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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ْن سَ ي ِّئَاتِّ   َنا َومِّ ْن ُشُرورِّ أَْنفُسِّ ينُهُ َوَنْستَْغفُِّرهُ، َونَعُوذُ بِّاهللِّ مِّ إِّنَّ اْلَحْمد هللِّ، َنْحَمُدهُ َوَنْستَعِّ
َداً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ ،   يَك لَهُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أَْعَمالَِّنا َوأَْشَهُد أَْن ال إِّلَهَ إِّالَّ هللاُ َوْحُدهُ ال َشرِّ

ا بَْعدُ :  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 alguns aspectos cruciais da Crença Islâmica de grande 

importância para o Muçulmano; sendo que a Crença é a base da Religião 

Islâmica e é obrigatório a cada Muçulmano ter uma crença de acordo com 

o legislado, isto é, de acordo com o Alcorão e a Sunnah com o 

entendimento dos Salaf-us-Saalih. 

  



Islão Original - Publicações 

FUNDAMENTOS DA CRENÇA 3 

 

Qual é a Primeira Obrigação? 

 

A primeira coisa obrigatória às pessoas é conhecer o propósito para o qual 

Allah سبحانه وتعالى as criou, Tomou – O Altíssimo – um pacto deles ao enviar 

os Seus Mensageiros e revelar os Seus Livros a eles. E devido a isso Allah 

criou a vida mundana, a vida após a morte, o Paraíso e o Inferno; e por 

causa disso Al-Haaqqah – O inevitável [o Dia do Julgamento] será 

certamente estabelecido e Al Waaqi’ah [O Evento (ou seja, o Dia do 

Julgamento)] acontecerá. E devido aos seus eventos, à balança [das boas 

e más ações] será estabelecida e os rolos [aonde as ações estão 

registadas, sendo boas ou más] serão também estabelecidos, e assim 

haverá os miseráveis e os abençoados.  

 

Porque é que Allah عز وجل criou a Humanidade e os Jinns (Génios)? 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ِكنَّ أَْكثََرُهْم ََل يَْعلَُمونَ َما َخلَ  َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما ََلِعبِينَ  ْقنَاُهَما إَِلَّ  بِاْلَحِقِّ َولََٰ  

“E não criámos os céus e a terra e tudo o que há entre eles, por mera 

brincadeira; Nós, não os criámos (os céus e a terra) excepto com a 

verdade (isto é, para examinar e testar aqueles que são obedientes e 

aqueles que são desobedientes e então recompensar os obedientes e 

punir os desobedientes), mas a maioria deles não sabe.” 

[Suurat A-Dukhaan: 38-39] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكفَُروا  َوَمابَْينَُهَما بَاِطًل َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواْْلَْرَض   َذَٰ  

“E não criámos os céus e a terra e tudo o que existe entre eles sem 

propósito! Essa é a consideração daqueles que não acreditam!” 

[Suurat Saad: 27] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ُ السَّ  َوِلتُْجَزىَٰ ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوُهْم ََل يُْظلَُمونَ  َماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحِقِّ َوَخلََق َّللاَّ  
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“E Allah criou os céus e a terra com a verdade, a fim de que cada pessoa 

possa ser recompensada com o que ela ganhou (das ações na vida 

mundana), e eles não serão injustiçados.” 

[Suurat-ul-Jaathiya: 22] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

نَس إَِلَّ ِليَْعبُُدونِ   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

“E eu (Allah) não criei os jinns e os humanos, excepto para que eles ME 

adorarem (Sozinho).” 

[Suurat Adh-Dhaariyaat: 56] 
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Qual é o Significado de Adoração? 

 

ُ َويَْرضاهُ  ِمَن اْْلَْقَواِل واْْلَْعَماِل الظَّاِهَرةِ َواْلبَاِطنَة  اْلِعبَاَدةُ إْسٌم َجاِمٌع ِلُكِلِّ َما يُِحبُّهُ َّللاَّ  

“Adoração é um termo abrangente, incluindo tudo o que Allah   سبحانه

 Ama e que O satisfaz, das declarações e ações, aparentes e وتعالى

inaparentes.”  

Como é que podemos reconhecer que a adoração é Amada por Allah   عز

 ?e do agrado dEle – O Altíssimo وجل

Allah – O Altíssimo – enviou Mensageiros e as Revelações (dos livros) para 

comandá-los com o que Allah Ama e está satisfeito; e proibi-los do que 

Allah odeia e desdenha. E por meio disso, Allah – O Absolutamente 

Perfeito – enviou provas irrefutáveis que são estabelecidas e a Sua 

Sabedoria [Perfeita e Absoluta] é manifestada. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ُسلِ  ةٌ ۢ بَۡعَد الرُّ ِ ُحجَّ بَِشِِّرۡيَن َوُمۡنِذِرۡيَن ِلئَلَّ يَُكۡوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاه  ُرُسًل مُّ

“Mensageiros como portadores de boas novas, bem como de 

advertência, a fim de que a humanidade não tenha nenhum apelo 

(desculpa) contra Allah após a vinda dos Mensageiros.”  

