
 

ETIQUETAS DA SUNNAH         
PARA O DIA DE EID 
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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

: ا بَْعُد أَمَّ  

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

O que se segue são algumas Etiquetas da Sunnah para o Dia de Eid. 

 

1 - Fazer Al-Ghusl (tomar o banho ritual): 

Ibn Umar رضي هللا عنهما (que Allah esteja satisfeito com os dois) costumava 

fazer Al-Ghusl no dia de Eid-ul-Fitr antes de sair para a musalla (local da 

oração). 

Fonte: Al-Muwatta de Imaam Malik (no.428); Relatado por Ach-Chaafi’ii 

em Al-Um (1/265). Sahiih (autêntico) de acordo com An-Nawawii, 

Majmuu (5/6). 

An-Nawawii  رحمه هللا (que Allah tenha misericórdia para com ele) disse: “As 

narrações de Ach-Chaafi’ii e os seus companheiros são em conformidade 

com a recomendação de fazer Al-Ghusl no dia do Eid, para os que 

comparecem na oração e para os que não comparecem.” 

Fonte: Al-Majmuu Charh Al-Muhadhab (5/11). 
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2 - Vestir as melhores roupas (embelezar-se): 

Ibn Umar رضي هللا عنهما vestia as suas melhores roupas no dia de Eid. 

Fonte: A-Sunnan Al-Kubraa (no.5667); Sahiih de acordo com Ibn Hajar - 

Fath Al-Baarii (2/510). 

Ibn Abbaas رضي هللا عنهما relatou: “O Mensageiro de Allah صلى هللا عليه وسلم 

usava uma vestimenta de listras vermelhas no dia do Eid.” 

Fonte: Al-Mu'jam Al-Awsat (no.7808); Sahiih de acordo com Al-Albaanii 

em As-Sahiihah (no.1279). 

An-Nawawii رحمه هللا disse: “Os Sábios concordaram com Ach-Chaafi’ii que 

é recomendável usar as melhores roupas no dia do Eid.” 

Fonte: Majmuu Charh al-Muhadhab (5/12). 

Em relação às mulheres: 

As mulheres devem sair para a oração de maneira discreta, sem perfume 

e cobertas [obrigatoriamente] em conformidade com a Charii’ah. 

Zainab ارضي هللا عنه  a esposa de Abdullah Ibn Umar ما رضي هللا عنه  relatou: 

O Mensageiro de Allah وسلم عليه  هللا   nos disse: “Quando alguma de صلى 

vocês vem à mesquita, ela não deve usar perfume.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.443). 

 

3 - Comer tâmaras depois de Al-Fajr (Eid-ul-Fitr):  

Anas Ibn Maalik رضي هللا عنه relatou que o Mensageiro de Allah ملسو هيلع هللا ىلص não saia 

de sua casa (na manhã de Eid-ul-Fitr) até que tivesse comido algumas 

tâmaras. Anas عنه هللا   comia um ملسو هيلع هللا ىلص também relatou que o Profeta رضي 

número ímpar de tâmaras. 

Fonte: Al-Bukhaari (no.953). 

Ibn Hajar هللا  sugeriu que a razão disso era: “Para afastar a رحمه 

possibilidade de adicionar ao jejum (do Ramadão) e se apressar na 

obediência ao comando de Allah.” 

Fonte: Fath al-Baari (2/446). 
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Quanto ao Eid-ul-Adhaa, é mustahabb (preferível) não comer nada até 

que volte da oração de Eid. 

 

4 – Caminhar para oração, ir por um caminho e regressar por 

outro. 

Foi narrado que Ibn Umar عنهما هللا   disse: “O Mensageiro de Allah رضي 

 costumava caminhar para as orações do Eid e regressava صلى هللا عليه وسلم

a caminhar.” 

Fonte: Ibn Maajah (no.1295); Autenticado por Chaikh Al-Albaanii. 

Jaabir Ibn Abd-Allah رضي ّللاه عنه disse: “O Profeta صلى هللا عليه وسلم tinha o 

hábito de alternar o caminho no dia de Eid (ida e volta).” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaarii (no.986). 

 

5 -Takbiiraat-ul-Eid (Magnificar a Grandeza de Allah com 

proclamações): 

َ َعٰلى َما َهدٰ  دُ يُِري   ِعدَّةَ َوِلتَُکبهُِروا ّللاه ِملُوا ال  َر َوِلتُک  عُس  ُد بِکُُم ال  َر َوََل يُِري  يُس  ُ بِکُُم ال  َولَعَلَّکُم    كُم  ٮّللاه

نَ  كُُرو   تَش 

“Allah quer para vocês a facilidade e não quer para vocês a dificuldade 

e que completem o mesmo número (de dias) e que magnifiquem Allah 

[ou seja, em dizer Takbiir (Allahu Akbar)] por vos ter guiado, e que talvez 

vocês sejam gratos a Ele.” 

[Al-Baqarah: 185] 

 

Eid-ul-Fitr 

Foi narrado (sahiih) que Abd Ar-Rahmaan a-Sulamii رحمه هللا disse: “Eles 

enfatizaram mais o dia de Al-Fitr do que o dia de Al-Adhaa”. Wakii رحمه هللا 

disse: ‘Isso se refere ao takbiir.’ 

