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A orientação do Mensageiro Muhammad nos 
mostra que as últimas dez noites do Ramadã 
têm um lugar especial na nossa fé, o Islã. O 
mês do Ramadã em geral é um mês virtuoso 
com grande potencial para muitas 
recompensas. As últimas dez noites 
aumentam essas oportunidades múltiplas. 
As últimas dez noites são principalmente 
virtuosas devido a uma delas ser a Noite de 
Status Especial e Virtude. Deus diz no 
Alcorão: "Nós o enviamos na Noite da Virtude 
Especial. O que vai te explicar o que é aquela 
Noite de Virtude Especial? A Noite da Virtude 
Especial é melhor do que mil meses; naquela 
noite, os anjos e o Espírito (o Anjo Gabriel) 
descem várias vezes com a permissão de seu 
Senhor em todas as tarefas; proteção 
durante toda aquela noite até o amanhecer."

 1UM GUIA PARA MINHAS ÚLTIMAS DEZ NOITES



O que mostra ainda quanta ênfase o 
Mensageiro Muhammad e seus discípulos 
colocaram nessas dez noites é a narração 
que descreve a rotina do Mensageiro 
Muhammad durante essas noites. Ele é 
descrito como alguém que "apertava o cinto" 
(uma expressão que significa estar muito 
interessado em devoção), passando a noite 
em vigília e adoração e incentivando a sua 
família a fazer o mesmo. "Apertar o cinto" 
simboliza o esforço extra e a seriedade com 
que o Mensageiro Muhammad se aproximou 
dessas dez noites. Ele também despertava 
sua família durante essas noites, algo que ele 
normalmente não faria.

O Mensageiro Muhammad se isolava na 
mesquita como um retiro para essas dez 
noites para garantir que ele passasse todo o 
seu tempo em devoção e adoração. Seus 
companheiros faziam o mesmo e, após sua 
morte, suas esposas continuariam essa 
prática. Até hoje, muitos muçulmanos em 
todo o mundo passam essas dez noites do 
Ramadã em reclusão em mesquitas.
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Uma noite melhor do que mil meses é mais de 
83 anos de adoração e recompensa em uma 
só noite. Deus revelou um capítulo inteiro no 
Alcorão para mostrar o significado desta 
Noite Especial. Os melhores atos de 
adoração a serem realizados nessas noites 
são aqueles que giram diretamente em torno 
do Alcorão e da lembrança de Deus. O Salah 
(a oração) é uma das melhores ações para se 
apresentar durante essas noites. O 
Mensageiro Muhammad nos informou que 
quem passar as noites em Salah extra 
durante o Ramadã com convicção e buscando 
a recompensa de Allah, será perdoado por 
seus pecados.
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O Mensageiro Muhammad passava grande 
parte de suas noites em Salah. Você pode 
rezar quantas unidades de dois que quiser. 
Não há limite para as unidades que se pode 
executar. Salah é um ato de adoração que 
inclui dentro de si muitas outras ações 
virtuosas. É recomendado porque também 
consiste em leitura, lembranças e súplicas do 
Alcorão. Você pode prolongar sua reverência 
e louvor e agradecer a Deus por isso. Você 
pode invocar Deus e suplicar a Ele nessas 
posições, pedindo todas as suas 
necessidades, tanto mundanas quanto para a 
outra vida.
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Ler o Alcorão também é extremamente 
gratificante. O Alcorão foi revelado na Noite 
de Status Especial e Virtude e, portanto, ler o 
máximo que puder é altamente recomendado. 
Os primeiros muçulmanos se concentravam 
no Alcorão no Ramadã e tentavam completar 
a sua leitura o maior número de vezes 
possível. Cada palavra do Alcorão vale dez 
boas ações. Você pode misturar sua leitura 
do Alcorão com outras formas de estudo do 
Alcorão. Por exemplo, você pode ouvir a 
recitação, ler a tradução, ouvir palestras 
sobre o Alcorão e seu estudo, e ler a 
explicação de certas passagens e capítulos.
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É importante tentar entender o Alcorão, bem 
como lê-lo em árabe. Em particular, as 
passagens e capítulos que você lê com mais 
frequência, como o capítulo de abertura e os 
capítulos menores no final do Alcorão, são 
bons para estudar. Ler a tradução, estudar a 
explicação desses capítulos, ouvir palestras 
sobre eles e ler livros sobre eles será muito 
útil para você, tanto durante Salah quanto 
fora deles. Você também pode ouvir a 
recitação do Alcorão no YouTube ou 
transmitindo o áudio. Você pode acompanhar 
sua própria cópia do Alcorão ou 
simplesmente ouvi-lo enquanto descansa.
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Entre a leitura noturna de Salah e Alcorão, 
lembre-se de Deus com expressões gerais de 
glorificação. Por exemplo, louve a Deus 
dizendo: 'Alhamdulillah' [Todo louvor, glória e 
agradecimento são por Deus], 'Subhan Allah' 
[Deus é perfeito e livre de falhas e 
deficiências], 'Allahu Akbar' [Deus é maior do 
que tudo e todos], 'La ilaha illa Allah' [Não 
existe outro Deus a não ser Allah]. Essas e 
outras declarações de glorificação de Deus 
são fáceis de ler enquanto estão sentados e 
descansando entre Salah e a leitura do 
Alcorão. Você também pode usar um pouco 
do seu tempo para fazer súplicas e rezar. Isso 
pode ser feito em qualquer idioma e a 
qualquer momento.
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Você pode descansar conforme necessário e 
pausar a sua adoração para comer e beber. 
Você pode ler outros livros islâmicos, se 
desejar. O objetivo é se envolver em adoração 
durante toda a noite o máximo que puder e da 
melhor maneira possível. Lembre-se de que o 
Mensageiro Muhammad disse que quem 
passar a Noite de Status Especial e Virtude 
em oração, tendo a verdadeira fé e esperando 
a recompensa de Deus, terá todos os seus 
pecados perdoados.
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Laylat Al Qur é melhor que
 1000 meses


