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Umar bin Al-Khattab – que Allah esteja 

satisfeito com ele – relatou que o Profeta 

 :disse ملسو هيلع هللا ىلص

“Em verdade, as ações são de acordo com 

as intenções e cada pessoa terá de 

acordo com o que ele intencionou. Então 

quem quer que cuja migração tenha sido 

por Allāh e Seu Mensageiro, então sua 

migração é para Allah e o Seu 

Mensageiro. E quem quer que cuja 

migração tenha sido por ganhos 

mundanos ou por uma mulher para se 

casar com ela, então a sua migração foi 

para aquilo que ele migrou.” 

 [Al-Bukhari e Muslim] 
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Todos os anos, esperamos com carinho o próximo mês do 

Ramaḍān. Um mês para chegar mais perto do nosso Rabb! Um 

mês para refletir e ponderar sobre o Qur.ān. Um mês de aumentar 

as boas ações. Um mês de perdão. 

Ficamos encantados com as bênçãos e recompensas que este mês 

oferece e com ansiedade começamos cada Ramaḍān querendo 

que seja mais gratificante que o último! Mas, apesar de nossa 

empolgação inicial e boas intenções, quantos de nós fica aquém do 

que esperávamos alcançar? Quantos de nós completamos o mês, 

lamentando não ter feito mais ou deixamos de continuar as ações 

boas depois que o mês acaba? 

O propósito desse jornal é ajudar a nos conectar com este mês, 

bi’ithnillāh. Para nos ajudar a reconhecer e jogar fora as desculpas 

que têm nos impedido nos anos anteriores, para que possamos 

alcançar a apreciar os benefícios verdadeiros desta aproximação do 

Ramaḍān,  in shā Allāh! 

Embalado com lembretes do Qur.ān e ḥadīth, bem como conselhos 

de estudiosos retirados de fontes on-line respeitáveis, 

cuidadosamente reunidos para ajuda-lo a planejar seus objetivos e 

se preparar para derrotar suas desculpas in shā Allāh! 

 

 

 

 

Você encontrará o diário dividido em três seções: 

Parte 1: Preparação para o Ramaḍān 

Para ser completado antes do Ramaḍān começar. 

Parte 2: Diário do Ramaḍān 

Para ser completado durante o Ramaḍān 

Parte 3: Depois do Ramaḍān 

Para ser completado depois do Ramaḍān 
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É relatado de Ka’b Al-Ahbâr – que Allâh 

tenha misericórdia dele – que ele disse: 

Allâh escolheu dentre os meses, o mês de 

Ramadân; de todas as terras, Ele 

escolheu Makkah; das noites, Ele escolheu 

Laylat ul-Qadr (a Noite do Decreto); e 

escolheu os tempos das orações. Então um 

crente está sempre entre duas boas ações: 

uma que ele fez e outra que ele está 

esperando para fazer. 

[Abû Nu’aym, Hilyat Al-Awliyâ` v. 2, p. 

458.]
1 

 

 

https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/boas-acoes/
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O Mês do Ramadan Se Aproxima
2 

      Você está ciente que há somente um número de dias restantes 

antes do começo deste abençoado mês. Então este mês vai aparecer 

com seu bem prevalente, méritos nobres e bençãos sucessivas.  

     O mês do Ramaḍān está se aproximando rapidamente e sua 

chegada é muito importante para todos os muçulmanos. É algo 

querido para eles, porque eles anseiam pela sua chegada e eles 

antecipam sua chegada.  

     Eles se alegram quando chega perto deste mês e dão uns aos 

outros as boas novas quando, de fato, este mês chega, devido ao 

que eles sabem sobre este tão abençoado mês do Ramaḍān das 

qualidades maravilhosas, boas e únicas que são específicas para 

este mês, o que distingue este mês dos outros meses do ano. 

     Quem quer que Allāh, O Exaltado, honre, seu tempo prescrito é 

prolongado e seu tempo de vida é estendido para alcançar e 

encontrar este mês, então é uma benção grande para o servo 

participar com o Povo do Islām e colher os frutos desta grande 

temporada. Esta temporada de obediência, fé e devoção para o Mais 

Misericordioso.  
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Ramadan no Qur.an 

     Faça sua própria pesquisa e se conecte com o Qur.ān! Ache todas 

as ayat (versículos do Qur.ān) que discute o Ramadān e passe algum 

tempo refletindo sobre eles. Tente ler o Tafsīr com relação a essas 

ayat.  

     Depois que você completar isso, use o espaço abaixo para copiar 

algumas dessas ayat que ajudar a definir para você o Ramaḍān.  
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Ramadan nos Ahadith 

     Continue seu estudo! Traga alguns livros de aḥādīth e abra nos 

capítulos relacionados ao Ramadān. Se você não possui nenhum 

livro, você pode acha-los nos sites confiáveis no final do diário. 

     Leia os aḥādīth que estão relacionados ao Ramaḍān e use o 

espaço a seguir para copiar alguns deles que possam te ajudar a 

definir o propósito e benefícios desse mês especial. 
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É relatado que Muʿlā b. Al-Faḍl – que Allāh 

tenha misericórdia dele – disse: 

Eles (os Salaf) costumavam suplicar para 

Allāh por seis meses pedindo a Ele para 

fazê-los chegar até o mês do Ramaḍān. E 

eles costumavam suplicar por seis meses 

para que Allāh aceitasse [o jejum e 

a adoração deles no Ramaḍān]. 

Abūl-Qāsim Al-Aṣbahānī, At-Targhīb wa 

[At-Tarhīb, artigo 1761.]
3 

  

https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/os-salaf/
https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/jejum/
https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/adoracao/
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Um Mês Abençoado
4 

     Na autêntica Sunnah é relatado que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص costumava dar 

às boas novas ao seus Companheiros na chegada deste mês. Foi 

narrado que o Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص diria aos seus companheiros: 

“O Ramaḍān chegou a vocês, um mês abençoado no qual Allāh nos 

obrigou a jejuar.  Neste mês os portões do Paraíso estão abertos e 

os portões do Inferno estão fechadas e os demônios estão 

acorrentados. Há uma noite neste mês no qual e melhor do que mil 

meses. Aquele que é privado da sua bondade é verdadeiramente 

privado.” [Coletado por Ahmad (nº 7148] 

    “O Ramaḍān chegou a vocês” significando que essas são boas 

novas para você e felicitações. E é novidade sobre uma questão 

grandiosa a qual se materializou para você e isto é que o mês do 

Ramaḍān chegou para você enquanto você está em boa saúde, em 

estado de bem-estar e é abençoado com fé, paz e o Islām. 

     Este é o mês do Ramaḍān que chegou para você e é um grande 

período para se voltar para Allāh, prestar contas a si mesmo, fazer 

atos de obediência para Allāh e se afastar daquelas coisas que Allāh 

fez proibidas. 

     Este dito compreende as palavras que movem o coração a um 

senso de valor, posição e nível elevado deste mês. Então apronte-se 

e prepare-se para sua chegada e encontre isso com a melhor 

recepção e hospede isso com a melhor forma de hospitalidade.  

     As pessoas dão umas as outras as boas-novas da sua chegada 

ou a chegada de eventos importantes e significantes para, assim, 

poderem se preparar para eles.  

     O mês do Ramaḍān é um estimado hóspede e um visitante 

respeitável para a alma de todo crente. Todo crente se alegre com o 

deleite sentido com a chegada deste mais nobre dos hóspedes e o 

mais nobre dos visitantes. 

     Imagine um homem generoso que saboreia, dá, gasta e é 

benevolente quando um hóspede estimado visita, cuja alta reputação 

e elevada posição. 
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     Como ele receberia um hóspede desta posição? Quão deleitado 

ele estaria na sua presença? Quão hospitaleiro ele receberia alguém 

como isto? 

     Seu  ملسو هيلع هللا ىلص dito: “O Ramaḍān chegou para vocês.” Significando 

preparem-se para hospedar este nobre hóspede e preparem-se par 

dar boas-vindas a ele com a melhor hospitalidade e cumprir seus 

direitos.  

     E acertem-se para fazer isso, porque do mesmo jeito que ele 

chega rapidamente também deixa rapidamente. Então preparem-se 

para isto e preparem-se para realizar essas ações louváveis, 

excelentes atos de adoração e formas de adoração na qual vocês 

amariam encontrar com o seu Senhor. 

    O Muslim deve dar boas-vindas ao mês do Ramaḍān 

apropriadamente. Isto é algo no qual as pessoas diferem 

grandemente: a maneira que elas devem dar às boas vindas ao 

Ramadān. 

 O Primeiro Grupo de Pessoas 

      Um grupo de pessoas encontram este mês focando nos 

mercados para que possam comprar diferentes tipos de comida e 

itens de comida em quantidades enormes, como se eles estivem 

cumprimento um mês de comer, beber e comprar comida.  

