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1 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

Hazoor (aba) proferiu seu sermão a partir da mesquita de Baitur Rehman, nos Estados Unidos. Ele 

lembrou os membros em relação a suas responsabilidades.  

 

O Califa (aba), logo no início do sermão, lembrou que muitos ahmadis do Paquistão emigraram 

para os Estados Unidos ao longo dos últimos anos devido às difíceis condições a eles imposta 

naquele país. Assim, os ahmadis devem ser gratos a tais governos, que lhes garantem refúgio. 

Entretanto, é um favor imenso e ainda maior de Deus ter nos permitido aceitar o Imã dessa época, 

o mais profundo devoto do Santo Profeta (saw). Para sermos verdadeiramente gratos a Deus, é 

necessário que obedeçamos seus mandamentos, façamos justiça em nossas adorações a Ele e 

cumpramos nossos deveres para com as outras pessoas.  

 

Hazoor (aba) chamou atenção para o fato do Messias Prometido (as), o fundador da Comunidade 

Ahmadia, ser intitulado pelo Santo Profeta (saw) como o juiz e o justo. Dessa forma, é necessário 

que aqueles que o aceitam obedeçam seus ensinamentos e hajam em sua conformidade. Além 

disso, após o Messias Prometido (as), também conforme profecia do Santo Profeta (saw), haveria 

o sistema de sua sucessão, o Califado. Cada ahmadi promete fidelidade ao Califado, sendo 

incumbente que cumpram essa promessa. 

 

Sua Santidade (aba) disse que ao virem para países desenvolvidos, muitos acabam esquecendo os 

ensinamentos da religião ou relegando sua fé para um segundo plano, fazendo com que as gerações 

seguintes se afastem ainda mais da religião. Na verdade, nossa maior preocupação deve ser a de 

estabelecer uma conexão com Deus, bem como ler, ponderar e agir em conformidade com Seu 

livro. É dessa forma que podemos fazer justiça com nossa promessa de baiat (aceitação). Os 

membros recém convertidos também devem lembrar que apenas fazer a promessa de baiat não é 

suficiente: seu objetivo somente poderá ser alcançado quando adotarem verdadeiramente os 

ensinamentos do Islã. 

 

Hazoor (aba) contou que o Messias Prometido (as) disse numa ocasião que ao lhe aceitar, uma 

pessoa chega perto duma fonte que Deus criou para a vida eterna. Contudo, ela ainda precisa beber 

dessa fonte, precisando buscar a ajuda de Deus para conseguir beber dela. Para isso, a pessoa deve 

se esforçar em cumprir os mandamentos, seus deveres para com Deus e, também, os deveres para 

com Sua criação.  

 

 O Califa (aba) disse que nossas ações devem buscar sempre o agrado de Deus. No mundo de hoje, 

vemos nuvens de destruição pairando sobre o mundo. As pessoas não devem achar que garantiram 

segurança e um futuro brilhante para suas crianças ao migrar para cá, uma vez que esses países 

também não estariam a salvo das circunstâncias atuais. Hazoor (aba) exemplificou isso através de 

uma ameaça de retaliação do presidente dos Estados Unidos contra a Rússia. O Califa (aba) 

também chamou atenção dos membros para rezarem neste sentido com sinceridade.     

 

Hazoor (aba) fez mais algumas exortações e terminou o sermão comentando que a mesquita de 

Baitur Rehman, onde ele estava, estava completando 28 anos. Ele disse que as pessoas daquele 

local deveriam analisar a si mesmos o quanto aumentaram em sua espiritualidade nesse período e 

orou para que Deus permita as pessoas fazerem justiça àquela mesquita e para que ela continue 

segura nos tempos vindouros.    
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