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Prezados Irmãos,  

 
Saúdo-vos com a saudação do Islão, "Assalam alaikum", 

(que a Paz esteja convosco), que representa o sincero 
esforço dos crentes por estender o amor e a tolerância 
entre as pessoas, seja qual for o seu idioma, crença ou 
sociedade. 

A Al Furqán, órgão para estudo e divulgação do 

Islão em Portugal SAÚDA toda a comunidade em 

geral e a comunidade islâmica de Portugal, em parti-

cular, ao começar a passar nas últimas 10 noites do 

abençoado mês de Ramdão. 

O mês do Ramadão é uma grande oportunidade para 

o servo virtuoso de Deus (ár. Allah) que quer se 

beneficiar e tornar o seu tempo frutífero. Estamos no 

maior mês do ano, entre as melhores e maiores noites 

de todas as noites do período e, entre estas noites, há 

uma noite que é "melhor que mil meses" (A Noite do 

Decreto). 

 Oramos a Allah (o Altíssimo) para aceitar o nosso 

jejum, as orações e todas as nosas boas obras. 

Allah diz: 

«Ó crentes! Está-vos prescrito o jejum, tal como foi 

prescrito aos vossos antepassados, para serdes pie-

dosos. Jejuareis determinados dias; porém, quem de 

vós não cumprir o jejum, por achar-se enfermo ou 

em viagem, jejuará, depois, o mesmo número de 

dias. Mas quem, só à custa de muito sacrifício, com-

segue cumpri-lo, vier a quebrá-lo, redimir-se-á, ali-

mentando um necessitado; porém, quem se empe-

nhar em fazer além do que for obrigatório, será me-

lhor. Mas, se jejuardes, será preferível para vós, se 

quereis sabê-lo. O mês de Ramadão foi o mês em 

que foi revelado o Alcorão, como orientação para a 

humanidade e como evidência de orientação e dis-

http://www.alfurqan.pt/
mailto:alfurqan2011@gmail.com
mailto:alfurqan04@yahoo.com
mailto:alfurqan2011@gmail.com
http://www.islao.pt/
http://www.alfurqan.pt/


Reflexões Islâmicas - nº. 295 - www.islao.pt /www.alfurqan.pt — alfurqan2011@gmail.com — tlm. 96 545 96 46  
 

LEITURA SUGERIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coordenado por: M. Yiossuf M. Adamgy 

Páginas: 32 — Formato: 15,5 x 21 cm 

D. L. Nº. 3017//04 — Preço com IVA: 2,50 € 

EDIÇÃO DE AL FURQÁN 
 

SINOPSE:  
 
 
Nos últimos dez dias e noites do Ramadão, 
enquanto este mês abençoado termina, há 
que beneficiar ao máximo do tempo e das 
bênçãos que ainda restam. 

 

cernimento. Por conseguinte, quem de vós presen-

ciar o novilúnio deste mês deverá jejuar; porém, 

quem se achar enfermo ou em viagem jejuará, de-

pois, o mesmo número de dias. Allah vos deseja a 

comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o nú-

mero (de dias), e glorificai a Allah por ter-vos orien-

tado, e para serdes agradecidos. E quando os Meus 

servos te perguntarem, por Mim, dize-lhes que estou 

próximo e ouvirei o rogo do suplicante, quando a 

Mim se dirigir. Que atendam o Meu apelo e que 

creiam em Mim, na esperança de serem encami-

nhados». (Alcorão, 2:183-186). 

Sobre o Ramadão: 

Allah prescreveu o jejum para os muçulmanos num 

mês especial, o abençoado mês do Ramadão, e fez dele 

o quarto pilar do Islão. Allah disse 

 O significado do jejum: 

 O jejum no Islão é uma forma de adoração a Deus, 

abstendo-se de comida e bebida, bem como sexo e 

outras coisas que anulam o jejum, desde o início do 

amanhecer até o pôr do sol, quando é feita a chamada 

para a oração (salat) do Mágrib. 

 Virtudes do mês do jejum 

 O mês do Ramadão é o nono mês lunar do calendário 

islâmico, sendo o melhor dos meses do ano; e é por isso 

que Allah o tornou especial, concedendo-lhe muitas 

virtudes, ao contrário dos outros meses. Entre essas 

virtudes estão: 

1. Que Allah o escolheu para revelar o maior dos Seus 

Livros: o Alcorão. Allah diz: "No mês de Ramadão foi 

revelado o Alcorão como orientação para a humani-

dade e como evidência de orientação e discerni-

mento." (Alcorão 2: 185). 

2. E o Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos 

de Deus estejam sobre ele): "Quando começa o 

Ramadão, as portas do Paraíso são abertas e as 

portas do Inferno estão fechadas, e o satanás está 

acorrentado" (Al Bukhari, 3103; Muslim, 1079). Allah 

preparou este tempo para adorá-Lo, obedecê-Lo e 

abandonar os maus hábitos.  

3. Para aqueles que jejuam durante o dia e realizam 

actos de adoração durante a noite, Allah perdoará as 

suas faltas anteriores. Disse o Profeta (que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam sobre ele): "Aquele que jejua 

durante o Ramadão com fé e devoção, Allah perdoa-

rá as suas faltas anteriores" (Al Bukhari, 1910, Muslim, 

760). E ele (p.e.c.e.) também disse: "Todo aquele que 

se levantar em adoração durante o Ramadão com fé 

e devoção, Allah perdoará as suas falhas anteriores" 

(Al Bukhari, 1910, Muslim, 759). 

4. Neste mês se encontra a maior das noites do ano: a 

Noite da Predestinação (Láilatu Al Qadr). “A Noite da 

Predestinação é melhor do que mil meses" (Alcorão, 

97: 3). A quem, nesta noite, realiza actos de adoração 

com fé e devoção, Allah perdoará as suas faltas 

passadas. Esta noite é uma das últimas dez noites 

ímpares do Ramadão, e ninguém sabe exactamente 

qual delas é, embora haja um consenso entre uma parte 

dos eruditos que seja a 27ª. noite. 

Ó Allah, ensina-nos o conhecimento que nos 

beneficie e nos permita alcançar a Noite do Decreto. 

Ó Allah, Tu és o Perdoador e amas perdoar. Então, 

perdoa-nos. 

_________ 

Quem não pretender continuar a receber estas reflexões, por favor 

dê essa indicação e retirarei o respectivo endereço desta lista. 

Obrigado. Wassalam (Paz). 
M. Yiossuf Adamgy 

Director da Revista Islâmica Portuguesa Al Furqán 
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A AL FURQÁN TEM O PRAZER DE O/A 

CONVIDAR PARA A 25ª. FEIRA DO  

LIVRO ISLÂMICO EM PORTUGAL, A 

REALIZAR-SE NA MESQUITA DE LISBOA 
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