[Suurat An-Nisaa: 165] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

َ فَاتَّبِعُونِي ُ َويَغْ   قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ ِحيمٌ يُْحبِْبُكُم َّللاَّ ُ َغفُوٌر رَّ ِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ َوَّللاَّ  

“Diz (Ó Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص à humanidade): ‘Se vocês [realmente] amam 

Allah então sigam-me (ou seja, em aceitar o Monoteísmo Islâmico e em 

seguir o Alcorão e a Sunnah), Allah vos amará e vos perdoará os vossos 

pecados. E Allah é Perdoador, Misericordioso.’” 

[Suurat Aal-Imraan: 31] 
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Qual é a Intenção Sincera? 

 

Quando o objetivo da pessoa é procurar o semblante (rosto) de Allah 

 .em todas as suas declarações e ações aparentes e inaparentes سبحانه وتعالى

Allah – O Altíssimo – disse: 

َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّيَن ُحنَفَاءَ   َوَما أُِمُروا إَِلَّ ِليَْعبُُدوا َّللاَّ

“E eles não foram ordenados senão para que adorassem a Allah 

[sinceramente] e não adorassem a ninguém senão a Ele (abstendo-se de 

atribuir parceiros a Ele).” 

[Suurat-ul-Bayyinah: 5] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

إَِلَّ اْبتِغَاَء َوْجِه َربِِِّه اْْلَْعلَىَٰ  َوَما ِْلََحٍد ِعنَدهُ ِمن نِِّْعَمٍة تُْجَزىَٰ   

“E não tem em mente nenhum favor de alguém pelo qual uma 

recompensa é esperada em troca, excepto [apenas] o desejo de 

procurar o Rosto do seu Senhor, O Altíssimo.” 

[Suurat A-Layl: 19-20] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ِ ََل نُِريُد ِمنُكْم َجزَ  اًء َوََل ُشُكوًرا إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه َّللاَّ  

“(Dizendo): ‘Nós alimentamo-vos procurando apenas O Rosto de Allah. 

Não desejamos nenhuma recompensa, nem agradecimento de vocês.’” 

[Suurah-ul-Insaan: 9] 
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Qual é o Significado do Islão? 

 

 ِ ْنِقيَاُد لَهُ بِالطَّاَعِة َوالبراءة ِمَن الِشِّْركِ اْْلْستِْسَلُم َلِِلَّ بِالتَّْوِحيِد َواْْلِ  

“A submissão a Allah com Tawhiid [ou seja, acreditando em Allah e 

destacando-O na Adoração, e destacando-O no Seu Senhorio e nos Seus 

Nomes e Atributos]; render-se obedientemente a Ele e ser inocente do 

Chirk [isto é, inocente do politeísmo, em associar parceiros a Ele – O 

Altíssimo – na Sua adoração, no Seu Senhorio e nos Seus Nomes e 

Atributos].” 

Allah – O Altíssimo – disse: 

 ِ ْن أَْسلََم َوْجَههُ َلِِلَّ مَّ  َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ِمِّ

“E quem pode ser melhor na religião do que aquele que se submete a 

Allah (ou seja, segue a religião de Allah, o Monoteísmo Islâmico).” 

[Suurat An-Nisaa: 125] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

ِ َوُهَو ُمْحِسنٌ  َك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَىَٰ فَقَِد اْستَْمسَ  َوَمن يُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاَّ  

“E todo aquele que se submete a Allah [segue a religião de Allah, o 

Monoteísmo Islâmico, adora a Allah (Sozinho) com fé sincera na: (1) 

Unicidade do Seu Senhorio, (2) Unicidade da Sua Adoração,(3) Unicidade 

dos Seus Nomes e Atributos], enquanto ele é um Muhsin (bondoso, 

realiza boas ações totalmente para Allah sem qualquer exibição ou para 

obter elogios ou fama, etc, e as faz de acordo com a Sunnah do 

Mensageiro Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص), então ele agarrou-se ao que é confiável e 

mais poderoso… 

 Laa ilaha illa Allah [Não há nenhuma divindade com o direito َلا إِله إَلا َللاا 

de ser adorada excepto Allah].” 

[Suurat Luqmaan: 22] 

Allah – O Altíssimo – disse: 

هٌ َواِحٌد فَلَهُ أَْسِلُموا ۗ   ُهُكْم إِلََٰ َوبَِشِِّراْلُمْخبِتِينَ فَإِلََٰ  
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“E o vosso Ilah (Deus) é Um [só] Ilah [Allah], então submetam-se a Ele 

sozinho (no Islão). E [Ó Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص] dá as boas novas aos Mukhbitiin 

[aqueles que obedecem a Allah com humildade e são humildes entre os 

verdadeiros crentes do Monoteísmo Islâmico].” 

[Suurat-ul-Hajj: 34] 
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Qual é o Significado do Testemunho de Fé:  

Laa ilaha illa Allah [  َلا إِله إَلا َللاا]? 

