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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) recitou os seguintes versículos do Sagrado
Alcorão:
Deus prometeu àqueles dentre vós que crêem e fazem boas obras que Ele certamente os fará
sucessores na Terra, assim como Ele fez sucessores entre aqueles que estiveram antes deles; e que
Ele certamente estabelecerá para eles sua religião que Ele escolheu para eles; e que Ele certamente
lhes dará segurança e paz após seu temor. Eles Me adorarão e não associarão nada a Mim. Então,
quem for ingrato depois disso, eles serão os rebeldes. E observai a oração e pagai o zakat e obedecei
ao mensageiro, para que lhes seja mostrada misericórdia". (Sagrado Alcorão, 24:56-57)
Sua Santidade (aba) disse que o dia 27 de maio é conhecido na Comunidade Ahmadia como o Dia
do Califado, pois nesse dia começou o sistema do Califado na Comunidade. Pela conexão com o
Califado, cada Ahmadi tem uma responsabilidade que deve ser cumprida. Nos versículos recitados,
Deus prometeu paz e segurança na condição de que alguém tenha fé firme, faça boas obras e não
associe parceiros com Deus. Devemos procurar ver se nossas boas e virtuosas ações são feitas em
nome de Deus ou para mostrar aos outros. Somente quando todas as nossas ações forem em nome
de Deus, poderemos alcançar as bênçãos dessa promessa feita por Deus. Esse é o verdadeiro
significado de "fazer boas obras", como definido por Deus. Por isso, junto com a crença, fazer
boas obras é também uma condição.
Sua Santidade (aba) disse que há pessoas no mundo que tentam pegar um manto semelhante ao do
Califado, mas que estão sujeitas a falhas, pois isso é algo concedido apenas por Deus, TodoPoderoso, e esse Califado que Ele estabeleceu permanecerá para sempre.
Sua Santidade (aba) disse que cada ahmadi deve agradecer a Deus por conceder o prêmio do
Califado, devendo também refletir se está cumprindo as condições mencionadas por Deus. Quando
alguém vive com esse pensamento e faz boas ações de acordo enquanto reza pelo Califado, então
ele rdadeiramente alcança as bênçãos de Califado.
Sua Santidade (aba) disse que quando o Messias Prometido (as) faleceu, os opositores da
Comunidade se alegraram. Eles disseram que sem o Messias Prometido (as), a Comunidade
certamente seria incapaz de continuar operando. Mas esses adversários estavam cegos para o fato
de que Deus tinha assegurado ao Messias Prometido (as) que mesmo após seu falecimento, sua
missão continuaria e chegaria à conclusão.
O Messias Prometido (as) disse que uma Comunidade divina vê duas manifestações: a primeira é
a manifestação do próprio profeta. Já a segunda manifestação vem quando o profeta falece e a
Comunidade experimenta grande dificuldade. É nesse momento que surge essa segunda
manifestação, assim como aconteceu após o falecimento do Santo Profeta (sa), quando Deus,
Todo-Poderoso, estabeleceu a sistema de Califado.
Ele disse: "Portanto, não vos lamenteis pelo que vos disse; nem vossos corações devem ficar
angustiados. Pois é essencial para vós que testemunhais também a segunda manifestação; e, em
verdade, isso é melhor para vocês porque ela é eterna, cuja continuidade não cessará até o Dia do
Juízo Final; e essa segunda manifestação não pode vir a menos que eu parta. Mas quando eu partir,
Deus vos enviará essa segunda manifestação que permanecerá convosco para sempre...".
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Sua Santidade (aba) disse que nos últimos 113 anos, esta Comunidade tem visto o cumprimento
dessa promessa feita por Deus, Todo-Poderoso, ao Messias Prometido (as). Os adversários
pensavam que a Comunidade não floresceria, mas pouco sabem que a verdadeira mão que conduz
esta Comunidade é a mão de Deus.
A Comunidade está florescendo de salto em salto. Traduções do Sagrado Alcorão em vários
idiomas estão sendo publicadas em todo o mundo. A MTA começou com apenas um canal mas
agora já existem oito canais e estúdios estabelecidos em todo o mundo. A mensagem da
Comunidade está sendo difundida também através das mídias sociais. Novas vias estão sendo
abertas, como o Encontro Virtual, onde Sua Santidade (aba) fica na Inglaterra, mas encontra com
pessoas de todo o mundo e as pessoas podem receber orientações diretas de seu Califa.
Sua Santidade (aba) disse que as recompensas de Deus associadas ao Califado são incontáveis.
Entretanto, se quisermos nos beneficiar delas, devemos cumprir nossas responsabilidades:
devemos ser completamente obedientes ao Califado e inculcar o mesmo em nossas gerações
futuras.
No final, Sua Santidade (aba) rezou para que possamos permanecer sempre firmes e cumprir
nossos juramentos, para que possamos ver o cumprimento da promessa de Deus. Que nossa
adoração e nossos atos alcancem o prazer de Deus. Que possamos verdadeiramente compreender
a generosidade do Califado e ser capazes de explicar isto às gerações futuras para que elas também
possam se beneficiar dele.
Sua Santidade (aba) fez um apelo de orações pelos ahmadis no Paquistão e os ahmadis em qualquer
parte do mundo que esteja sendo oprimido, bem como para qualquer muçulmano que enfrente
injustiças no mundo, como os da Palestina. Sua Santidade (aba) rezou para que Allah possa criar
facilidade para eles. Que os muçulmanos que ainda não reconheceram o Messias Prometido (as)
percebam a verdade e o aceitem. Que possamos levantar a bandeira do Islã e do Santo Profeta (sa)
em todo o mundo e que possamos ver a Unicidade de Deus estabelecida em todo o mundo.
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