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No começo, havia somente
Allāh, O Exaltado.

Ele é Al-Awwal – O Primeiro,
não havia ninguém antes d’Ele.

Ele é Al-Ahad – O Único, não
há ninguém como Ele.
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Allāh é Al-Khāliq, 
O Criador.
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Allāh criou a terra no
sábado e as montanhas no

domingo.
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Na segunda-feira Allāh
criou as plantas e as

árvores.
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Na terça-feira Allāh
criou as coisas
desagradáveis.
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Allāh criou a luz na
quarta-feira.
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Allāh espalhou os animais
pela terra na quinta-feira.

Você sabe dizer o nome desses animais? Circule de azul

os animais que vivem no mar, circule de vermelho os

animais que vivem na terra e circule de amarelo os

animais que podem voar.
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Na sexta-feira Allāh criou
Ādam, que a paz esteja com

ele, o primeiro homem e o pai
de todos os seres humanos que 

 existem.
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Allāh criou Ādam, que a paz
esteja com ele, depois do ‘Asr e
ele foi a última coisa criada por
Allāh durante as últimas horas
da sexta-feira, entre o ‘Asr e o

anoitecer.
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Ele, Exaltado Seja, criou os
céus e a terra em seis dias.

Depois disso, Allāh elevou-se no Seu
trono de acordo com a Sua
Magnífica e Incomparável

Majestade.
www.ahlusssunnahfortaleza.wordpress.com

13



Subhanallāh! 

Allāh criou todas as coisas que existem.
E basta que Ele diga: “Seja”, para criar e

fazer qualquer coisa que Ele queira.
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Olhe ao seu redor, você poderia
dizer mais alguma coisa que

Allāh tenha criado?
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Al hamdu lillāh
Rabb Al-‘Ālamīn

Louvado seja
Allāh, Senhor de
tudo que existe.
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