




Você é feliz??
Esta é uma pergunta que você deve fazer a si mesmo...

1- Você pode ser muito rico...

2- Ter relações sociais maravilhosas...

3- Ter uma família que ama e que te ama...

4- Viajar a vários lugares....

5- Ter um alto posto e ótima posição social...

6- Dar muitas risadas e brincar bastante...

Pode ter tudo isso e ainda não ser feliz....  



Portanto, a felicidade não está nisso...

Então, o que é a felicidade e como posso conquistá-
la?

A felicidade é... 

1- Algo íntimo …

2- Uma força interna…

3- Um auxílio divino…

4- Uma pureza espiritual

O caminho para a felicidade
O Islam garante para você a felicidade na vida e depois da morte...

Preservar a religião:
A religião é o grande assunto por causa do qual 
Deus criou o ser humano e enviou os mensageiros 
para transmití-lo e preservá-lo. Disse Deus, altíssimo 
seja: Em verdade, enviamos para cada nação um 
mensageiro (que ordenava): Adorai a Allah e evitai a 
idolatria (16:36).



A preservação da mente:

 O islam proíbe tudo o que interfere na mente 
porque a mente uma das graças de Deus, e uma 
honra para o ser humano e o destaca dos outros 
seres por ser racional. Por isso, Deus proibiu as bebi-
das alco’olicas e as drogas. Disse Deus, o alt’issimo: Ó 
vos que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras 
levantadas com nome dos ídolos e as varinhas da 
sorte não são senão abominação das ações de Satã. 
Então, evitai-as na esperança de serdes bem-aventu-
rados (05:90).

A preservação do corpo:
Deus proibiu o assassinato e tudo o que prejudica 
o corpo dizendo: E não lanceis vossas mãos à 
ruína  ... Deus também estabeleceu as penas  
que inibem as pessoas de atacar inocentes, seja 
qual for a religião destas pessoas. Disse Deus, 
altíssimo: E no talião há vida para vós, ó dota-
dos de discernimento, para serdes piedosos 
(02:179).



A preservação da honra:
O Islam deu grande importância para a preservação 
da descendência e honra e formação da família que 
educa os filhos nos assuntos elevados, por isso:

- incentivou o casamento e tudo o que facilita a sua 
realização;

- proibiu as relações pecaminosas;

- proibiu a acusação das pessoas na honra e de-
scendência e determinou que isso é um grave pe-
cado; 

- Ordenou que homem e mulher preservem a honra, 
e quem for morto em defesa de sua honra e da sua 
família é considerado mártir.

A preservação da riqueza:
 O Islam determina obrigatória o trabalho em busca do sustento e permite o comercio. Proib-
iu os juros porque e uma forma de conquistar dinheiro 
sem direito, e proibiu os jogos de azar porque pro-
movem a inimizade e o ódio entre as pessoas e devasta 
as riquezas.



Alguns exemplos da educação islâmica:
A purificação: É a limpeza e higiene que o ser hu-
mano deve manter, abrange se distanciar das im-
purezas, como: urina e fezes, porco, carniças (animal 
que é morto sem degola), exceto peixes e insetos, 
higiene íntima e do corpo, fazer a ablução, banhar-
se, entre outras boas maneiras de higiene.

A honestidade: Ser honesto nas relações comerciais 
é uma das mais importantes partes da educação 
islâmica. Disse Deus, Altíssimo seja: Por certo, Allah 
vos ordena que restituais os depósitos a seus donos 
(04:58).

A veracidade, clareza e a proibição da mentira: O 

profeta Muhammad (a paz esteja com ele) disse: “Se-

jam verazes, porque a verdade guia à virtude, e a virtude guia ao Paraíso. E tenham cuidado com 

a mentira, porque a mentira guia ao pecado, e o pecado guia ao Fogo”.

A habilidade e a benfeitoria ao realizar um trabalho: 

Disse o profeta Muhammad (a paz esteja com ele): 

“Allah prescreveu a benfeitoria em todas as coisas...”.

No Islam, a veste deve ser bonita e limpa, sem haver 

semelhança entre os dois sexos, não pode indicar 

arrogância e não pode ter desperdício. E deve co-

brir os órgãos do corpo seguindo a natureza da ver-

gonha que existe no ser humano. Disse Deus, exal-

tado seja: Ó filhos de Adão, com efeito, criamos para 

vós vestimenta para acobertar vossas partes puden-

das e adereços (07:26).



