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Lista de situações e circunstâncias que serão sinais da proximidade do fim do mundo.
*****
De acordo com o Sagrado Profeta, quando os seguintes sinais se manifestarem no mundo,
Imam Mahdi al-Qaim virá para restaurar a ordem, a justiça e a harmonia entre os humanos,
introduzindo as leis islâmicas em letra e espírito e após o fim do seu termo, o mundo terá o
seu fim. Todos morrerão e depois serão ressuscitados para enfrentar o Dia do Julgamento:
• A feitura de orações regulares será descontinuada.
• Paixões carnais serão incentivadas abertamente.
• Crentes sinceros não terão nenhum controle sobre a ilicitude predominante entre as
pessoas.
• O mal será louvado como bem, e o bem será condenado como o mal.
• As pessoas em que não se pode confiar serão considerados fidedignos e os confiáveis
serão considerados indignos de confiança.
• Os mentirosos serão aceitos como verídicos e os verídicos serão rejeitados como
mentirosos.
• Adolescentes pregarão a partir do púlpito.
• Diversão e frivolidade serão um passatempo popular entre as pessoas.
• Gastar no caminho de Deus será considerado pelo rico como uma punição injusta.
• Filhos não obedecerão aos pais.
• Cometas aparecerão freqüentemente.
• Secas devastarão o mundo de quando em quando.
• Aqueles que estão necessitados serão olhados como um ônus para a sociedade.
• O demônio conquistará os corações das pessoas, mesmo que eles apareceram como

humanos.
• Homossexualismo será legalizado.
• Homens se vestirão como mulheres e mulheres se vestirão com roupas masculinas.
• As pessoas posarão como amigos, mas nutrirão má-vontade e hostilidade em seus
corações.
• Os muçulmanos vestirão seda e ouro.
• Usura e suborno se tornarão comum.
• Instrumentos musicais e jogos de azar serão as principais fontes de divertimento.
• Falta de religião será um sinal de distinção.
• O rico irá para a peregrinação como um piquenique, a classe média a usará para fazer
dinheiro e o pobre para se passar por piedoso.
• O Alcorão será estudado apenas para se mostrar aos outros e não para buscar a verdade.
• Haverá um grande número de filhos ilegítimos entre as pessoas.
• Mulheres abandonarão o hijab (véu) e se engajarão em imoralidade livremente.
• Chuvas fora de estação acontecerão em abundância.
• Adultério se tornará algo da moda, de bom gosto, moderno.
• Devido ao declínio na taxa de natalidade haverá um homem para cada cinqüenta
mulheres.
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