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Festa do Sacrifício — Dia de Eid-Al-Adha: 
obediência de Abraão (a.s. = paz esteja com ele) 

Por: M. Yiossuf Adamgy 
 

O novo livro de Rabbi Maller: "Judaísmo e Islão como monoteísmos sinérgicos: reflexões de um rabino reformista 

sobre a profunda conexão entre o Islão e o Judaísmo", agora pode ser encontrado na AMAZON por US $ 15. 

  

 
 
Prezados Irmãos,  

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

kum", (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.  

 

Hoje é o Eid Al Adha, uma das duas festividades 

islâmicas.  

O Eid Al Adha marca o fim do Hajj, a Peregrinação 

a Meca (ár. Makkah), e acontece no décimo dia do 

último mês do calendário islâmico, o Zul-al-Hijjah. 

 

Na ocasião de Eid Al Adha, a AL FURQÁN saúda 

aos muçulmanos de todo o mundo e  dá os parabéns 

a todos os peregrinos que recentemente realizaram o 

Hajj, cumprindo assim um princípio central da fé 

islâmica. 

Hajj é uma poderosa manifestação de como milhões 

de pessoas, de diferentes países e culturas, se 

reúnem em oração, meditação e devoção. 

O Eid Al Adha é celebrado em memória de Ibrahim 

(a.s.) [Abrãao] que teria aceito sacrificar o seu único 

filho Ismael (a.s.), segundo uma ordem de Deus.  
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A história é, mais ou menos, assim: 

Ibrahim (a.s). conversou com Deus, num sonho, e 

Deus disse à Ibrahim para sacrificar aquilo que lhe 

era mais precioso e amado; e para Ibrahim (a.s.) 

era seu filho, Ismail. Ibrahim então comunicou ao seu 

filho a vontade de Deus, e este concordou com o 

sacrifício. Ambos partiram para Mina, cidade perto de 

Makkah, onde Ismail morreria. Pelo caminho, Ibrahim 

(a.s.) foi tentado pelo Shaytan (Satanás), que lhe 

disse para desobedecer a Deus. Mas Ibrahim (a.s.) 

ignorou a tentação, colocou uma venda em seus 

olhos para não ver o que mais lhe fazia sofrer, e 

cortou a garganta de seu filho. Quando Ibrahim (a.s.) 

retirou a venda, reparou que Deus (através do anjo) 

mandou colocar ao lado do seu filho um carneiro, que 

foi morto em vez de Ismail (a.s.).  

A festa de Eid Al Adha pode durar até 4 dias, isso 

em países islâmicos; em países como Portugal, a 

festa dura 1 dia apenas. No primeiro dia, homens, 

mulheres e crianças vestem as melhores roupas que 

possuem e realizam a salat (a oração) numa grande 

congregação. 

Todos os muçulmanos que possuem recursos 

económicos devem sacrificar carneiros, camelos, 

bodes, cabras e vacas, em forma de relembrar o 

acontecimento. É condição obrigatória que o animal 

seja macho, adulto e saudável. A carne deste animal 

deve ser distribuída por familiares, vizinhos, amigos e 

pobres. 

Faz também parte no dia de Eid Al Adha visitar 

amigos e família que, as vezes, não não damos a  

devida importância. 

Feliz Eid Al Adha a todos! ■  

 

__________ 

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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