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Hazoor (aba) anunciou o ano novo de Tehrik-e-Jadid, mencionando algumas das bênçãos do 88º 

ano que teria terminado neste dia 31 de outubro.   

 

Hazoor (aba) começou comentando que sacrifícios financeiros são necessários para se atingir 

objetivos. O dinheiro que é gasto no caminho de Deus se torna um meio de bênçãos nesta vida e 

na próxima. Allah, Todo-Poderoso diz no Sagrado Alcorão: “A semelhança daqueles que gastam 

suas riquezas na causa de Allah é como a de um grão de milho que produz sete espigas, tendo cem 

grãos em cada espiga. E Allah multiplica ainda mais para quem Lhe apraz; e Deus é o Generoso, 

o Onisciente.” (Al-Baqara 2:262) 

 

O Califa (aba) disse que sacrifícios financeiros sozinhos não são suficientes para se obter as 

bênçãos de Deus: é importante que a pessoa se abstenha de coisas vãs, faça justiça a sua adoração 

e busque reformar suas ações também.  

 

Hazoor (aba) então relatou diferentes fatos de pessoas que foram abençoadas pelos seus sacrifícios 

financeiros. Primeiramente, ele contou o fato de uma pessoa santa, Hazrat Rabia Basri (ra). Numa 

ocasião vieram 20 pessoas na casa dela e ela só tinha 2 pães disponíveis. Ela chamou sua serva e 

pediu para doar aqueles pães para pessoas pobres. A serva achou aquilo tolice naquela ocasião mas 

obedeceu. Pouco depois, alguém veio e disse que certa pessoa havia lhe enviado com aquele 

presente para ela. Quando ela viu o pacote, eram 18 pães. Hazrat Rabia Basri (ra) pediu para 

devolver o pacote pois aquele não era o dela. Apesar do estranhamento a pessoa foi embora com 

o pacote e pouco depois voltou com outro pacote contendo 20 pães, tendo ocorrido, de fato, um 

engano nos pacotes. Esse sim foi aceito por Hazrat Rabia (ra) quem, então, explicou sua serva que 

ela havia meio que negociado com Deus e em troca dos 2 pães esperava já receber os 20. Como o 

pacote anterior não tinha a quantidade certa, ela entendeu que não era o dela e devolveu por isso.  

 

Sua Santidade (aba) citou um dito do primeiro Califa (ra) da Comunidade em que ele explicou que 

nesse caso teve um aumento de 10 vezes, mas Deus diz multiplicar em até 700 vezes (ou mais) em 

conformidade com a situação e a natureza e virtudes da pessoa.  

 

Hazoor (aba) continuou citando diversos fatos de diversos membros da Comunidade, de diferentes 

países e anunciou o início do 89º ano de Tehrik-e-Jadid. Ao todo, a Comunidade fez a doação de 

16,4 milhões de libras esterlinas para o Tehrik-e-Jadid neste 88º ano, 1,1 milhão a mais que no ano 

retrasado, apesar da situação econômica do mundo ter caído como um todo. Aproximadamente, 

1.596.000 pessoas participaram dessa contribuição. 

 

O Califa (aba) terminou o sermão anunciando que iria inaugurar formalmente um website lançado 

pela Comunidade do Reino Unido: history.ahmadiyya.uk. Hazoor (aba) explicou que esse website 

é voltado para a história da Comunidade Ahmadia do Reino Unido, sendo uma boa fonte de 

informações para os estudiosos de história da Comunidade e para os membros em geral que têm 

interesse no assunto.  
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