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V O C Ê  E  O  P R O F E T A
6 formas através das quais o Profeta 

Muhammad (que a paz e as bençãos de Deus estejam sobre ele) 

mostrou o seu amor por você
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Você talvez já tenha ouvido muito sobre o amor pelo 
Profeta Muhammad (que a paz e as bençãos de Deus es-
tejam sobre ele), o que é uma expectativa que se tem da 
nossa parte. Porém, o que talvez não tenha ouvido tão 

frequentemente assim é o quanto ele te amou.

Sim, a você.

Não estamos falando do amor pelas pessoas que o 
conheceram ou pelos seus descendentes na Arábia. 

Literalmente queremos nos referir a você: Maria, João, 
Alexandra, Rodrigo, Sandra, André, Patrícia, você.

Como é que pode ter tanta certeza disso?
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ELE TINHA MUITA VONTADE 
DE CONHECER VOCÊ

Certa vez, encontraram-no chorando. Seus companheiros lhe 
perguntaram: “O que te faz chorar, Mensageiro de Deus?”.

Ele respondeu: “Sinto falta dos meus irmãos”. Confusos, eles 
perguntaram: “Não somos nós os teus irmãos?”.

Ele disse: “Não, vocês são os meus companheiros. Os meus 
irmãos são aqueles que virão depois de mim e crerão em mim 
sem me terem visto.”
Pense nisto por um minuto.
Ele estava falando de você. E chorou porque tinha muita von-
tade de conhecer-lhe. 
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ELE ESTARÁ À SUA ESPERA NO 
SEU “RESERVATÓRIO”.

Foi perguntado ao Profeta como é que ele reconheceria 
aqueles que ainda não haviam nascido, aqueles que nunca 
conheceu na sua vida (isto é, você).

Eles respondeu: “Eles virão com rostos brilhantes e membros  
brancos devido à ablução. Chegarei ao reservatório antes 
deles”. 
1. Em árabe, a palavra usada para irmãos neste contexto é de 
gênero neutro. 
Nota: No Dia do Juízo, será designado a cada Profeta um 
reservatório, um tipo de ponto de encontro para os profetas 
e seus seguidores para a sua menção antes da entrada no 
Paraíso. Ele vai estar ali à espera ansiosamente por você. 

2



5www.newmuslimacademy.pt VOCÊ E O PROFETA

3 A SÚPLICA QUE ELE 
RESERVOU  PARA VOCÊ
Foi prometida a cada Profeta uma súplica, que quando feita, a res-
posta seria garantida.
Alguns usaram esta súplica contra os seus opressores (como foi 
o caso de Noé contra o seu povo, ou de Moisés contra o faraó). 
Salomão pediu por domínio, cuja escala nunca foi concedida a 
nenhum outro ser humano antes. E Abraão suplicou por um Men-
sageiro vindo da sua descendência (a resposta não foi outra que o 
Profeta Muhammad). 
Cada Profeta usou sua súplica para si mesmo no seu tempo...exce-
to o Profeta Muhammad. 
Ele a reservou para você.

O Profeta Muhammad (que a paz e as bençãos de Deus estejam 
sobre ele) disse: “Guardei-a para os meus seguidores, e a usarei 
para eles no Dia do Juízo Final. E a minha súplica será: ‘Ó Deus, 
perdoa toda a minha nação’”.
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4 ELE SUPLICOU POR VOCÊ EM 
CADA ORAÇÃO OBRIGATÓRIA
Em uma das muitas divertidas interações entre o Profeta Mu-
hammad (que a paz e as bençãos de Deus estejam sobre ele) 
e a sua esposa Aisha, passou-se o seguinte:
Ela disse-lhe: “Suplica a Deus por mim!” Então ele disse: “ Ó 
Deus, perdoa a Aisha, os seus pecados passados e futuros, e 
os seus pecados ocultos e aparentes”.
Aisha estava nas nuvens! Estava tão feliz, que a sua cabeça se 
repousou sobre o colo do seu esposo de tanta felicidade.
Sorrindo, o profeta perguntou-lhe: “A minha súplica fez-te 
feliz?” Ela disse: “E como não poderia fazer-me feliz?”.
Ele disse: “Por Deus, é essa a súplica que faço pelos meus segui-
dores em cada oração”. Pare por um minuto. Por pelo menos 
cinco vezes ao dia, ou mais, o Profeta Muhammad (que a paz e 
as bençãos de Deus estejam sobre ele) dedicou o seu tempo para 
suplicar por você, não é isto um sinal de amor e preocupação?
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ASSEGURAR SUA RECOMPEN-
SA O FEZ FELIZ
Ele apareceu certo dia com uma alegria evidente no seu rosto. 

