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O 'RAMADÃO SOLITÁRIO':
5 coisas vão mudar no Ramadão 2020 / 1441,
por causa do coronavírus
Coord. e adaptado 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.
Ramadan 2020 /1441: O mundo está a passar por um
bloqueio global, e a duração dessa situação ainda é
incerta. Por conseguinte, os Muçulmanos de todo o
Mundo devem estar preparados para observar um
mês diferente do Ramadão, este ano, que se iniciará
no dia 24 de Abril.

Conteúdos a ter em conta:
1. As orações e o bloqueio;
2. Não haverá i´tikaf (retiro espiritual dos últimos dez
dias do Ramadão) dentro das Mesquitas, durante o
Ramadão de 2020 /1441;
3. Não haverá encontros sociais;
4. 27ª. Noite de Ramadão;
5. As orações de Tarawih.

Como as Mesquitas são mantidas fechadas, as
pessoas não poderão seguir o itikaf nas suas Mesquitas
locais.

3. Não haverá encontros sociais:
Além disso, as pessoas não poderão ter reuniões e
comer com os seus amigos e conhecidos. As compras
do Eid (Festa do fim de Ramadão) também serão
impactadas. Não poderemos encontrar com os nossos
familiares depois de assistir a visibilidade da lua, para
felicitá-los sobre o Ramadão, senão através do telefone...

4. 27ª. Noite de Ramadão:
A 27ª. Noite de Ramadão, que é a noite das bênçãos,
também não será tão regular quanto era. No meio deste
bloqueio para permanecer socialmente distante, uns dos
outros, os sermões em casa ou nas Mesquitas não
serão possíveis.

5. As orações de Tarawih:

1. As orações e bloqueio:
Este ano, os Muçulmanos serão impedidos de orar nas
Mesquitas. As orações em congregação são proibidas
mesmo nos países do Golfo, pois as reuniões de
pessoas são estritamente proibidas nos dias de hoje.
Reflexões Islâmicas - nº. 402 - www.islao.pt