     Então eles compram mais comida neste mês [do que o normal] na 

medida que comprar e compras de comida no Ramaḍān com muitas 

famílias aumenta além de suas necessidades e exigências.  

     Este é o motivo pelo qual você encontra alguns deles – 

especialmente o povo da extravagância – gastando quantidades 

impressionantes de comida. Ele coloca tipos numerosos de comida 

no seu prato e mesa de jantar e somente come uma pequena 

quantidade disso. Este é um grupo de pessoas.  

O Segundo Grupo de Pessoas 

     Outro grupo de pessoas, quando o mês do Ramaḍān chegam eles 

preparam para si diferentes formas de jogos, diversão e distrações.  

     Eles se preparam coisas que irão ocupar seu tempo precioso do 

mês do Ramaḍān, desperdiçando e gastando totalmente seu tempo 

com coisas que não serão de benefícios.  
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     Ao invés disso, muitas vezes eles gastam seu tempo com as quais 

das quais são conhecidas a serem prejudiciais e danosos. Eles 

preparam esse tipo de coisa e se preparam adequadamente antes 

da chegada do Ramaḍān.  

Aquele a Quem Allāh Concedeu o Sucesso 

     Há um outro grupo de pessoas a quem Allāh agraciou com o 

sucesso e Ele os preservou pelo Seu cuidado e Ele os protegeu pela 

Sua providência. Assim, eles começaram a se preparar 

apropriadamente pelo Ramaḍān,  

     Você percebe que um deles tem bastantes ideias e pensa 

diferentes maneiras para fazer o bem. Ele começa por separar tempo 

para o Qur.ān, tempo para a lembrança de Allāh, tempo para a 

oração da noite, tempo para ajudar os pobres, tempo para gastar e 

atender os círculos de conhecimento. Todas essas coisas consomem 

o seu tempo. 

     Algumas pessoas sentem que o mês do Ramaḍān é muito curto, 

já que eles têm tantos planos, ações numerosas e oportunidades 

vastas para fazer os atos de obediência para Allāh. Portanto, [eles 

sentem que o mês do Ramaḍān é muito curto para eles e não é longo 

suficiente por todas as portas do bem que estão aí. 

     Há algumas pessoas que tratam o mês do Ramaḍān como eles 

tratam qualquer outro mês. Então o mês do Ramaḍān passam por 

eles assim como qualquer mês passam por eles. Mesmo a noite que 

foi mencionada no Ramaḍān como sendo superior a mil meses passa 

por muitas pessoas como sendo qualquer outra noite no ano.  

     Este é uma perda pesada, estupidez clara e um desperdício [de 

oportunidade], das quais não é adequado para os muçulmanos 

desperdiçar e esbanjar. Está sobre os muçulmanos cumprimentar 

este mês apropriadamente, receber isso com hospitalidade e se 

preparar ara isso para que ele possa verdadeiramente e 

merecidamente ser dentre as pessoas deste mês.  

     Na Sunan de Al-Tirmidhī no ḥadīth narrado por Abu Hurayrah, que 

Allāh esteja satisfeito com ele, relatado do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que disse: 

“Quando a primeira noite do Ramaḍān chega os demônios e os jinns 

rebeldes estão acorrentados e os portões do Inferno estão fechados 

e nenhum dos seus portões estão abertos. Os portões do Paraíso 
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estão abertos e nenhum dos seus portões estão fechados. E um 

chamador grita: “Ó buscador do bem, venha adiante; Ó buscador do 

mal, pare.” E Allāh liberta um povo do fogo; e isto acontece toda 

noite.”  

     Reflita sobre o dito do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: “E um chamador grita: ‘Ó, 

buscador do bem, venha adiante.” Significando que, de repente, você 

encontrou um período do bem e um período de fazer atos de 

obediência, se vire para isso com diligência máxima e preste muita 

atenção a isso. E cuidado, cuidado para não perder esta 

oportunidade esplêndida que está diante de você. Pois, de fato, o 

Ramaḍān é um período lucrativo para fazer boas ações e o seu 

comércio é lucrativo, mas se a oportunidade for perdida não irá 

retornar.  

     E: “Ó buscador do mal.” Significando que não é adequado para 

aquele que busca o mal ou ele anseia pelo mal dar a sua alma a 

chance de persistir no mal, estar imerso no seu pecado e continuar a 

sua desorientação durante este período abençoado e nobre. 

     Qualquer pessoa cuja alma não anseie a se virar para Allāh, a se 

arrepender e mostrar remorso quando este nobre mês chega, então 

quando sua alma ansiará por isso? Muitas pessoas vão ser vencidos 

pelas distrações, tentações e entretenimento e essas coisas são um 

obstáculo e um difícil bloqueio, os impedindo de se arrepender e 

retornar para Allāh.  

     Este tipo de pessoa acorda pela manhã e dorme a noite e ele está 

em um estado de opulência e luxuria, extravagancia e desperdício, 

jogos e distrações, sono e preguiça e opressão e maldade.  

     Portanto, o mês do Ramaḍān é uma oportunidade para aqueles 

que são desatentos nesta maneira para se arrepender sinceramente 

e se virar para Allāh. Se a alma não anseia por se arrepender neste 

grande período, então quando ansiará por se arrepender? Se o servo 

não se voltar para Allāh neste mês abençoado, então quando irá se 

voltar para Allāh? 
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Pontos de benefício que eu posso tirar deste 

conselho... 
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Lições de Ramadan 

     Al hamdu lillāh, o acesso aos ditos dos estudiosos e estudantes 

de conhecimento é trazido diretamente para nossas casas com o 

advento da Internet. Existem sites autênticos que compartilham 

várias lições em áudio que podemos beneficiar bi’ithnillāh. Selecione 

uma aula de áudio relacionada ao Ramadān. Ouça e use o espaço 

fornecido nas próximas páginas para escrever um resumo da lição 

e/ou pontos de benefícios que você possa derivar para aplicar a sua 

própria vida in shā Allāh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra:                                       Professor:    
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Allah disse sobre a pessoa jejuando: 

“Ele deixou a sua comida, sua bebida e 

seus desejos sexuais pela Minha causa. O 

Saum (jejum) é para Mim. Então Eu 

recompensarei (o jejuador) por isso e a 

recompensa das boas ações é 

multiplicada dez vezes.” [Al-Bukharī: O 

Livro do As-Saum] 
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As Instruções de ‘Umar na Primeira Noite 

de Ramadan
5 

     É relatado que na primeira noite de Ramadān, ‘Umar – que Allāh 

esteja satisfeito com ele – rezava o Maghrib e então dizia: 

     “Sentai.” Então ele daria um pequeno discurso: Em verdade, o 

jejum desse mês foi feito uma obrigação sobre vós; e levantar-se 

durante a oração noturna não foi feito como uma obrigação sobre 

vós, mas aqueles dentre vós que são capazes de se levantar (ou 

seja, ficar) em oração devem fazer isso, pois isso é das boas ações 

extras sobre as quais Allāh nos disse: então quem quer que não 

possa se levantar em oração, que ele durma em sua cama. 

      E cuidado com o dito: eu irei jejuar se fulano jejuar e eu irei me 

levantar na oração noturna se fulano se levantar em oração. Quem 

quer que jejue ou se levante em oração, ele deve fazer isso por Allāh. 

E vós deveis saber que vós estais em oração enquanto estiverdes 

esperando por alguma oração. 

     Minimizai qualquer fala vã ou falsa nas casas de Allāh (mesquitas; 

ele disse isso duas ou três vezes). Que nenhum de vós jejue alguns 

dias antes do começo do mês (a fim de evitar perder o começo do 

mês; ele disse isso duas ou três vezes). E não jejueis até que vós 

vejais [a lua nova do novo mês], ao menos que esteja nublado. Se 

estiver nublado, contai [o mês antes do Ramadān] como 30 dias. 

Então não quebreis os vossos jejuns, até que vejais a noite sobre a 

montanha (ou seja, até que estejais certos de que o sol se pôs). 

Pontos de benefício que eu posso tirar deste 

conselho... 
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Auto Reflexão 

“Responsabilize-se [sobre as suas ações] antes de ser 

responsabilizado e meça as suas ações antes que elas sejam 

medidas para você.” [‘Umar Ibn Al-Khattab] 

     Quantas vezes nós ouvimos dizer que simplesmente não há 

tempo suficiente no dia! Nossos papéis como filhas, irmãs, esposas 

e mães garantem que tenhamos muitas responsabilidades a 

preencher. Além disso, alguns de nós podem trabalhar em cima de 

tudo isso! Muitos de nós gostariam de ter mais tempo para gastar 

com o Qur.ān! gostaríamos muito que tenha mais tempo para a 

Salāh, para se conectar com nosso Rabb! Gostaríamos muito de 

passar mais tempo ouvindo os conselhos dos estudiosos e lendo 

seus livros! 

