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O seguinte relato trata da visita de um anjo de Deus, que se sentou com o Men-
sageiro de Deus, enquanto ele estava com seus companheiros; e através de uma 
troca de perguntas e respostas, o anjo ensinou aos presentes crentes algumas 
lições muito importantes.

Os companheiros do Mensageiro, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre 
ele, não sabiam que era um anjo, pois tinha tomado a forma humana.

Enquanto os companheiros do Mensageiro estavam sentados com ele, este 
homem apareceu do nada.
Usava roupas muito brancas e não mostrava sinais de ter viajado. Sentou-se muito 
perto do Mensageiro e perguntou: “Ó, Muhammad! Fale-me sobre o Islam (a sub-
missão a Deus)”.

Muhammad respondeu: “O Islam é testemunhar que não há nada digno de 
adoração a não ser Deus, que Muhammad é Seu Mensageiro, que faças as orações 
prescritas, que dês a caridade prescrita, que jejues durante o mês de Ramadan e 
que realizes a peregrinação a Meca, se tiveres a possibilidade de fazê-la”.

O homem respondeu de forma surpreendente: “Dissestes a verdade”. Os compan-
heiros ficaram surpreendidos com a resposta. Então, continuou perguntando: 
“Fale-me sobre o Iman (a crença em Deus)”.

Muhammad respondeu: “É que creias em Deus, em Seus anjos, em Seus livros rev-
elados, em Seus Mensageiros, no Último Dia, e no Decreto e a providência divina, 
seja ela boa ou ruim.
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Mais uma vez, a mesma resposta foi dada:

“Dissestes a verdade”.

Então, o homem perguntou sobre o Ihsan (a excelência e perfeição no Relacionamento com Deus)
Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, respondeu: “É que adores Deus como se 
pudesse vê-lo, porque embora você não seja capaz de vê-lo nesta vida, tenha sempre em mente que Ele 
o vê”.

Então o homem perguntou pela Hora (o Último Dia).
Muhammad respondeu: “O interrogado não sabe mais do que aquele que pergunta”.
Isto significa que o tempo exato do Último Dia é parte do conhecimento que Deus não compartilhou 
com ninguém.

“Então, fale-me dos sinais que indicam a sua proximidade”, perguntou o homem.
“Quando a escrava der à luz a sua ama e quando veres pobres pastores de ovelhas, competindo na con-
strução de altos edifícios”.

Depois que o Mensageiro disse isso, o homem levantou e se foi.
Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, explicou aos seus companheiros que 
aquele homem era na verdade o anjo Gabriel e que ele veio para ensinar-lhes questões fundamentais 
da sua religião. 

Esta não é apenas uma história fascinante da vida do nosso Mensageiro, mas é considerada pelos estu-
diosos do Islam como um dos mais importantes hadiths (relatos) de sua vida.
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Em seguida, veremos algumas das 
muitas lições que nós, como novos 
muçulmanos, podemos aprender com 
este maravilhoso relato:
Trate bem o seu professor:
Quando Gabriel se aproximou da re-
união, o fez com humildade, sentou-se 
perto do Mensageiro e fez suas per-
guntas com boa educação. Quando 
estamos aprendendo com alguém, te-
mos de ser humildes e educados. Não 
devemos discutir ou recusar em rece-
ber informações.
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Que suas ações estejam de acordo com 
as suas intenções:
O anjo Gabriel perguntou sobre os atos 
de adoração, e depois perguntou sobre 
os atos do coração. Ninguém pode ter 
paz de coração a menos que estes dois 
aspectos, o exterior e o interior, estejam 
equilibrados na sua vida. Precisamos 
externalizar o nosso Islam com as nos-
sas ações e mantê-lo sempre presente 
em nosso coração.
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Seja consciente de Deus:
O Mensageiro, que a paz e as bênçãos 
de Deus estejam sobre ele, explicou 
para Gabriel sobre os níveis de fé, sen-
do o mais alto  deles o Ihsan. O Men-
sageiro disse:  “É que adores Deus 
como se pudesse vê-lo, porque embo-
ra você não seja capaz de vê-lo nesta 
vida, tenha sempre em mente que Ele 
o vê”. Alcançar este nível de fé é uma 
meta que todos devemos estabelecer 
para nós mesmos. Esta regra se aplica 
em todas as áreas da vida, não apenas 
aos atos de adoração. Como tratamos 
os outros? Qual é a nossa real intenção 
quando fazemos boas ações?

3



6www.newmuslimacademy.pt O DIA DA VISITA DO ANJO

Reconhecer o Dia do Juízo Final:
Embora o Mensageiro não tivesse con-
hecimento de quando seria o Dia do 
Juízo, ele mencionou alguns sinais que 
ocorrerão neste mundo que indicam 
sua proximidade. Os sábios mencio-
naram que alguns sinais já aconte-
ceram. Quando refletimos sobre o Dia 
do Juízo, devemos nos lembrar que 
em breve nossos livros de ações serão 
avaliados, portanto devemos fazer 
tudo o que estiver ao nosso alcance 
para lotar o nosso registro de boas 
ações.
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A crença em Deus está presente em todos 
os aspectos da fé e o propósito de todos os 
atos de adoração é nos aproximarmos mais 
de Deus. Esta história resume todas as for-
mas de como podemos alcançar e, também, 
nos ensina algumas lições importantes de 
vida.


