Resumo dos Sermões de Sexta-Feira de Hazoor
05/01 – Sacrifício Financeiro
Huzoor chamou a atenção dos membros para o sacrifício financeiro citando o Sagrado Corão:
“E, qualquer riqueza que vós gastais é para o vosso próprio bem... vós não gastais senão para
obter o favor de Allah”. Huzoor disse: o quão fortunadas são as pessoas que gastam a sua riqueza
no caminho de Allah com essa abordagem. Allah não precisa de nenhuma riqueza para Ele
próprio. O verdadeiro significado de gastar na causa de Allah é gastar para o bem da Sua criação
e para a preeminência de sua religião. Ao se referir a Deus, Todo-Poderoso, o Santo Profeta (sa)
disse (em qudsi Hadith) que: “Ó filho de Adão! Deposita tua riqueza comigo e descansa em paz,
porque a mesma não está em perigo de ser consumida pelo fogo, nem de ser afundada na água,
nem de ser roubada por um ladrão. Eu retornarei, na íntegra, o tesouro que você depositar
comigo no dia em que você tiver a maior necessidade dela. Isso significa que tudo o que
gastamos na causa de Deus é depositado em nossas próprias contas. E, quando tivermos
necessidade, Deus, Todo-Poderoso, irá retorná-la a nós. Da mesma forma, é mencionado em
uma narração que o Santo Profeta (sa) disse que “no dia da ressurreição, aqueles que gastaram
no caminho de Deus permanecerão sob a sombra da riqueza que haviam gastado no caminho
de Deus até o julgamento chegar ao fim”. No entanto, o Santo Profeta (sa) também estipulou
que Allah, Todo-Poderoso, não gosta de riqueza impura. Assim, devemos sempre ter em mente
que nossa riqueza sempre permaneça pura. Os companheiros do Santo Profeta (sa), tanto ricos
quanto pobres, costumavam ganhar e dar caridade, trabalhando arduamente com o único
propósito de alcançar o agrado de Allah, Todo-Poderoso. Huzoor disse: pela graça de Deus,
Todo-Poderoso, isso [o sacrifício financeiro dos membros] pode ser observado na Comunidade
do Messias Prometido (as) até hoje. Deus, Todo-Poderoso, instilou dentro da Comunidade do
Messias Prometido uma compreensão desse [sistema de] sacrifícios, que, como eu disse, não foi
inculcada em mais ninguém. Huzoor rezou: que Deus, Todo-Poderoso, conceda uma abundância
de riqueza e benção a todos aqueles que contribuíram e os abençoe enormemente. Que a sua
fé e a sua sinceridade aumentem e que cada pessoa busque o agrado de Allah, Todo Poderoso,
por meio de todas as suas palavras e por todos os seus atos e ações.

12/01 – O Homem de Excelência
Huzoor disse: com referência à influência espiritual do Santo Profeta (sa), o Messias
Prometido (as) afirma: “Creio que as influências espirituais do Santo Profeta (sa) foram
tão magníficas que não foram concedidas [tais influências] a nenhum outro profeta no
mundo. Este é o segredo por trás do progresso do Islã, que o Nobre Profeta (sa) possuía
um imenso poder de atração. Além disso, suas palavras têm um impacto tão grande que,
quem quer que as escute, fica cativado”. Ele afirma, ainda: “Aqueles que ficaram
fascinados por ele, ficaram completamente purificados”. Em outra ocasião, o Messias
Prometido (as) afirmou: “Este milagre do Santo Profeta (sa) é tão grande que é suficiente
para abrir os olhos do mundo”. O Messias Prometido (as) diz, ainda, que: “Reformar um
indivíduo é difícil. (É muito difícil reformar até uma pessoa). No entanto, neste caso, uma
nação [inteira] foi preparada, mostrando um tal exemplo de sua fé e sinceridade que
prontamente deixaram ser abatidos como ovelhas na causa da verdade que
escolheram... Foi somente devido a essa reformação e orientação que Allah, o Exaltado,

por meio de uma profecia, nomeou o Santo Profeta (sa) 'Muhammad' [o enaltecido].
Por isso, ele deveria ser louvado neste mundo porque ele encheu o mundo de paz,
reconciliação, excelentes costumes e justiça”. Ainda hoje, vemos que as pessoas justas
não podem deixar de admitir que o Santo Profeta (sa) transformou gente extremamente
ignorante, mal educada e imersa em todo tipo de vícios imorais em pessoas bem
disciplinadas e santas. Após relatar alguns fatos dos companheiros do Santo Profeta (sa),
huzoor rezou: que Allah guie os muçulmanos para que eles se abstenham de
simplesmente levantar slogans de amor para o Santo Profeta (sa) e os seus
companheiros (ra) mas, também, ajam de acordo com o exemplo deles. Para
estabelecer a verdadeira justiça no mundo de hoje, Allah, Todo-Poderoso, enviou o
Messias Prometido (as). Olhando para a condição dos muçulmanos no mundo, [é fato
que] eles nunca podem se reformar [verdadeiramente] se não acreditarem no Messias
Prometido (as). Vendo a condição deles, devemos cair em gratidão emocionadamente,
[ao ver] que, Allah, Todo-Poderoso, permitiu-nos aceitar o guia dessa época que, Allah,
Todo-Poderoso, enviou como o fervoroso devoto do Santo Profeta (sa).

