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palavras do editor

Encontros para a Lembrança
de Allah (Deus) e as suas Bênçãos

Quando a lembrança de Deus preenche a nossa vida, o nosso coração se contenta, o nosso espírito se
renova e as nossas ações se purificam. Por isso, no Islã, é dada grande importância aos encontros em que há
recordação de Allah e enobrecimento espiritual.
Além dos versículos do Sagrado Corão e do hadith apresentados na capa dessa edição, há um outro
dito do Santo Profeta Muhammad (saw) que ilustra com beleza a importância e as bênçãos da reunião das
pessoas para a lembrança de Allah, conforme se segue.
Hazrat Abu Hurairah (ra) narrou que o Mensageiro de Allah (saw) disse que "Allah, o Exaltado, tem
equipes de anjos que percorrem os lugares em busca de pessoas engajadas na lembrança de Allah
e, quando eles encontram algumas pessoas ocupadas na recordação de Allah, eles chamam uns
aos outros dizendo 'venham aqui em busca do que procuravam' e encobrem essas pessoas com as
suas asas até que o espaço entre elas e o primeiro céu esteja totalmente coberto. (...) Os anjos
dizem (a Deus) que 'eles buscam o seu perdão'. Ele responde: 'Eu convoco-os a testemunhar que Eu
Concedo o Meu Perdão a todos eles e Agracio a eles com o que eles pedem de Mim e Outorgo
Minha proteção a eles contra aquilo que eles pedem'. Um dos anjos diz: 'Nosso Senhor! Há entre
eles uma pessoa que não pertence ao grupo que está em Sua recordação. Ela estava passando por
lá e, simplesmente, sentou-se com eles. Ele responde: 'Eu também o concedo o Meu perdão, pois
(os encontros para a Minha lembrança são tão abençoados que) mesmo quem se associa com
essas pessoas não fica privada das Minhas bênçãos'."
A peregrinação à Meca, Hajj -- quinto pilar do Islã --, é um dos maiores encontros desse teor no
mundo e todo muçulmano deve fazê-la ao menos uma vez na vida (desde que haja condições de paz local, e
que a pessoa tenha condições de saúde e financeiras para isso). A conclusão da peregrinação é marcado
pela Eid-ul-Adha, ou Celebração do Sacrifício, que, esse ano, teve lugar entre os dias 22 e 24 de agosto no
Brasil. Essa festa ocorre em lembrança ao sacrifício do profeta Abraão (as) e de seu filho Ismael (as) em
subordinação à vontade Divina.
Além disso, na Comunidade Muçulmana Ahmadia, outro evento importante em que a fé é
fortalecida pela lembrança de Allah é a Jalsa Salana (Reunião Anual). O Messias Prometido (as), após fundar
a Comunidade Muçulmana Ahmadia em1889, na Índia, e de declarar ser o reformador/profeta esperado
por todos, sob diferentes denominações, para os últimos tempos, organizou, em 1991, em Qadian (uma
aldeia da Índia) a primeira Jalsa Salana e escreveu alguns objetivos e benefícios do evento, conforme seus
ditos apresentados na capa desta edição.
Conforme a Comunidade foi se espalhando pelo mundo, cada país foi organizando a sua própria Jalsa
Salana e, agora que a Comunidade está presente em 212 países do mundo, a Jalsa Salana é realizada em
muitos desses países, inclusive no Brasil (conforme reportagem na edição anterior desse jornal). Ademais,
como Sua Santidade, o Khalifa, líder internacional da Comunidade Muçulmana Ahmadia, reside no Reino
Unido, a Jalsa Salana desse país ganha caráter internacional e conta com a participação de pessoas de todo
o mundo.
Essa edição, dedica-se aos encontros destinados à lembrança de Allah e foca nas duas celebrações
mencionados brevemente nessa introdução. Que a lembrança de Allah fortifique a nossa fé e que a nossa
participação em eventos dessa natureza enobreça nosso espírito e nossas ações de forma que possamos
aproveitar as suas bênçãos (amém).
O Editor.
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Eid-ul-Adha no Brasil