     Mas com as vidas ocupadas que levamos, realmente não há 

tempo suficiente no dia para fazer o que gostaríamos e ainda cumprir 

nossos deveres mundanos.... certo? 

     Bem, podemos nos surpreender com quanto tempo realmente 

temos, se estivermos dispostos a ser completamente honestos 

conosco, ao ver exatamente como passamos nossos dias. 

As páginas a seguir foram projetadas para ajuda-lo a ver de fora 

como você gasta seu tempo durante uma semana inteira, e é muito 

simples! 

     Tudo o que você precisa fazer é anotar tudo o que faz ao longo 

do dia, desde o momento em que acorda até o momento em que vai 

dormir à noite. Tudo precisa ser levado em consideração, incluindo 

tempo exato gasto em cada atividade! Quer se trate de uma sessão 

de 15 minutos com uma xícara de chá e um almoço, meia hora 

brincando com seu bebê ou 2 horas limpando os armários da 

cozinha.... tudo precisa ser levado em consideração! 

     Para encontrar benefícios para isso, você deve prometer ser 

absolutamente honesto consigo mesmo e não fazer nada diferente 

do que normalmente faria – continue faça o que você faria 

naturalmente a cada dia, in shā Allāh.   

      Ao fazer isso, você poderá sentar no final para realmente ver 

como está gastando seu tempo, e se você realmente está colocando 

o melhor uso possível, bi’ithnillāh! 
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Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



24 

www.ahlussunnahfortaleza.wordpress.com 

Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 
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Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 
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Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 
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Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 
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Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 
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Dia: ______ Acordei às: ____:____ Fui dormir às: ____:____ 

Minutos Atividade Minutos Atividade 
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     Agora, veja o uso do tempo na semana passada. Você pode 

identificar áreas de procrastinação? Você passou todos os momentos 

de seus dias com sabedoria? Você consegue identificar os horários 

do dia em que você realmente tem lacunas que podem ser 

preenchidas com algo mais produtivo e benéfico, como ler o Qur.ān 

ou estudar, até se são apenas 15 minutos aqui e ali? 

Você pode ver como reorganizar algumas de suas atividades para 

que o tempo livre possa ser criado, apenas gerenciando melhor o que 

você faz? 

     Use esta secção para pensar em como você gasta seu tempo e o 

que costuma escolher o que fazer com isso.  

     Comece a pensar sobre o que e como você pode melhorar o 

gerenciamento de seus dias e onde você pode dedicar tempo para 

atividades benéficas, como ler o Qur.ān, gastar mais tempo para a 

Salāh, sentado com as crianças para ler um livro benéfico etc.  

     Talvez você possa encontrar tempo extra acordando minutos 

antes de todos os outros? 

     Talvez dois tempinhos livres separados ao longo do dia para se 

sentar com o Qur.ān? Veja o que você pode tornar possível 

gerenciando seu tempo e atividades com mais eficiência in shā Allāh! 
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Sulaymân b. Mûsâ [m. 119 d.H.] – que 

Allâh tenha misericórdia dele – disse: 

Quando jejuares, tua audição e visão 

também devem jejuar e tua língua deve 

jejuar se afastando de mentiras; e não 

causes mal ao teu escravo. Não deixes o 

dia que tu jejuas ser igual ao dia que tu 

não jejuas. 

[Târîkh Dimishq Vol. 22, pág. 389]
6 
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Alimentando-se Antes do Fajr o Mais 

Tarde Possível
7 

     Sālim b. ‘Ubayd relata:  
 
“Eu costumava ficar na casa de Abû Bakr. Uma noite, ele rezou o 
tanto quanto Allâh quis. Ele então disse [para mim]: ‘Vai e vê se o 
Fajr começou.’ Então eu fui, retornei e disse: ‘A brancura levantou no 
céu.’ Então ele rezou o tanto quanto Allâh quis e então disse 
[novamente]:  ‘Vai e vê se o Fajr começou.’ Eu fui, retornei e disse: 
‘[A luz] está se expandindo e ficando avermelhada.’ Nisso, ele disse: 
‘Agora me traz minha bebida (i.e. minha refeição pré-alvorada, as-
suhûr).’”  
 
[Ad-Dāraqutnī, As-Sunan 2:166. Ad-Dāraqutnī classifica sua corrente 
de transmissão como sahīh.] 
 
     O crente deve parar de se alimentar com a visão do Fajr 
verdadeiro, que é uma linha branca correndo todo o horizonte. O Fajr 
falso é uma iluminação vertical que se assemelha à “cauda de um 
lobo”, como relatado no ḥadīth: 
 
     Jâbir – que Allâh esteja satisfeito com ele – relatou que o 
Mensageiro de Allâh – que a paz e as bênçãos de Allâh estejam 
sobre ele – disse:  

“O Fajr é duas alvoradas: então, quanto ao Faje que é como a cauda 
de um lobo, então ele não faz a oração [do Fajr] permissível, nem 
proíbe o alimento [para a pessoa que vai jejuar]; mas quanto ao Fajr 
que se estende horizontalmente sobre o horizonte, então ele faz a 
oração [do Fajr] permissível e proíbe o alimento. 

[Al-Bayhaqî e Al-Hâkim, classificado como sahîh pelo Shaykh Al-
Albânî em Silsilat  as–Sahîhah, nº 2003] 
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Quebrando o Jejum  Assim que o Sol se 

Põe 
8 

     Sa’īd b. Al-Musayyib relata do seu pai: “Eu estava uma vez 
sentado com ‘Umar quando um grupo de pessoas chegou [vindo] de 
Ash–Shâm. ‘Umar perguntou sobre eles e como eles estavam. Ele 
perguntou: ‘O povo do Shām se apressa em quebrar seu jejum?’ Eles 
disseram: ‘Sim.’ [Então ‘Umar] disse: ‘Eles não cessarão de 
permanecer sobre o bem enquanto eles fizerem isso e não espereis 
pelas estrelas como o povo do ‘Irâq faz.’” 
[‘Abdur-Razzâq As-San’ânî, Al-Musannaf, 4:225.] 
 
     ‘Amr b. Maymūn Al-Awdī relata: “Os Companheiros de 
Muhammad – que a paz e as bênçãos de Allāh estejam sobre ele – 
costumavam ser os mais rápidos para quebrar o jejum [assim que 
dava a hora do Maghrib] e os mais lentos em fazer a refeição pré-
alvorada (i.e. só paravam quando dava a hora do Fajr).” Ibid. pág. 
226. 
 
     Ibn Al-Musayyib também relata que ‘Umar escreveu aos 
comandantes de várias regiões: “Não sejais dos procrastinadores ao 
quebrar o jejum e nem daqueles que esperam as estrelas antes de 
começar a rezar [a oração do Maghrib].” Ibid. pág. 225. 
 
     Mūsā b. Anas relata que Anas [bin Mālik] costumava deixar sua 
escrava no topo da sua casa instruindo-a: “Quando o horizonte ficar 
nivelado (niveladamente iluminado, marcando o pôr-do-sol), me fala.” 
Ibn Abī Shaybah, Al-Musannaf, 2:430. 

     Abūt-Tiyāḥ Aḍ–Ḍaba’ī relata que costumava quebrar o jejum com 
Ibn ‘Abbās durante o Ramaḍān: “Quando a noite se aproximava, ele 
mandava uma escrava da sua família para o teto [para observar] e 
quando o sol se punha, ele fazia o adhân (chamado da oração). Ele 
comia conosco e quando ele tinha terminado, o iqâmah (chamado 
para o início da oração) era feito e ele rezava e nós rezávamos com 
ele.” Ibid. pág. 429. 
 

 

 

 

https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/os-companheiros/
https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/oracao/
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É relatado de Abûl-‘Âliyah – que Allâh 

tenha misericórdia dele – que ele disse: 

Uma pessoa jejuando está em um estado 

de adoração, contanto que ele não fale 

mal [das pessoas], mesmo se ele estiver 

dormindo em uma cama. 

[Al-Imâm Ahmad, Al-Zuhd, Vol. 4, pág. 

313.]
9 

  

https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/jejum/
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Pecar Enquanto Jejuando [Isso Quebra o 

Jejum?]
10 

     É relatado que ‘Umar – que Allāh esteja satisfeito com ele – disse: 

“Jejuar não significa afastar-se somente da comida e da bebida. Isso 
também significa manter-se afastado da mentira, falsidade, futilidade 
e de jurar [por Allâh sem necessidade].” 

     É relatado que Ibrāhim An-Nakha’ī – que Allāh tenha misericórdia 
dele – disse: 
 
“Eles costumavam dizer: mentir quebra o jejum.” 

     É relatado que Mujāhid – que Allāh tenha misericórdia dele – 
disse: 

“Existem duas práticas que se uma pessoa pode se manter afastado 
delas, seu jejum estará seguro para ele: difamação e mentira.” 

