6703 - É fácil entrar no Islam
Pergunta
Meu pai é afro americano e minha mãe é branca e eu ﬁz muita pesquisa sobre esta religião. Tenho
16 anos e eu realmente quero me tornar muçulmano. Eu gostaria de saber: Será que eu posso ser
muçulmano?
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Dentre as belezas do Islam está o fato que nesta religião não há intermediários na relação entre a
pessoa e o seu Senhor. Entrar nesta religião não envolve nenhum tipo de cerimônias ou
procedimentos que precisam ser feitos em frente a nenhuma outra pessoa, nem requer o
consentimento de nenhuma pessoa em particular. Tornar-se muçulmano é muito fácil e qualquer
pessoa pode fazer isso, mesmo que ela esteja sozinha no deserto ou trancada em um quarto. Tudo
que é preciso é dizer duas lindas frases que resumem o signiﬁcado do Islam, e que incluem a
declaração que a pessoa é serva de seu Senhor e que ela se submete a Ele e reconhece que Ele é
seu Deus e Socorredor e Protetor que decreta para ela o que quer que Ele deseje, e que
Muhammad é o servo e Mensageiro de Allah, a quem ela deve seguir com relação ao que foi
revelado a ele por Allah, pois obedecer ao Mensageiro é parte de obedecer a Allah. Quem proferir
estas duas declarações de fé, com convicção e acreditando nelas, torna-se um muçulmano,
compartilhando todos os direitos e deveres que outros muçulmanos têm. Depois disso, ele pode
começar imediatamente a fazer as coisas que Allah fez obrigatórias, tais como as cinco orações
diárias nas horas corretas, jejuar no mês do Ramadan e assim por diante. A partir disso, deve
estar claro que você pode se tornar muçulmano imediatamente, então, levante-se, tome um
banho e diga: “Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa
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rasuluhu (Eu testemunho que não há outra divindade além de Allah, e que Mohammed é Seu servo
e Mensageiro)”. Para maiores informações consulte aqueles que querem se tornar Muçulmanos.
Que Allah lhe ajude a fazer tudo que é bom e lhe guie os passos no caminho certo. Que Ele
decrete felicidade para você, neste mundo e no outro. Que a paz esteja sobre aqueles que seguem
a verdadeira orientação.
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