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Hazoor falou em relação ao dia do Califado, ou seja, sobre o dia 27 de maio, em que teve início o 

Califado na Comunidade Ahmadia Muçulmana. 

 

Hazoor (aba) começou relembrando que, antes do seu falecimento, o Messias Prometido (as) já 

vinha informando seus seguidores de que seu falecimento estava próximo, porém, ao mesmo 

tempo, também vinha dando as boas-novas de que Deus havia lhe prometido o sucesso da sua 

Comunidade, guiado pelo sistema de Califado. 

 

O Califa (aba) contou que, uma vez, o Santo Profeta (saw) disse a seus Companheiros que ele 

permaneceria entre eles enquanto Deus quisesse e, após sua morte, seria estabelecido um Califado 

sobre os preceitos da profetização; esses califas estariam em completa subserviência ao Santo 

Profeta (saw). Então, quando Deus quisesse, esse Califado também terminaria, sendo seguido por 

uma monarquia tirânica que, ao chegar ao seu fim, daria lugar a um despotismo monárquico. O 

Santo Profeta (saw) profetizou que quando tudo isso acontecesse na Ummah muçulmana (com o 

povo do Islã), então Deus manifestaria Sua misericórdia e, novamente, estabeleceria o Califado 

sobre os preceitos da profetização. Após isso, o Santo Profeta (saw) ficou em silêncio. 

Hazoor (aba) explicou que o silêncio do Santo Profeta (saw) demonstra que esse Califado 

continuará por um longo tempo. De fato, o Messias Prometido (as) anunciou (conforme uma 

promessa que publicou no livro Brahin-e-Ahmadia) que essa segunda manifestação, o Califado, 

permanecerá até os fins do tempo, uma vez que Deus continuará a enviar pessoas para a proteção 

e progresso dessa Comunidade.  

 

Falando sobre o trabalho dos califas, Hazoor (aba) novamente citou uma referência do Messias 

Prometido (as), quem explicou que os profetas são comissionados para apresentar o verdadeiro 

Deus às pessoas. Assim, eles plantam as sementes desse trabalho. Essas sementes não florescem 

completamente durante a vida dum profeta, porém, isso acontece durante a segunda manifestação, 

que vem após os profetas. Pois, o Califado tem a mesma função. Deus coloca um carinho especial 

no coração das pessoas pelo Califado, o que pôde ser observado na época de todos os Califas da 

Comunidade Ahmadia. 

 

O Califa (aba) contou diferentes fatos de pessoas que foram guiadas através do C alifado, seja 

vendo sonhos em que o Califa era lhes mostrado como sendo o caminho para a verdade, seja 

através de discursos que as pessoas puderam ouvir. 

Hazoor (aba) terminou o sermão dizendo que todos os ahmadis devem procurar ter uma ligação 

de lealdade e sinceridade com o Califado e anunciando o início das Jalsa Salanas de Gana e da 

Gâmbia.  
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