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NÍVEL 01 – CONHECENDO ALLĀH



﷽ 
Allāh éAllāh éAllāh é   

Ar-RabbAr-RabbAr-Rabb   

Aquele que cria, dispõe das questões e possui tudo.

Eu testemunho que não há deus verdadeiro, nada é
digno de adoração, exceto Allāh. E eu testemunho que

Muhammad é o Seu servo e Mensageiro.

Allāh é o meu Rabb.Allāh é o meu Rabb.Allāh é o meu Rabb.

Capítulo 01: 
Quem é Allāh?
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Allāh é o Senhor de tudo que nós vemos ao
redor e do que nós não vemos também,

como os Anjos e outras criaturas, os Jinn. 
Allāh criou os Anjos da luz e Allāh criou os

Jinns do fogo. 
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Todos os Anjos adoramTodos os Anjos adoramTodos os Anjos adoram
Allāh e não OAllāh e não OAllāh e não O

desobedecem em nada.desobedecem em nada.desobedecem em nada.
   

Dos Jinn, no entanto, estão aqueles
que acreditam em Allāh e são Muslims,

mas dentre eles há aqueles que não
adoram Allāh, não acreditam Nele,

desobedecem-No, fazem coisas más e
chamam as pessoas para o mal. O

líder deles é o Shaytān.
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Allāh me criou, Allāh criou vocêAllāh me criou, Allāh criou vocêAllāh me criou, Allāh criou você
e todas essas coisas que nóse todas essas coisas que nóse todas essas coisas que nós

mencionamos.mencionamos.mencionamos.   
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Isso tudo que nós conversamos
está relacionado sobre a  

RubRubRubūūūbyyahbyyahbyyah

Quem é Aquele que sustenta e dá a você tudo aquiloQuem é Aquele que sustenta e dá a você tudo aquiloQuem é Aquele que sustenta e dá a você tudo aquilo
que lhe ajuda a permanecer vivo?que lhe ajuda a permanecer vivo?que lhe ajuda a permanecer vivo?

Se você respondeu corretamente, então você entendeu
este assunto que denominamos Rubūbiyyah (Senhorio).

Vamos realizar um teste:

Quem é o seu Rabb?Quem é o seu Rabb?Quem é o seu Rabb?

Quem lhe criou?Quem lhe criou?Quem lhe criou?

Quem é que t ira a vida?Quem é que t ira a vida?Quem é que t ira a vida?

Quem lhe deu a vida?Quem lhe deu a vida?Quem lhe deu a vida?

(Senhorio) de Allāh.
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O Senhorio de Allāh significa que Ele é o
único verdadeiro Senhor: Ele é o Criador,
Ele toma conta de todas as questões e a
Ele pertence todas as coisas. Este é o
significado do Tawhīd que chamamos
de Tawhīd Ar-Rubūbiyyah ou Unicidade
do Senhorio de Allāh. 

Pergunta: 

O que é o Tawh
īd

Ar-Rubūbiyyah
?

Resposta: É acreditar
que Allāh é o meu
Rabb e o Rabb de
tudo. Ele criou tudo. Ele
toma conta de todas
as coisas e Ele possui
tudo que existe.  
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Ele criou tudo. Ele criou os céus e a terra. Ele criou oEle criou tudo. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o
céu que você vê acima de você. Ele criou os setecéu que você vê acima de você. Ele criou os sete
céus acima de nós, um sobre o outro. Ele tambémcéus acima de nós, um sobre o outro. Ele também
criou as sete terras. Nós não agora os sete céus,criou as sete terras. Nós não agora os sete céus,
exceto um, os outros estão acima.exceto um, os outros estão acima.    Nós não vemosNós não vemos
agora os sete céus, exceto uma que nós estamos.agora os sete céus, exceto uma que nós estamos.  

Allāh éAllāh éAllāh é   
Al-KhāliqAl-KhāliqAl-Khāliq   

Capítulo 02:
 Allāh é Al-Khāliq.
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Ele criou o sol, a lua e as estrelas,
muitas delas e tão bonitas!

Allāh criou a noite, durante a qual
nós dormimos. 

Ele criou a luz do dia.Ele criou a luz do dia.Ele criou a luz do dia.   
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“Allāh é o Criador de“Allāh é o Criador de“Allāh é o Criador de
todas as coisas.”todas as coisas.”todas as coisas.”

Quem criou as maçãs?Quem criou as maçãs?Quem criou as maçãs?    
Quem criou as laranjas?Quem criou as laranjas?Quem criou as laranjas?    

Quem criou as bananas?Quem criou as bananas?Quem criou as bananas?    
Quem criou as flores?Quem criou as flores?Quem criou as flores?    
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Vamos realizar um teste:Vamos realizar um teste:

Quem é o Criador de tudo?

Quem criou o sol e a lua?

Quem criou os céus e a terra?

Quem criou as montanhas?

Quem criou todos os animais? 

(Elefantes,os Ursos, os Coelhos, as Gazelas)
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Quando nós vemos o sol pensamos
em quem criou isso. Ele nos dá calor
e muitas coisas na terra precisam

de calor. 

Nós todosNós todosNós todos
precisamos deprecisamos deprecisamos de

calor.calor.calor.   
Nós precisamosNós precisamosNós precisamos

dessa luz.dessa luz.dessa luz.   
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Pense quando nós vemos a lua
quando está cheia. 
Quão bonita ela é!

Ela tem uma trajetória a tomar. 
 e o sol tem uma trajetória a tomar

Se questione sobre as enormes montanhas que
nós vemos, se questione sobre as ondas dos
oceanos, as nuvens, a chuva, as cachoeiras, as
flores, os jardins, os desertos, o mar, a lua e o sol.