     É relatado que Abūl-‘Âliyah – que Allâh tenha misericórdia dele – 
disse: 

“O jejuador está em um estado de adoração, enquanto ele não 
difame (não fale mal de alguém).” 
 
     É relatado que Hafsah bint Sîrîn – que Allâh tenha misericórdia 
dela – disse: 
 
“O jejum é um escudo enquanto a pessoa não rasgá-lo – e rasgá-lo 
é quando tu difamas.” 
 
     É relatado que Anas b. Mâlik – que Allâh esteja satisfeito com ele 
– disse: 

“Se o jejuador difama, seu jejum é quebrado.”  

 

Notas: 
 

https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/adoracao/
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Explicando o significado de pecados quebrarem o jejum, Shaykh Al-
Islām Ibn Taymīyah – que Allāh tenha misericórdia dele – disse:  

 
É relatado de alguns dos Salaf que difamação, fofoca e coisas do tipo 
quebram o jejum; e isso é mencionado como uma opinião 
no Madhhab do Imām Ahmad. A palavra final sobre essa questão, é 
que Allāh, Exaltado seja, comandou as pessoas a jejuar a fim de 
alcançarem a piedade (taqwā) e o Mensageiro de Allāh – que a boa 
menção e a paz de Allāh estejam sobre ele – disse: 
 
“Quem quer que não abandone a fala falsa ou agir sobre isso, então 
Allâh não está em necessidade dele abandonar sua comida e 
bebida.” 
 
Então se o jejuador não alcança a piedade, ele não alcançou o que 
é intencionado através do jejum e então a recompensa do [seu] jejum 
diminuirá de acordo [com o quanto ele se afastou do objetivo 
intencionado, ou seja, de forma proporcional aos seus pecados]. 
 
Ações virtuosas têm dois objetivos intencionados: ganhar a 
recompensa e evitar a punição. Se uma pessoa jejua enquanto 
também está fazendo coisas proibidas, como difamar, carregar 
histórias (fofocas) entre as pessoas ou consumir o que é proibido e 
assim por diante, ele perde a recompensa. 

Portanto, quando os imāms dizem que [caluniar etc.] não quebra o 
jejum, isso significa que a pessoa que peca não é punida da maneira 
que uma pessoa que abertamente quebra o seu jejum seria punida. 

E aqueles que disseram que isso de fato quebra o jejum, no sentido 
de que a pessoa não alcançou o objetivo intencionado por trás do 
jejum ou no sentido de que ele perdeu a recompensa pelo jejum, 
então esse dito está de acordo com a posição dos imāms. 

Alguém que diz que isso quebra o jejum no sentido de que a pessoa 
deve ser punida por deixar [o jejum], então ele está em contradição 
com os imāms. 

Conclusão 
 
Uma pessoa que desobedece a Allâh enquanto jejuando não pegou 
verdadeiramente a intenção por trás do jejum. O real objetivo é 

https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/fala/
https://ditosdossalaf.wordpress.com/category/recompensa/
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alcançar a piedade e obediência a Allâh, através do abandono de 
comida, bebida e pecado. Embora uma pessoa que difame, minta ou 
cometa outros pecados não é considerado como tendo fisicamente 
quebrado o seu jejum, ele perde a recompensa do jejum e nesse 
sentido ele quebrou o seu jejum. 

E Allâh sabe melhor. 

Pontos de benefício que eu posso tirar destes 

conselhos do Salaf... 
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As Dez Últimas Dias do Ramadan - 

'Abdullah bin Ṣāliḥ Al-Fawzan
11

 

     'Āishah (raḍillāhu 'anhā) disse: 

"Quando os dez últimos dias (do Ramaḍān) chegavam, o Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) 
gastava sua noite em adoração, acordava sua família (à noite), se 
esforçava e apertava seu Izār (roupa que envolve da cintura para 
baixo)." [Al-Bukhārī (4/269) e Muslim (1174)] 

     Esse ḥadīth é uma prova de que os dez últimos dias do Ramaḍān 
têm uma virtude especial sobre quaisquer outros, nos quais uma 
pessoa deve aumentar em obediências e atos de adoração, tais 
como a oração, fazer dhikr (lembrança de Allāh) e recitar o Qur'ān. 

     'Āishah (raḍillāhu 'anhā) descreveu o nosso Profeta e modelo a 
ser seguido, Muḥammad (ملسو هيلع هللا ىلص) com quatro atributos: 

1.  Ele (ملسو هيلع هللا ىلص) "gastava sua noite em adoração", significando que 
ele não dormiria durante a noite. Portanto, ele (ملسو هيلع هللا ىلص) permanecia 
acordado ao longo da noite em adoração e dava ânimo à sua 
alma através de gastar sua noite sem dormir. Isso é já que o 
sono é o irmão da morte. O significado de "gastava sua noite" 
é que ele (ملسو هيلع هللا ىلص) gastava a noite inteira em estado de qiyām (em 
pé, na oração noturna) e fazendo atos de adoração que são 
feitas pela causa de Allāh, Senhor de tudo o que existe. Nós 
devemos lembrar que os dez últimos dias do Ramaḍān são 
fixados e numerados. 
Quanto ao que foi relatado em relação à proibição de gastar a 
noite inteira em oração, que foi mencionado no ḥadīth de 
'Abdullāh bin 'Amr (raḍillāhu 'anhumā), então isso é no que se 
refere a alguém que faz isso constantemente, ao longo de 
todas as noites do ano. 

2. Ele (ملسو هيلع هللا ىلص) "acordava sua família", significando as puras esposas 
dele (ملسو هيلع هللا ىلص) as Mães dos Crentes, para que elas pudessem tomar 
parte no lucro do bem, no dhikr (lembrança) e nos atos de 
adoração durante esses tempos abençoados. 

3. Ele (ملسو هيلع هللا ىلص) "se esforçava", significando que ele (ملسو هيلع هللا ىلص) perseverava e 
se esforçava na adoração, adicionando mais às suas ações do 
que ele (ملسو هيلع هللا ىلص) tinha feito nos primeiros vinte dias (do Ramaḍān). 
Ele (ملسو هيلع هللا ىلص) somente fazia isso porque a Noite de Al-Qadr ocorria 
durante esses (dez últimos) dias. 
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4. Ele (ملسو هيلع هللا ىلص) "apertava seu Izār (roupa que envolve da cintura 
para baixo)", significando que ele (ملسو هيلع هللا ىلص) se empenhava e se 
esforçava intensamente na adoração. Também é dito que isso 
significa que ele (ملسو هيلع هللا ىلص) iria se retirar das mulheres. Isso parece ser 
mais correto, já que isso se inclina com o que foi mencionado 
anteriormente e com o ḥadīth de Anas (raḍillāhu 'anhu): 

"Ele (ملسو هيلع هللا ىلص) iria enrolar sua cama e se retirar das mulheres (i.e. suas 
esposas)." [Vide Latā'if Al-Ma'ārif, pág. 219] 

      Ele também (ملسو هيلع هللا ىلص) observava o I'tikāf nos dez últimos dias do 
Ramaḍān e a pessoa que está no estado de I'tikāf está restringida de 
interagir (sexualmente) com as mulheres. 

      Então, ó, irmão muçulmano, se esforce para caracterizar a si 
mesmo com esses atributos. E custodie a oração que você faz nas 
profundezas da noite (taḥajjud) com o Imām em adição à oração do 
Tarāwīḥ (que é rezada nas primeiras partes da noite), para que o seu 
empenho nessas dez últimas noites possam ir além daquele das 
vinte primeiras. E para que você possa alcançar o atributo de "gastar 
a noite em adoração" rezando. 

    E você deve ser paciente na sua obediência a Allāh, pois, em 
verdade, a oração do taḥajjud (à noite) é difícil, mas sua recompensa 
é grande. Por Allāh, ela é uma grande oportunidade na vida de uma 
pessoa e uma coisa lucrativa para se tirar vantagem, para aquele a 
quem Allāh a concede. E uma pessoa não sabe se talvez ele vá 
encontrar umas das muitas recompensas de Allāh durante a oração 
noturna, dessa forma servindo como uma assistência para ele nessa 
vida e na Vida Eterna. 