No Brasil, a Eid-ul-Adha teve lugar no dia 22 de agosto,
tendo início com a Salat-e-Eid, dirigida pelo Imã Wasim
Ahmad Zafar, na Mesquita Baitul Awal. Após a oração os
membros deram Eid-Fund (contribuição da celebração
destinada aos necessitados). Em seguida, um almoço foi
servido aos participantes para, então, seguirem-se os
sacrifícios dos animais, que, esse ano, totalizaram nove.
Que Allah aceite o sacrifício de todos. Amém.
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Foto em grupo após a Salat-e-Eid (à esquerda) e encontro com o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador (à direita)

Encontro com o Prefeito
O Imã Wasim Ahmad Zafar, presidente da Comunidade
Muçulmana Ahmadia do Brasil, e o vice-presidente da
entidade, Sr. Nadeem Ahmad Tahir, encontraram-se
com o Exmo. Sr. Bernardo Rossi, Prefeito de Petrópolis.
Além de apresentar os detalhes da Comunidade e os
trabalhos por ela desenvolvidos aos integrantes do
poder público, os dirigentes da Ahmadia também
presentearam o prefeito com um exemplar do Sagrado
Corão. Na ocasião, o prefeito também gravou uma
mensagem especial para Sua Santidade, o Khalifa Hazrat
Mirza Masroor Ahmad, líder espiritual e administrativo
internacional da Comunidade Muçulmana Ahmadia, e
para os participantes da Jalsa Salana da Comunidade
M u ç u l m a n a A h m a d i a d o Re i n o U n i d o co m a
participação de Sua Santidade, dizendo: “Estou honrado
em poder falar para a Sua Santidade e (gostaria de)
agradecer muito pelo que a Comunidade Ahmadia vem
fazendo por todo o povo petropolitano, pelo carinho,
pela paz e fraternidade e (também desejo) saudar a
todos vocês por esse grande evento maravilhoso (a Jalsa
Salana do Reino Unido de 2018) e (gostaria de) fazer um
convite ao Khalifa para vir conhecer o Brasil, para vir
conhecer o Estado do Rio de Janeiro e, em especial, a
nossa Cidade de Petrópolis. Paz, carinho e amor para
todos vocês e muito obrigado". Também participaram
da reunião o Exmo. Sr. Albano Batista Filho (Baninho),
vice-prefeito da cidade, e o Exmo. Sr. Luiz Antônio
Pereira de Aguiar (Luizinho Sorriso).
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A Comunidade Muçulmana Ahmadia busca
realizar suas Jalsas Salanas (Reuniões Anuais)
em todos os países em que ela se encontra
estabelecida. No Reino Unido, contudo, por contar
com a presença do Khalifa - líder espiritual e
administrativo internacional da Comunidade -, a
Jalsa Salana adquiri um aspecto internacional e
pessoas de todo o mundo participam do evento.
Esse ano, pela primeira vez, uma delegação
brasileira - composta pelo Imã Wasim Ahmad
Zafar, Presidente da Ahmadia no Brasil, pelo Sr.
Nadeem Ahmad Tahir, Vice presidente da
Ahmadia no Brasil, pelo Exmo. Sr. Luiz Antônio
Pereira de Aguiar (Luizinho Sorriso), Vereador da
Câmara Municipal de Petrópolis, e pelo Sr.
Roberto Márcio, repórter da Tribuna de Petrópolis,
em representação do Diretor do Jornal - participou
do evento internacional que teve lugar nos dias 3,
4 e 5 de agosto em Hadiqatul Mahdi, no Reino
Unido. O encontro desse ano contou com a
representação de 115 países do globo por meio da
participação de 38510 pessoas reunidas sob a
bandeira de paz do Islã. O Prefeito de Petrópolis,
Exmo. Sr. Bernardo Rossi, também enviou uma
mensagem de felicitação ao evento, deixando,
inclusive, um convite para Sua Santidade visitar a
cidade e o país. A Comunidade organizou a
acomodação e a alimentação de todos os
participantes do evento. O destaque principal da
Jalsa Salana foi a presença de Sua Santidade,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, o atual Khalifa,
quem discursou nos três dias do evento. Além
disso, muitos outros discursos e apresentações,
cobrindo temas diversos, desde a educação e a
moral até a existência de Deus e as características
e filosofias dos ensinamentos do Islã também
tiveram lugar. Diversas exposições também
decoraram o evento, abordando variados
assuntos, desde o Santo Sudário e trabalhos
arqueológicos, até trabalhos comunitários e
humanitários da Comunidade nos lugares
necessitados. Segue-se, nas próximas páginas,
um breve resumo dos discursos de Sua
Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nos três
dias da Jalsa Salana do Reino Unido desse ano.