 

O seu significado é: Negar a adoração de tudo o resto além de Allah   سبحانه

 ,e afirmar que Allah é Um (Único) sem parceiros na Sua adoração ,وتعالى

assim como Ele não tem parceiros no Seu Senhorio [sendo Ele O Criador 

de tudo o que existe nos Ceús e na Terra] e Ele tem o Domínio [sobre 

tudo]. 

Allah – O Altíssimo – disse: 

َ ُهَو  ِلَك بِأَنَّ َّللاَّ َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيرُ   اْلَحقُّ َذَٰ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ  

“Isso porque veramente Allah, Ele é a Verdade [O Único e Verdadeiro 

Deus de tudo o que existe, Que não tem parceiros ou rivais com Ele], e 

veramente o que eles (os politeístas) invocam além Dele, é baatil 

(falsidade) E veramente Allah, Ele é O Altíssimo, O Grandioso.” 

[Suurat-ul-Hajj: 62] 

  



Islão Original - Publicações 

FUNDAMENTOS DA CRENÇA 10 

 

Qual é a Evidência de que Al-Imaan (Fé) é a crença do coração, 

a fala da língua e as ações dos membros? 

 

Allah – O Altíssimo – disse: 

يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكمْ  َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْْلِ ِكنَّ َّللاَّ
 َولََٰ

“Mas Allah ama para vocês Al-Imaan (a Fé) e a embelezou nos vossos 

corações.” 

[Suurat-ul-Hujuraat: 7] 

E Allah – O Altíssimo – disse: 

ِ َوَرُسوِلهِ   فَآِمنُوا بِاَلِلَّ

“Então, acreditem em Allah e no Seu Mensageiro.” 

[Suurat-ul-Araaf: 158] 

Este é o significado do testemunho de Fé “Não há nenhuma divindade 

com o direito de ser adorada excepto Allah e Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص é o Servo e 

Mensageiro de Allah”, e uma pessoa não pode entrar na Religião Islâmica, 

excepto por meio deles (os dois testemunhos). Consiste da ação do 

coração em crença e da fala da língua por meio da declaração. Um não é 

beneficiado excepto por meio do encadeamento e seguimento do outro 

(em seu caminho). 

Ele – O Altíssimo – disse: 

ُ ِليُِضيَع إِيَمانَُكمْ   َوَما َكاَن َّللاَّ

“E Allah nunca faria com que o vosso Imaan (ou seja, orações) seja 

perdido.” 

[Suurat-ul-Baqarah: 143] 

Significado: As suas orações realizadas em direção à Baitul Maqdis – 

Palestina, antes da qiblah ter sido alterada para a Al-Ka’bah – Makkah. 

Nesta ayah, Allah – O Altíssimo – refere-se à oração como Al-Imaan, e a 

oração inclui os actos do coração, da língua e dos membros. 
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Qual é a Evidência de que Al-Imaan aumenta e diminui?  

 

Allah – O Altíssimo – disse: 

َع إِيَمانِِهمْ   ِليَْزَداُدوا إِيَمانًا مَّ

“Que eles possam aumentar em Imaan (Fé), juntamente com a sua 

[actual] Imaan.”  

[Suurat-ul-Fath: 4] 

E Allah – O Altíssimo – disse: 

 َوِزْدنَاُهْم ُهًدى 

“E os aumentamos em orientação.” 

[Suurat-ul-Kahf: 13] 

E Allah – O Altíssimo – disse: 

ُ الَّ  ِذيَن اْهتََدْوا ُهًدى َويَِزيُد َّللاَّ  

“E Allah aumenta a orientação daqueles que estavam orientados 

corretamente [verdadeiros crentes na Unicidade de Allah, que temem 

muito a Allah (em abster-se de todos os tipos de pecados e más ações 

que Ele - O Altíssimo - tenha proibido)].” 

[Suurat Maryam: 76] 

E Allah – O Altíssimo – disse: 

 َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى 

“Enquanto que para aqueles que são orientados (aceitam orientação), 

Ele aumenta-lhes em orientação.” 

[Suurat Muhammad: 17] 

E Allah – O Altíssimo – disse: 

 َويَْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا 

“E os crentes podem aumentar em fé (como este Alcorão é a verdade).” 

[Suurat-ul-Muddathir: 31] 
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E Allah – O Altíssimo – disse: 

ا الَِّذيَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا   فَأَمَّ

“Quanto àqueles que acreditam, então aumentou-lhes em Imaan (fé).” 

[Suurat A-Tawbah: 124] 

E o Mensageiro de Allah صلى هللا عليه وسلم disse: 

“Se tu estivesses sempre no mesmo estado (Imaam) de como quando 

estás comigo, os anjos apertariam as tuas mãos.” 

[Sahiih Muslim, Número: 2750]  

 

Fonte: 200 Suwaal wa Jawaab fil Aqidati al-Islaamiyyah (páginas: 13-22). 

Compilado e Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 

 

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, os seus 

Companheiros e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento. 

 