     Os Predecessores Virtuosos (Salaf uṣ-Ṣāliḥ) dessa Ummah 
prolongavam a oração à noite, esforçando-se. As-Sā'ib bin Yazīd 
disse: 

"'Umar bin Al-Khaṭṭāb (raḍillāhu 'anhu) ordenou Ubay bin Ka'b e 
Tamīm Ad-Dārī (raḍillāhu 'anhumā) a liderarem as pessoas na oração 
com onze rak'āt. O recitador recitava cem versículos, ao ponto de que 
nós nos apoiávamos nos nossos cajados de madeira devido ao longo 
tempo em pé. E nós não parávamos até as primeiras partes do Fajr." 
[Al-Muwaṭṭa, vol. 1, pág. 154] 

     'Abdullāh bin Abī Bakr relatou: 
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"Eu ouvi meu pai (Abū Bakr) dizer: 'Durante o Ramaḍān, nós 
terminávamos tarde (a oração noturna) e apressávamos os serventes 
para apresentarem a comida (do Suḥūr) por medo de que o Fajr 
chegasse até nós.'" [Al-Muwaṭṭa, vol. 1, pág. 156] 

     Há dois esforços da alma que um crente encontra durante o 
Ramaḍān: o esforço durante o dia com o jejum, e o esforço à noite 
com o qiyām (oração noturna). Então quem quer que combine esses 
dois e cumpre seus direitos, então ele é dentre os pacientes - aqueles 
que: 

"Receberão sua recompensa completamente, sem prestar contas." 
[Sūrah Az-Zumar (39):10] 

     Esses dez dias são a última parte do mês e as ações de uma 
pessoa são baseadas nas suas últimas ações. Então, talvez, ele 
encontrará a noite de Al-Qadr enquanto em pé em oração para Allāh 
e, dessa forma, terá todos os seus pecados passados perdoados. 

     E uma pessoa deve incitar, dar ânimo e persuadir sua família a 
fazer os atos de adoração, especialmente nesses grandes momentos 
nos quais ninguém negligencia isso, exceto, exceto que ele foi 
destituído (do seu bem). O que é mais incrível que isso é que 
enquanto as pessoas estão fazendo a oração e fazendo o taḥajjud, 
alguns indivíduos gastam seu tempo em ajuntamentos proibidos e 
eventos pecaminosos. Isso é de fato a maior perda! Nós pedimos a 
Allāh por Sua proteção. 

     Portanto, embarcar nesses últimos dias significa entrar no 
benefício das ações virtuosas no que resta do mês. Dentre as 
questões lamentáveis, está ver que algumas pessoas se sobressaem 
em ações virtuosas, tais como a oração e a recitação do Qur'ān, na 
primeira parte do mês, mas então os sinais da fadiga e do cansaço 
começam a se mostrar neles depois disso - especialmente quando 
os dez últimos dias do Ramaḍān chegam. E isso é apesar do fato 
desses dez últimos dias possuírem uma posição maior do que os 
primeiros. Assim, uma pessoa deve perseverar no empenho e no 
esforço e aumentar sua adoração quando o mês do mês se aproxima. 
E nós devemos manter em mente que as ações de uma pessoa são 
baseadas nas suas últimas. 
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Pontos de benefício que eu posso tirar deste 

conselho... 
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O Mês do Qur.an 
12 

     Das questões importantes que devemos destacar está em prestar 

muita atenção para o Livro de Allāh. A partir das características 

únicas do Ramaḍān e características distintivas é que o Qur.ān foi 

revelado neste mês abençoado: 

“O mês do Ramaḍān no qual o Qur.ān foi revelado, uma orientação 

para a humanidade e provas claras para a orientação e o critério 

(entre o certo e o errado):” [Al-Baqarah (2): 185] 

     Neste mês o Qur.ān foi revelado. O Anjo Jibrīl visitaria o Profeta 

 revisaria o ملسو هيلع هللا ىلص  no mês para revisar o Qur.ān com ele e o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

Qur.ān com ele e recitaria para ele. Portanto, está sobre o 

muçulmano prestar muita atenção no Livro de Allāh neste grande 

mês, que é o mês do Qur.ān.  

     Quando o mês do Ramaḍān chegava alguns dos Salaf deixaria 

muito da sua rotina normal e diriam: 

“Isto é solenemente para a leitura do Qur.ān e alimentar os outros.”  

     Eles focariam intensamente no Qur.ān. 

     Alguns deles completaria o Qur.ān em um dia, alguns a cada três 

dias, alguns toda semana e alguns completaria a cada dez dias. Para 

algumas pessoas, o mês do Ramaḍān entra e sai e eles não abriram 

o Muṣḥaf, exceto uma vez, duas ou três vezes, mas eles estão 

preocupados com outras coisas que eles assistem e veem. De fato, 

essas coisas conquistaram seus corações. 

    Eu peço a Allāh que me beneficie e a você com este discurso; e 

que Allāh coloque em todas as nossas escalas de boas ações; e que 

Ele faça disso uma prova para nós e não contra nós.  

    [Eu peço a Ele] a nos permitir e a você a alcançar este grande mês 

e nos ajudar a jejuar e nos levantar para oração; e fazer nossas ações 

neste mês e em todos os momentos sinceros e de acordo com a 

Sunnah do Seu Mensageiro ملسو هيلع هللا ىلص.  

     [Eu peço a Allāh] para retificar o estado da nossa religião, como 

nisso reside nossas questões mundanas no qual está nossa 

subsistência. [Eu peço a Ele] para fazer nossa Próxima Vida 

florescente e próspera na qual está nosso destino final.  
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     Allāh sabe melhor. E a paz e as bênçãos esteja sobre nosso 

Profeta Muḥammad, sua família e de todos os seus companheiros.  

 Aproveite para usar este espaço para 

programar sua leitura do Qur.an durante  o 

mês do Ramadan... 
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Metas do Ramadan 

     Tire algum tempo para pensar sobre o que Allāh diz no Qur.ān 

sobre o Ramaḍān. Pense sobre o que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse sobre o 

Ramaḍān. Pense sobre como os Salaf costumavam se preparar para 

o Ramaḍãn e como eles se esforçaram para colher seus benefícios, 

sinceramente buscando apenas o agrado de Allāh sozinho. Pense 

nos conselhos que os estudiosos deram sobre o Ramaḍān.  

     Agora, pense em como suas próprias ações e sobre seu próprio 

relacionamento com Allāh. O que você quer alcançar durante este 

Ramaḍān in shā Allāh? Como este ano será diferente? 

     Quais benefícios você quer ganhar do jejum este mês in shā 

Allāh? 

     Como você vai alcançar estes benefícios bi’ithillāh? Quais os 

potenciais dificuldades ou desculpas você pode prever que possam 

ocorrem as quais podem impedir você de alcança-las? 

     Fala uma pausa por um momento para refletir sobre o que tem 

sido sua queda nos últimos anos. O que você poderia fazer diferente 

este ano para superar esses obstáculos in shā Allāh? 

     Depois de pensar sobre isso, anote seus objetivos, possíveis 

obstáculos e soluções para essas dificuldades potenciais. 

     O objetivo deste exercício não é de forma alguma um 

compromisso escrito em pedra. Mas, em vez disso, uma ferramenta 

para ajuda-lo a se afirmar durante todo o Ramaḍān in shā Allāh. 

     Mesmo se depois de definir suas metas do Ramaḍãn, você não 

conseguir superar as dificuldades que impedem você de alcança-las, 

al hamdu lillāh, você está se esforçando. Você está tentando. E se 

você foi sincero ao apontar para esses objetivos, tentando agradar a 

Allāh, então você se beneficiará disso in shā Allāh. 

Planeje as suas metas e 

prepare-se para derrotar suas 

desculpas!  
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Abu Sai’d al-Khudri relatou que o Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص 

disse: “Todo servo de Allāh que observa o Saum (jejum) 

por Allāh um dia, Allāh desviará seu rosto do Inferno a uma 

distância a ser percorrida em setenta anos.” [Al-Bukhārī e 

Muslim] 

 

Jejum 

Selecione um ḥadīth ou ayah relacionado ao jejum no 

Ramaḍān e copie abaixo: 

 

 

 

 

Minhas metas de jejum in shā Allāh: 

 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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Abu Hurayrah relatou que o Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص 

costumava exortar as pessoas a fazer a oração opcional do 

tarawīh a noite no mês do Ramaḍān. Ele não os ordenou 

ou fez obrigatório sobre eles. Ele disse: “Quem quer que 

faça a oração opcional do tarawīh a noite durante o 

Ramaḍãn com fé e esperança de receber a recompensa de 

Allāh, terá seus pecados passados perdoados.” [Muslim] 

  

Salah 

Selecione um ḥadīth ou ayah relacionado ao Salāh no 

Ramaḍān e copie abaixo: 

 

 

 

Minhas metas da Salāh in shā Allāh: 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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 ‘Aishah, que Allāh esteja satisfeita com ela, relatou que o 

Mensageiro de Allāh disse: “Aquele que é proficiente na 

recitação do Qur.ān estará com os escribas honráveis e 

obedientes (Anjos) e aquele que recita o Qur.ān e encontre 

dificuldades na recitação, fazendo o seu melhor para recitar 

da melhor maneira possível, terá uma recompensa dupla.” [Al-

Bukhārī e Muslim] 

                                                                               

Qur.an: 

  Selecione um ḥadīth ou ayah relacionado ao jejum 

no Ramaḍān e copie abaixo: 

 

 

 

