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Hazoor (aba) falou sobre “Taqwah” (amor e temor de Deus). 

 

O Califa (aba) começou o sermão comentando que Allah disse que o motivo pelo qual os jejuns 

foram prescritos é o de que as pessoas possam melhorar suas condições espirituais. Portanto, nós 

estaremos realmente se beneficiando do ramadã quando estivermos buscando melhorar nossas 

condições. 

 

O Messias Prometido (as) disse que o primeiro estágio da crença é o taqwah. Para isso, a pessoa 

deve se abster de todas formas de maldades. Devemos, pois, analisar se nós cumprimos nossas 

responsabilidades para com Deus e Sua criação. Mas, para isso, precisamos saber quais são nossas 

responsabilidades, ou seja, o que Allah nos comandou e o que nos proibiu. Para obter esse 

conhecimento é fundamental a leitura do Sagrado Alcorão. Hazoor (aba) disse que durante o mês 

do ramadã, as pessoas buscam focar mais na leitura do Sagrado Alcorão. É importante que, durante 

isso, observe-se o que Deus incentivou e o que Ele proibiu. Enquanto não agirmos dessa maneira, 

nossos jejuns não podem ser considerados escudos para nós.  

 

O Califa (aba) comentou que o verdadeiro taqwah é uma situação em que a pessoa se torna tão 

pura que até mesmo os anjos o abraçam. Um ladrão rouba pensando em cumprir suas necessidades. 

Mas, se ele se mantivesse paciente, Deus cumpriria aquela sua necessidade. Por isso mesmo, uma 

vez o Santo Profeta (saw) disse que uma pessoa não rouba, mas num estado de descrença. Isso não 

ocorre somente em questões de roubo mas também em outras, como, por exemplo, em 

desonestidade durante negócios.  

 

Hazoor (aba) comentou que há uma grande diferença entre as conquistas de um crente e de um 

descrente: o primeiro aumenta em humildade porque entende que ela foi uma bênção de Deus para 

ele e não uma aquisição obtida por suas habilidades; o segundo já toma todos os créditos para si e, 

assim, trilha para os caminhos da escuridão. 

 

Hazoor (aba) deu referência do Messias Prometido (as), quem explicou que pela adoção de taqwah 

também se entende o uso correto daquilo que foi concedido por Deus, o que inclui nossas 

faculdades como a visão, audição, etc. Além disso, engloba o cumprimento de nossas obrigações 

para com as demais criações de Deus. Muitas pessoas são boas perante a sociedade, porém más 

em suas casas com suas esposas e filhos. Taqwah, na verdade, deve ser adotado tanto dentro de 

casa quanto fora dela. 

 

O Califa (aba) disse que todo esse esforço somente pode ser feito quando a pessoa tem verdadeiro 

reconhecimento de Deus, o que não pode ser obtido sem se prestar sacrifícios em Seu caminho. É 

para atingir esses níveis de taqwah que os jejuns foram prescritos.  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão dizendo que devemos despender o restante do ramadã entendendo 

a verdadeira essência desse mês e se esforçando para cumprir os nossos deveres para com Deus e 

Sua criação. Por fim, ele rezou para que Allah conceda essa habilidade a todos. 
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