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Huzoor (aba) falou sobre os sentimentos e visões das pessoas em relação a Reunião Anual do
Reino Unido, que foi realizada entre os dias 6 e 8 de agosto.
Sua Santidade (aba) comentou que muitos voluntários não foram permitidos a oferecer seus
trabalhos neste ano devido à diminuição dos trabalhadores motivada pela pandemia. Isso fez com
que muitos deles demonstrassem tristeza por não terem podido servir a Comunidade, porém, Deus
sabe as intenções e recompensa as pessoas em acordo com elas. O Califa agradeceu e orou por
todos que se voluntarizaram e os que ofereceram seus serviços com sinceridade.
Huzoor (aba) continuou então lendo os sentimentos e comentários de diferentes pessoas que
assistiram a Jalsa, incluindo membros e não-membros da Comunidade Ahmadia. Entre essas
pessoas, o Califa mencionou as impressões de dois membros Comunidade Ahmadia Muçulmana
do Brasil também.
A Sra. Priscila Marlene, quem se converteu a poucos meses, comentou que era sua boa sorte poder
assistir a Jalsa pela primeira vez e que, apesar de não compreender bem o idioma, pode conhecer
e aprender muitas coisas, agradecendo a Deus por ter lhe permitido se converter à Ahmadia.
(32:12) Já o Sr. Ibrahim, que originalmente é da Guiné-Bissau mas está no Brasil por conta de seus
estudos, disse que uma coisa que lhe chamou a atenção e ele gostaria de comentar era o sistema de
Califado, através do qual pessoas de diferentes países ouviam e assistiam as palestras e a
transmissão da Jalsa juntas. Isso é uma prova de que a Ahmadia é a verdadeira representante do
Islã: se o Messias Prometido (as) não tivesse vindo nós não teríamos essa união entre si. O Sr.
Ibrahim disse ainda que agradecia a Deus por ter aumentado muito seu conhecimento através dessa
Jalsa e por ser um membro da Comunidade. (54:08)
Entre os comentários de pessoas de outros países que Huzoor mencionou, havia o de uma pessoa
cristã do Congo, quem assistiu toda a programação da Jalsa junto com sua esposa. Após isso, ele
disse a ela que não acredita que eles possam encontrar tais ensinamentos e orientações em qualquer
outro lugar. Ele disse ainda que não aprenderam durante toda sua vida o que aprenderam nos três
dias da Jalsa. Assim, tanto o casal quanto os seus filhos adentraram a Comunidade Ahmadia.
O Califa (aba) comentou ainda que muitas lideranças renomadas do mundo inteiro enviaram
mensagens de suporte escritas ou em forma de vídeos. Entre eles, o Primeiro-Ministro do Reino
Unido, o Primeiro-Ministro do Canadá, líderes partidários e vários ministros.
Huzoor (aba) também apresentou a reportagem do departamento de Imprensa e Mídia que estimou
que a cobertura da Jalsa atingiu 52 milhões de pessoas. 40 websites, 20 jornais, 16 programas de
rádio e 12 canais de televisão publicaram notícias sobre a Jalsa. O famoso canal BBC mostrou a
Jalsa em vários momentos. Aproximadamente 15 milhões de pessoas assistiram os procedimentos
da Jalsa pelo canal da MTA no youtube; nas redes sociais, a página da Reunião Anual foi visitada
por 35 mil pessoas no Instagram, por mais de 100 mil pessoas no twitter e mais de 550 mil pessoas
no Facebook. Em Gana, além da MTA África e da MTA Gana, Huzoor (aba) comentou durante o
sermão que a Jalsa pode ser ouvida em mais três canais de televisão desse país. (46:16)
Sua Santidade, o Califa (aba), rezou para que a Jalsa continue a trazer bons frutos e torne a atenção
de ainda mais pessoas para o verdadeiro Islã.
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