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 Deus, por
Sua graça,
misericórdia e
generosidade
guia quem Ele
quer e através
da Sua justiça
não guia a
quem Ele
quer. A
orientação de
Deus, como
muitos
convertidos ao
Islã saberão, reluz mais que o sol. Aquele que é guiado realmente conhecerá a Deus,
saberá que Ele é Único, estará em paz de espírito, conectado a Ele através da oração.
Saberá o que o verdadeiro propósito da vida é ter certeza que há outra vida para a qual se
deve preparar-se, fazendo boas ações. "Deus é o Guardião (aliado) daqueles que
creem. Ele os tira das trevas para a luz." (Alcorão 2:257)

Deus não deixou a humanidade sem orientação
Deus não abandonou a humanidade depois de criá-la. Ele sempre mostrou o caminho

que leva a Ele. Cabe então às pessoas decidirem se querem buscar e se beneficiar dessa
orientação ou não. "Porém, logo vos chegará (Adão e seus descendentes) a Minha
orientação (na forma de um profeta ou livro sagrado), e quem seguir a Minha
orientação, jamais se desviará, nem será desventurado." (Alcorão 20:123)

"De pronto lhes mostraremos os Nossos sinais em todas as regiões
(da terra), assim como em suas próprias pessoas, até que lhes seja
esclarecido que ele (o Alcorão) é a verdade." (Alcorão 41:53)

Atos que tornam alguém digno de orientação
Há certos atos que quando realizados, são razões para Deus guiar alguém para Ele.
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1. Arrependimento

"Em verdade, Deus desencaminha a quem Ele quer e orienta para Si aqueles
que se voltam para Ele em arrependimento." (Alcorão 13:27) Todo mundo comete
erros e os melhores entre os que cometem erros são aqueles que se voltam para Deus em
admissão de seus erros e buscam o Seu perdão.

2. Ser grato

"Não reparas, acaso, nos navios, que singram os mares pela graça de
Deus, para mostrar-vos algo dos Seus sinais? Sabei que nisto há
sinais para o perseverante, agradecido." (Alcorão 31:31)
"Isto provém da graça de meu Senhor, para verificar se sou grato ou
ingrato." (Alcorão 27:40)
"Se Me agradecerdes, multiplicar-vos-ei; se Me desagradecerdes,
sem dúvida que o Meu castigo será severíssimo." (Alcorão 14:7)

As bênçãos de Deus não podem ser contadas. Ele nos criou a partir do nada e nos
abençoou com a vida, visão, audição, fala e intelecto para que possamos refletir e mostrar
gratidão a Ele.

3. Veracidade

Deus aprecia veracidade, não só com os outros, mas consigo próprio também. Quando
o Caminho Reto torna-se evidente, deve-se ser verdadeiro consigo mesmo e abraçá-lo.

"Deus dirá: 'Este é o dia em que a lealdade dos verazes ser-lhes-á
profícua.'" (Alcorão 5:119)
"Deus recompensa os verazes, por sua veracidade, e castiga os
hipócritas como Lhe apraz; ou então os absolve. Deus é Indulgente,
Misericordiosíssimo." (Alcorão 33:24)

4. Buscar o prazer de Deus

"Pelo qual Deus conduzirá aos caminhos da salvação aqueles que procurarem
a Sua complacência e, por Sua vontade, tirá-los-á das trevas e os levará para a luz,
encaminhando-os para a senda reta (monoteísmo islâmico)." (Alcorão 05:16)
Significando que Deus guiará a Ele quem realmente busca por Ele e pela Sua aceitação.

Atos que tornam alguém indigno de orientação
Da mesma forma, existem características e atos que não agradam a Deus e que são

razões para alguém não ser guiado.

1. Não acreditar Nele e Seus sinais

Ser obstinado em aceitar a senda reta.  "De fato, Deus não orienta os
incrédulos." (Alcorão 5:67)
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2. Transgressão

Aqueles que conscientemente e intencionalmente cometem transgressão e injustiça.
"De fato, Deus não orienta os malfeitores." (Alcorão 2:258)

"E Deus não orienta os rebeldes desobedientes." (Alcorão 5:108) 

3. Mentir

"Deus certamente não orienta quem persistir na mentira e na
descrença." (Alcorão 39:3)

4. Esbanjamento excessivo

"De fato, Deus não encaminha aquele que é um é transgressor,
mentiroso."  (Alcorão 40:28)

5. Arrogância

"Afastarei dos Meus versículos aqueles que se envaidecem sem
razão, na terra e, mesmo quando virem todo o sinal, nele não crerão;
e, mesmo quando virem a senda da retidão, não a adotarão por guia.
Em troca, se virem a senda do erro, tomá-la-ão por guia. Isso porque
rejeitaram os Nossos sinais e os negligenciaram." (Alcorão 7:146)
"Na verdade, Ele (Deus) não gosta do arrogante." (Alcorão 16:23)
"E no dia em que os incrédulos forem colocados perante o fogo,
(ser-lhes-á dito): Aproveitastes e gozastes os vossos deleites na vida
terrena! Hoje, porém, sereis retribuídos com o afrontoso castigo por
vosso ensoberbecimento e depravação na terra." (Alcorão 46:20)

O Homem não era nada mais que um pequeno embrião e não tem direito de ser
arrogante. Foram a arrogância e a inveja que levaram à queda de Satanás.

O arrependimento está aberto a todos
Todas as pessoas cometem falhas, pecados e erros, e enquanto se estiver vivo, nunca é

tarde demais para se arrepender sinceramente a Deus e se voltar para Ele. O Profeta
Muhammad, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse: "Deus
está mais satisfeito com o arrependimento de Seu servo do que qualquer um de
vocês ao encontrar seu camelo perdido no deserto." [1]

"Dize: Ó servos meus, que se excederam contra si próprios, não
desespereis da misericórdia de Deus; certamente, Ele perdoa todos
os pecados, porque Ele é o Indulgente, o Misericordiosíssimo."
(Alcorão 39:53)

Notas de rodapé:
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[1] Saheeh Bukhari, Livro nº 75, Hadith # 321.
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