O Caminho paraAllah encontra-se
ao longo da

Trajetória dos Profetas
O Caráter de Allah
Deus revela-se a nós pela criação, pelas palavras e pela vida dos seus profetas. Através da sua
criação, Allah mostra-nos que é poderoso, criativo, e sábio.
Ele enviou profetas para nos contar mais sobre ele e sobre seu caminho. Os profetas nos
disseram que há um Deus e ele bom! É misericordioso e compassivo, perfeito e justo,
amoroso e generoso. Cada coisa boa em sua vida é um presente de Allah.
Se há um Deus, so há uma maneira. Para encontra-lo devemos caminhar rumo a Allah.

Profeta Adão
Porque Deus ama e dá, ele quis um relacionamento próximo a criaturas que podiam escolher amá-lo em
retorno. Então Deus criou Adão e Eva, lhes deu o presente da escolha, e os colocou no paraíso.
Adão e Eva escolheram desobedecer Allah ao comerem a fruta proibida. Para este ato de
desobediência, eles foram julgados, foram punidos, e foram enviados para fora do paraíso. As
pessoas foram criadas para paraíso! Nós não estamos verdadeiramente felizes na terra porque é
repleta de problemas e mal. Allah nos quer no paraíso com ele; mas se ele julgou e puniu o Profeta
Adão, ele nos julgará e nos punirá também.

Profeta Noé
No tempo do Profeta Noé, as pessoas escolhiam mal continuamente. Isto fez Allah triste e
zangado. Allah entao julgou o mundo e decidiu destruí-lo por uma inundação. Mas o Profeta Noé
escutou a voz de Allah. Quando Allah pediu-lhe que construísse um barco, ele assim o fez,
embora as pessoas o ridicularizaram. Só os que acreditaram em Allah e seguiram o seu caminho
ate o barco foram poupados. Os outros morreram na inundação. Embora outros podem nos
ridicularizar, se seguirmos o caminho de Allah ele nos poupará.

Profeta Abraão
O profeta Abraão foi chamado o "Amigo de Allah". Era tão submisso a Deus, que quando Deus
pediu-lhe que sacrificasse seu filho, ele estava disposto a faze-lo. E isto que é celebrado em
"Eid al Adha". Assim quando Abraão estava para pôr a faca no seu filho, Allah enviou um
substituto, um cordeiro, e "recompensou-o com um sacrifício tremendo". Disto aprendemos que
quando Allah pede um sacrifício, ele fornece um substituto.

Profeta Moisés
Allah deu a Moisés os Dez Mandamentos e muitas outras leis para os judeus. Estes
ensinamentos foram tão complicados e difíceis que eles não podiam ser mantidos perfeitamente.
Por causa disto, Allah enviou-lhes um sistema de sacrifícios de sangue para substituir por seus
"pecados", ou fracassos em obedecer a lei. Os judeus souberam que por causa de justiça de
Allah eles seriam julgados como Adão foi julgado. Pelos sacrifícios, Allah na sua misericórdia
mostrava-lhes o caminho. Este acordo foi chamado "Aliança Velha".
Os sacrifícios na lei de Moisés mostra-nos duas coisas:
1) como pecar é um ato sério para a Deus – é digno de morte,
2) como Allah, mais uma vez, forneceu um sacrifício substituto para seus seguidores.

As Profecias Futuras de Moisés
Moisés advertiu os judeus que eles nunca devem deixar Allah e seguir outros deuses: os
sacrifícios não cobririam isto. Eles seriam atacados e seriam enviados como escravos a outros
países. Anos mais tarde, depois que os judeus passaram a adorar ídolos, isto foi cumprido.

Profetas da Esperança
Enquanto as pessoas judias eram cativadas a quebrar a lei de Moisés, Allah enviou outros
profetas com promessas esperançosas. Eles falaram de uma " Aliança Nova" que seria para
todas as pessoas, e que teria um sacrifício final, o Messias, o "Cordeiro de Deus".
Tambem nos foi falado que este sacrifício seria o proprio Allah. Por exemplo, o Profeta Isaias
anunciou que uma criança nasceria e seria chamada de "Deus Poderoso, Pai Perpétuo, Príncipe
da Paz".

Por que os Sacrificios?
Os atributos do caráter de Allah são equilibrados. São o que determinam seu caminho. Sua justiça é
igual a sua misericórdia em força. A misericórdia de Allah faz com que ele, encontre uma maneira
para suas criaturas serem perdoadas, e para que restaurem seu relacionamento original com ele. Ele
quer que retornemos ao paraíso.
Sua misericórdia é grande, mas não pode dominar sua justiça. A justiça do Allah exige uma
penalidade para pagar os pecados. Ele não pode simplesmente nos perdoar e esquecer nossos
pecados. Isso seria a nossa maneira, mas Allah exige pagamento.
Como Allah pode, ao mesmo tempo, ser tão misericordioso e justo com os pecadores?
Fornecendo um pagamento substituto.
O que é a prova de sacrifício e substituição? Allah mostrou-nos seu caminho com os profetas:
Adão, Noé, Abraão, Moisés, e os judeus fizeram sacrifícios. O Profeta João Batista reconheceu
Jesus como "O Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo".

Por que iria Allah…
Tornar-se um homem e morrer como um sacrifício? Por causa de seu caráter. Allah é o único
perfeito. Sua perfeição exige que sejamos perfeitos também. Allah fica alegre se somos bons;
mas nós nunca alcançaremos o seu padrão de perfeição. É como criança que oferece a seu pai
cinco centavos pagar uma janela que ele quebrou. O pai aprecia seu ato, mas sabe que ele irá
pagar para consertar a janela – ele é responsável.

A perfeição de Allah também exige que ele transforme o mundo feio no seu belo universo. Sua
morte só não satisfez sua justiça conosco, mas ele se identificou com isso, e tomou para si a
responsabilidade por todo o sofrimento do mundo. Nosso Deus entende o que nós sofremos
porque andou nos nossos sapatos!
Se pensamos que podemos nos poupar com nosso próprio trabalho, nós recebemos a glória de
Allah e alcançamos a nossa salvação. Toda a glória para nossa salvação é Allah.

Nossa Resposta –
Ninguém vai a paraíso sem a misericórdia de Allah. Allah mostrou-nos pelo seus profetas que a
sua maneira de justiça é o sacrifício - mas ele fornece um substituto. Na sua misericórdia, Allah
forneceu uma finalizacão aos nossos pecados vindo a terra na forma humana como o Senhor
Jesus Cristo e morrendo para nos salvar. Só em Jesus, Allah misericordioso, faz igualar sua
justiça.
Seremos todos julgados. Como Abraão e seu filho receberam a misericórdia de Allah? Pelo
cordeiro fornecido por Allah. O que aconteceria se eles não aceitassem o cordeiro? O filho
morreria. O que nos acontecerá se não aceitamos a provisão de Allah? Nós também
morreremos.
Para receber sacrifício de Allah, reze e confesse seus pecados. Peça a Allah que o perdoe, e
receba Jesus em seu coração. Então ore e leia a Bíblia diáriamente, ame ao proximo, seja
companheiro dos que acreditam que Jesus é o Salvador, e compartilhe a boa noticia do perdão
dos pecados por ele!
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