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Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

Hazoor (aba) deu seu sermão em relação a Comunidade Ahmadia do Islã e a Jalsa Salana de 

Qadian, Índia, que estava começando. 

 

O Califa (aba) disse que era responsabilidade daqueles que aceitaram o Messias Prometido (as) 

reformar a si próprios e frequentemente ler “Darood” (oração de paz e bênçãos para o Santo Profeta 

(saw)). Nos dias da Jalsa, atenção especial deveria ser dada a isso.  

 

Falando sobre o motivo do seu advento, o próprio Messias Prometido (as) disse que seria para 

reestabelecer a grandeza e honra do Santo Profeta (saw) e demonstrar as verdades do Sagrado 

Alcorão ao mundo. Ele disse, inclusive, que entre os sinais do Islã está essa Comunidade 

(Ahmadia): enquanto Satã está usando todas suas capacidades para destruir o Islã, Deus deve 

destruir todas essas tentativas através desta Comunidade. Abençoados são aqueles que reconhecem 

essa verdade. Como o Messias Prometido (as) explicou, muitas dificuldades devem cair sobre seus 

seguidores, porém eles serão recompensados por Deus por isso. Hazrat Abu Bakar (ra) e Hazrat 

Umar (ra) largaram toda honra que tinham em Meca ao aceitar o Santo Profeta (saw), mas foram 

recompensados com majestade por Deus. Mesmo aqueles que fazem o menor dos esforços são 

recompensados por Allah, o Todo-Poderoso. 

 

Hazoor (aba) lembrou que apenas aceitar o Messias Prometido (as) não é o suficiente: a pessoa 

deve buscar obter “Taqwa”, ou seja, ela deve ter o temor de Allah e deve buscar agir corretamente, 

conforme os mandamentos de Deus. O amor de Deus deve ser maior que tudo, inclusive do que o 

amor pelos pais e familiares. Enquanto uma pessoa não abandona o mundo e suas honras e cai 

perante o trono de Deus, ela não obtém verdadeiro sucesso. Hazrat Abraão (as) demonstrou isso 

quando se prontificou a sacrificar seu próprio filho para Deus. Deus deseja que muitos outros 

“Abraãos” venham neste mundo. Os membros da Comunidade, portanto, devem se esforçar em 

obter a graça e o prazer de Allah: devem ser exemplares no amor a Deus e ao Santo Profeta (saw). 

 

Hazoor (aba) terminou o sermão orando para que todos os ahmadis possam atingir os objetivos 

que lhes foram prescritos pelo Messias Prometido (as) e anunciando a oração de funeral dos 

seguintes membros da Comunidade: Sr. Fazal Ahmad Dogar, um servidor da Jamia Ahmadia 

(escola de missionários) do Reino Unido. O quarto Califa havia mencionado seus serviços num 

sermão de sexta-feira, agradecendo-lhe por eles. Hazoor (aba) disse também ter trabalhado com 

ele quando estava no Paquistão, percebendo nele um servidor com alta dedicação; Sr. Malik 

Manssur, missionário da Comunidade que servia no Paquistão e que também atuou na Alemanha, 

sendo inclusive Presidente da Associação da Alemanha por um período; e Sr. Issa Joseph, um 

Mualim (estudioso, pregador) da Gâmbia, quem havia adquirido imenso conhecimento, sendo 

grande devoto da Comunidade e tendo conseguido guiar muitas pessoas para a Ahmadia.  
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