Sermões de Julho a Setembro de 2019
Em seu primeiro sermão de julho, Huzoor falou sobre as Reuniões Anuais, em específico a da
Alemanha. Hazoor explicou que as Jalsa Salanas são uma das grandes bênçãos do Baiat do Messias
Prometido (as). O objetivo das Jalsa Salanas (Reuniões Anuais) é que os membros aumentem sua
espiritualidade, sua moral e seu conhecimento. Isso ajuda a pessoa a se aproximar de Allah, o
Exaltado, a exceder em Taqwah (fé em Deus) e a purificar o próprio coração. Outro objetivo das Jalsa
Salanas é de reiterar a importância de se cumprir os direitos uns dos outros, consolidar relações
mútuas e reconciliar quaisquer conflitos e diferenças. O Messias Prometido (as) disse que não deseja
juntar as pessoas que fazem Baiat apenas como uma forma de demonstração de glória física (em
números no caso). Mas o objetivo primário para isso é a procura por meios de se reformar a criação
de Allah. Huzoor disse que, portanto, fazer o Baiat do Messias Prometido (as) se torna obsoleto caso
nossos corações não dão preferência a Allah, ao Santo Profeta (saw) e seus mandamentos acima do
mundo.
Algumas pessoas são boas no desempenho de seus deveres do Jama'at, mas suas famílias estão
cansadas delas. Algumas cumprem os devidos direitos de suas famílias mas não estão prestando
atenção aos devidos direitos de Allah, Todo-Poderoso, nem realizando Sua adoração corretamente.
Algumas, aparentemente inclinados à religião estão usurpando os direitos dos outros. Certos
indivíduos realizam ações justas apenas como uma demonstração para o mundo e esquecem que
Allah, Todo-Poderoso, está ciente de suas intenções, e que Ele testemunha tudo. Portanto, o
Prometido Messias (as) declarou: "Para se tornar parte da minha Comunidade, alcançar o amor de
Allah, Todo-Poderoso, e se tornar herdeiro de Seus favores, e se tornar destinatário de Seus favores
e bênçãos, é preciso esforçar-se em de todas as formas possíveis para se reformar." Essas Jalsas são
organizadas para ajudar na auto-reforma.
No sermão seguinte Hazoor citou alguns fatos da Reunião Anual da Alemanha. Huzoor disse que
mais de 40 mil pessoas atenderam esse evento. Huzoor mencionou que mais de 1179 visitantes nãoahmadis estiveram na Jalsa. 13 meios de comunicação cobriram o evento da Jalsa. Tiveram
reportagens, além da Alemanha, na Itália, China, Eslováquia e vários países africanos, incluindo os
canais nacionais de Gana, Gâmbia, Ruanda, Serra Leoa e Uganda. Mais de 23,5 milhões de pessoas
receberam a mensagem do Islã através disso. Huzoor também mencionou os sentimentos de vários
participantes não-ahmadis incluindo dignatários e pessoas comuns.
No sermão de 19 de julho Huzoor voltou a falar dos Badri Sahabas, ou seja, aqueles que participaram
da guerra de Badr. Huzoorcomentou brevemente de Hazrat Amir bin Salama (ra), Hazrat Abdullah
bin Suraqah (ra), Hazrat Malik bin abu Khauli (ra), Hazrat Waqid bin Abdullah (ra), Hazrat Nasr bin
Harith (ra), Hazrat Malik bin Amr (ra), Hazrat Numan bin Asr (ra), Hazrat Numan bin Sinnan (ra),
Hazrat Antarah (maula Sulaim (ra), Hazrat Numan bin Abd-e-Amr (ra). No final Huzoor anunciou a
oração de funeral dos srs. Maudood Ahmad Khan e Khalifah Abdul Aziz, presidente da associação de
Karachi, Paquistão, e vice-presidente da associação do Canadá respectivamente.
Huzoor voltou a falar dos Badri Sahabas no sermão de 26 de julho. Huzoor comentou brevemente de
Hazrat Muzahir bin Rafay (ra), Hazrat Malik bin Qumadah (ra), Hazrat Mamar bin Harith (ra), Hazrat
Zuhair bin Raafi (ra), Hazrat Amr bin Lyaas (ra), Hazrat Mudlij bin Amr (ra), Hazrat Yazid bin Harith
(ra), Hazrat Umair bin Abdi Amr Khuzaai (ra), Hazrat Zhus Shamaalain (ra), Hazrat Umair bin Humaam
(ra), Hazrat Humaid Ansari (ra), Hazrat Amr bin Muaz bin Athir (ra), Hazrat Masud bin Rabieya bin
Amr (ra), Hazrat Abdullah bin Suhail (ra) e Hazrat Khuraim bin Fatik (ra). Hazrat Abdullah bin Suhail
(ra) havia sido forçado pelo seu próprio pai a deixar o Islã. Mas na ocasião da guerra de Badr, antes
da guerra começar, ele fugiu do exército inimigo e se uniu novamente aos muçulmanos. Seu pai,

Hazrat Suhail bin Amr (ra), viria a aceitar o Islã na ocasião da Conquista de Meca ao testemunhar a
bondade do Santo Profeta (saw). Hazrat Khuraim (ra) tinha uma personalidade e natureza muito
elegante. Uma vez o Santo Profeta (saw) lhe disse: “Oh Khuraim! Você seria uma pessoa excelente
se você não tivesse essas duas peculiaridades.” Ao ser perguntado quais eram elas, o Santo Profeta
(saw) respondeu: “Seu longo cabelo e sua longa vestimenta de baixo.” Naquela época, era um sinal
de orgulho e grandeza ter a veste de baixo se estendendo abaixo dos pés. Ao ouvir a resposta do
Santo Profeta (saw), Hazrat Khuraim (ra) cujo cabelo ia até os seus ombros cortou-o até a orelha e
ajustou sua veste até a metade do seu tornozelo. Huzoor comentou com isso que aqui reside uma
resposta para aqueles homens que mantêm longo cabelo sem qualquer motivo: deve se manter o
cabelo até onde o Santo Profeta (saw) orientou e não os manter longos como os das mulheres.
