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Hazoor (aba) falou sobre o término do mês do ramadã e a forma que devemos agir após isso. 

 

O Califa (aba) disse que se permanecermos despreocupados quanto ao cumprimento de nossos 

deveres após o ramadã, então não teremos experimentado-o da maneira ensinada pelo Santo 

Profeta (saw). É narrado que o Santo Profeta (saw) disse uma vez que duas sextas-feiras ou dois 

ramadãs se tornam um meio de expiação pelos pecados cometidos no período compreendido entre 

eles, desde que a pessoa se abstenha de cometer pecados graves. Nesse sentido, deve-se lembrar 

que o não arrependimento pelos pecados cometidos também configura um tipo de pecado grave. 

Se não passarmos o resto do ano com esse pensamento, então não teremos nos beneficiado do 

ramadã em sua verdadeiro essência. 

 

Hazoor (aba) também chamou a atenção para as orações. Durante esse mês as pessoas buscam dar 

maior atenção para as orações obrigatórias. Contudo, a realização dessas orações não é limitada 

ao ramadã. O Santo Profeta (saw) disse que a primeira coisa sobre a qual as pessoas serão 

perguntadas no dia do juízo é sobre a oração. Além disso, o Messias Prometido (as) disse que 

abandonar a oração é equivalente à “Shirk” (associar outros a Deus). Portanto, devemos nos 

lembrar que oferecer as orações não deve ser, de forma alguma, algo limitado ao mês de ramadã. 

 

O Califa (aba) também explicou como podemos realmente se beneficiar das orações. Devemos nos 

esforçar para obter prazer nelas. Não deve ocorrer que estendamos nossos tapetes e façamos 

orações fervorosamente na mesquita apenas durante o ramadã ou quando caem dificuldades sobre 

nós. Há pessoas, inclusive, que consideram a oração como uma taxa devida a um rei, como algo a 

que são forçadas a fazer. Mas, na verdade, a oração é para o próprio benefício da pessoa. Ela é 

uma questão de amor: quando uma pessoa cria amor para com Deus e Sua adoração, então ela 

encontra prazer e os verdadeiros benefícios da oração. Muitas pessoas não conseguem isso por 

fazerem a oração apenas como um rito, sem qualquer emoção própria. O Messias Prometido (as) 

disse que o motivo pelo qual as pessoas perdem sua concentração nas orações é o de que elas estão 

ignorantes quanto às recompensas e prazer da verdadeira oração, que elimina o mal. 

 

Hazoor (aba) contou a forma de se orar ensinada pelo Santo Profeta (saw). É relatado que o Santo 

Profeta (saw) disse que primeiramente a pessoa deve glorificar a Deus, depois recitar a Surah Al-

Fatiha e, posteriormente, uma parte do Sagrado Alcorão. Depois, ela deve se curvar por certo 

período, sem pressa. Então, ela deve se erguer novamente, prostrar-se e se sentar completamente, 

sem afobação. Depois, novamente ela deve se prostrar inteiramente. Ou seja, o Santo Profeta (saw) 

ensinou que a oração deve ser feita com cuidado e atenção, não com pressa. 

 

O Califa (aba) disse que para manter o espírito do ramadã durante o ano todo, o Messias Prometido 

(as) disse que as pessoas devem continuar a ser gentis e tolerantes com os outros. Há aqueles que 

veem fraquezas nos outros e, como resultado, começam a menosprezá-los. No entanto, na 

realidade, deve-se orar por essas pessoas, ser gentis com elas e tentar ajudá-las. Uma verdadeira 

comunidade surge quando as pessoas são gentis e cobrem as falhas umas das outras. 

 

Hazoor (aba) terminou o sermão fazendo um apelo por orações para o mundo e para os ahmadis 

que estão sendo feitos de prisioneiros em diferentes países. Ele também anunciou a oração de 

funeral do Sr. Abdul Baqi Arshad, quem serviu como Diretor do Al-Shirkatul Islamiyyah do Reino 

Unido. 
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