Mensagem Especial de Huzoor (aba) para a 25ª Jalsa Salana
(tradução da mensagem para o idioma português)
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso
Queridos Membros da Comunidade Muçulmana Ahmadia do Brasil
Assalamo Alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu!
Que a paz, a clemência e as bênçãos de Allah estejam com vocês
Eu estou muito feliz por vocês estarem realizando a sua 25ª Jalsa Salana anual nos dias
5 e 6 de maio de 2018. Eu rezo para que Allah abençoe a Jalsa Salana de vocês com
grande sucesso e que todos os participantes ganhem imensos benefícios espirituais e
incontáveis bênçãos pela participação nessa reunião religiosa singular e sagrada.
Vocês devem ter em mente que o objetivo principal da Jalsa é os membros da
comunidade alcançarem proximidade com Allah, avançarem em conhecimento e
entendimento religiosos, trazerem mudanças virtuosas e integrarem-nas em suas
vidas, salvarem-se dos desejos e futilidades desse mundo finito, aumentarem a relação
de amor, afeição e irmandade com os nossos companheiros de vida e esforçarem-se
para atingir essas nobres tarefas com todas as suas habilidades e capacidades e,
finalmente, para todos nós fazermos um juramento e uma promessa: espalhar a
mensagem do Islã para os cantos da Terra.
Dessa forma, durante a Jalsa, adicionalmente às orações obrigatórias (salat) e à
adoração voluntária (nawafil), vocês devem permanecer constantemente engajados
na recordação de Allah. Seus pensamentos devem ser puros e sua atenção deve estar
direcionada para Allah, o Todo Poderoso. Consequentemente, vocês serão protegidos
de toda maldade. Esse é o motivo da adoração. Recordação de Allah volta a atenção
da pessoa para a regularidade nas orações obrigatórias. Se uma pessoa está engajada
em adoração regularmente, isso, por outro lado, leva a pessoa a lembrar-se de Allah.
Sendo assim, além de oferecer as suas cinco orações diárias regularmente e em
congregação, vocês devem esforçar-se para melhorarem, constantemente, seus
padrões espirituais e estabelecerem uma relação ainda mais próxima com Allah, o
Todo Poderoso. Nesse sentido, o Messias Prometido (as) disse:
“Ó pessoas que se consideram membros da minha comunidade! Vocês serão
consideradas como tal nos céus quando vocês, verdadeiramente, andarem pelos
caminhos da retidão. Portanto, façam as cinco orações diárias com tal temor e
completa atenção como se vocês, de fato, estivessem vendo Deus, o Todo Poderoso.”
(Roohani Khazain, Vol. 19, A Arca de Noé, pág. 17)

Sempre mantenham na mente os nobres objetivos pelos quais o Messias Prometido
(as) estabeleceu a Comunidade. Vocês devem, obrigatoriamente, esforçar-se para
cumprir a nossa promessa de bai’at (ou seja, aceitação do Messias Prometido e
iniciação na Comunidade), que foi claramente explicada conforme se segue:
“Esse sistema de bai’at foi estabelecido unicamente para juntar um grupo de pessoas
do bem e da retidão em uma comunidade para que um grupo substancial de pessoas
do bem e da retidão causem um impacto santo e sagrado no mundo. A unificação
dessas pessoas do bem e da retidão deve ser uma fonte de bênçãos, esplendor e
resultados positivos para o Islã. As bênçãos de estarem unidos em uma fé deve
capacitá-los a fazerem serviços nobres do bem e da retidão para a causa do Islã.”
(Majmua’ah Ishtiharaat, Vol. 1, págs. 196-198)
Eu urjo a vocês para assistirem frequentemente a MTA (que é o canal de TV
internacional da Comunidade Ahmadia, aberto, gratuito e transmitido direto de
Londres, 24h/dia, para todo o mundo) e a ouvirem regularmente os meus sermões de
sexta-feira e meus discursos em outros eventos importantes. Isso não só vai aumentar
o seu conhecimento religioso, como também, irá capacitá-los a fortalecerem a sua
ligação de lealdade à abençoada instituição de Khilafat (Califado). Sendo assim, vocês
devem sempre sustentar, defender e apoiar essa nobre instituição e certificar-se que
vocês e suas gerações futuras sempre permaneçam sob a guia abençoada de Khilafate-Ahmadiyya (Califado da Ahmadia).
A propagação da religião é uma tarefa importante para cada ahmadi muçulmano.
Portanto, vocês devem, ativamente, levar a mensagem do Islã e da Ahmadia para as
pessoas do Brasil e da América do Sul. Ao fazer isso, vocês devem demonstrar amor
para a sua nação e serem cidadãos bons e leais ao seu país, uma vez que é um
ensinamento fundamental do nosso Santo Profeta Muhammad (saw) que o amor ao
país é parte integral da fé de uma pessoa.
Que Allah abençoe a sua Jalsa Salana com grande sucesso e capacite todos vocês a
progredirem em taqwah (amor de Deus e retidão) e a elevarem o seu status espiritual.
Que Allah capacite vocês a trazerem reais transformações para suas vidas direcionadas
à devoção, comportamento honrável e serviço ao Islã e à humanidade. Que Allah
abençoe a todos vocês.
Wassalam (e paz, novamente),
Cordialmente
Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V

