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Hazrat Khalifatul Masih V (aba) mencionou que o Messias Prometido (as) agradeceu a Deus, 

Todo-Poderoso, pela comunidade sincera que lhe foi dada. Há inúmeros exemplos de sinceridade 

e lealdade dos Companheiros do Santo Profeta (sa) e também do Messias Prometido (as).  

O Messias Prometido (as) declarou que lhe foi dada a boa notícia do Califado após o seu 

falecimento. Essa promessa do Califado duradouro continuará até o Dia do Julgamento, desde que 

a Comunidade permaneça leal e sincera no seu relacionamento com este.  

Huzoor (aba) disse que todos os Ahmadis ao redor do mundo devem fazer o máximo para agir de 

acordo com as instruções do Califa. Existe uma forte conexão entre o Califa e sua Comunidade. 

Há milhares de incidentes que dão testemunho disso. Huzoor deu exemplos do tempo de todos os 

Califas, mostrando como os Ahmadis sempre tiveram uma forte relação com o Califado. 

No tempo do Primeiro Califa O editor do jornal “Al-Badr” escreveu que há inúmeras pessoas 

que expressam seu amor pelo Califa e que rezam com fervor por ele. 

Um Companheiro pediu algum conselho ao primeiro Califa, ao qual ele respondeu: “você realizou 

tudo o que eu pedi. Só resta uma coisa que é memorizar o Sagrado Alcorão.” Apesar de ter 65 anos 

de idade, ele memorizou todo o Sagrado Alcorão de acordo com a instrução de Huzoor. 

Huzoor (aba) disse que quando o Segundo Califa instruiu a Comunidade para aumentar os 

esforços de pregação aos outros (fazer tabligh), um jovem foi para o Afeganistão sem ter 

passaporte. Ele foi levado para a prisão, mas continuou sua pregação lá também. Então, eles o 

enviaram de volta para a Índia. No entanto, ao regressar, este jovem nem sequer foi ver a sua mãe 

idosa e apresentou-se perante o Segundo Califa expressando a sua vontade e desejo de viajar 

imediatamente para outro país onde Huzoor o guiasse. 

Depois, Huzoor (aba) mencionou que durante o tempo do Terceiro Califa, uma mulher mostrou 

grande sinceridade e obediência quando, logo após ouvir um discurso de Huzoor (rh) sobre o tema 

do véu islâmico, começou a usa-lo, sendo a única em sua vizinhança a usar o véu naquele tempo. 

Em 1974, quando os Ahmadis estavam sendo alvo de perseguição (no Paquistão), um Ahmadi 

vendeu suas terras para comprar uma propriedade mais próxima de Rabwah. No entanto, quando 

informou ao Terceiro Califa, este expressou o seu desagrado e disse-lhe que as devia ter mantido. 

Então, esse Ahmadi fez tudo que podia para comprá-las de novo, tendo pago um preço muito mais 

alto que o da venda. 

Huzoor (aba) disse que durante o tempo do Quarto Califa houve mudanças e desenvolvimentos 

extraordinários na África devido ao trabalho dos missionários enviados para lá. O povo 

desenvolveu tanto amor e devoção pelo Califado que os missionários não conseguiam nem 

imaginar. Eles admitiram que isso não ocorreu por seus próprios esforços mas foi tudo da parte de 

Deus, o Todo-Poderoso. 

Quando o Califa atual visitou a Nigéria, haviam apenas duas horas para que as pessoas pudessem 

vê-lo. Mesmo assim, 30.000 pessoas se reuniram para encontrá-lo.  
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Huzoor (aba) disse que em Gana, a Comunidade comprou um vasto terreno, onde passariam a 

acontecer as Jalsa Salanas (Reuniões Anuais). Quando o Califa foi participar de uma delas, apesar 

do grande número de pessoas e da falta de espaço, nem uma única pessoa se queixou e todos 

demonstraram grande paciência. Eles disseram estar felizes por ter a chance de assistir a Jalsa 

Salana e que para isso poderiam aguentar essas dificuldades por alguns dias. Huzoor disse que 

nem todos eles nasceram Ahmadis, mas em poucos anos eles desenvolveram tamanha sinceridade 

e estão cheios de amor pelo Califa. 

Algumas pessoas dizem que os americanos são pessoas mundanas e têm menos consideração pela 

sua fé. No entanto, eles também estão cheios de sinceridade e dedicação, e expressam isso também 

em suas cartas, e até desistem de seus empregos para servir à Comunidade e ao Califa. 

É Deus, Todo-Poderoso, que coloca este amor e lealdade no coração dos membros da Comunidade 

em todo o mundo. Que Allah, Todo-Poderoso, nos permita, a todos, aumentar em nossa fé, amor 

e sinceridade. Que nos permita continuar a testemunhar o cumprimento de Suas promessas. 

Ameen. 

Huzoor (aba) também anunciou que a MTA tinha sido anteriormente dividida em 4 canais, mas 

agora ela terá 8 canais. 

MTA 1 World: programas em inglês e urdu (e em alguns outros idiomas com legendas nesses 

dois idiomas). 

MTA 2 Europe: programas em línguas europeias, urdu e persa. 

MTA 3 Al-Arabiyyah: programas em árabe. 

MTA 4 Africa: para os povos da África, em inglês, francês e suahili. 

MTA 5 Africa: voltado principalmente para os países da África Ocidental, terá programas em 

inglês e outros idiomas da África (criolo, hauçá, twi e iorubá). 

MTA 6 Asia: conteúdo para os países asiáticos em geral nos idiomas urdu, inglês e indonésio, 

também tendo programas nas línguas bengala, pashto, sindhi, saraieki, persa e russo. 

MTA 7 Asia: um canal em HD voltado para o público do Paquistão, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, 

Nepal e etc. Terá urdu, bengala e hindi como idiomas principais, também tendo programas em 

tamil e malaialã.  

MTA 8 America: programas para a América do Norte, em urdu, inglês, francês e espanhol. 

No final Huzoor (aba) rezou, para que Deus continue a ajudar a MTA na divulgação da verdadeira 

mensagem do Islã por meio desses canais. Ameen. 


