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Paraíso
Os crentes serão conduzidos na direção dos oito grandes portões do Paraíso.  Lá eles

receberão a alegre recepção dos anjos e serão felicitados por sua chegada segura e pela
salvação do Inferno.

"Em troca, os tementes serão conduzidos, em grupos, até o Paraíso e,
lá chegando, abrir-se-ão as suas portas e os seus guardiães lhes
dirão: 'Que a paz esteja convosco! Quão excelente é o que fizestes!
Adentrai, pois! Aqui permanecereis eternamente.'" (Alcorão 39:73)
(Será dito aos virtuosos): "E tu, ó alma em paz,   retorna ao teu
Senhor, satisfeita (com Ele) e Ele satisfeito (contigo)!  Entre no
número dos Meus honrados servos!  E entra no Meu Paraíso!"
(Alcorão 89:27-30)

O melhor dos muçulmanos entrará no Paraíso primeiro.  O mais virtuoso deles
ascenderá aos níveis mais altos.[1]

"E aqueles que comparecerem ante Ele, sendo crentes e tendo
praticado o bem, obterão as mais elevadas dignidades;" (Alcorão
20:75)
"E o dos primeiros (crentes) - E quem são os primeiros (crentes)?
Estes serão os mais próximos de Deus, nos Jardins do Prazer."
(Alcorão 56:10-12)

A descrição corânica do Paraíso nos dá uma visão do quanto ele é um lugar fantástico. 
Uma morada eterna que preenche todos os nossos desejos, seduz todos os nossos sentidos,
nos concede tudo que poderíamos querer e muito mais.  Deus descreve Seu Paraíso como
tendo a terra feita de pó fino de almíscar,[2] solo de açafrão,[3] tijolos de ouro e prata, e
seixos de pérolas e rubis. Abaixo dos jardins do Paraíso correm rios de água cristalina,
leite, mel e vinho não intoxicante.  Os leitos de suas margens são domos de pérolas
côncavas.[4]  Todo o espaço é cheio de luz cintilante, plantas com doces aromas e
fragrâncias que podem ser sentidos de longe.[5]  Existem palácios luxuosos, enormes
mansões, vinhedos, tamareiras, romãzeiras,[6] árvores de lótus e acácias cujos troncos
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são feitos de ouro.[7]  Frutos abundantes e maduros de todos os tipos: morangos, cerejas,
uvas, melões, romãs; todos os tipos de fruta, tropical e exótica; qualquer coisa que o
crente possa desejar!

"...aí, as almas lograrão tudo quanto lhes apetecer, bem como tudo
que deleitar os olhos;" (Alcorão 43:71)

Cada crente terá a mais bela, piedosa e pura esposa, usando uma primorosa
vestimenta; E haverá muito mais em um novo mundo de alegria eterna e radiante.

"Nenhuma alma caridosa sabe que deleite para os olhos lhe está
reservado, em recompensa pelo que fez." (Alcorão 32:17)

Além dos prazeres físicos, o Paraíso também dará a seus residentes um estado de
bênção emocional e psicológica, como o Profeta disse:

"Quem quer que entre no Paraíso é abençoado com uma vida de alegria; ele nunca se sentirá
miserável, suas roupas nunca se corroerão, e sua juventude nunca desaparecerá.  As pessoas
ouvirão um chamado divino: 'Eu concedo que seja saudável e nunca fique doente, viverá e nunca
morrerá, será jovem e nunca envelhecerá, será alegre e nunca se sentirá miserável.'" (Saheeh
Muslim)

Por fim, o que mais deleitará os olhos será o Rosto do Próprio Deus.  Para o verdadeiro
crente, essa visão abençoada de Deus é conquistar o prêmio supremo.

"No Dia, haverá semblantes radiantes, dirigindo os seus olhares
para o seu Senhor." (Alcorão 75:22-23)

Esse é o Paraíso, a morada eterna e destino final do crente virtuoso.  Que Deus, o
Altíssimo, nos faça merecedores dele.

Endnotes:

[1] Sahih al-Jami.

[2] Saheeh Muslim

[3] Mishkat

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Sahih al-Jami

[6] (Alcorão 56:27-32)
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[7] Sahih al-Jami
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