Minhas metas de jejum in shā Allāh: 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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Narrado por Abu Hurayrah que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Quem 

quer que faça o Saum no mês do Ramaḍān com fé sincera 

e esperando a recompensa de Allāh, então todos os seus 

pecados passados serão perdoados e quem quer que se 

levante em oração na noite do Qadr com fé sincera e 

esperando a recompensa de Allāh, então todos os seus 

pecados passados perdoados” [Al-Bukhārī] 

Layat-ul-Qadr 

Selecione um ḥadīth ou ayah relacionado a Layay-ul-

Qadr no Ramaḍān e copie abaixo: 

 

 

 

 

Minhas metas para a Layat-ul-Qadr in shā Allāh: 

 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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Narrado por Abu Hurayrah que relatou que o Mensageiro 

de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Se alguém der em caridade o que é igual 

a uma tâmara do dinheiro ganho honestamente – e Allāh 

aceita somente o dinheiro ganho honestamente – Allāh 

pega isso com Sua Mão Direita e então amplia a sua 

recompensa para essa pessoa (que deu a caridade), como 

se qualquer um de vocês trouxessem um cavalo bebê [e a 

recompensa se amplia] de tal modo que isso se torna tão 

grande quanto uma montanha.” [al-Bukhārī] 

Sadaqa 

Selecione um ḥadīth ou ayah relacionado a Sadaqa 

no Ramaḍān e copie abaixo: 

 

 

 

 

Minhas metas de Sadaqa in shā Allāh: 

 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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Ibn ‘Abbās relatou que o Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Glorifique o seu Senhor no Ruku’ (genuflexão) e exortem-

se em súplica na prostração. Estas suas súplicas são 

passíveis de serem aceitas.” [Muslim] 

 

                    Dhikr 

Selecione um ḥadīth ou ayah relacionado ao dhikr no 

Ramaḍān e copie abaixo: 

 

 

 

 

Minhas metas de dhikr in shā Allāh: 

 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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Abu Hurayrah narrou que o Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Allāh não olha para as suas imagens nem para os seus 

vestuários, mas Ele olha para os seus corações e 

realizações.” [Muslim] 

 

 

Pessoais 

Minhas metas de jejum in shā Allāh: 

 

 

 

 

 

Eu posso cumprir essas metas in shā Allāh fazendo: 

 

 

 

 

Dificuldades potenciais/desculpas que possam me 

impedir de alcançar essas metas: 

 

 

 

Possíveis soluções que posso tentar: 
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Narrado por Ibn ‘Abbas: 

O Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era o mais generoso entre as 

pessoas e ele costumava ser mais ainda 

no mês do Ramaḍān quando Jibrīl o 

visitava e Jibrīl costumava se encontrar 

com ele toda noite do Ramaḍān até o 

final do mês. O Profeta ملسو هيلع هللا ىلص costumava 

recitar o Nobre Qur.an para Jibril e 

quando Jibrīl o encontrava, ele 

costumava ser mais generoso do que o 

vento favorável (sendo enviado por Allah 

como boas-novas (de chuva) em 

prontidão e pressa para fazer ações 

caridosas).” [Al-Bukhari] 
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Planejamento as Refeições do Ramaḍān 

Narrado por Sahl bin Sa’d, que Allāh esteja satisfeito 

com ele, relatou que o Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“O povo permanecerá no caminho certo, desde que 

apressem o Iftar (quebra do jejum)” [Al-Bukhārī] 

Dia Sahur Iftar Snaks 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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Planejamento das Refeições do Ramaḍān 

Narrado por Abu Hurayrah, que Allāh esteja 

satisfeito com ele, relatou que o Mensageiro de Allāh 

 disse: “A comida de duas pessoas é suficiente ملسو هيلع هللا ىلص

para três e a comida para três pessoas é suficiente 

para quatro pessoas.” [Al-Bukhārī] 

Dia Sahur Iftar Snaks 

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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Planejamento das Refeições do Ramaḍān 

Narrado por ‘Aishah, que Allāh esteja satisfeito com 

ela, disse: “A família de Muḥammad não comeu pão 

para sua satisfação por três dias consecutivos desde 

sua chegada em Al-Madinah até que ele morreu.” 

[Al-Bukhārī] 

Dia Sahur Iftar Snaks 

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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Planejamento de Refeições do Ramaḍān 

Narrado por Ibn ‘Abbās, que Allāh esteja satisfeito 

com ele, que relatou que o Profeta ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Quando 

você comer, não limpe as mãos até que a tenha 

lambido ou que alguém tenha lambido.” [Al-Bukhārī] 

Dia Sahur Iftar Snaks 

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    
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Planejamento de Refeições do Ramaḍān 

 

Narrado por Ibn ‘Umar, que Allāh esteja satisfeito 

com ele, que relatou que o Mensageiro de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص 

disse: “Um crente come em um intestino (fica 

satisfeito com pouca comida); e um kafir (descrente) 

ou um hipócrita come em sete intestinos (come 

muito).” [Al-Bukhārī] 

Dia Sahur Iftar Snaks 

29    

30    

 

Dia Café da Manhã Almoço Jantar 

 
 
‘Eid  
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Diário 

     Muitos de nós podem pensar no diário como “coisa que meninas 

fazem” ..., mas isso não é o mesmo. Este diário tem um propósito 

maior! É uma ótima maneira de ajudar nosso crescimento e 

desenvolvimento pessoal, tornando-se mais consciente de nós 

mesmos.  

     Você pode pensar que não tem tempo para sentar e escrever 

sobre o seu dia... e está provavelmente certo! No entanto, o registro 

no diário não se resume a escrever os eventos do dia, nem exige 

muito tempo para ser gasto nele.  

     Pelo contrário, é uma ferramenta simples que permite refletir 

sobre suas ações e o processo de gravar seus pensamentos pode 

lhe proporcionar uma ótima visão positiva de seus próprios 

comportamentos e humores! Esse insight pode ser extremamente 

benéfico para você no desenvolvimento de seu caráter, bem como 

nas performances religiosas, físicas e emocionais, porque, ao 

entender e reconhecer seus padrões de comportamento, você pode 

ajudar a melhorar bi’ithnillāh. Esta seção a seguir permite que você 

anote algumas linhas de autorreflexão ao passar pelo Ramaḍān. 

Ninguém precisa ver o que você escreve, isso deve ser pessoal para 

você se entregar a liberdade de ser honesto consigo mesmo. Reflita 

sobre suas ações e como você pode se esforçar ainda mais para 

melhorá-las, buscando apenas o prazer de Allāh. Se você não se 

sente à vontade para escrever seus pensamentos, use o espaço para 

copiar uma ayah ou um ḥadīth a cada dia que o ajudará em seu 

desenvolvimento pessoal ao longo deste mês bi’ithnillāh.  

     O principal objetivo desta atividade é ajuda-lo a desenvolver um 

maior senso de autoconsciência para incentivar o seu esforço para 

ser o melhor muçulmano que você pode ser bi’ithnillāh. 
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Allah diz no Qur.an: 

َ َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا ۖ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَٰى َواْليَتَاَمٰى  َواْعبُُدوا َّللاه

اِحِب بِاْلَجنِب َواْبِن السهبِيِل   َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَٰى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصه

َ ََل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاًَل فَُخوًرا  َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ۗ إِنه َّللاه

“Adorai Allah e não Lhe atribuais 

parceiros a Ele na adoração. Tratai com 

benevolência vossos pais e parentes, os 

órfãos, os necessitados, o vizinho 

próximo, o vizinho estranho, o 

companheiro, o viajante e os vossos 

servos, porque Allah não estima 

arrogante e jactancioso algum.” [Surah 

An-Nisa (4): 36] 
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Salvando a Alma no Ramadan e os 

Graus dos Perdedores Nesse Mês
13 

     Tire vantagem desse mês, que Allāh te mostre misericórdia, 

porque para muitos de vocês esse mês não vai retornar. Então agarre 

essa oportunidade com qualquer que seja a capacidade que Allāh te 

deu – e com qualquer empenho que Ele (subḥānahu wa ta’ālā) te 

facilitou dos atos de obediência e encorajamento para você. Então, 

reconheça o status desse mês e dê a ele o direito que ele merece 

através da obediência a Allāh, o Exaltado. Aumente nas súplicas, na 

busca do Seu perdão e em arrependimento para Ele, pois a chegada 

desse mês é boa para o muçulmano. Então se um muçulmano se 

esforça na obediência para Allāh ao longo do ano, então esse mês é 

somente um aumento sobre o bem que ele esteve fazendo. Quanto 

ao muçulmano que esteve falhando na obediência para Allāh ao 

longo do ano, então ele se arrepende para Allāh nesse mês e então 

começa sua vida de outra maneira – e então continua sobre a 

obediência a Allāh mesmo depois desse mês. E se ele era uma 

pessoa para quem a punição do Fogo se tornou uma obrigação 

devido aos seus pecados maiores ou pecados que levam à sua 

destruição, então ele deve se arrepender para Allāh (subḥānahu wa 

ta’ālā) e então Allāh vai perdoá-lo e livrá-lo do Fogo. Há uma narração 

atribuída ao Profeta ( ملسو هيلع هللا ىلص) em que é dito: 

“O começo do mês do Ramaḍān é uma misericórdia; seu meio é 

perdão; e seu final é a libertação do Fogo.” 

