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Hazrat Khalifatul Masih V (que Deus seja seu ajudante) afirmou que, devido a situação
atual, pelo coronavirus, todo o mundo está ansioso. Na realidade as pessoas estão confusas
com a situação. Além disso, referindo-se a essas mesmas condições que prevalecem hoje,
Deus, Todo-Poderoso, afirma no Sagrado Alcorão: "E o homem diz: O que se passa com ela
(com a Terra)?”
Referindo-se a um discurso de Hazrat Musleh Maud (ra) em 1920, Huzoor (aba) explicou
que após o advento do Messias Prometido (as) houve um significativo aumento de
epidemias, terremotos, fome e tempestades no mundo. Isso significa que o mundo está
sendo admoestado a cumprir os direitos do seu Deus e a cumprir os direitos das criações
de Deus. Os dias de catástrofes e epidemias nos lembram de convidar o mundo a
reconhecer e adorar o seu Criador.
O Califa comentou que algumas pessoas dizem que esta epidemia é um sinal divino e que
não precisamos tomar precauções ou procurar tratamento. Contudo, Huzoor afirmou que
essa epidemia não é como a praga que foi um sinal divino no tempo de Messias Prometido
(as), como prova de sua veracidade.
Huzoor (aba) explicou que é lei de Deus que durante essas epidemias e fomes, mesmo as
comunidades divinas não ficam totalmente isentas de perdas. O Messias Prometido (as)
havia explicado isso dando o exemplo da Jihad, no tempo do Santo Profeta (saw): embora
os muçulmanos tenham obtido amplas vitórias, alguns muçulmanos também foram
martirizados.
O Califa disse que, na época dos desastres naturais, devemos fazer o máximo para cumprir
os direitos de Deus e do Seu povo. Devemos orar com dor e carinho, para buscar a
misericórdia de Deus. Huzoor (aba) aconselhou todos a seguirem as precauções
recomendadas e demonstrar bondade e compaixão para com os afetados pela epidemia,
contudo, sem correr riscos desnecessários. Huzoor disse que qualquer coisa contrária a isso
não seria bravura mas ignorância.
Huzoor (aba) reiterou sua recomendação (dada em sermões anteriores) de manter um alto
grau de limpeza nas casas, observando práticas higiênicas e mantendo as roupas limpas.
Além da limpeza física é necessário, também, purificar o próprio coração.
Huzoor (aba) exortou todos a orarem dizendo que a oração é o mais poderoso de todos os
meios. Deve-se orar com a crença e convicção de que Deus ouve as orações. Deve-se orar
para si mesmo, para sua família, para sua comunidade e para toda a humanidade.

1
Amor Para todos, Ódio para ninguém
Associação Ahmadia do Islã no Brasil

Sumário do Sermão de Sexta Feira de

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as)

O Califa disse que há muitas pessoas afetadas por esta epidemia; falta-lhes alimentos,
equipamentos de proteção e o tratamento da doença propriamente dito. Os Ahmadis
ajudam as pessoas oferecendo alimentos e ajuda médica, mas, infelizmente, mesmo nessa
situação os oponentes fazem falsas acusações contra Ahmadis alegando que nós
realizamos esses trabalhos por interesses particulares (apenas para pregar aos outros).
Huzoor afirmou que não devemos se preocupar com essas alegações pois Deus, TodoPoderoso, conhece as nossas intenções. Huzoor (aba) aconselhou todos a se concentrarem
muito nas orações; ele solicitou orações para que Deus permita a todos testemunhar a
aceitação de suas orações.
Huzoor (aba) chamou a atenção dos comerciantes Ahmadis para que não cobrem
demasiado das pessoas nesta época de epidemia. Ele explicou que isso vai contra os
ensinamentos do Islã. Essa é uma hora para se buscar a misericórdia de Allah, cuidando da
humanidade.
Em seguida Huzoor (aba) mencionou o falecimento do respeitado senhor Nasir Ahmed
Saeed, um antigo e sincero servidor da Jama’at que faleceu no dia 5 de abril de 2020.
"Certamente, a Allah nós pertencemos e a Ele retornaremos". Ele prestou serviços a três
Califas: Hazrat Khalifatul Masih III (rh), Hazrat Khalifatul Masih IV (rh) e o Khalifa atual. Ele
era um verdadeiro, fiel e honrável devoto da Ahmadia.
Muitas pessoas escreveram sobre suas qualidades para Huzoor descrevendo-o como
amoroso, carinhoso, prestativo, obediente e um indivíduo muito honesto. Entre muitas
outras qualidades, ele sempre tomava o devido cuidado quanto a assuntos confidenciais
da Jama’at e sempre aconselhava os outros com sabedoria. Ele estava extremamente
comprometido com o seu dever e serviu de forma exemplar. Sua humildade era
motivadora, e as pessoas afirmam que ele treinava os outros com amor, exemplo e
orações. Ele mostrava um respeito especial e sempre cuidou bem dos convidados das Jalsas
Salanas. Huzoor comentou que ele foi um exemplo para aqueles que dedicam suas vidas
em serviço da Jama’at, tendo servido o Khilafat até o seu último suspiro. Mesmo quando
estava extremamente doente após sofrer um ataque cardíaco, sua única preocupação era
de não poder comparecer em seu turno de trabalho. Huzoor lhe concedeu o título honroso
de mártir.
No final, Huzoor (aba) rezou pela misericórdia de Deus e pelo perdão de todos.
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