
 

QUESTÕES RELACIONADAS 
COM A ORAÇÃO DO EID 

“O dia de Al-Fitr, e o dia de An-Nahr, e os dias de at-Tashriiq (os três dias após An-Nahr) são 
os nossos dias de Eid (festividade); e são dias de comer e beber.” [Sahiihul-Jaamih no. 8192]   
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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 é uma série de perguntas relacionadas com a Oração do 

Eid.  

 

Qual é o Veredicto da Oração do Eid? 

A opinião unânime [entre os Sabios] é que a oração do Eid é obrigatória 

para cada Muçulmano, e aquele que se ausenta sem razão válida, terá 

cometido um pecado, pois o Mensageiro de Allaah  وسلم عليه  هللا   صلى 

ordenou o estabelecimento da oração do Eid, até mesmo às mulheres 

(para as quais a oração em congregação não é obrigatória). [1] 

Ummu Atiia رضي ّللاه عنها ( que Allah esteja satisfeito com ela) disse: “O 

Mensageiro de Allaah صلى هللا عليه وسلم nos ordenou a sair para a oração 

do Eid, até mesmo as jovens virgens (que geralmente permanecem em 

suas casas) e ordenou também aquelas que estavam no período de 

menstruação a saírem, mas de se afastarem da musalla dos 

Muçulmanos.” 
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Ummu Attia عنها ّللاه   disse: “As mulheres com o período رضي 

[menstruação] saíam e ficavam atrás do grupo [ao fundo da musalla] 

proclamando o takbiir [Allaahu Akbar].” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaarii (no.974); Sahiih Muslim (no.2054 e 2055). 

 

Quando é que se deve estabelecer a oração do Eid? 

Começa um quarto de hora depois do nascer do sol, até quando o sol 

começa o seu declínio [meio dia]. [1] 

 

Qual é a forma de estabelecer a oração do Eid? 

A oração do Eid é feita antes da khutbah [do sermão] e não têm adhaan, 

nem iqaama e não há nenhuma oração facultativa antes dela nem 

depois.[1] 

Ibnu Umar عنهما ّللاه   (que Allaah que esteja satsifeito com os dois) رضي 

disse: “O Profeta صلى هللا عليه وسلم Abu Bakar e Umar رضي ّللاه عنهما faziam 

a oração do Eid antes da khutbah [do sermão].” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaarii (no.963); Sahiih Muslim (no.2052). 

Jaabir ibnu Samura رضي ّللاه عنه disse: “Orei mais do que uma vez a oração 

do Eid com o Mensageiro de Allaah وسلم  sem adhaan nem صلى هللا عليه 

iqaama.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.887). 

Ibnu Abbaas رضي ّللاه عنهما disse: “O Profeta صلى هللا عليه وسلم saíu no dia de 

Eidul-Fitr e orou rakaatain (isto é, a oração do Eid) e não orou antes dela 

nem depois.” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaarii (no.989); Sahiih Muslim (no.884). 

Na primeira rakaah diz-se sete vezes o takbiir [Allaahu Akbar] incluindo 

takbiiratul-ihraam e na segunda rakaah diz-se cinco vezes o takbiir sem 

incluir takbiiratul-intiqaal pois este takbiir é di-to logo que nos levantamos 

e não quando estamos de pé. 
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E é recomendável levantar as mãos com cada takbiir [1] como foi narrado 

de Ibnu Umar رضي ّللاه عنهما na oração de Al-Janaaza. 

Fonte: Relatado por Al-Baihaqi (4/44); Autenticado por Al-Albaani. 

E a sunnah é de ler na primeira rakaah [unidade] Suurat-ul-Faatiha com a 

Suurat-ul-Aala e na segunda rakaah ler Suurat-ul-Faatiha com a Suurat-ul-

Ghaachia. [2] 

Fonte: Sahiih Muslim (no.2028). 

 

Aonde é que se estabelece a oração do Eid? 

A Sunnah é de estabelecer a oração do Eid na musalla [fora da povoação, 

no deserto ou no campo] e não nas mesquitas, excepto por uma razão 

válida. [2] 

E a evidência está no hadiith de Ummu Attia عنها ّللاه   mencionado رضي 

anteriormente no qual o Mensageiro de Allaah صلى هللا عليه وسلم ordenou 

as pessoas a saírem em direção da musalla. 

 

O que se deve fazer antes de sair para a oração do Eid? 

É recomendável de fazer Al-Ghusl [banho ritual]. [3] 

Ibnu Umar رضي ّللاه عنهما fazia Al-Ghusl no dia de Eidul Fitr antes de sair 

para a musalla. 

Fonte: Relatado por Ach-Chaafii’i em Al-Um (1/265); Autenticado por An-

Nawawi na Majmuuh (5/6). 

É recomendável aos homens de vestirem as suas melhores roupas.  

Al-Bukhaarii  ّللاه -disse no seu Sahiih: Capítulo ‘As duas festas (Al رحمه 

Eidain) e o facto de se embelezar nelas’; Hadiith (no.948). Quanto às 

mulheres, devem sair de maneira discreta, sem perfume e cobertas 

obrigatoriamente com um Jilbaab [Peça de roupa que cobre 

inteiramente o corpo da mulher]. 
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Numa versão do hadiith de Ummu Atiia عنها ّللاه   mencionado رضي 

anteriormente, uma mulher disse: “Ó Mensageiro de Allaah! E se uma de 

nós não tem um Jilbaab?”  

[Isto é, como poderá assistir à oração do Eid na musalla se não tem Jilbaab 

para se cobrir?] O Mensageiro de Allaah وسلم عليه  هللا   respondeu صلى 

dizendo: “Que uma das suas irmãs lhe ofereça ou empreste um Jilbaab.” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaarii (no.980); Sahiih Muslim (no. 2056). 

