3313 - Diﬁculdades enfrentadas por uma menina cristã que quer tomar a
decisão de entrar no Islam
Pergunta
Eu sou uma jovem cristã e há alguns meses tenho lido sobre o Islam. Eu já li uma tradução do
Koran e diversos livros sobre o Islam, juntamente com artigos e outro material que achei na
internet e em outros lugares. Eu não ﬁnjo saber ou entender tudo, existem muitas coisas que
ainda me confundem e eu tenho muita diﬁculdade em aceitar algumas aplicações e interpretações
do Islam sobre o qual li a respeito. No entanto, eu realmente acredito em Deus e realmente
acredito que Muhammad foi seu profeta e que o Koran é a palavra revelada de Deus.
A questão é o que devo fazer sobre isso? Como eu disse, ainda existem tantas coisas que eu não
sei ou entendo e esta é uma grande decisão que estou tentando tomar e, para falar a verdade,
isso parece uma enorme responsabilidade e é bastante assustador. O que me preocupa mais é
que eu não sei quão bem eu poderia viver pelo Islam se eu me convertesse. Eu já mudei bastantes
coisas na minha vida, eu parei de beber, evito carne de porco e eu tento vestir camisas de
mangas longas e calças compridas (ou saias) quando saio. Mas eu também sei que existem
algumas coisas que eu não seria capaz de fazer imediatamente se eu me convertesse, por várias
razões, (ao menos é assim que me parece neste momento), tal como usar o hijab. Além disso,
neste momento estou estudando no exterior (nos E.U.A, porém sou da Europa), mas estou indo
para casa, para minha família, durante o Natal. Não acho que seria capaz de contar à minha
família imediatamente se eu me convertesse e, por isso, eu não sei se poderia fazer coisas como
rezar todas as cinco orações diárias, jejuar ou evitar porco, enquanto em casa durante o Natal.
Seria errado que eu me convertesse sabendo que eu não serei capaz de cumprir todas as
obrigações relacionadas (ao menos não imediatamente), e sabendo que ainda existem muitos
assuntos que eu não compreendo ou que tenho diﬁculdade de aceitar de todo o coração (devido à
falta de compreensão e conhecimento). Por favor, oriente-me.
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Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
O que você alcançou em sua busca pela verdade é, de fato, grandioso. Tudo o que resta a ser feito
é o passo mais importante que você jamais tomará em sua vida, que é pronunciar a Shahaadatain
e entrar no Islam. Nós realmente apreciamos os grandes esforços que você fez lendo todo o
Alcorão em tradução, e outros livros e artigos sobre o Islam, e também por já desistir de algumas
coisas haram (ilícitas), como beber vinho e comer carne de porco. A coisa mais importante que
você alcançou é a sua convicção sobre o Islam, o Profeta do Islam e o Livro do Islam. De sua
pergunta podemos resumir os obstáculos que você enfrenta em dois pontos:
Algum constrangimento social.
Alguns assuntos que você ainda não entende completamente.
Com relação ao segundo ponto, não é uma condição para se tornar muçulmano que a pessoa deva
conhecer a religião inteira, porque esta é um vasto oceano. Você pode se tornar muçulmana e
então aprender a religião e desenvolver total convicção sobre todos os pareceres do Islam. No
início, é suﬁciente acreditar nos seis pilares da fé em termos gerais (crença em Allah, Seus Anjos,
Seus Livros, Seus Mensageiros, o Último Dia e a predestinação, ambas, boa e ruim) e entender e
aceitar em termos gerais os cinco pilares do Islam (testiﬁcar que não há deus, além de Allah e que
Muhammad é o Mensageiro de Allah, rezar, pagar zakaah, jejuar no Ramadan, e fazer o Hajj à
sagrada Casa de Allah, para aquele que está apto e dispõe de meios). Saiba que conhecimento e
convicção desenvolvem-se gradualmente, e que a fé cresce ao se fazer atos de adoração e
através da obediência a Allah, o que, por sua vez, leva a um entendimento mais profundo e
aceitação dos pareceres do Islam.
Com relação ao primeiro ponto, temos certeza que se você entrar no islam e for sincera com Allah

2/4

e ﬁzer ações virtuosas, então Allah lhe dará a força, ﬁrmeza, coragem e certeza para enfrentar
todas as diﬁculdades e superá-las. A experiência de outras mulheres que se tornaram
muçulmanas antes de você lhe dá um bom exemplo do que poderia fazer no futuro com relação a
seguir as regras do Islam, tal como o hijab e outros assuntos, a despeito de estar cercada por uma
atmosfera esmagadora de kufr. Dizemos também que, se alguma mulher nos perguntasse se
deveria se tornar muçulmana, apesar de não usar hijab, ou permanecer kaaﬁr (incrédula), nós,
deﬁnitivamente, diríamos a ela para se tornar muçulmana, porque a seriedade e o perigo de
permanecer kaaﬁr é muito pior do que ser uma Muçulmana, mas cometer um pecado.
Entendemos completamente as diﬁculdades e o constrangimento social de que você falou, e
sabemos que ir contra a própria família e a sociedade, na qual a pessoa vive, são assuntos muito
difíceis, mas Allah torna fácil toda coisa difícil.
Allah diz (interpretação do signiﬁcado):
“... E Allah é O Protetor (wali) dos crentes. .” [Aal ‘Imraan 3:68]
“... E quem teme a Allah, Ele lhe fará saída digna (de toda diﬁculdade)”[al-Talaaq 65:2]
“...Allah fará, após diﬁculdade, facilidade.” [al-Talaaq 65:7]
“E aos que lutam por Nós, certamente, guiá-los-emos a Nossos caminhos. E, por certo, Allah é com
os benfeitores (ou seja, a religião de Allah – Monoteísmo Islâmico)...” [al-‘Ankabut 29:69]
Queremos lhe dizer também que é possível para uma pessoa, se ela se torna muçulmana e teme
perseguição insuportável ou diﬁculdade, omitir seu Islam e mantê-lo como segredo, escondendo
seus atos de adoração das pessoas ao seu redor, embora isso seja difícil de se fazer. Mas, pelo
bem de seguir a verdade e salvar a si mesmo da punição do Fogo do Inferno, tudo se torna fácil e
o crente pode superar todas as diﬁculdades.
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Finalmente, podemos apenas agradecê-la pelos esforços que fez e por enviar esta pergunta.
Esperamos que o próximo passo, o qual você deve dar imediatamente, esteja completamente
claro para você a partir de nossa resposta. Ficaremos muito felizes em ajudá-la com qualquer
coisa que venha a precisar no futuro, e pedimos a Allah para guiá-la ao caminho da verdade,
ajudá-la e facilitá-la seus assuntos.
Allah é o Guia para a Senda Reta.
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