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Ano Novo Islâmico de 1441 da Hégira 
 

Coord. por: M. Yiossuf Adamgy 

      

  
 

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.  

 

SAUDAÇÃO NO LIMIAR 

DO ANO NOVO MUÇULMANO: 

01.Muharram.1441 / 31.Agosto.2019 

 

Sexta-Feira, 31 de Agosto de 2019, ao pôr do sol, 

começou o Ano Novo Muçulmano, segundo o 

Calendário Islâmico (lunar), correspondente ao ano 

1441 da Hégira (emigração do Profeta Muhammad 

[s.a.w.] de Meca para Medina), que teve lugar no ano 

622 do Calendário Gregoriano (ano 1 do Calen-

dário Islâmico Hegiriano).  

Portanto, o primeiro dia do Novo Ano Islâmico se 

inicia na manhã de Sábado, 31 de Agosto de 2019. 

Muharram é um mês abençoado, é o mês da 

libertação. Os muçulmanos têm duas datas nos dias 

de hoje que ampliam os nossos corações e que 

entendemos o significado da vida. A primeira é a 

comemoração do início da HÉGIRA, a fundação de 

uma nova era na Comunidade Islâmica. O segundo é 

ASHURA, um dia importante para os muçulmanos 

que estão cientes da grandeza de Allah.  

No Ano Novo Islâmico, que começa com o primeiro 

luar de Muharram, os Muçulmanos lembram todos os 

anos como o nosso amado Profeta (s.a.w.) migrou de 

Meca com os seus companheiros para a cidade de 

Medina. Sim, o nosso Profeta foi um refugiado, um 

migrante, sofreu dificuldades e dores, mas com essa 

experiência, a comunidade que olhamos todos os 

dias, nasceu como exemplo. Uma comunidade que 

mudaria o mundo. 

E é essa lua nova - ainda fraca contra a escuridão 

da noite - que progressivamente traz asilo para o 
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migrante, liberdade para os oprimidos e gratidão para 

aqueles que já estão assentados e prosperam. É uma 

nova vida que Allah nos oferece ano após ano. Os 

muçulmanos não podem esquecer os migrantes e 

os oprimidos, porque toda a misericórdia (rahma) 

que derramamos sobre eles será devolvida por Allah, 

multiplicada por dez. 

O ano novo para os muçulmanos deve significar o 

novo compromisso e reconexão com o nosso mundo, 

com o nosso lado social e espiritual, com a justiça e 

com o bem comum.  

Portanto, o primeiro de Muharram é um período 

resiliente. Não há celebração com grandes despesas, 

nem grandes festas. Pelo contrário, é a festa do 

silêncio, da memória da generosidade de Allah, que 

nunca esquece as Suas criaturas. O muçulmano é 

alguém que ama o quotidiano e não o excepcional. 

Pouco antes da lua cheia iluminar o céu, o Dia de 

Ashura acontece. Este dia é também especial, pois é 

o dia em que a resiliência se converte em acção, por 

isso se jejua, se recorda (zikr). É também o dia em 

que o neto de nosso amado Profeta (s.a.w.), Hazrat 

Hussayn (r.a.), lutou bravamente e foi assassinado. 

Ashura é uma data que a tradição islâmica con-

templa, simbolicamente, como cósmica. É o dia 

dos Profetas. Ibn Hibban, um dos maiores sábios do 

século VIII, no seu livro al-Taqasim wa al-Anwa re-

latou que o décimo dia do mês de Muharram é o dia 

em que Deus criou os céus e a terra. Também é o dia 

em que Ele expulsou e fez regressar o Profeta Adão 

(a.s.) e que fez desembarcar o Profeta Noé (a.s.). Foi 

também o dia em que o Profeta Yussuf [José] (a.s.) 

se libertou do poço onde os seus irmãos o arrojaram 

.... Enfim, é uma data de renascimento, aceitação e 

libertação de acordo com exemplos proféticos. 

A Al Furqán, órgão para a divulgação do Islão em 

Portugal, deseja à Comunidade Muçulmana de Por-

tugal e às Comunidades Muçulmanas ao redor do 

mundo, bem como à toda Sociedade Portuguesa 

BEM-ESTAR, PAZ E FELICIDADE. 

«Ele foi Quem criou o Sol iluminador e a Lua 

reflectidora, e determinou as estações do ano, pa-

ra que saibais o número dos anos e seus côm-

putos. Deus não criou isto senão com verdade; 

Ele elucida os versículos aos sensatos». — Alco-

rão Sagrado, Sura Yunus (Jonas), 10: 5.■ 

__________ 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrinho editado pela Al Furqán 

Formato:16 × 11 cm -Págs. 32 - Preço: 2,50 c/Iva 

 

Tudo sobre “As Virtudes de Muharram”,  

o primeiro mês do calendário islâmico,  

o mês sagrado de Allah  

e do Jejum no dia de “’Achura”. 
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