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A paz com a alma e com o universo 

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

à Morada da paz e guia, a quem quer, à senda reta." 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: 

A paz é um valor humano nobre que nossa verdadeira religião deseja estabelecer, pois nossa 

religião é uma religião de paz, e nosso Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com 

ele ) é um profeta de paz, e nossa saudação neste mundo é  paz, e o paraíso é a morada da 

paz, e a saudação do povo do Paraíso no Paraíso é paz, e a saudação dos anjos para eles é paz, 

como Allah (Todo-Poderoso) dizendo: " Ó vós que credes! Entrai na Paz , todos vós, e não 

sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado."  E também ( Todo Poderoso 

) dizendo : " Deles é a Morada da Paz, junto de seu Senhor.  " E também ( Todo Poderoso ) 

dizendo: "  e, neles, sua saudação será: "Saiam!" Paz!" E também ( Todo Poderoso ) dizendo: 

" E os anjos entrarão junto deles, por todas as portas, dizendo; "Que a paz seja sobre vós, 

porque pacientastes! Então, que excelente final feliz da Derradeira Morada!" 

Por causa do posição e honra da paz, nosso Senhor (Todo-Poderoso) deu a Si mesmo o nome 

de paz, e Allah ( Todo Poderoso ) disse: " Ele é Allah. Não existe deus senão Ele, O Rei, O 

Puro, A Paz, O Confortador, O Predominante, O Todo Poderoso, O Transcendente, O 

Orgulhoso. Glorificado seja Allah, acima do que idolatram!" Além disso, o Profeta, que a paz 

e as bênçãos de Allah estejam com ele, costumava dizer após terminar cada oração: ( Ó Allah, 

Você é a Paz e de Você vem a paz.  Bendito sejas, ó Dono de Majestade e Generosidade.) 

Deve-se notar que a paz no Islã é um princípio total e absoluto.  O verdadeiro muçulmano 

deve ser totalmente tolerante consigo mesmo e estar em paz permanente com seus parentes, 

com seus vizinhos, com seus amigos e com todos.  A este respeito, o Profeta, que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele, dizendo :  "O muçulmano é aquele de cuja língua e mãos 

as pessoas estão seguras". E também ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) 

dizendo:" Por Allah, ele não acredita! Por Allah, ele não acredita! Por Allah, ele não acredita!"  

Foi dito: "Quem é aquele, ó Mensageiro de Allah (que a paz e às bênçãos de Allah estejam 

com ele )?"  Ele disse: "Aquela pessoa cujo vizinho não se sente a salvo de sua maldade." E 

quando "O Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele , foi perguntado,sobre 

uma certa mulher ora à noite, jejua de dia, mas ela machuca seus vizinhos com sua língua. '  O 

Mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: 'Não há bem 

nela. Ela é uma das pessoas do Fogo." 

Portanto, a paz é construída com base na transparência e na clareza e permanece sujeita a 

condições específicas. Entre os quais se destaca o fato de sermos sinceros em nossos tratos 

com os outros. A este respeito, o Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, 

dizendo:  "O pior de toda a humanidade é aquele que tem duplo rosto, que vem a algumas 

pessoas com um rosto e a outras, com outro rosto." 
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Da mesma forma, para estabelecer esta virtude, o homem deve ser misericordioso, amável, 

amoroso, gentil e deve desejar o bem a todo o mundo.  Por esta razão, Nosso Profeta, que a 

paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, dizendo: " Nenhum de vocês acredita até que ele 

ame para seu irmão o que ele ama para si mesmo. " E também nosso profeta ( que a paz e às 

bênçãos de Allah estejam com ele ) dizendo: " Algumas pessoas abrem a porta para o bem e 

fecham a porta para o mal, e algumas pessoas abrem a porta para o mal e fecham a porta 

para o bem.  Boas notícias para aqueles em cujas mãos Allah colocou as chaves do bem, e ai 

daqueles em cujas mãos Allah colocou as chaves do mal. " 

Entre as condições e requisitos que ajudam a estabelecer a paz se reflete na crença de cada 

um de nós nos direitos dos outros a ter uma vida digna, segura e estável.  Bem, Allah, Todo 

Poderoso, criou os homens para serem diferentes uns dos outros.  Neste caso, Allah ( Todo 

Poderoso ) dizendo : " E, se teu Senhor quisesse, todos os que estão na terra, juntos, creriam. 

Então,compelirás tu os homens, até que sejam crentes?  Por isso, cada um de nós deve levar 

em conta as características comuns e as diferenças humanas sobre as quais todas as leis 

celestiais concordam que ao cumpri-las prevalece a tranquilidade, a estabilidade, a paz 

individual e coletiva entre todos os membros da comunidade. 

********** 

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. 

Assim, o muçulmano vive em paz com todo o universo.  Não faz mal a um animal, nem destrói 

uma planta, nem destrói uma árvore ou um fruto.  Pelo contrário, é positivo e ativo.  Deseje o 

bem para os outros e colabore para a construção e evite a corrupção e sabotagem.  Nosso 

profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, sempre lançou as raízes dessa paz 

universal.  Para isso, ele foi enviado como uma misericórdia para toda a humanidade.  Assim 

como, Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " E não te enviamos senão como misericórdia para os 

mundos." Quando o mensageiro de Allah ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) 

entrou no jardim de um homem dos Ansar.  De repente, quando um Camelo viu o Profeta (que 

a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ), ele chorou ternamente e seus olhos fluíram.  O 

Profeta ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) veio a ele e limpou sua cabeça.  

Por isso, ficou em silêncio.  Ele então disse “Quem é o dono deste Camelo?  De quem é esse 

camelo?  Um jovem de Ansar veio e disse: "Este é meu, Mensageiro de Allah (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele )."  Ele disse: "Não tema Allah sobre este animal  que Allah 

deu em sua posse.  Reclamou para mim que você o mantém com fome e carrega 

pesadamente, o que o cansa. ” 

Concluindo, não há dúvida de que o fato de o homem viver em paz consigo mesmo, com sua 

família, com seus vizinhos, com seus companheiros, com seus amigos, com a sociedade, bem 

como com o Todo o universo é um sensação que vale muito a pena e representa um direito 

humano fundamental de viver com dignidade. 

Pedimos a Allah que nos inclua entre os habitantes da paz e nos conceda o paraíso que é a 

Morada da paz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


