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O aproveitamento do tempo e os perigos de perdê-lo 

Louvado seja Deus, o senhor do Universo que dizendo no Alcorão Sagrado:  " Pelo tempo!• 

Por certo, o ser humano está em perdição• Exceto os que crêem e fazem as boas obras e se 

recomendam, mutuamente, a verdade , e se recomendam, mutuamente, a paciência." Eu  

testemunho  que não há Deus além de Allah e que Muhammed é seu servo e seu mensageiro. 

Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed, sua família e seus companheiros que os seguiram 

com benevolência. Allah se agradará deles, e eles se agradarão dele até o dia do julgamento. 

Após: 

O tempo tem grande importância e valor precioso na vida do homem, ele está entre as 

grandes bênçãos que Allah nos concedeu.  Allah ( Glorificado Seja Ele) dizendo: " E submeteu-

vos o sol e a lua, constantes em seu percurso• E submeteu-vos a noite e o dia. E concedeu-

vos de tudo que Lhe pedistes. E, se contais as graças de Allah, não podereis enumerá- las." 

Ao contemplar o Nobre Alcorão, descobrimos que ele dá atenção especial ao tempo, quatro 

suras carregam os nomes de certas partes do tempo: A sura da Aurora (Surat Al-Fajr), A sura 

da Noite (Surat Al-Lail), A sura da Plena luz matinal ( Surat Al-Duhaa) e A sura do Tempo ( Surat 

Al-Asr). Da mesma forma, vários juramentos de Allah, Glorificado seja Ele, foram mencionados 

pelo tempo. A este respeito, Allah ( Todo Poderoso) dizendo: " Pela aurora! E pelas dez noites 

! Pelo par e pelo ímpar !. E também ( Glorificado Seja Ele) dizendo: " Pela plena luz matinal! 

E pela noite, quando serena!". E também ( Todo Poderoso ) dizendo: " E pela manhã, quando 

clareia!". E também ( Glorificado Seja Ele) dizendo: " Pela noite, quando tudo encobre! Pelo 

dia, quando se mostra, em plenitude!". 

A maneira como o Alcorão Sagrado destaca o valor do tempo nos mostra a grande importância 

do tempo e a necessidade de aproveitá-lo adequadamente para fazer boas obras que 

beneficiem a alma, a sociedade e o país. Neste respeito, Allah, Glorificado seja Ele, dizendo : 

" Então, emulai-vos, pelas boas ações." E também nosso Profeta Muhammed ( que a paz e as 

bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo neste respeito: " Aproveite cinco coisas antes da 

ocorrência de cinco outras: sua juventude antes da velhice, sua saúde antes de sua doença, 

sua riqueza antes de sua pobreza, seu tempo livre antes de suas preocupações e sua vida antes 

de sua morte ”. Al-Hasan Al-Basri (que Allah tenha misericórdia dele) dizendo: " Ó filho de 

Adão! Você é feito de um conjunto de dias, quanto mais alguns dias passam, uma parte de 

você passa." 

Por isso, teremos que organizar nosso tempo e aproveitar cada momento na nossa vida 

cotidiana. Pois a preguiça leva à preguiça e um pouco com um pouco faz muito. Já a vida do 

ser humano se trata de um conjunto de unidades de tempo que compõem as etapas de sua 

vida. Bem-aventurado aquele que dizendo: 

O coração do homem bate dizendo: 

 Essa vida é constituída de alguns minutos e segundos. 
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Da mesma forma, mais uma vez afirmamos que a idade do homem e sua verdadeira vida 

residem na totalidade do patrimônio cultural, intelectual e científico que ele deixa, bem como 

em tudo que proporciona o benefício de toda a humanidade independentemente da duração 

da vida dele. 

A bênção na idade não é estabelecida apenas pela duração, mas é baseada no que o homem 

produz ou apresenta ao longo de sua vida para o benefício de sua própria religião, sua própria 

vida ou a vida das pessoas. Pois os melhores homens são aqueles que vivem muito e praticam 

boas ações. E os piores são aqueles que vivem mais e praticam más ações. As pessoas mais 

amadas por Allah são aquelas que são mais benéficas para as pessoas. O Mensageiro de Allah 

( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ) foi perguntado: " Qual das pessoas é o 

melhor?"  Ele disse: "Aquele cuja vida é longa e suas obras são boas."  Ele disse: "Então qual 

das pessoas é a pior?"  Ele disse: "Aquele cuja vida é longa e suas obras são más." E também 

( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo neste respeito: " As pessoas mais 

amadas por Allah são aquelas que são mais benéficas para as pessoas." 

********** 

Louvado seja Allah, o Senhor do Universo,  e que a paz e as bênçãos   estejam com o selo 

dos Profetas e Mensageiros, nosso mestre Muhammad Ibn Abdullah e sobre seus familiares, 

companheiros  e os  que os seguirem até o Dia do Juízo Final. 

A lei islâmica nos exorta a aproveitar o tempo e nos exorta a parar de desperdiçá-lo, e nos 

alerta sobre os riscos que corremos se ousarmos perder tempo.  Por esta razão, Allah, 

Glorificado seja Ele, nos dizendo: " E despendei do que vos damos por sustento, antes que a 

morte chegue a um de vós e que ele diga: "Senhor meu! Que me concedas prazo até um 

termo próximo; então, darei esmola e serei dos íntegros•"  E Allah não concederá prazo a 

uma alma, quando seu termo chegar. E  Allah, do que fazeis, é Conhecedor." E nosso Profeta 

Muhammed ( que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo neste respeito: " Duas 

bênçãos que muitas pessoas desperdiçam: boa saúde e tempo livre. ” E também (que a paz e 

as bênçãos de Allah estejam com ele) dizendo: " Os pés do homem não se moverão de seu 

lugar no Dia da Ressurreição antes que ele seja questionado sobre quatro coisas: sobre sua 

vida e o que fez com ela, sua juventude e em que ele a consumiu, sobre seu conhecimento e 

o que fez com ele e sobre sua riqueza, de onde a ganhou e com o quê gastou?" O profeta ( 

que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) também dizendo: “faça caridade antes que 

você não possa mais fazer isso”. 

No entanto, ainda encontramos pessoas que vivem sem ter consciência da importância de 

valorizar o tempo e abusar dele, o que poderíamos chamar de “matar o tempo”, sem ter a 

possibilidade de aproveitar o seu tempo livre em assuntos que beneficiem a sua vida mundana 

ou que da vida após a morte. Abdullah ibn Masud, que Allah esteja satisfeito com ele, dizendo: 

Odeio aquele homem preguiçoso que não sabe o que fazer nas horas livres. Bem-aventurado 

aquele poeta que nos dizendo: 

O tempo é a coisa mais preciosa que tentamos guardá-lo 

 Mas é mais fácil perder isso 

Portanto, precisamos mais do que nunca aproveitar nosso tempo em assuntos que sirvam ao 

nosso próprio benefício, à nossa comunidade e à nossa pátria, a fim de estabelecer o sucesso, 

o desenvolvimento e a felicidade tanto na vida terrena quanto na vida após a morte. 



Pedimos a Allah que nos conceda a bênção em nosso tempo e em nossa vida. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