19/01 – Senhor Mirza Khursheed Ahmad: Um Homem Humilde
Huzoor disse: dois dias atrás, um grande servo da comunidade de Ahmadia, o respeitável
Sahibzadah Mirza Khurshid Ahmad Sahib faleceu. Innaa Lillahi Wa Innaa Ilaihi Raji'oon
[Certamente, a Deus pertencemos e a Ele devemos retornar]. Allah, o Exaltado,
concedeu-lhe a honra de ter uma conexão espiritual com o Messias Prometido (as), além
de ser parte da sua família [física]. Esta é a lei de Allah, o Exaltado, que aquele que vem
a este mundo, tem que partir um dia. Tudo é mortal. O único Ser eterno é Allah, o
Exaltado. No entanto, afortunados são aqueles que tentam tornar esta vida presente,
concedida por Deus, o Exaltado, repleta de [belos] propósitos e tentam conquistar o
agrado de Allah, o Exaltado. Eles entendem que o seu mero parentesco com qualquer
pessoa justa não significa nada e que [na verdade] são as suas próprias ações e condutas
que lhes permitem alcançar o agrado de Allah, o Exaltado. O Messias Prometido (as)
mencionou, em uma ocasião, que o Santo Profeta (sa) costumava dizer a Hazrat Fatima
(ra) que: “Ó Fatima! Você não pode alcançar o agrado de Allah, o Exaltado, apenas por
ser minha filha. Para alcançar o Seu agrado, você tem que moldar a sua vida de acordo
com os Seus mandamentos. Uma vez que você tenha feito isso, você ainda deve instilar
o medo de Deus, o Exaltado, [orando] “Que Allah, o Exaltado, aceite os meus esforços e
faça o meu fim um bom fim por meio da Sua Graça”. Eu tive uma estreita relação com
Mirza Khurshid Ahmad Sahib e tive a oportunidade de observá-lo de perto e estou
pessoalmente ciente do fato de que ele se esforçou para cumprir o seu waqf [dedicação
da vida] e para cumprir os seus deveres com grande humildade. Ele entendeu o espírito
de waqf [dedicação]. Ele era uma figura sênior que trabalhou tendo isto em vista. Após
mencionar algumas qualidades de Mirza Khursheed Ahmad Sahib e de ler alguns
comentários de outras personalidades sobre ele, huzoor rezou: que Allah eleve o seu
status e aceite os seus serviços. Ademais, que Ele lhe conceda inúmeras bênçãos e
mantenha-o à sombra de Sua Misericórdia. É absolutamente verdade que ele cumpriu

com a sua promessa [de dedicação da vida]. Que Allah, Todo Poderoso, permita-nos a
todos cumprir o verdadeiro espírito de nossos pactos e permita que nós os completemos
[em sua totalidade].

26/01 – O Poder da Oração
Huzoor disse: ao elaborar a filosofia da oração, em uma ocasião, o Messias Prometido
(as) afirmou: “Quando uma criança, sendo conduzida pela fome, chora pelo leite, o leite
é gerado [espontaneamente] nos seios da mãe. A criança nem sabe o que é a oração,
mas seus gritos atraem o leite”. Ele continua dizendo: “Esta é uma experiência
universal... Então, como pode ser que nossos gritos diante de Allah, o Exaltado, não
atraiam nada? ... Se uma pessoa refletisse sobre a filosofia da oração tendo em mente
a conexão e o relacionamento que uma criança tem com sua mãe, seria fácil [para ela]
entender essa questão”. Huzoor disse: é um imenso favor de Allah, o Exaltado, sobre
nós, Ahmadis, que a maioria dos nossos jovens, bem como os nossos anciãos, entendem
que, quando alguém se inclina e oferece súplicas diante de Allah, o Exaltado, com grande
fervor e deplorando com humildade, então, Allah, o Exaltado, escuta as suas orações.
Muitas pessoas me escrevem sobre como eles, às vezes, ficando desapontados por
todos e estando em um estado de completa desesperança, rezam a Allah, o Exaltado, e
Ele manifesta a Sua Graça de uma tal maneira que se torna um meio de fortalecer a sua
fé. Após mencionar alguns fatos de aceitação das orações das pessoas ao redor do
mundo, huzoor disse que: o Messias Prometido (as) afirma: “Em relação às condições
essenciais para a oração, em primeiro lugar, é necessário que se desenvolva ações justas
e se tenha uma crença firme. Quem não defende a crença correta e não adota ações
justas, ou as melhora, mas reza, então, é como se ele colocasse Allah, Todo-Poderoso,
em provação [metaforicamente]”. Assim, não só é importante fortalecer as nossas
crenças, mas, também, moldar as nossas ações de acordo com o agrado de Allah, TodoPoderoso, e Suas injunções. Não devemos nos comportar de forma que, em
circunstâncias normais, negligenciamos os mandamentos de Allah, Todo-Poderoso, de
observar as cinco orações diárias e nem cumprimos com os direitos devidos dos outros,
mas, quando encontramo-nos em dificuldades, de repente, lembramos de Allah, TodoPoderoso, e começamos a cumprir com os direitos dos outros. Dessa forma, é
importante que a pessoa melhore as suas próprias ações. Não se pode conseguir isso
apenas melhorando o nível de crença, mas, também, é preciso adotar ações justas. E,
de fato, são as ações justas que fazem a pessoa cumprir os direitos devidos de Deus,
Todo-Poderoso, e, também, [os direitos] de Sua criação. Quando isso ocorrer, Deus,
Todo Poderoso, responderá às nossas orações. Que Allah, Todo-Poderoso, permita-nos
a todos que vivamos as nossas vidas de acordo com os Seus mandamentos e, também,
permita-nos cumprir com os direitos devidos de Sua adoração e com os direitos devidos
[ou seja, a forma correta] da oração.