     O mês inteiro é uma misericórdia de Allāh, perdão para os servos 

e libertação do Fogo para os pecadores. Um muçulmano não deve 

se privar da bem desse mês: seja pelo aumento das ações virtuosas 

que precederam este mês, como era o hábito dos Predecessores 
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Virtuosos (os Salaf); ou por se arrepender das suas próprias 

deficiências e assim preencher as deficiências com atos de piedade 

e obediência; ou que uma pessoa se arrependa a Allāh dos pecados 

maiores e transgressões hediondas que necessitam do Fogo para 

ele, para que Allāh possa livrá-lo dessa punição. 

     Assim esse é um mês extraordinário, um período gentil e 

generoso, então dê a ele seu verdadeiro valor e status com atos de 

obediência e piedade. Allāh, tabāraka wa ta’ālā , disse: 

وَسىٰ  ِدِهمبَعْ   ِمن بَعَثْنَا  ثُمه  اْلُمْفِسِدينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانُظرْ   ۖ بَِها  فََظلَُموا َوَملَئِهِ  فِْرَعْونَ  إِلَىٰ  بِآيَاتِنَا  مُّ  

ْعُدوَدات   أَيهاًما  ِريًضا  ِمنُكم  َكانَ  فََمن     مه نْ  فَِعدهة   َسفَر   َعلَىٰ  أَوْ  مه   فِْديَة   يُِطيقُونَهُ  الهِذينَ  َوَعلَى     أَُخرَ  أَيهام   م ِ

عَ   فََمن   ۖ ِمْسِكين   َطعَامُ  تَْعلَُمونَ   ُكنتُمْ  إِن   ۖ لهُكمْ  َخْير   تَُصوُموا  َوأَن     لههُ  َخْير   فَُهوَ  َخْيًرا  تََطوه  

نَ  َوبَي ِنَات   ل ِلنهاِس  ُهًدى  اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُنِزلَ  الهِذي  َرَمَضانَ  َشْهرُ    الشهْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  فََمن     َواْلفُْرقَانِ  اْلُهَدىٰ  م ِ

نْ  فَِعدهة   َسفَر   َعلَىٰ  أَوْ  َمِريًضا  َكانَ  َوَمن   ۖ فَْليَُصْمهُ  ُ  يُِريدُ   ۗ أَُخرَ  أَيهام   م ِ   اْلعُْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوَلَ  اْليُْسرَ  بُِكمُ  َّللاه

َ   َوِلتَُكب ُِروا اْلِعدهةَ  َوِلتُْكِملُوا  تَْشُكُرونَ  َولَعَلهُكمْ   َهَداُكمْ   َما َعلَىٰ   َّللاه  

“Ó vós que credes! Estai-vos prescritos Aṣ-Ṣiyām (o jejum) como ele 

foi prescrito para aqueles antes de vós, para que tenhais Taqwā [i.e. 

a piedade das pessoas que temem muito a Allāh (se abstém de todos 

os tipos de pecados e más ações que Ele proibiu) e amam muito a 

Allāh (realizam todos os tipos de boas ações que Ele ordenou)]. 

[Jejuareis] por um número fixado de dias, porém quem de vós estiver 

doente ou em uma viagem, então o mesmo número de dias [deve ser 

refeito depois]. E para aqueles que podem jejuar com dificuldade 

(como um homem velho, etc.) eles tem a escolha de jejuar ou 

alimentar um Miskīn (pessoa pobre) para cada dia. Mas quem quer 

que faça o bem pela própria vontade (além do que é obrigatório), isso 

é melhor para ele. E que vós jejueis, isso é melhor para vós, se vós 

ao menos soubésseis. O mês do Ramaḍān foi o mês que foi revelado 
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o Qur’ān, uma orientação para a humanidade e evidência clara para 

a orientação e o critério (entre o certo e o errado). Então, quem quer 

de de vós que ver a lua crescente da primeira noite do mês do 

Ramaḍān ele deve jejuar. E quem quer que esteja doente ou em 

viagem, [deverá jejuar] depois o mesmo número de dias. Allāh vos 

deseja a facilidade e Ele não vos deseja a dificuldade, mas cumpri o 

mesmo número (de dias) e glorificai Allāh [i.e. dizendo o Takbīr 

(Allāhu Akbar – Allāh é o Maior)] por ter vos orientado, a fim de que 

sejais gratos a Ele. [Sūrah Al-Baqarah (2):183-185] 

     Seja agradecido a Allāh, que Ele lhe deu a oportunidade de 

alcançar esse abençoado mês. Para muitos bons muçulmanos esse 

mês é uma benção para eles, uma bondade e uma salvação do Fogo 

e um elevação da posição deles devido ao fato que eles se mantém 

ocupados sobre a obediência a Allāh e adorando-O. 

     E dentre as pessoas, há aquelas que entram nesse mês 

arruinados, tendo transgredido contra suas almas com pecados e 

ações ruins – então eles não se arrependem a Allāh e eles não 

prestam atenção para esse mês e o que ele contém de bondade e 

bênçãos – então eles passam por esse mês como eles fizeram os 

outros meses. Eles são privados das suas bênçãos e eles saem dele 

da mesma maneira que entraram, sem se beneficiar de qualquer 

maneira: 

 تَتهُقونَ 

ئِكَ  ِذينَ  ُأوَلٰ ُ   َطبَعَ  اله ئِكَ   ۖ َوَأْبصَاِرِهمْ   َوسَْمِعِهمْ   ُقُلوبِِهمْ  عََلىٰ   َّللاه اْلغَافُِلونَ  ُهمُ   َوُأوَلٰ  

“Eles são aqueles cujos corações, audição (ouvidos) e visão (olhos) 

Allāh selou! E eles são os desatentos!” [Sūrah An-Naḥl (16): 108] 
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E disse: 

, ِذينَ  تَُكوُنوا   َوََل  َ  نَسُوا  َكاله ئِكَ     َأنُفسَهُمْ  َفَأنسَاُهمْ   َّللاه اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ   ُأوَلٰ  

“E não seja como aqueles que esqueceram a Allāh (i.e. tornaram-se 

desobedientes) e Ele os fez esquecerem-se de si mesmos (i.e. 

deixou-os esquecerem de fazer ações virtuosas). Esses são os 

Fāsiqūn (i.e. rebeldes, desobedientes a a Allāh).” [Sūrah Al-Ḥashr 

(59): 19] 

     Então essas pessoas não são elevadas nesse mês, eles não 

sabem sua importância e valor – e eles privam a si mesmos. Nós 

pedimos a Allāh pelo bem-estar. 

     Então há alguns que não veem esse mês, exceto como um mês 

da comida, bebida, excesso, ir para restaurantes e encher seus 

estômagos – e indo ao excesso nas compras e no comer. Eles não 

sabem que esse é um mês de jejum e não um mês de desejos. Esse 

é um mês de jejum, de se levantar em oração à noite e adoração – 

ele come o que é suficiente para ele e cumpre com os vários atos de 

obediência. 

     E há algumas outras pessoas que são até piores que isso: 

eles gastam as suas noites nesse mês acordados fofocando, 

assistindo filmes de fantasias, argumentando, jogando cartas, 

engajados em conversas vãs, conversas inúteis e tolices. E quando 

o Fajr chega, eles dormem e permanecem assim até o sol se pôr à 

noite! Eles não fazem a oração e eles não lembram de Allāh (‘azza 

wa jall). Para essas pessoas é um mês de permanecer acordado 

durante a noite e dormir durante o dia. Eles perdem as orações 

obrigatórias e desperdiçam o seu tempo – isto é o que o mês do 

Ramaḍān significa para eles, do começo até o fim. Então qual é o 
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benefício que eles alcançaram? Em vez disso eles somente 

acumularam para eles mesmos nesse mês pecados e perda. Nós 

pedimos a Allāh por segurança e o bem-estar. 

     Então está sobre aquele que é afligido por essas questões que 

ele se arrependa a Allāh (subḥānahu wa ta’ālā) e que ele se apresse 

em se arrepender – que ele retifique sua alma antes que ela seja 

tomada. Isso é porque se uma pessoa perder riqueza, propriedade, 

família ou filhos, isso é uma aflição mais fácil para ele – mas perder 

a sua religião e perder a alma é muito pior e nós buscamos refúgio 

em Allāh disso. 