Discurso de Inauguração de Sua Santidade na Abertura da
52ª Jalsa Salana do Reino Unido

Público na Tenda dos Homens na
52ª Jalsa Salana do Reino Unido

Cerimônia de Bai’at Internacional
(Iniciação na Comunidade Muçulmana Ahmadia)

Cerimônia de
Hasteamento de
Bandeiras na
Abertura da 52ª
Jalsa Salana do
Reino Unido. As
b a n d e i r a s
representam os
países em que a
Comunidade está
presente.

Resumo do Discurso do 1º Dia
(Sessão de Abertura)
O Khalifa disse que as orações são a base de todo o
nosso progresso e citou um dito do Messias Prometido
(as) em que ele comenta que o nosso sucesso não terá
lugar tanto por argumentos, quanto o terá por meio das
orações. Deus mesmo avisou ao Messias Prometido
(as) que tudo ocorrerá através das orações. Quando as
orações chegarem a um determinado nível, a falsidade
acabar-se-á por si mesma. Para isso, devemos
melhorar nossa fé, nossas ações e lançarmo-nos em
orações virtuosas. Jamais devemos pensar que nós
vamos enfrentar o mundo e os seus problemas por
meio de métodos mundanos, mas sim através das
orações. Muitas pessoas reclamam que fizeram
orações com muito fervor, mas que elas não foram
aceites. Será que devemos acreditar no que tais
pessoas dizem ou no que Deus diz no Livro Sagrado?
Obviamente, devemos acreditar no que o livro sagrado
diz. Ocorre que, para a aceitação da oração, não basta
simplesmente orar ou suplicar uma vez ou duas.
Quando a pessoa passa a enxergar todos os seus
meios mundanos como vãos e, finalmente, entende
que apenas e unicamente com a ajuda de Deus é que
poderá conseguir êxito, então essa pessoa consegue
alcançar o estado que é necessário para a aceitação da
oração: um estado pleno de fé. Então, nenhuma força
mundana consegue impedir o caminho dessa pessoa.
As pessoas fazem grandes esforços para resolver os
seus problemas mundanos, mas não fazem esforços
da mesma forma para terem as suas orações aceites.
O Messias Prometido (as) disse que, muitas das vezes,
o dinheiro, a família, os parentes, os amigos, também
acabam se tornando um tipo de ídolo quando a pessoa
coloca sua confiança neles. A verdadeira oração
somente pode ser feita quando a pessoa abandona
todos esses ídolos e se volta exclusivamente para
Deus e se prostra diante Dele e põe todas as suas
confianças Nele. O Khalifa, dessa forma, chamou a
atenção de cada membro para que melhore o seu
estado espiritual e para que volte as suas atenções
para as orações sinceras e constantes.

