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Hazoor (aba) falou em relação a nova mesquita de Zion, localizada nos Estados Unidos e da onde 

proferiu este seu sermão de sexta-feira.  

 

O Califa (aba) comentou que o Santo Profeta (saw) disse que quem não é grato aos outros, também 

não é grato a Deus. Nesse sentido, ele falou sobre o apoio que as pessoas da cidade deram para a 

aprovação da construção da mesquita junto a prefeitura da cidade. Ele disse que esse também é um 

dia de gratidão a Deus, pois naquele local, Ele havia manifestado um grande sinal da veracidade 

do Messias Prometido (as). 

 

Hazoor (aba) disse que a razão pela qual mesquitas são construídas é a adoração e lembrança de 

Deus. Se esse motivo não for cumprido, nós não estaremos participando das bênçãos daquela 

mesquita. O Messias Prometido (as) também disse que todos da Comunidade devem lhe ajudar 

com fervorosas orações, criando esse hábito nas crianças também.   

 

O Califa (aba) explicou que nomeou a mesquita como “Fath-e-Azím” (Grande Vitória) uma vez 

que na profecia do Messias Prometido (as) era mencionado que o fim daquele inimigo (Dr. 

Alexander Dowie) seria uma grande vitória. Hazoor (aba) comentou sobre a profecia com 

referência a um jornal da época, que exaltava a grandeza da profecia. Dowie havia anunciado ser 

um messias e era um nimigo ferrenho do Islã. O fundador da Ahmadia o chamou para um confronto 

de orações: os dois deveriam orar pela derrota do outro. De acordo com a profecia do Messias 

Prometido (as), Dowie morreria miseravelmente ainda em sua vida, mesmo que sabendo da 

profecia, ele fuja do embate. 

 

De fato, Dowie, que foi fundador da cidade de Zion, morreu de forma deplorável, perdendo sua 

fortuna, sua saúde e com seus próprios seguidores enaltecendo o Islã. Contudo, Hazoor (aba) disse 

que nós não devemos simplesmente ficar felizes pelo cumprimento dessa profecia, mas devemos 

buscar meios de levar a mensagem do Messias Prometido (as) adiante. Ele fez uma analogia com 

os muçulmanos da época do Santo Profeta (saw): na Guerra de Badr, eles tiveram uma grande 

vitória, mas, mesmo assim, não diminuíram em seus níveis de bondade, gratidão e adoração. Não 

devemos portanto pensar que já tivemos uma grande vitória e perder foco de nossa verdadeira 

meta.  

 

Hazoor (aba) terminou o sermão orando para que Allah, Todo-Poderoso, permita a nós e as nossas 

gerações realizar mudanças positivas em si mesmo e a trazer o mundo sob a bandeira do Santo 

Profeta (saw).    
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