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SİGA O CAMİNHO DE NOSSO SAGRADO PROFETA  ملسو هيلع هللا ىلص 

  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

 

A vida do nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص é um exemplo para nós, Shukr para Allah هلالج لج. Tudo o que ele 

 fez é benéfico para as pessoas, para toda a humanidade. A ordem e o sistema que ele trouxe são ملسو هيلع هللا ىلص

para elevar as pessoas, não para ficar como elas são mas para elas crescerem, para serem Insan ul-

Kamil, um ser humano perfeito. As pessoas de hoje em dia não são perfeitas; elas estão sem 

humanidade. Pessoas no tempo do nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  estavam na era de Jahiliyyah, ignorância. 

Jahiliyyah significa pessoas que não sabem de nada. E estamos vivendo na segunda era de Jahiliyyah 

agora. Os idosos tinham fé antigamente. Agora, as pessoas estão piores. Eles tinham vergonha antes. 

E agora as pessoas não têm nenhuma vergonha, eles estão tentando de tudo para ficar sem 

humanidade. 

Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diz que boas maneiras e boas obras aperfeiçoam as pessoas. Ele se 

esforçou para que elas tivessem uma boa vida aqui e felicidade eterna no futuro. No início, ele 

começou a convidar pessoas (para o Islã) enquanto estava em Meca. Mas as pessoas ignorantes 

escolheram obedecer seus egos e não o seguiram. E quando ele ملسو هيلع هللا ىلص se tornou um conquistador, todos 

viram a verdade e começaram a seguir a verdade. Mas as pessoas de hoje em dia não veem a verdade, 

nem querem vê-la. Elas não querem seguir o caminho da verdade. Elas querem seguir seus egos. 

Aqueles que seguem seus egos nunca ganham, nunca se beneficiam. Eles não recebem nada além de 

mal. 

Portanto, devemos seguir o caminho do nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Quanto mais você o segue, 

melhor é para você. Quanto menos você o segue, menos benefício você obtém. Quanto mais você 

segue o caminho dele, mais benefício você obtém. E benefício é lucro. Certamente, isso lhe trará 

salvação. As pessoas assumem que estão apenas vivendo sem pensar em salvação. Na verdade, o 

objetivo é ser salvo do inferno na vida após a morte. Há paraíso ou inferno em Akhirah (vida eterna).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aqueles que seguem o caminho do nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, mesmo que apenas um pouco, 

serão salvos do inferno. Este é o ponto principal. Que Allah هلالج لج não nos prive desse caminho e dê 

orientação às pessoas. Nosso Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص veio como misericórdia para as pessoas. Ele não pede 

nada. Ele fica feliz quando as pessoas seguem o caminho certo e fica chateado quando elas não 

seguem. Que possamos continuar neste caminho de luz insha'Allah. 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 

 

 
 

   Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
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