Resumo dos Discursos do 2º Dia
(Sessão das Mulheres e dos Homens)
De manhã, o Khalifa proferiu o seu discurso na sessão
das mulheres. Ele comentou que estamos passando
por uma época de intenso desenvolvimento
tecnológico e, praticamente a cada dia, vemos uma
nova tecnologia. As pessoas estão se apegando tanto
a essas tecnologias que, por vezes, preferem deixar
de comer em algum horário para que possam, por
exemplo, adquirir um celular. Nesses meios
tecnológicos, contudo, vemos que também temos
muitas coisas nocivas. No próprio celular, por
exemplo, existem diversos aplicativos que podem ser
tão nocivos a ponto que muitas pessoas, inclusive os
desenvolvedores dos tais aplicativos ou produtos e
serviços, admitem que eles são prejudiciais.
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O dano é tamanho que o próprio dono de uma dessas
empresas, possivelmente o do facebook, disse que ele
não gostaria que o seu filho o utilizasse. Ou seja, pelos
seus interesses, a pessoa quer que outros usem aquilo
que ele não quer para si e nem para os seus entes
queridos. Em oposição a isso, o ensinamento do Islã é
que não se deve querer para os outros aquilo que não se
quer para si mesmo. A situação de muitas das pessoas
que se deixam levar por essas tecnologias acaba
ficando semelhante a de um drogado que deixa suas
obrigações, esquece da sua família e de tudo mais para
viver no seu vício. As crianças e os jovens são as
principais vítimas. Muitos passam a se desligar e a
desobedecer os seus pais. Às vezes, até quando são
chamados para comer, as crianças vêm com os
celulares nas mãos, vendo filmes, séries ou jogando.
Muitas crianças, jovens e, até mesmo, adultos deixam
de cuidar dos horários das orações. Às vezes, ficam por
longas horas da noite mexendo nessas coisas e,
consequentemente, não conseguem acordar para a
oração de Fajr (de manhã cedo). Nas orações de Zohar
(à tarde) e Assar (ao entardecer), não conseguem
participar na mesquita por causa do trabalho e, nas
orações de Maghrib (ao pôr do sol) e Isha (à noite), por
conta desses mesmos hábitos tecnológicos. Essas
tecnologias têm muitos aspectos positivos, mas,
também há muitos problemas ocorrendo devido a elas.
O Khalifa comentou que muitas crianças escrevem para
ele achando que ele irá se sensibilizar e dizer aos pais
para comprarem os aparelhos para elas, mas que, no
que depende dele, ele sempre diz para que celulares e
similares não sejam comprados para as crianças. Em
suas idades, as crianças, simplesmente, não têm a
necessidade de ter esses equipamentos. O Khalifa
disse que, de forma geral, as crianças não devem usar
dispositivos eletrônicos de tela por mais de uma hora,
pois os mesmos podem levar a diversos problemas inclusive de saúde. Ele enfatizou que nós devemos nos
esforçar exaustivamente para protegermo-nos desses
males e, também, para proteger as nossas futuras
gerações deles. Para isso, não devemos apenas
declarar a nossa fé, mas devemos nos esforçar para
conseguir o amor e a ajuda de Deus nesse sentido. E,
para conseguir essa ajuda, precisamos nos prostrar
perante a Deus, seguir os mandamentos de Deus,
corrigir as nossas ações e os nossos pensamentos.
Devemos fazer fervorosas orações para que Deus nos
proteja desses males. As pessoas têm vontade de ter
filhos. No entanto, não se deve, simplesmente, querer
ter filhos: deve se querer ter uma geração nobre e
subordinada a Deus. O Messias Prometido (as) disse
que não há sequer uma oração em que ele não ore para
a esposa, para os filhos e para seus queridos. É esse
exemplo que deve ser adotado por cada um de nós.
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O Khalifa destacou que precisamos ensinar as
nossas crianças a falarem sempre a verdade e a
colocarem sempre a fé acima das coisas do mundo.
Devemos ensiná-las o que é o certo e o que é o
errado, especialmente nessa época em que o mundo
diz que a religião é apenas um problema e que cabe à
criança escolher se vai querer seguir alguma religião
ou não. Os meninos, em especial, precisam de muita
atenção a partir dos 11 anos de idade. Deve-se
incentivar as crianças a conseguirem progressos
tanto espirituais, quanto mundanos. Foi visando isso,
inclusive, que o terceiro Khalifa começou a cerimônia
de premiar com medalhas as crianças da comunidade
que se destacam em seus estudos. Deus avisou o
Messias Prometido (as) que os seus seguidores
destacar-se-ão em todos os campos. Isso deve
ocorrer tanto em termos de fé, quanto em termos de
mundo. Mas, tudo isso depende da educação. Para
educar as crianças é fundamental que os pais formem
um ambiente extremamente agradável em casa. Não
adianta dizê-las para não brigar e, dentro de casa,
marido e esposa estarem discutindo o tempo todo,
falando coisas feias e indevidas ou aflitivas um ao
outro. Os próprios pais devem participar dos
programas e eventos da comunidade e, junto com si,
devem trazer as suas crianças para participarem
também. Os organizadores também devem cuidar
para terem uma postura impecável, enxergando as
crianças dos outros como as suas próprias crianças e
fazendo o possível para que elas se apeguem mais ao
Jama'at (à comunidade). Nessa sociedade, é
importante que os pais criem uma relação amigável
com as suas crianças, de forma que a criança se sinta
à vontade para discutir os seus problemas e as suas
dúvidas com eles. Caso contrário, eles levarão suas
dúvidas e pensamentos aos seus amigos e
professores da escola que, muitas das vezes,
acabam passando influências negativas para elas.
Para uma boa educação, também é importante que
se trate os filhos e as filhas igualmente. Há pessoas
que dão preferência para os filhos frente às filhas.
Isso, por um lado, leva o filho a se tornar arrogante,
orgulhoso e a pensar apenas em si mesmo e, por
outro lado, faz com que a filha se sinta diminuída e
procure conforto fora de casa. Também é necessário
que se respeite às crianças. Deve-se chamar a
atenção delas, mas deve-se fazê-lo com calma e
sabedoria, especialmente em público. Também se
deve evitar ficar falando mal dos organizadores na
frente das crianças, pois elas podem não conseguir
separar as coisas e passar a ver a organização da
comunidade como um todo como algo problemático.
O Khalifa, por fim, chamou atenção especial dos pais
para rezarem para as crianças para conseguirem a
ajuda de Deus na educação de suas gerações.

