízo Final com bons registros de salat (orações) e saum (jejum) e zakat
(pagamento do tributo), também tenha prejudicado alguém, difamado
outro, usurpado os bens de outro, tenha matado outro, ou batido em
outro. Então, todas as pessoas agredidas receberão parte das boas ações
do agressor; e quando as boas ações terminarem, antes de pagar as
injustiças que havia cometido, os pecados e as faltas das pessoas
agredidas serão transferidas para ele, que então será jogado no Fogo.”
AHMAD.

E aqui se destaca a importância do jejum e do mês do Ramadan, que é o
mês de adoração, além de ser o mês de educar e avaliar o comportamento,
o Todo Poderoso revelou na surata Al Bacara 183: “Ó fiéis, está-vos

prescrito o jejum, tal como foi prescrito(70) a vossos antepassados, para
que temais a Deus.”.

A questão é, posso mudar? Pois estou acostumado com isso, a mudança é
quase impossível. A resposta encontra-se em uma única palavra
(Ramadan), é o mês que te mostra que a mudança é possível e não é
impossível, se você olhar para os momentos antes do Ramadan, você come
e bebe a hora que quiser, talvez, se a comida ou a água estiver um pouco
atrasada, você sentirá fome ou sede e poderá se irritar por causa do atraso
e depois no dia seguinte exatamente, no primeiro dia do Ramadan, você ve
a comida e água e você nem come e nem bebe durante o dia.

A comida e a bebida são uma necessidade básica do corpo, mas o Ramadan
prova a você que é possível dispensá-los enquanto houver intenção e
vontade e o segredo da mudança está dentro de você.
O Ramadan é o mês que te ensina como controlar a sua vida e seus desejos,
desde que você encontre o objetivo final que o leve a mudar, diz o Profeta
(S.A.A.W): “Toda ação do filho de Adão é multiplicada, quem fizer um bem
será recompensado por dez iguais a ela, até 700 vezes, o que Deus
quiser.”, Deus Altíssimo disse no (hadith Qudusi): “exceto o ato de jejuar,
que é exclusivamente para mim, ele deixa de lado sua comida, bebida e
seus desejos por mim.”AHMAD.

Pois faça da mudança o seu objetivo para a satisfação de Deus e confie que
Deus estará com você e te recompensará, o Profeta (S.A.A.W) disse: “Em
verdade, se você deixar algo pela causa de Deus todo poderoso, Allah irá
substituí-lo com algo melhor.” AHMAD - Por exemplo: quem for humilde
pela causa de Deus será honrado, e o que você doar pela causa de Deus,
ELE te recompensará e quem perdoar as pessoas, Deus o perdoará.

O Ramadan é o mês de transformar os corações, porque quando você jejua
e sente a situação daqueles que sofrem de pobreza e fome você consegue
enxergar a benção de Deus, pois isto deixará um legado em seu coração, a
misericórdia e a compaixão, Abu Huraira (R) relatou que o Mensageiro de Deus
(S.A.AW) disse: “Conforme um homem ia percorrendo um caminho, sua sede ia-se
tornando insuportável. Com a continuação da caminhada, encontrou um poço, e
decidiu descer, e ali bebeu; porém, ao sair, viu um cão que arquejava e ofegava, de
tanta sede que tinha, e inclusive lambia a areia. O homem disse a si mesmo: ‘Este
cão está sofrendo de sede, do mesmo modo que eu sofria!’ Por isso, descendo outra
vez ao poço, encheu de água o seu sapato, agarrando-o com a boca enquanto subia;
e deu de beber ao cão. Deus aceitou o seu ato e perdoou-lhe as faltas.”BIKHARI.

Por final, meu amado irmão eu recomendo a você o legado do profeta (S.A.A.W) para
Muaz Bin Jabal (Que Allah esteja satisfeito com ele): “Controle a tua língua

Perguntou Moaz: “Ó Mensageiro de Deus, seremos chamados a prestar
contas pelo que dizemos?”, o Profeta (S.A.A.W) respondeu: “As pessoas
serão arrastadas pela face ao Inferno, tão somente em virtude do
resultado das suas línguas isto é, do que falam).”IBN MAJAH.

Como Deus pode aceitar trabalho daqueles que abstendes em comer alimentos halal, mas
mutilam a carne das pessoas com calúnia e fofoca dia e a noite, e nós mencionamos que
quem não deixar a falsidade e a mentira, então não é aceitável dele se abster de comer e
beber.

É por isso meu amado irmão controle a sua língua e pense antes de falar,
diz o Profeta S.A.A.W): “Quem crê em Deus e no Último Dia deve falar
correta e brandamente, ou ficar calado.” BUKHARI.

E minha segunda recomendação para você, quando tratar as pessoas
lembre-se das palavras do Profeta (S.A.A.W): ““Aquele que desejar ser
afastado do Inferno, e dar entrada no Paraíso, será melhor para ele que

lhe chegue a morte sendo um sincero crente em Deus e na vida do Além;
e que trate as pessoas do mesmo jeito que gostaria de ser tratado por
elas.” (Musslim).

Se errar com alguém certamente vai quere que seja perdoado, além de
gostar sempre em ser tratado pelas pessoas com respeito, então porque
você não respeita as pessoas, se você precisar de ajuda ia gostar de ser
ajudado então por que não ajuda os necessitados, ficar bravo se alguém te
trair ou mentir pra você e porque trai e mente.

E saiba quem conciliar entre este dois hadiths “Quem crê em Deus e no
Último Dia deve falar correta e brandamente, ou ficar calado.” e o “e que
trate as pessoas do mesmo jeito que gostaria de ser tratado por elas.”,
pois ele colecionou o bom caráter.

Faça destes dois hadiths uma constituição em seu relacionamento com as
pessoas e tome o Ramadan e torne-o um mês em que seu relacionamento
com Deus será melhor através da adoração, obediência e se relacione com
as pessoas com bom caráter.