Fonte: Irwa al-Ghaliil (3/122). 
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Ibn Abii Chaibah رحمه هللا narrou com uma isnaad sahiih que a-Zuhri  رحمه

 disse: “As pessoas costumavam recitar Takbiir no dia de Eid desde هللا

quando saíam de suas casas até chegarem ao local de oração e até que 

o Imaam saísse. Quando o Imaam saía, eles se calavam, quando o Imaam 

dizia takbiir, eles diziam takbiir.” 

Fonte: Irwa Al-Ghaliil (1/121). 

Chaikh Ibnul Uthaymiin هللا  said: “O takbiir (Eid-ul-Fitr) começa  رحمه 

quando o sol se põe na noite do Eid (ou seja, na noite anterior) quando 

se sabe que o novo mês começou, como quando as pessoas 

completaram trinta dias do Ramadão, ou quando for provado que a lua 

nova (crescente) de Chawwaal foi avistada. E termina quando a oração 

começa, ou seja, quando iniciam a oração do Eid, então nessa altura o 

takbiir termina.” 

Fonte: Majmuu Fataawaa de Ibnul Uthaymiin (16/269-270). 

 

Eid-ul-Adhaa 

Ibn Abii Chaibah رحمه هللا relatou: “Ali  رضي هللا عنه costumava começar o 

takbiir após a oração de Al-Fajr no dia de Arafah, até depois da Oração 

de Al-Asr no último dia de At-Tachriiq (isto é, 13 de Dhul-Hijjah).” 

Fonte: Ibn Abii Chaibah em Al-Musannaf (1/2/2); Foi autenticado por Al-

Albaanii em Irwaa Al-Ghaliil (31/125). 

Chaikhul-lslaam Ibn Taymiyyah رحمه هللا disse: “Todos os louvores são para 

Allah. A opnião mais correta sobre o takbiir - e o que a maioria dos Salaf 

(Predecessores Piedosos) e os Sábios entre os Companheiros رضي هللا عنهم 

e Imaams faziam - é começar o takbiir desde Al-Fajr (alvorada) no dia de 

Arafah, até ao último dia de at-Tachriiq (décimo terceiro dia de Dhul-

Hijjah), após cada oração.”  

Fonte: Majmuuh Al-Fataawaa (24/220). No entanto, e o que parece mais 

correto é não restringir o takbiiraat a ser somente [logo] após cada 

oração, como Al-Haafidh Ibn Hajr mencionou em Fath Al-Baarii (21/587). 

No que diz respeito ao que se diz no takbiiraat, nada autêntico foi narrado 

do Profeta وسلم عليه  هللا   No entanto, certas palavras foram .صلى 

autenticamente atribuidas a um grupo dos Companheiros رضي هللا عنهم. 
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Ibn Mas'uud رضي هللا عنه costumava dizer o seguinte takbiir: 

أكبر هللاه أكبر، ال إلهَ إالا هللا، وهللاه أكبر هللاه أكبر، وهلل الَحْمد هللاه   

[Allahu Akbar Allahu Akbar, Laa Ilaaha Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar 

Wa Lillaahil Hamd] 

“Allah é o Maior, Allah é o Maior, nada nem ninguém tem o direito de 

ser adorado excepto Allah. E Allah é o Maior, Allah é o Maior, e para 

Ele é todo louvor.” 

Fonte: Ibn Abii Chaibah, Al-Mussannaf (2/274); Chaikh Al-Albaanii disse 

que a isnaad é Sahiih - Irwaa al-Ghaliil (3/125). 

Ibn Abbaas رضي هللا عنهما costumava dizer o seguinte takbiir:  

ل، هللا أكبر على ما هداناهللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد، هللا أكبر وأج  

[Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil-hamd. Allahu akbar 

wa ajalla. Allahu akbar alaa maa hadaanaa.]  

“Allah é O Maior, Allah é O Maior, Allah é O Maior, E para Allah são todos 

louvores. Allah é O Maior e Sublime. Allah é O Maior sobre o que Ele nos 

guiou.” 

Fonte: Al-Baihaqii (3/315) com uma autêntica cadeia de narração. 

 

6 - Felicitar (os crentes) pela ocasião de Eid: 

Muhammad Ibn Ziyad  رحمه هللا relatou: “Eu estava com Abu Umamah Al-

Bahili e outros entre os companheiros do Profeta ملسو هيلع هللا ىلص; Quando eles   رضي هللا

  :retornavam da oração do Eid, diziam uns aos outros عنهم

هللا منّا ومنكم )صالح األعمال(  تقبّل  

[Taqabbalallahu minna wa minkum (saalih Al-A’maal)] 

‘Que Allah aceite de nós e de vós (as boas ações).’” 

Imaam Ahmad هللا  disse: “Não há nada de errado se uma pessoa رحمه 

disser a outra no dia do Eid: ‘Que Allah aceite de nós e de vós (as boas 

ações).’” 

Fonte: Al-Mughnii de Ibn Qudaamah (2/129). 
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Foi narrado que Jubayr Ibn Nufayr هللا  disse: “Quando os رحمه 

companheiros do Profeta صلى هللا عليه وسلم se encontravam no dia do Eid, 

eles diziam uns aos outros: ‘Que Allah aceite (as boas ações) de nós e de 

vós.’”  

Fonte: Al-Fath (2/446); Ibn Hajar disse que a sua isnaad é hasan. 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta - Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua família e todos aqueles que 

o seguem em retidão até o Dia do Julgamento. 

Compilado e Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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