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Hazoor (aba) falou em relação a inauguração de uma mesquita em Dallas, no estado de Texas dos 

Estados Unidos, da onde proferiu este seu sermão de sexta-feira.  

 

O Califa (aba) comentou que antes da construção da mesquita, os membros utilizavam um salão 

para suas orações, mas, agora, com a graça de Deus, a Comunidade Ahmadia pôde construir uma 

bela mesquita na cidade. Hazoor (aba) rezou para que aqueles que participaram da construção 

dessa mesquita façam justiça a ela tendo a construído apenas pela causa de Allah, o Todo-

Poderoso, e que eles estejam entre aqueles sobre quem o Santo Profeta (saw) disse que aqueles 

que construírem uma mesquita para alcançar o prazer de Deus serão premiados com uma casa no 

Paraíso. 

 

Hazoor (aba) disse que o objetivo de construir uma mesquita na causa de Deus não é alcançado 

uma vez que a estrutura fica completa: só se pode obter o prazer de Allah quando se obedece aos 

Seus mandamentos, quando se adora-O, quando se cumprem os direitos de Sua criação, quando é 

dada precedência à fé em relação ao mundo, e quando se cumpre a promessa de Baiat. O Califa 

(aba) disse que é responsabilidade dos membros preencher aquela mesquita e viver 

harmoniosamente uns com os outros. 

 

Hazoor (aba) contou que o Messias Prometido (as) uma vez disse que caso se deseje introduzir o 

Islã em uma área, uma mesquita deve ser construída ali. Embora o aparente edifício e estrutura da 

mesquita chame a atenção e funcione como uma forma de apresentação, como tem feito com os 

vários vizinhos que vêm visita-la, é nossa responsabilidade incorporar e exemplificar o Islã 

cuidando dos vizinhos e estando atentos a eles. Devemos mostrar aos outros que os Ahmadis são 

aqueles que, apesar de viverem neste mundo material, dão prioridade à sua fé. Quando as pessoas 

percebem isso, elas ficam curiosas e pensativas, o que abre portas para o diálogo e o conhecimento. 

 

O Califa (aba) também disse que devemos buscar sempre o arrependimento e devemos 

constantemente moldar nossas ações de uma maneira que atraia o prazer de Deus. O Messias 

Prometido (as) disse que para alcançar tal estado, devemos adotar a sinceridade e nos voltar para 

Deus, pois é somente Ele que pode nos conceder a capacidade de assim fazer. Deus é extremamente 

misericordioso e constantemente ignora nossas faltas; é nossa responsabilidade nos esforçarmos e 

considerarmos como podemos alcançar Seu prazer e andar de acordo com Seus mandamentos. 

 

Hazoor (aba) fez mais algumas exortações e terminou o sermão orando para que aquela mesquita 

continue preenchida com tais pessoas que façam justiça à adoração de Deus e para que Allah aceite 

nossas orações. 
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