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Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

Hazoor (aba) falou sobre a sua recente viagem aos Estados Unidos e as suas bênçãos.  

 

O Califa (aba) disse que tanto em Zion, como em Dallas e Maryland, homens, mulheres e crianças 

se juntaram em grandes números para as orações. As emoções e sentimentos demonstrados por 

eles enquanto Hazoor (aba) caminhava pelas mesquitas mostrava claramente o amor que tinha no 

coração dessas pessoas pelo Califado. Pessoas ficaram horas em filas apenas para poder adentrar 

na mesquita para as orações. Isso é uma clara demonstração de que, pela graça de Deus, há 

verdadeiro amor pela fé e pelo califado nessas pessoas. Mesmo crianças demonstraram essa 

sinceridade. O Califa (aba) orou para que esse zelo pelas orações se torne constante e as mesquitas 

mantenham-se sempre povoadas. As pessoas dizem que em locais como os Estados Unidos, não 

há a atenção devida para questões de fé, porém ele viu o oposto: em cada local haviam muito mais 

pessoas do que o esperado.  

 

Sua Santidade (aba) então passou a citar outros dados relativos a sua visita. Ele comentou 

primeiramente sobre a visita a Zion (onde havia inaugurado a mesquita Fath-e-Azeem), e citou 

comentários de diversas autoridades e visitantes não ahmadis. O prefeito da cidade entregou as 

chaves da cidade para o Califa e disse ter grande esperança sobre o futuro dessa cidade, que estaria 

associada com essa mesquita da Comunidade Ahmadia. Hazoor (aba) também mencionou os 

relatos de outros políticos, professores, oficiais e trabalhadores em geral que se mostraram 

maravilhados pela mensagem apresentada pelo Califa e pela união e harmonia promovida no local.  

 

Sobre a Mesquita Baitul Ikram, inaugurada em Dallas, Hazoor (aba) contou que um membro da 

Câmara Municipal também entregou as chaves daquela cidade para o Califa e expressou seu apreço 

pelos trabalhos humanitários da Comunidade Ahmadia Muçulmana. Também disse que a cidade 

era afortunada por ter uma comunidade tão pacífica e humanitária estabelecida ali. Sua Santidade 

(aba) também citou os sentimentos demonstrados por outros dignitários e visitantes da mesquita. 

Hazoor (aba) comentou ter feito também a inauguração de um espaço em Fort Worth, no Texas, 

onde se planeja adaptar a construção a uma mesquita e onde ele dirigiu uma oração.  

 

Hazoor (aba) comentou mais alguns fatos ocorridos durante a viagem, principalmente à mesquita 

de Zion, ligada ao duelo de orações entre o Messias Prometido (as) e o fundador daquela cidade, 

Dr. Alexander Dowie e mencionou dados relativos a divulgação dos fatos pela mídia.  

 

Hazoor (aba) também contou que realizou encontros com novos ahmadis e falou sobre as 

dificuldades que eles enfrentaram neste caminho. A pedido de um convertido, uma cerimônia de 

Baiat (iniciação) também chegou a acontecer nessa viagem. O Califa (aba) terminou o sermão 

comentando que essa viagem foi repleta das bênçãos de Allah e orou pela continuidade dessas 

bênçãos.  
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