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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que mencionaria a vida de um grande 

servidor da Comunidade, Sr. Chaudhary Hamidullah, que faleceu em 7 de fevereiro de 2021. 

Huzoor (aba) disse que ele estava servindo atualmente como o Wakil-e-Ala em Tahrik-e-Jadid 

Rabwah. Ele nasceu em 1934, em Qadian. Seu pai havia aceitado a Ahmadia cinco anos antes do 

nascimento dele ao ver um sonho, no qual viu o Santo Profeta (sa) o orientou a aceitar a Ahmadia. 

Huzoor (aba) disse que quando o segundo Califa (ra) fez um apelo para que as pessoas dedicassem 

suas vidas em serviço da fé, a mãe do senhor Hamidullah o levou ao segundo Califa (ra) e o 

apresentou como um devoto de vida. Sobre isso, o segundo Califa (ra) deu certas instruções com 

relação à sua educação.  

O terceiro Califa (rh) também apreciou muito os esforços feitos por ele durante seu mandato como 

o Presidente da Associação Juvenil e rezou para que ele tivesse a capacidade de continuar servindo 

assim, em outras funções, também no futuro. Após a migração do quarto Califa (rh) para Londres, 

ele também residiu em Londres por mais de um ano, onde desempenhou um papel vital no 

estabelecimento dos escritórios centrais nessa cidade.  

Huzoor (aba) leu os comentários da esposa do senhor Hamidullah e a excelente maneira com que 

ele a tratou. Ela disse que muitas vezes ele chegava tarde do escritório mas nunca a incomodava, 

porém ele mesmo aquecia sua própria comida e a comia. Ela disse que ele era muito cuidadoso. 

Huzoor (aba) comentou que se todos agissem dessa forma, então a maioria das problemas 

domésticos seriam automaticamente resolvidos. Seus filhos disseram que ele não era apenas o pai 

deles, mas que era também um amigo. Ele sempre enfatizava duas coisas: oferecer as cinco orações 

diárias e ouvir o sermão de sexta-feira proferido por Huzoor (aba). 

Huzoor (aba) leu alguns dos comentários daqueles que trabalharam com ou sob o senhor 

Hamidullah, nos quais eles descreveram a excelente maneira como ele trabalhava, os detalhes em 

que ele se concentrava antes de tomar uma decisão e a gentileza com que tratava a todos.  

Ele aconselhava as pessoas com uma frase que ouviu do terceiro Califa (rh) em que ele dizia que 

se alguma vez alguém estivesse passando por dificuldades em sua vida pessoal, ele deveria dar 

mais tempo em serviço à Comunidade. Ele foi também um exemplo de obediência ao Califado. 

Sempre que ele recebia qualquer instrução de Huzoor (aba), ele a implementava imediatamente. 

No final Huzoor (aba) novamente orientou a Comunidade a rezar pela condição enfrentada pelos 

ahmadis no Paquistão. 

Huzoor (aba) orientou os membros da Comunidade a seguirem rigorosamente as várias precauções 

de segurança com relação à pandemia do coronavírus. Huzoor (aba) disse que máscaras devem ser 

usadas e da maneira correta e o distanciamento social também deve ser estritamente respeitado, 

caso contrário, este vírus continuará a se espalhar. Huzoor (aba) disse que viagens desnecessárias 

também devem ser evitadas. Huzoor (aba) rezou para que este vírus seja erradicado rapidamente. 
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