2. Não haverá i'tikaf dentro das Mesquitas
durante o Ramadão de 2020/1441:

Em relação as orações de Tarawih, nas noites de
Ramadão, em congregação, também não serão seguidas nas Mesquitas.
Desse modo, também podemos concluir que, igualmente, observaremos um dia diferente do Eid, este ano.
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A pandemia viral contagiosa mudou as nossas vidas em
todos os aspectos que não se podem prever no futuro.
Devemos estar preparados para os imprevisíveis, pois
actualmente não há cura e medicamentos para o
coronavírus.
No meio desta crise global de corona, apenas pensar
na palavra Ramadão deixa-me triste. Este ano, também,
in sha Allah, a lua crescente sorrirá, timidamente, e dará
início ao mês, e provavelmente desfrutaremos de Iftars
(quebras diárias do jejum) com as nossas famílias
conversando em torno da mesa, mas quão profundamente sentiremos falta dos Iftars comunais e depois
da reunião e oração nas Mesquitas, com o objectivo de
ouvir uma ou mais recitações completas do Alcorão com
a Ummah se unindo, na oferta de súplicas (du'aas)
especiais!
Já grande parte do Mundo Muçulmano está em letargia, com o encerramento da maioria das Mesquitas,
incluindo as 2 mais sagradas da Terra - Masjidul Haram
(em Meca) e Masjid ul Nabawi (em Medina) - desde as
últimas 5 semanas ou mais. As orações diárias e
semanais de Jumu'ah (Sexta-Feira) foram suspensas
e agora estamos a ter que enfrentar um Ramadão sem
Tarawih, Qiyaam ul Layl e talvez até Eid, com os
Mu'azimes chamando a cada oração, "Assalatu Fi
Buyutikum" (Rezai em vossas casas)!
Embora as razões para Adhan (o Chamamento para a
Oração) abreviado, e o cancelamento das orações
diárias / semanais da comunidade que estão sendo executadas, hoje em todo o mundo, sejam completamente
legítimos e necessários nesta situação, é preocupante
o encerramento real e indefinido das Mesquitas em
todo o mundo. De facto, eis o que realmente estamos
perdendo, cada vez que perdemos uma oração na
Mesquita:
* A oportunidade de apagar os nossos pecados,
caminhando para a Mesquita em estado de wudu
(ablução).
* A recompensa de caminhar até a Mesquita em
estado de ablução (wudu) e ganhar uma recompensa,
tambémm por cada passo que damos.
* A oportunidade de fazer súplica (dua'a) para trazer
luz sobre nós mesmos, ter as portas de Sua misericórdia
abertas para nós e pedir as Suas abundantes bênçãos
sobre nós, enquanto caminhamos para entrar e sair de
Sua casa.
* A oportunidade de fazer dua'as aceites entre o Adhan
e o Iqamah.
* A oportunidade de rezar as orações Nafl (facultativas)
na Mesquita, após o Adhan e antes do Iqamah
* As recompensas das orações em Jam'aah (em
congregação) - com recompensa de 25 a 27 vezes mais
do que em orações individuais em casa ou noutro sítio!
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* A oportunidade e a recompensa de trocar, pessoalmente, salames (cumprimentos) cara a cara com os
nossos vizinhos.
* A oportunidade semanal de encontro com os nossos
irmãos e irmãs da Ummah em geral.
* A oportunidade e a recompensa de conhecer e cumprimentar muitos vizinhos e amigos, como é comum no
Ramadão, já que só vemos muitos deles, anualmente,
durante as orações de Tarawih!
* A oportunidade de participar na suplicação congregacional e istighfar.
* A oportunidade de estar na companhia abençoada de
anjos, enquanto ganhamos conhecimento nos Halaqas
pós-Salah (Oração).
* A oportunidade de os anjos orarem por nós,
enquanto permanecemos na Mesquita.
Como é correctamente dito, "só percebemos o valor
de uma coisa, quando ela é perdida". Irmãos e irmãs,
alguma vez pensamos em quantas recompensas ganhamos quando assistimos apenas a uma única oração em
Jama'ah (congregação)? E, agora, quantas dessas recompensas gratuitas estão em jogo com a suspensão completa dessas orações ?? !! Estamos todos
cientes da barakah em participar de orações regulares
na Mesquita, mas tendo em mente a recompensa múltipla por cada boa acção no Ramadão, é comovente
saber o que podemos estar perdendo!
Que pensamento fantástico de continuar motivado a
realizar actos de adoração em dias difíceis!
Portanto, eis o que eu pesquisei e criei para evitar
perder essas recompensas:
Começar uma Halaqah familiar - Os Halaqahs
familiares são uma óptima maneira de envolver todas as
idades, incluindo idosos e jovens, num círculo de
aprendizagem. Agora, com o Ramadão, um mês inteiro
de busca de conhecimento, agindo de acordo com o que
aprendemos e jejuando correctamente, com a intenção
correcta de sermos abundantemente recompensados, é
motivação suficiente para nos reunirmos e iniciarmos os Halaqahs diários! E que melhor maneira de os
anjos abaixarem as suas asas sobre nós, como buscadores de conhecimento, e orarem por nós!
Instituir orações congregacionais a tempo com os
nossos familiares - Orar a tempo é uma das melhores
acções que podemos fazer. Os eruditos sustentam que o
menor número de pessoas que conta para a oração
em congregação, exceptuando a oração de Jumu'ah, é
2 pessoas: o Imame e a pessoa que está orando atrás
dele, que deve ficar à sua direita. Até o Jumu'ah é válido
se houver 3 ou mais pessoas orando em congregação.
(Fonte: Islamqa.info).
Fazer as orações de Tarawih de Ramadão (se possível, em congregação) - este é um momento fantástico
para introduzir os nossos familiares a uma oração da
Sunnah que foi feita pelo Profeta (que a paz esteja com
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ele) individualmente e em congregação e, para lembrar a
nós mesmos, que o Profeta ( que a paz esteja com ele)
nos ensinou que quem faz a oração nocturna no Ramadão, por sinceridade e buscando a respectiva recompensa, será perdoado por todos os seus pecados
anteriores.
De facto, é uma piedade para nós que ele (que a paz
esteja com ele) não obrigou essas orações a serem
feitas na Mesquita. Ao orarmos, nós ainda podemos
ouvir a recitação do Alcorão e participar de du'aa comunal como na Mesquita.
Fazer muitos dua'as juntos como família - essa é outra
óptima maneira de fazer com que os anjos façam dua'a
para que sejamos abençoados, com as mesmas coisas
pelas quais fazemos dua'a, para toda a Ummah.

