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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 orientações relacionadas com a Oração do 

Eid em Casa [para aqueles que são incapazes de a estabelecer na musalla]. 

 

O Mufti da Arábia Saudita, Chaikh Abdul-Aziz Aal a-Chaikh حفظه هللا (que 

Allah o preserve) disse:  

“Se a situação do vírus Corona continuar e assim não for possível fazer a 

Oração de Eid nas Mesquitas ou nos locais designados, então a oração 

deve ser feita em casa, sem khutbah depois da oração. Isso porque é 

algo recomendado para quem perde a oração do Eid (com o Imaam); 

então fazer a Oração do Eid (nas suas casas) é legislado para aqueles em 

cujos países a oração do Eid não será estabelecida (nas mesquitas ou 

locais designados), porque o estabelecimento desse símbolo Islâmico é 

feito com base na capacidade da habilidade de cada um.” 
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َ َما اۡستََطۡعتُمۡ   فَاتَّقُوا ّٰللاه

“Temam a Allah quanto mais puderem (de acordo com as capacidades).” 

[Suurat At-Taghaabun: 16] 

Fonte:https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2075

735#2075735 

 

Foi relatado que Anas Ibn Maalik رضي ّللاه عنه (que Allah esteja satisfeito 

com ele) perdeu a oração do Eid com o Imaam, então reuniu a sua 

família e rezou com eles a oração do Eid, da mesma forma que o Imaam, 

isto é, com as takbiiraat mas sem khutbah. 

Fonte: Musannaf Ibn Abii Chaibah (no.5835). 

 

A Oração do Eid pode ser feita depois do nascer do sol (aproximadamente 

15 minutos) até o sol atingir o seu zênite (aproximadamente 20 minutos 

antes da oração de a-Dhuhr). 

Fonte: Sunnan Abii Daawuud (no.1135). 

 

De forma resumida: Oramos duas rakaat; Dizemos Allahu Akbar 7 vezes 

(incluindo o takbiir de abertura para a oração) na primeira rakah e 5 vezes 

na segunda rakah (excluindo o takbiir para se levantar para a segunda 

rakah). Depois dos takbiiraat em cada rakah, recitamos Suurat-ul-Faatiha 

e uma outra suurah; de preferência Suraat-ul-A'alaa na primeira rakah e 

Suurat-ul-Ghaachiyah na segunda [Ibn Maajah: 1281,1283] ou Suurat 

Qaaf na primeira e Suurat-ul-Qamar na segunda [Muslim: 891]. 

 

Descrição detalhada da Oração do Eid: 

Primeira Rakah: 

1 - Dizer o Takbiirul Ihraam (Allahu Akbar) da abertura da oração. [1] 

2 - Dizer a Du’aa (súplica) da Abertura [2]: 

اْسُمَك، َوتَعَالَى َجدَُّك، َوالَ إِلَهَ َغْيُركَ سُْبحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوتَباَرَك   
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[Subhaanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta’aalaa 

jadduka, wa laa ilaaha ghayruka] 

“Glória a Ti, Ó Allah, e Louvores. Bendito seja o Teu Nome e Exaltada 

seja a Tua Majestade. Nada nem ninguém tem o direito de ser adorado 

excepto Tu.” 

3 - Dizer os seis takbiiraat [3] (Allahu Akbar) levantando aos mãos [até aos 

ombros aproximadamente] em cada takbiir[4], como feito no Takbiirul-

Ihraam.  

3 - Procurar refúgio em Allah do chaytaan (existe diferentes opiniões, no 

entanto não é obrigatório) [5]: 

ِ ٱأعوذُ بِ  نِ ٱِمَن  َللَّ ِجيمِ ٱ لشَّۡيَطَٰ لرَّ  

[A'udhu billahi mina-Chaytaan-ir-rajiim] 

“Procuro refúgio em Allah do chaytan amaldiçoado.” 

4 - Recitar Suurat-ul-Faatiha, seguida com uma outra suurah que seja fácil 

para pessoa (em voz alta). A Sunnah é recitar Suurat-ul-A’laa [6] ou 

Suraatu-Qaaf. [7] 

 

Segunda Rakah: 

1 - Dizer cinco takbiiraat (Allahu Akbar); excluindo o takbiir dito ao 

levantar-se para segunda rakah [8], levantando aos mãos (até aos ombros 

aproximadamente) em cada takbiir [9], como feito no takbiirul ihraam. 

2 - Recitar Suurat-ul-Faatiha, seguida com uma outra suurah que seja fácil 

para a pessoa [em voz alta]. A Sunnah é recitar Suurat-ul-Ghaachiyah [10] 

ou Suraat-ul-Qamr. [11] 

 

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. 

www.islaoriginal.org 

http://www.islaoriginal.org/
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