À tarde, o Khalifa discursou na sessão dos homens
e comentou a cerca dos progressos da
Comunidade Muçulmana Ahmadia pelo mundo no
decorrer do ano e as bênçãos de Allah sobre a
mesma. O Khalifa relatou que, no decorrer do ano,
dois novos países se juntaram à Comunidade
Muçulmana Ahmadia e que, agora, a Comunidade
já está presente em 212 países do globo. Ele
informou, ainda, que, de 1984 para o presente ano,
a Comunidade Muçulmana Ahmadia se
estabeleceu em 121 novos países.

Resumo do Discurso do 3º Dia
(Sessão de Encerramento)
O Khalifa disse que, para manter a paz no mundo,
para fazer com que pessoas adquiram uma boa
moral, para fazer com que pessoas estabeleçam
os direitos umas das outras e para transformar as
pessoas em verdadeiros servos de Deus, é
fundamental que se haja com justiça, concedendo
favores aos outros e agindo com sentimento de
amor e compaixão pelos outros. Mas, lembrou
que isso só é possível quando a pessoa melhora
os seus estados espirituais e morais. O Islã não
ensina apenas a se adotar esses valores, mas
sim, a utilizá-los no seu devido momento, pois,
mesmo essas bondades, quando usadas de
maneiras inadequadas, geram distúrbios na
sociedade. Por isso, Deus, que conhece
profundamente o intelecto humano, concedeunos os Seus ensinamentos em acordo com a
nossa natureza para que possamos estabelecer
as verdadeiras práticas éticas e morais.