difíceis, da mesma maneira. Portanto, vamos definir
boas intenções e agir de acordo com elas, fazendo boas
acções o máximo e sempre que pudermos em nossos
bons tempos, de modo a continuar colhendo as recompensas durante os nossos dias difíceis.
Vamos usar esse "Ramadão Solitário" para concentrarmo-nos em aperfeiçoar o nosso jejum e implementar as suas lições e bênçãos, ao longo de nossas
vidas nos próximos anos. Lembremo-nos de que o
Islão é um modo de vida, moderno e inteligente, que
leva em consideração todas as situações e circunstâncias que possam afectar a humanidade, com uma
solução para enfrentá-lo de maneira eficaz.
Que Allah (SWT) nos guie, nos perdoe e nos
mantenha a todos nós firmes no Seu Din. Aamin! ■

Lembrar de usar dua'as e dhikr mais poderosos para
obter o máximo de recompensa e efeito (consulte o livro Quem não pretender continuar a receber estas reflexões, por favor dê
essa indicação e retirarei o respectivo endereço desta lista.
Hisnul Muslim)! Embora isso possa ser feito durante
Obrigado. Wassalam (Paz). - M. Yiossuf Adamgy
todo o ano e em diferentes momentos do dia, o melhor
Director da Revista Islâmica Portuguesa AL FURQÁN
momento seria antes de quebrar o jejum, pois du'aa da
pessoa em jejum nunca é rejeitado!
Usar a quarentena é, na verdade, o tempo do Alcorão
- assim como essa frase é tendência nos dias de hoje,
passemos a ler / memorizar / aperfeiçoar a recitação do
nosso Nobre Livro, um acto que sempre aumentamos várias vezes no Ramadão. Este ano, vamos usar
esta quarentena para reflectir sobre as suas palavras de
ouro e procurar, activamente, aplicar a sua sabedoria e
ensinamentos eternos, sendo recompensados 10 vezes
mais por cada letra recitada (durante o Ramadão).

LIVROS SUGERIDOS

Aumentar o envio de Salawat sobre o Profeta Muhammad (saw) - Um salat sobre Profeta (saw) dá 10
bênçãos sobre nós mesmos e, por meio desse simples
acto, também podemos esperar aumento da recompensa e eliminação dos pecados, conforme mencionado
no Hadith. Além disso, o nosso salam o alcança de
onde quer que possamos enviá-lo, e sempre seremos
recompensados por isso. Que óptima maneira de
ganhar recompensa!
Conectar-se de forma criativa - a pandemia de
coronavírus nos distanciou social e severamente. Que
tempo melhor do que actualizar essas amizades / relacionamentos on-line e deixar uma linha para perguntar
sobre os outros! Também poderíamos usar outras
formas de não contacto para conectar-se com vizinhos
e amigos, telefonando / conversando com eles nas
redes sociais e, de vez em quando, surpreendendo-os
com um delicioso prato de Iftar à sua porta!
Finalmente, vale a pena lembrar o Sahih Hadith, que
declara que os actos de adoração em tempos de
dificuldade / doença / viagem são recompensados de
maneira semelhante à de quando são feitos em casa,
em momentos de boa saúde e facilidade. Também
podemos esperar que Allah (SWT), na Sua infinita
misericórdia e generosidade, continue a recompensar,
totalmente, as pessoas que frequentavam regularmente
as orações diárias na Mesquita antes desses tempos
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