Antes de sair para a oração do Eidul Fitr é recomendável de comer 

algumas tâmaras, no mínimo três.[1] 

Anas رضي ّللاه عنه disse: “O Mensageiro de Allaah صلى هللا عليه وسلم não saía 

de sua casa no dia de Al-Fitr [para a oração] sem comer um número 

ímpar de tâmaras.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.903). 

 

Como se deslocar até à musalla do Eid? 

Ali رضي ّللاه عنه disse: “Faz parte da sunnah de ir a pé para a oração do 

Eid.” 

Fonte: Relatado por At-Tirmidhii (no.530); Considerado como Hasan 

(bom) por Al-Albaani. 

A-Tirmidhi  رحمه ّللاه disse no comentário deste athar: “A maior parte dos 

Sábios são da opinião que é recomendável ao indivíduo de se deslocar à 

[oração] do Eid a pé e de não utilizar os meios de transporte sem razão 

válida.” 

É recomendável utilizar caminhos diferentes na ida e na volta da oração 

do Eid. [1][3] 

Jaabir عنه ّللاه  وسلم disse: “O Profeta رضي  عليه   tinha o hábito de صلى هللا 

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

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

Abu Hurairah رضي ّللاه عنه disse: “O Profeta صلى هللا عليه وسلم no dia de Eid 

ia por um caminho e voltava por outro.” 

Fonte: At-Tirmidhii (no.541); Autenticado por Al-Albaani. 
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As Proclamações da Grandeza de Allaah (Takbiiraat-ul-Eid) 

Allah – O Altíssimo – disse: 

َعلَٰى َما َهَدٰىكُم   ّلَلَ ٱَوِلتَُكبهُِرو۟ا   

“E que proclamem a Grandeza de Allaah (isto é, que digam Allaahu-

Akbar: Allah é o Maior) por vos ter guiado.”  

[Suurat-ul-Baqarah: 185] 

No Eidul-Fitr: começam com o por do sol [Al-Maghrib] do último dia do 

Ramadão e terminam antes do início da oração do Eid. 

É legislado de o fazer nos mercados, nas casas, nas mesquitas. Deve ser 

feito em voz alta para os homens e em voz baixa para as mulheres. [1] 

[Os Sábios dizem que o takbiir é feito individualmente e não em grupo]. 

No Eidul-Adhaa: começam após a oração de Al-Fajr no dia de Arafah (o 

dia 9 de Dhul-Hijjah), até à oração de Al-Asr do dia treze de Dhul-Hijjah.  

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-Tashriiq.”  

Fonte: Al-Musannaf (1/2/2); Autenticado por Al-Albaani 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-Tashriiq (décimo terceiro dia de Dhul-

Hijjah), após cada oração.”  

Fonte: Majmuuh Al-Fataawaa (24/220).  

 

Qual é a forma de fazer Takbiiraat-ul-Eid? 

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 dizia:  

أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر وهلل الحمدهللا   

[Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Laa ilaha illallah, wallahu akbar, 

Allahu akbar wa lillahil-hamd.] 

“Allah é O Maior, Allah é O Maior, Allah é O Maior. Não há nenhuma 

divindade com o direito de ser adorada, excepto Allah. E Allah é O Maior, 

Allah é O Maior. E para Allah são todos louvores.”   

Fonte: Ibn Abii Chaibah (no.5633); Irwaa Al-Ghaliil (3/125) de Al-Albaani. 

Ibn Abbaas رضي هللا عنهما dizia:  

هللا أكبر، وهلل الحمد، هللا أكبر وأجل، هللا أكبر على ما هدانا  هللا أكبر، هللا أكبر،   

[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. 

 

O que deve fazer aquele que perde a oração do Eid? 

Aquele que perde a oração do Eid, deve estabelecê-la da mesma forma 

que foi estabelecida pelo Imaam [rakaatain como mencionado 

anteriormente, sem khutbah]. 

Quando Anas ibn Maalik رضي ّللاه عنه perdia a oração do Eid com o Imaam, 

reunia a sua família e rezava com eles a oração do Eid, da mesma forma 

que o Imaam [isto é, com as takbiiraat]. 

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

E Attaa  رحمه ّللاه disse: “Aquele que perde a oração do Eid, reza rakaatain.” 

[isto é, como o Imaam]. 

Os dois athars foram mencionados por Imaam Al-Bukhaarii رحمه هللا no 

capítulo: “Aquele que perdeu a oração do Eid, ora rakaatain. Mas 

também as mulheres e aqueles que estão em suas casas e nas aldeias.” 
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Ibnu Mundhir  رحمه ّللاه disse: “Aquele que perde a oração do Eid, que a 

estabeleça da mesma forma que o Imaam.” 

Fonte: Al-Iqna’a (1/110). 

 

O que fazer se o Eid coincide com uma sexta-feira? 

Se o dia do Eid coincide com uma sexta-feira, então aquele que reza a 

oração do Eid, não lhe é obrigatório assistir à oração de Al-Jumu’ah, 

somente lhe é obrigatório rezar a oração de Ad-Dhuhr. [2] 

O Mensageiro de Allaah  عليه وسلم  disse: “Hoje juntaram-se duas صلى هللا 

festas (Eid e Al-Jumu’ah); então, aquele que assistiu à oração do Eid não 

lhe é obrigatório assistir à oração de Al-Jumu’ah.” 

Fonte: Relatado por Abu Daawuud (no.1073); Ibnu Maajah (no.1311) e 

autenticado por Al-Albaani. 
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