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A Eternidade da Vida Futura
Os Prazeres desse mundo são transitórios enquanto as alegrias da outra vida são

duradouras e eternas.  Nessa vida, quando uma pessoa desfruta de algo é apenas por um
curto tempo até que se entedie e continue a buscar por algo com o qual se sinta melhor,
ou até conclua que não precisa mais daquilo.    Quanto aos prazeres do Paraíso, uma
pessoa jamais se entediará com qualquer coisa, ao contrário, sua satisfação aumentará
cada vez que se permita desfrutá-los.

Além disso, a vida desse mundo é muito curta.  Os humanos vivem nessa terra apenas
por um curto período de tempo, e pouquíssimas pessoas chegam aos 70 anos.

"Dize: O gozo da vida terrena é muito curto. A Vida Futura é (muito)
melhor para aquele que teme a Deus." (Alcorão 4:77)

Quanto ao Paraíso, as pessoas viverão para sempre.  Deus diz:
"...sua provisão e sua sombra são eternas..."  (Alcorão 13:35)
"O que há convosco perecerá, e o que está com Deus perdurará..."
(Alcorão 16:96)
"Por certo esse será o Nosso sustento, que nunca terminará."
(Alcorão 38:54)

Prazeres Superiores
Os prazeres das pessoas do Paraíso, como suas roupas, alimento, bebida, jóias e

palácios, serão muito superiores aos seus equivalentes nesse mundo.  De fato não existem
meios de comparação, já que mesmo o menor espaço no Paraíso é melhor que esse mundo
e tudo que ele contém.  O Profeta Muhammad, que Deus o exalte, disse:

"O espaço da prostração de qualquer um de vocês no Paraíso é melhor do que tudo sobre o qual o
sol nasce." (Mishkaat al-Masaabeeh 3/85, no. 5615)
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Livre de todas as Impurezas
O Paraíso é livre de todas as impurezas desse mundo.  Comer e beber nessa vida

resulta na necessidade de excreção e seus odores desagradáveis associados.  Se uma
pessoa bebe vinho nesse mundo, ela se descontrola.  As mulheres nesse mundo
menstruam e dão à luz, que são fontes de dor e desconforto.  O Paraíso está livre de todos
esses desconfortos: suas pessoas não urinarão, defecarão, cuspirão ou sofrerão de
catarro.  O vinho do Paraíso, como descrito por seu Criador, é:

"Branco, delicioso para quem o bebe, livre de intoxicantes e, com ele,
não se embriagarão." (Alcorão 37:46-47)

A água do Paraíso não fica salobra, e seu leite nunca muda o sabor:
"...rios de água incorruptível; rios de leite cujo sabor nunca se
altera..." (Alcorão 47:15)

As mulheres do Paraíso são puras e livres de menstruação, sangramento pós-parto e
todas as outras impurezas sofridas pelas mulheres nesse mundo, e todas são livres de
fezes.  Deus diz:

"...e eles terão esposas puras sem menstruação, urina, fezes, etc."
(Alcorão 2:25)

O profeta respondeu a uma pessoa que perguntou como as pessoas do Paraíso fariam
suas necessidades físicas:

"Eles fazem suas necessidades transpirando através de suas peles, e sua fragrância será de
almíscar, e todos os estômagos se tornarão esbeltos." (ibn Hibbaan)

O que nós mencionamos foi uma mera comparação de modo a compreender a natureza
do Paraíso, mas como Deus disse, seus prazeres estão na verdade ocultos:

"Nenhuma pessoa sabe o que lhe foi ocultado de alegria, como
recompensa pelo que elas fizeram." (Alcorão 32:17)

Paraíso: Não Existe Nada Igual
Os prazeres do Paraíso ultrapassam a imaginação e desafiam a descrição.  Eles não

são como nada conhecido pelas pessoas desse mundo; não importa o quão avançados nós
fiquemos, o que alcançamos não é nada em comparação com as alegrias da Vida Futura. 
Como é mencionado em vários relatos, não existe nada como o Paraíso:

"Sua luz radiante, plantas aromáticas, palácio espaçoso, rio fluente, frutas maduras, uma bela
esposa e vestimenta abundante, em uma morada eterna de alegria radiante, em belas casas altas
solidamente construídas." (Ibn Maajah, Ibn Hibbaan)

Os Sahabah perguntaram ao Profeta sobre as construções do Paraíso e ele respondeu
com uma descrição maravilhosa:
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"Tijolos de ouro e prata, e argamassa com fragrância de almíscar, pedras de pérola e safira, e
solo de açafrão. Quem quer que entre é preenchido com alegria e nunca se sentirá miserável; ele
morará lá para sempre e nunca morrerá; suas roupas nunca se desgastarão e sua juventude
nunca se acabará." (Ahmad, at-Tirmidhi, ad-Daarimee)

Deus diz:
"E se vires o que há lá (no Paraíso), verás delícia (que não pode ser
imaginada) e grande soberania." (Alcorão 76:20)

Os prazeres do Paraíso que Deus ocultou de nós estão além da nossa capacidade de
compreensão.  O Profeta disse que Deus disse:

"Eu preparei para os Meus servos o que nenhum olho jamais viu, nenhum
ouvido jamais ouviu e nenhum coração pode imaginar."  Recite se desejar:
"Nenhuma pessoa sabe o que lhe foi ocultado de alegria, como
recompensa pelo que elas fizeram." (Alcorão 32:17)

Em outro relato:

"O que Deus disse a você não é o que importa; o que Ele não disse é ainda maior." (Saheeh
Muslim)

Em outros artigos, nós tentaremos mencionar alguns dos detalhes específicos do
Paraíso e dos prazeres descritos para nós por Deus e Seu último Profeta.
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