Moção Congratulatória apresentada a Sua Santidade
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) em nome do
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Roni
Medeiros, pelo Vereador Luizinho Sorriso (ver pág. 10).
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Moção Congratulatória
O Vereador Luizinho Sorriso, satisfeitas as formalidades
regimentais, encaminha o presente voto de efusivas
congratulações a Sua Santidade Hazrat Mirza
Masroor Ahmad.
O nosso homenageado promove a harmonia interreligiosa e a paz no mundo por meio de seus sermãos,
palestras, livros e reuniões pessoais, além de defender,
continuamente, a adoração a Deus e o cuidado à
humanidade, fortalecendo entre os homens uma vida
mais justa, onde todos possam usufruir das obras do
criador. Desde que foi eleito Califa, Sua Santidade
liderou uma campanha mundial para transmitir a
mensagem pacífica do Islã por meio de todas as formas
de mídia impressa e digital. Sob sua liderança, a
Comunidade Muçulmana Ahmadia implementou
campanhas que refletem os verdadeiros ensinamentos
do Islã.
Por isso, a Câmara Municipal de Petrópolis, sediada no
Estado do Rio de Janeiro, tem a honra de prestar as
justas homenagens a este Ilustríssimo Líder Espiritual
que tem realizado um trabalho extraordinário
estimulando, acima de tudo, a paz entre os homens e a
busca de uma vida com Deus. Nesses tempos difíceis
onde muitos povos se encontram abaixo da linha da
pobreza, onde muitos países estão em estado de
guerra, torna-se condição única, a todos os grandes
líderes, defender o direito à vida e a busca da paz. E,
logo, percebemos, com total clareza, a importância de
nosso Califa nessa luta por um mundo mais justo e
humano. Termino esta homenagem desejando ao nosso
ilustríssimo homenageado, que seus dias e seus passos
estejam, em sua totalidade, nas mãos do CRIADOR, e
que continue mantendo-se firme e fiel em sua missão,
enfrentando os grandes desafios desse século.
(assinaturas)

(

)د

(

)د

Roni Medeiros
Presidente da Câmara de Vereadores
Luizinho Sorriso
Vereador e 2º Secretário da Câmara de Vereadores
Petrópolis, 01 de agosto de 2018
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O presidente da Comunidade Muçulmana Ahmadia do Brasil,
Imã Wasim Ahmad Zafar, teve a oportunidade de participar das
Jalsa Salana (Reuniões Anuais) dos EUA e do Canadá
representando o Brasil. Os encontros foram de grande sucesso
e reuniram, respectivamente, cerca de 10000 e 26000 fiéis. Ele
também se encontrou com os presidentes das Comunidades
Ahmadia de ambos os países, Dr. Mirza Maghfoor Ahmad e Sr.
Lal Khan Malik, respectivamente.

* Allah = nome próprio de Deus
* Muhammadsa = nome do Fundador do Islã
(conhecido no ocidente como Maomé)
* Nabi/Rasool = profeta/mensageiro
* Khalifa = significa representante ou sucessor e é o

ا دورہ اوردو ں

اور

ا

از

ا

ر

título do líder internacional da Comunidade
* Quran = o Livro Sagrado do Islã revelado ao
Santo Profeta Muhammad (sa)
* Hadith = dito do Santo Profeta Muhammad (sa)

O Imã Wasim, presidente da Comunidade Muçulmana
Ahmadia do Brasil, e o Sr. Nadeem Ahmad Tahir, vicepresidente da comunidade, visitaram a embaixada brasileira
na capital inglesa junto com o vereador Luizinho e foram
recebidos pelo Conselheiro Geral Sr. Otávio Trindade. Eles
apresentaram a Comunidade e o seu trabalho à embaixada.

* Sunnah = ato/feito/exemplo do Santo Profeta
Muhammad (sa)
* Sahabi = companheiro de um profeta
obs: sa = abreviação para “a paz e as bênçãos de
Allah estejam com ele”

Que horas o relógio de nº 5 deve mostrar?
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Sua Santidade, o Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), na Coletiva Internacional de Imprensa após a Jalsa Salana do
Reino Unido de 2018 (à esquerda) e encontro da delegação brasileira na Jalsa Salana com Sua Santidade (à direita)
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