- O Islam zelou em enraizar o princípio do respeito aos pais, a obrigação de auxiliá-los e obedecê-

los até a morte. Disse Deus, o Altíssimo: E teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele, e de-

cretou benevolência para com os pais. Se um deles 

ou ambos atinguem a velhice, junto de ti, não lhes 

diga ufa!, nem os maltrates, e dize-lhe dito nobre 

(24:17-23).

- O Islam ordenou o cumprimento dos direitos dos 

filhos, boa educação e justiça entre eles na despesa 

e aspectos aparentes.

- O Islam também ordenou a ligação dos laços de 

parentesco, que é o contato e benfeitoria para com 

os parentes.

- O Islam concedeu à mulher muitos direitos que ela não tinha, deu a ela o direito de herança 

justa e de acordo com o seu parentesco e obrigações relacionadas a ela, igualou entre o homem 

e a mulher nas relações comerciais, concedeu a ela o direito de escolher o marido e deu a ela uma 

grande parcela da responsabilidade da educação dos filhos. Disse o profeta Muhammad (a paz 

esteja com ele): “E a mulher é pastora em seu lar e é responsável por seu rebanho”. Enfim, a rela-

ção entre o homem e a mulher é uma relação complementar, cada um deles completa a falta que 

o outro tem na construção da sociedade.

- Deus nos ordena a boa educação com todas as pessoas com justiça, benfeitoria e misericórdia 

que se traduzem na conduta do indivíduo e seus dizeres.

- O Islam ordena a piedade para com os animais irracionais. O profeta Muhammad (a paz esteja 

com ele) disse: “Em todo ser vivo vós tendes recompensa”.



- A preservação do meio ambiente: O Islam nos ordena construir a vida na terra, no sentido de 

trabalhar nela, desenvolver, produzir e construir a civilização sempre preservando a benção que 

Deus nos Deus, e proibindo a destruição do planeta e o desperdício no aproveitamento de suas 

fontes naturais. Um exemplo é o dizer do profeta Muhammad (a paz esteja com ele): “Não esban-

je, mesmo que esteja num rio corrente”.

- O Islam proíbe a injustiça, a traição e todos os tipos de agressão, o assassinato de civis e inocen-

tes. Ordena a justiça, a humildade, a benfeitoria, a generosidade, a compaixão para com as crian-

ças, mulheres e pessoas mais fracas.

Os mensageiros no Islam:
O Islam prega a crença em todos os mensageiros (a paz de Deus esteja com eles) sem fazer dis-
tinção entre eles, ou seja, não podemos crer em alguns deles e não crer em um deles. Toda nação 
antigamente teve um mensageiro que pregou o caminho de Deus, todos os mensageiros são 

verazes, puros, honestos e guiados por Deus. Transmitiram tudo o que Deus revelou a eles e não 
ocultaram e não alteraram, não aumentaram uma só letra sem a permissão de Deus. No Alcorão 
Sagrado lemos: Acaso, incumbe aos mensageiros 
algo além da transmissão da clara mensagem? 
(16:35).

 A crença do muçulmano em Jesus:
- Ele é Jesus filho de Maria, sua mãe é uma mulher 

pura, verdadeira, adoradora e devota ao seu Senhor. 

A virgem Maria gerou Jesus sem pai, com o poder 

de Deus. Não há nenhum mensageiro enviado en-

tre Jesus e Muhammad. Cremos nos milagres que 

Deus concedeu a Jesus, como a cura do leproso e do 

cego, ressuscitar os mortos, entre outros milagres, 



e tudo isso com a permissão de Deus, Altíssimo seja. Cremos que Jesus não foi morto nem cru-

cificado, porém Deus o elevou aos céus e fez outra 

pessoa tomar a sua fisionomia e este foi crucificado 

em seu lugar.

Como você torna-se muçulmano?
Você se torna muçulmano ao fazer a declaração de 

fé conhecendo o seu significado e tendo convicção 

nessas palavras: Testemunho que não há divindade 

além de Allah e testemunho que Muhammad é 

mensageiro de Allah. Em seguida, busca realizar os 

cinco pilares do Islam: O testemunho de que não há 

divindade além de Allah e que Muhammad é Seu 

mensageiro, realizar a oração, a doação, o jejum e fazer a peregrinação. Cada uma dessas adora-

ções tem regras específicas que aprendemos e não são 

todas obrigatórias a cada indivíduo.
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