Allāh é o Criador de todos eles.Allāh é o Criador de todos eles.Allāh é o Criador de todos eles.
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Então nós

agradecem
os a

Ele por tud
o isso

e nós O amamos

por tudo is
so .

Nós O amamos porque Ele nos criou e nos deu muitas coisas. 
Nós O amamos porque Ele nos fez Muslims.
Nós amamos Allāh, nós fazemos aquilo que Ele nos fala para fazer e nós nos
mantemos longe do que Ele nos falou para permanecer longe. 
Nós suplicamos para Ele sozinho. 
Este é o significado de adoração.
Isto é o que chamamos de    

                           
                                              (Unicidade da Adoração a Allāh).
 

Ele nos dá a chuva que vem de cima. Ele
nos dá a comida e o que nós bebemos.
Ele nos dá a audição e a visão. Ele nos
dá o ar para respirarmos e Ele nos dá
dinheiro e riqueza. 

Então Allāh é Al-Khāliq (O Criador)Então Allāh é Al-Khāliq (O Criador)Então Allāh é Al-Khāliq (O Criador)   
e Ar-Razzāq (Aquele que provê).e Ar-Razzāq (Aquele que provê).e Ar-Razzāq (Aquele que provê).   

Tawhīd al-UlūhiyāhTawhīd al-UlūhiyāhTawhīd al-Ulūhiyāh   
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Nós O amamos porque Ele é Allāh eNós O amamos porque Ele é Allāh eNós O amamos porque Ele é Allāh e
porque Ele é o Misericordiosíssimo e oporque Ele é o Misericordiosíssimo e oporque Ele é o Misericordiosíssimo e o
Mais Justo. Nós O amamos porqueMais Justo. Nós O amamos porqueMais Justo. Nós O amamos porque
Ele tem os Mais Lindos Nomes. Ele éEle tem os Mais Lindos Nomes. Ele éEle tem os Mais Lindos Nomes. Ele é
Aquele que tudo vê, Ele vê tudo. Ele éAquele que tudo vê, Ele vê tudo. Ele éAquele que tudo vê, Ele vê tudo. Ele é
Aquele que tudo ouve, Ele ouve tudo.Aquele que tudo ouve, Ele ouve tudo.Aquele que tudo ouve, Ele ouve tudo.
Ele está acima do Seu Trono, acimaEle está acima do Seu Trono, acimaEle está acima do Seu Trono, acima
dos céus. Ele sabe de tudo.dos céus. Ele sabe de tudo.dos céus. Ele sabe de tudo.

Tawhīd Al-Asmā’Tawhīd Al-Asmā’Tawhīd Al-Asmā’
waṣ-Sifātwaṣ-Sifātwaṣ-Sifāt   

Ele tem
 a Mais Bela

Ele tem
 a Mais Bela

Ele tem
 a Mais BelaFace, mas ninguém

 é

Face, mas ninguém
 é

Face, mas ninguém
 écomo Ele, O

como Ele, O
como Ele, O
Altíssimo.
Altíssimo.
Altíssimo.Este é oEste é oEste é o   

(Unicidade dos Nomes e Atributos de Allāh).
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Por que nós amamos Allāh?

Quem nos fez Muslims?

Quem nós devemos obedecer e adorar sozinho?

Vamos realizar um teste:Vamos realizar um teste:

Nós suplicamos para Ele. Nós dizemos:Nós suplicamos para Ele. Nós dizemos:Nós suplicamos para Ele. Nós dizemos:
“Ó, Allāh” e nós não suplicamos para“Ó, Allāh” e nós não suplicamos para“Ó, Allāh” e nós não suplicamos para

ninguém mais ou qualquer outra coisaninguém mais ou qualquer outra coisaninguém mais ou qualquer outra coisa
além Dele.além Dele.além Dele.
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Nós fazemos o Sujūd (a prostração) na ṢalāhNós fazemos o Sujūd (a prostração) na Ṣalāh
(oração) quando nós colocamos a nossa(oração) quando nós colocamos a nossa

testa e o nosso nariz no chão. Isso étesta e o nosso nariz no chão. Isso é
chamado de Sujūd. Nós fazemos o Sujūdchamado de Sujūd. Nós fazemos o Sujūd

somente para Allāh.somente para Allāh.  

Nós dizemos: “Ó, Allāh”
e nós não suplicamos para
ninguém mais ou qualquer
outra coisa além Dele.

Nós obedecemos Allāh e não devemos desobedece-Lo, porque
Allāh ama aqueles que O obedecem e não gosta daqueles que O
desobedecem. Ele nos recompensa quando O obedecemos. Ele

pode nos punir quando O desobedecemos ou Ele pode nos perdoar
se nós pedimos o Seu perdão. Ele ama perdoar.
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Nós suplicamos
 para Ele



Nós pedimos a Allāh para nos fazer crescer
no Islām, para vivermos como Ele ama, para
morrermos como Muslims, para sermos do
Povo do Paraíso e para vermos a Face de
Allāh.

                                          Āmīn.

Nós, as crianças do Islām, amamos Allāh.Nós, as crianças do Islām, amamos Allāh.Nós, as crianças do Islām, amamos Allāh.
Nós amamos todos os Seus ProfetasNós amamos todos os Seus ProfetasNós amamos todos os Seus Profetas

e Mensageiros.e Mensageiros.e Mensageiros.

Nós amamos as esposas do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص (As
Mães dos Crentes), que Allāh esteja

satisfeito com elas.

Nós amamos os Companheiros do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, que

Allāh esteja satisfeito com eles. 
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