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A virtude da consolação no Alcorão Sagrado 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado: " E, em verdade, 

sabemos que teu peito se constrange com o que dizem• Então, glorifica, com louvor, a teu 

Senhor e sê dos que se prostemam• E adora teu Senhor, até chegar-te a certeza ." Eu  

testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. 

Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram 

com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento. 

Após: 

É bem sabido que a virtude de confortar alguém é um dos valores mais nobres e faz parte da 

moral humana geral que o homem deve colocar em prática para ajudar os outros a superar 

sua dor e tristeza.  Ao contemplar o Nobre Alcorão, você perceberá que Allah deu atenção e 

interesse especial ao valor de confortar alguém.  Então Allah, Louvado seja Ele, assumiu a 

responsabilidade de confortar Seus Mensageiros e Profetas, crentes e os outros homens que 

Ele escolheu. Aqui está nosso Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam 

com ele, por exemplo, quando seu povo rejeitou sua mensagem e lhe causou múltiplos danos, 

Allah, Todo Poderoso, deu-lhe conforto com as seguintes palavras do Alcorão Sagrado: " E 

pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, pois estás diante de Nossos olhos." Ou seja, 

seja paciente com as ordens prescritas por Allah a respeito de sua missão e do que você sofre 

nas mãos de seu povo, já que o mantemos no centro de nosso olhar; nós te vemos, nós te 

protegemos, nós te cercamos, e nós te guardamos. 

Da mesma forma, quando o Profeta, a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ele ficou 

triste com a rejeição de seu povo e negando o chamado divino de Allah, Allah, Louvado seja 

Ele, deu-lhe conforto com os seguintes versos do Alcorão: " E, talvez, Muhammad, te mates 

de pesar, após a partida deles se não crêem nesta Mensagem. E também Allah ( Todo 

Poderoso ) dizendo: " Talvez te consume de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes." 

Assim, esses versículos foram revelados a fim de confortar e consolar ao nosso Profeta 

Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. 

Da mesma forma, Allah, Louvado seja Ele, o confortou no próximo versículo para não se 

sobrecarregar mais do que ele pode suportar e disse: " a ti te impende, apenas, a transmissão 

da Mensagem,e a Nós Nos impende o ajuste de contas." E também Allah ( Todo Poderoso ) 

dizendo: " Não és, sobre eles, dono absoluto." Ou seja, não se sobrecarregue muito, você não 

tem que fazer mais do que transmitir e explicar claramente a mensagem, enquanto os 

resultados são da própria responsabilidade de Allah, guie quem ele quiser no Seu caminho 

reto. Bem, Allah ( Todo Poderoso ) dizendo : " Por certo, tu, Muhammad, não podes guiar a 

quem quer que ames mas Allah guia a quem quer. E Ele é bem Sabedor dos que são guiados." 

Além disso, o contemplador do Alcorão Sagrado vê a consolação de Allah (Poderoso e 

Majestoso) pela mãe de Moisés (que a paz esteja com ele), quando ela recebeu a ordem de 

jogar seu filho (que a paz esteja com ele) no mar. Então o coração dela partiu de medo por 

ele, então Allah ( Todo Poderoso) a consolou e confortá-la, onde Allah  (Todo-Poderoso) 

dizendo: " E inspiramos à mãe de Moisés: "Amamenta-o. E, quando temeres por ele, lança-
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o na onda, e não temas, e não te entristeças. Por certo, devolver-to-emos e fá-lo-emos dos 

Mensageiros." Allah o devolveu para confortá-la, então Allah  Todo-Poderoso dizendo: " 

Assim, devolvemo-lo a sua mãe, para que se lhe refrescassem os olhos de alegria e para que 

ela não se entristecesse e soubesse que a promessa de Allah é verdadeira; mas a maioria 

deles não sabe." 

Além disso, nossa senhora Maria, que a paz esteja com ele, a mãe de Jesus, recebeu 

consolação de Allah,  Todo Poderoso, quando a situação atingiu o seu clímax e disse: assim 

como foi narrado no Sagrado Alcorão: "Quem dera houvesse morrido antes disto, e fosse 

insignificante objeto esquecido!" O Allah Todo-Poderoso ordenou um anjo para chamá-la 

para confortá-la , onde Allah ( Todo-Poderoso) dizendo : " Então, abaixo dela, uma voz 

chamou-a: "Não te entristeças! Com efeito, teu Senhor fez correr, abaixo de ti, um regato• 

"E move, em tua direção, o tronco da tamareira, ela fará cair, sobre ti, tâmaras maduras, 

frescas• "Então, come e bebe e refresca de alegria teus olhos." 

********** 

Eu digo isso e peço o perdão de Allah para mim e para vocês. 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo dos 

Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

As formas da consolação são muitas, incluindo: consolar com dinheiro, consolar com 

conselho, consolar com compartilhamento emocional, consolar com súplica. E o nobre 

Alcorão mencionou para nós a consolação do homem justo ao nosso mestre Musa (que a paz 

esteja com ele) quando ele saiu com medo de seu povo, e narrou a ele o que Faraó tinha feito 

com ele, então ele o confortou dizendo: "Nada temas! Salvaste -te do povo injusto." O 

Alcorão Sagrado também mencionou para nós a consolação dos anjos (que a paz esteja com 

eles) ao nosso mestre Lot (que a paz esteja com ele) quando ele estava com medo de seu 

povo, os anjos dizendo-lhe: "Não temas, e não te entristeças. Por certo, salvar-te-emos e a 

tua família." 

Nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) exortou-nos a sermos 

caracterizados por este nobre valor, pois ele (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele) dizendo: "Aquele que tem uma montaria extra deve emprestá-la ao que não tem, e aquele 

que tem comida extra deve dá-la àquele que não tem." E também ( que a paz e as bênçãos de 

Allah estejam com ele) dizendo: " Se alguém deseja que Allah o salve das ansiedades do dia 

da ressurreição, ele deve dar mais tempo ao devedor que passa por dificuldades, ou para 

pagar sua dívida.” E também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " 

Allah ajuda Seu servo, contanto que o servo ajude seu irmão. ” 

Quando o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) chegou em 

Al-Madinah, os emigrantes vieram até ele e disse: “Ó Mensageiro de Allah, nunca vimos 

pessoas mais generosas quando têm os meios e mais dispostas a ajudar quando têm um pouco 

mais entre as pessoas entre as quais nos estabelecemos. Eles significam o Ansar (que Allah 

esteja satisfeito com eles). O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

também elogiou os Ash'aris por terem esta virtude quando disse: " Quando o povo da tribo 

Ash`ari ficava sem comida durante as batalhas sagradas, ou a comida de suas famílias em 

Medina ficava escassa, eles coletavam todos os alimentos restantes em um lençol e depois os 



distribuíam  entre si igualmente medindo-o com uma tigela. Então, essas pessoas são de mim 

e eu sou delas. " 

Finalmente, precisamos ser caracterizados por essa virtude entre nós;  Para que o espírito de 

fraternidade se espalhe, as relações na sociedade se fortaleçam e entre elas a intimidade e o 

amor prevaleçam entre nós. 

Ó Allah!  junte nossos corações e estabeleça uma reforma entre nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