Então, um dos seus companheiros perguntou-lhe: “O que te faz 
tão feliz, ó Mensageiro de Deus?”.

Ele respondeu: “O Anjo Gabriel veio até mim e disse: ‘Não te faria 
feliz saber, ó Muhammad, que quando alguém da tua nação envia 
paz e bençãos sobre ti, eu também enviarei paz e bençãos sobre 
eles dez vezes mais?’”.

O que fez o Profeta Muhammad (que a paz e as bençãos de 
Deus estejam sobre ele) tão feliz não foi porque receberia paz 
e bençãos...foi porque você as receberia dez vezes mais. Experi-
mente-o agora. Peça a Deus que envie paz e bençãos sobre o seu 
amado Profeta Muhammad. Em troca, receberá paz e bençãos em 
sua vida dez vezes mais.
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6 ELE ESTAVA ANSIOSO POR TORNAR 
A RELIGIÃO FÁCIL PARA VOCÊ

Há uma história fascinante por detrás de quando, onde e como as 
cinco orações diárias (salat) foram prescritas. É uma história que 
vai além da capacidade deste livro; por isso incentivamos-lhe a 
conhecê-la em qualquer dos cursos, livros ou seminários virtuais 
da New Muslim Academy sobre as cinco orações.

Em resumo, quando as cinco orações diárias foram prescritas, foi 
inicialmente ordenado aos muçulmanos fazer 50 por dia!
Não 5, mas 50.
O Profeta Muhammad sabia que isto seria muito difícil para o 
seu povo, pelo que continuou a pedir a Deus que reduzisse esse 
número. Por isso foi reduzido para 40, em seguida 30, 20, 10, 
e eventualmente para 5.
Certamente, Deus, em Seu infinito conhecimento e sabedoria, 
sabia que este seria o caso. Deus estabeleceu que as nossas cinco 
orações tivessem a recompensa de 50. 
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Ele amou você incondicionalmente

Você gostaria de amá-lo?

O amor do Profeta por você era incondicional. Ele (que a paz e as bençãos de Deus 
estejam sobre ele), não podia esperar para te conhecer. De fato, ele estará à sua 
espera no seu reservatório no Dia do Juízo. 
Em cada oração obrigatória, todos os dias, ele suplicou a Deus por você. Assegu-
rar-se de sua recompensa fazia-lhe feliz. E em mais de uma ocasião, ele pediu a 
Deus para que tornasse a religião fácil para você. 
Sempre preocupando-se por seu bem-estar, o Profeta (que a paz e as bençãos de 
Deus estejam sobre ele) guardou a sua súplica garantida para o Dia do Juízo, para 
fazê-la em seu favor.

A única forma de amar alguém é conhecê-lo. Encorajamos você a ler mais sobre a 
sua vida e os seus sacrifícios. Assim, o seu amor por ele aumentará. 

O Profeta Muhammad (que a paz e as bençãos de Deus estejam sobre ele) disse: 
“Aqueles da minha nação com o amor mais forte por mim, são as pessoas que 
virão depos de mim. Alguns deles dariam a sua família e a sua riqueza apenas para 
me ver”. Para além disso, disse: “Quem me ama, estará comigo no Paraíso”.