ن  ِشئْتُم  َما فَاْعبُُدوا  ِلكَ  أََلَ   ۗاْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َوأَْهِليِهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُروا الهِذينَ  اْلَخاِسِرينَ  إِنه  قُلْ   ۗ ُدونِهِ  م ِ   ُهوَ  َذٰ

اْلُمبِينُ  اْلُخْسَرانُ   

“Então adorai o que quiserdes em vez d’Ele! Dize (ó Muḥammad (ملسو هيلع هللا ىلص): 

“Os perdedores são aqueles que perderão a si mesmos e suas 

famílias no Dia da Ressureição. Inquestionavelmente, isso é a perda 

evidente.” [Sūrah Az-Zumar (39): 15] 

     Então temam a Allāh o Poderoso e Majestoso, ó, servos de Allāh 

– e prestem atenção à excelência desse mês. Aproveite do que vai 

beneficiá-lo e aproximá-lo de Allāh (tabāraka wa ta’ālā). Faça esse 

mês uma causa para elevar sua posição diante de Allāh e um meio 

de expiar e lavar seus pecados. 
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Abu Ayyub relatou que o Mensageiro 

de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص disse: “Aquele que observa 

o jejum no mês do Ramaḍān e 

também observa o jejum por seis dias 

no mês de Shawwal, é como se tivesse 

observado o jejum pelo ano todo.” 

[Muslim] 
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Permanecendo Firme Depois do 

Ramadan – Shaykh Salih Al-Fawzan
14 

      Sufyān Ibn ‘Abdillāh, que Allāh esteja satisfeito com ele, disse: “Ó 
Mensageiro de Allāh, me conte algo sobre o Islām do qual eu não 
perguntarei a ninguém mais além de ti (depois disso).” 
Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: ‘Diga: ‘Eu acredito em Allāh’ e se mantenha firme nisso.” 
[Muslim]  
     Esse ḥadīth é a prova de que o servo é obrigado, depois de 
ter īmān em Allāh, a perseverar e ser firme em obedecê-lo, 
realizando os atos obrigatórios e evitando os atos proibidos. Isso é 
alcançado seguindo o Caminho Reto, que é a Religião firme, sem se 
afastar dela para a direita ou para a esquerda.   
     Se um muçulmano viveu o mês do Ramaḍān e passava seus dias 
em jejum e suas noites em oração e naquele mês ele se acostumou 
a fazer atos bons, assim, ele deve continuar mantendo essa 
obediência a Allāh em todos os momentos (depois disso).   
     Esse é o verdadeiro estado do servo (‘abd), pois, de fato, o Senhor 
dos meses é Único e Ele é sempre vigilante e testemunha Seus 
servos o tempo todo.  
     De fato, a firmeza após o Ramaḍān e a retificação de suas 
declarações e ações são os maiores sinais de que alguém se 
beneficiou no mês do Ramaḍān e que ele lutou em obediência. Eles 
são sinais de aceitação e sinais de sucesso. Além disso, as obras de 
um servo não terminam no final de um mês e começo do outro. Em 
vez disso, continuam e se estendem até a morte, pois Allāh diz:  

ِ بَِما أَْغَوْيتَنِي ََلَُزي ِنَنه لَُهْم فِي اَْلَْرِض َوََلُْغِويَنه ُهْم أَْجَمِعينَ     قَاَل َرب 
“E adore o seu Senhor até que a certeza venha até você [isto é, a 
morte].” [Hijr (15): 99]  
     Se o jejum do Ramaḍān chega a um fim, então, de fato, os jejuns 
voluntários ainda são prescritos ao decorrer do ano todo e todos os 
louvores são devidos a Allāh. Se ficar em pé em oração a noite 
durante o Ramaḍān chegar ao fim, então, de fato, o ano todo é um 
momento da oração da noite. E se o Zakāt-ul-Fitr chegar a um fim, 
então ainda há o Zakāt que é obrigatório assim como a caridade 
voluntária que dura o ano todo.   
     O mesmo vale para recita o Qur.ān e refletir sobre seu significado 
também como qualquer outra ação justa que seja desejável, pois eles 
podem ser feitos em todos os momentos. A partir das muitas 
recompensas que Allāh concedeu a Seus servos é que Ele colocou 
para muitos tipos diferentes de atos de adoração e Ele forneceu 
muitos meios para fazer as boas ações. Portanto, o entusiasmo e o 
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zelo do muçulmano devem ser constantes e ele deve continuar a 
serviço de seu mestre.    
     É lamentável encontrar algumas pessoas realizando adoração 
fazendo diferentes tipos de atos virtuosos durante o Ramaḍān – eles 
guardam estritamente suas cinco orações diárias na Masjid, eles 
recitam o Qur.ān em abundância e doam dinheiro em caridade. Mas 
quando o Ramaḍān chega ao fim, eles se tornam preguiçosos em 
sua adoração. Em vez disso, às vezes eles até abandonam as 
obrigações, tanto em geral, como orar em congregação, como 
especificamente, como rezar a oração do Fajr! E eles (até) cometem 
atos proibidos, como dormir durante o tempo de orações, se 
entregando a lugares de loucura e entretenimento e se misturando 
em parques, especialmente no dia de ‘īd! Obter ajuda desses males 
é somente através da Graça de Allāh. Assim, eles demolem o que 
construíram e destroem o que estabeleceram. Isso é uma indicação 
de privação e um sinal de perdição. Pedimos a Allāh por Sua 
salvaguarda e proteção!  
     De fato, esses tipos de pessoas tomam o exemplo de transformar 
em arrependimento e cessar de cometer más ações como algo 
específico e restrito (apenas) ao mês do Ramaḍān. Então eles param 
de fazer esses (bons) atos quando o mês termina.   
     Assim, é como se eles abandonaram o pecado por causa 
do Ramaḍān e não por temor de Allāh! Quão más são essas pessoas 
que não conhecem Allāh, exceto no Ramaḍān!  
     Verdadeiramente, o sucesso que Allāh concede a Seu servo está 
no jejum do Ramaḍān. E Allāh está ajudando-o a fazer isso é uma 
grande benção. Assim, isso exige que o servo seja grato ao seu 
Senhor. E esse entendimento pode ser encontrado no Dito de Allāh, 
depois de ter completado o favor do mês do jejum:  
“...Cumpri o número (de dias) e glorificai a Allāh por ter-vos orientado, 
a fim de que Lhe agradeçais.” [Al-Baqarah (2): 185]  
     Então, aquele que é agradecido por ter jejuado, permanecerá 
sobre a condição e continuará a fazer boas ações.  
     De fato, a verdadeira maneira de um muçulmano é aquele que 
louva e agradece a seu Senhor por tendo recebido a capacidade de 
jejuar e fazer qiyām (oração noturna). Sua condição 
depois Ramaḍãn é melhor do que era antes do Ramaḍān. Ele está 
mais pronto para obedecer, desejando fazer boas ações e jejum para 
implementar os atos obrigatórios. Isso porque ele adquiriu benefícios 
deste proeminente instituto de aprendizado. É de quem temem por 
não ter seu jejum aceito, pois, de fato, Allāh só aceita daqueles que 
tem taqwa.   
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     Os virtuosos antecessores lutariam para completar e aperfeiçoar 
suas ações, esperando depois, que eles seriam aceitos e temendo 
serem rejeitados a partir dos relatórios de ‘Alī, que Allāh esteja 
satisfeito com ele, que disse:  
“Fique mais preocupado em ter ações aceitas do que com as ações 
em si. Não escutou Allāh dizer: ‘Verdadeiramente, Allāh somente 
aceita as ações daqueles que tem Taqwa?’”   
     ‘Āishah, que Allāh esteja satisfeito com ela, disse:  
“Eu perguntei ao Mensageiro de Allāh com relação a ayah: ‘E aqueles 
que dão aquilo que é devido (isto é, caridade e outras boas ações), 
enquanto seus corações tremem de medo.’ Eles são aqueles que 
bebem álcool e roubam? Ele  ملسو هيلع هللا ىلص disse: ‘Não, ó, filha de As-Siiddīq. 
Mas, ao invés disso, eles são aqueles que jejuam, fazem as orações 
e dão em caridade e ainda assim temem que isso não será aceito 
deles. Eles são aqueles que se apressam em fazer boas ações e eles 
são os primeiros a fazê-los.”   
     Portanto, esteja avisado e novamente avisado – de voltar para 
trás depois de ter atingido a orientação, de se desviar depois de 
perseverar! E peça a Allāh para lhe fornecer resistência em fazer 
ações virtuosas e continuidade e continuidade na realização de boas 
ações. E peça a Allāh, a fim de que Ele aceite nosso Ramaḍān de 
nós.  

Pontos de benefício que eu posso tirar deste 

conselho... 
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Como eu posso implementar esse conselho? 
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نَس إَِله ِليَْعبُُدو   َوَما َخلَْقُت اْلِجنه َواْْلِ

 

“E Eu não criei os jinns e os humanos 

exceto para Me adorarem.” [Adh-

Dhariyat (51): 56] 
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