No sermão de 2 de agosto Huzoor falou sobre a Jalsa Salana do Reino Unido (que começou no
mesmo dia). Huzoor comentou que esse era o Jalsa Central do Jamaat uma vez que é ali que reside o
Khilafat. Huzoor lembrou que o quarto Khalifa deu muitas orientações e fez muito esforço para
ajudar nos primeiros Jalsas do Reino Unido desde que ele se tornou o central. Alguns membros
organizadores do Paquistão vinham trabalhar junto à administração aqui. Atender 5 a 6 mil pessoas
era extremamente preocupante para a administração local. Mas hoje, os trabalhadores já estão tão
experientes que já podem ajudar aqueles que trabalham em Rabwah: centenas de milhares de pães
de alta qualidade são preparados para 40 mil participantes. Huzoor orou para que Deus aumente-os
em conhecimento e nas suas capacidades ainda mais. Huzoor chamou a atenção dos organizadores e
participantes para 3 fatores que o Santo Profeta (saw) apreciava: Falar algo bom ou manter-se em
silêncio; honrar e respeitar a vizinhança (os participantes e organizadores da Jalsa formam um tipo
de vizinhança entre si); e honrar seu visitante. No final do sermão, Huzoor anunciou também o
lançamento dum novo app da MTA.
No sermão seguinte Huzoor citou os sentimentos de diversos participantes da Jalsa (incluindo do
Diretor do grupo Tribuna de Petrópolis, Dom Francisco de Orleans e Bragança, e do Presidente
Interino da Câmara de Petrópolis, senhor Maurinho Branco) e citou alguns dados relativos a ela.
Huzoor mencionou que 183 reportagens foram publicadas pela mídia até aquele momento incluindo
meios como BBC Radio, BBC World, Telegraph, Sky News, ITV, Yahoo News, Huffington Post e outros.
Através da MTA Africa, 19 canais deram cobertura da Jalsa. Aproximadamente 173 milhões de
pessoas foram atingidas pela mensagem do Islã dessa forma. No final do sermão, Huzoor anunciou
que faria a oração de funeral do senhor Mujeeb-ur-Rehman, grande advogado que serviu a
Comunidade emvários casos e formas. Era uma pessoa abençoada com grande oratória por Allah,
habilidade que ele usou para servir o Jamaat.
No sermão de 16 de agosto Huzoor voltou a falar dos Badri Sahabas. Huzoor falou sobre Hazrat
Qatadah (ra), cujo olho havia sido perdido na batalha de Ohad mas, através do Santo Profeta (saw),
milagrosamente voltou a funcionar e ainda mais forte que seu outro olho. Devido a isso,
posteriormente ele ficou conhecido como Zul-Ain, ou seja, o possuidor do olho. Esse mesmo sahaba
uma vez passou a noite inteira recitando a Surah Ikhlas. Ao ser informado disso o Santo Profeta
(saw) disse: “Eu juro por Aquele em em Cujas mãos está minha vida, que a Surah Al-Ikhlas é
equivalente a metade ou um terço do Sagrado Alcorão.” Huzoor também falou de Hazrat Abdullah
bin Mazoon (ra) quem participou de todas as guerras com o Santo Profeta (saw).
No sermão seguinte Huzoor continuou a falar dos Badri Sahabas e falou sobre Hazrat Assim bin Adiy
(ra), seu irmão Hazrat Maan bin Adiy (ra), Hazrat Amr bin Auf (ra), cujo nome também aparece como
Umair. Quando o Santo Profeta (saw) faleceu, alguns sahabas diziam que teriam desejado falecer
antes daquilo ocorrer. Mas Hazrat Maan bin Adiy (ra) disse que ele não pensava assim, pois queria
profeçar a crença no Santo Profeta (saw) após seu falecimento da mesma forma como na sua vida, e

queria testemunhar sua crença naquele sistema profetizado pelo Santo Profeta (saw), o sistema de
Khalifado.
Huzoor continuou a falar dos Badri Sahabas no sermão seguinte e falou de Hazrat Utbah bin Masood
Huzali (ra) que era um dos Ashab-e-Suffah, ou seja, aqueles companheiros que viviam em um canto
da Mesquita do Profeta. Huzoor também falou de Hazrat Ubadah bin Samit (ra) e anunciou a oração
de funeral do senhor Tarif Arif quem serviu como à Jamaat como presidente da “Fundação Fazl-eUmar” e apesar de ser um colega de classe de Huzoor, demonstrou muito respeito para com Huzoor
quando ele foi escolhido como Nazir-e-Ala do Paquistão e ainda mais quando eleito Khalifa.
No sermão de 6 de setembro Huzoor continuou a falar dos Badri Sahabas e continuou a falar sobre
Hazrat Ubadah bin Samit (ra) e anunciou a oração de funeral dos senhores Saeed Suqiya, Al-Tayyab
Al-Ubadi e da senhora Amat-ul-Shukoor, filha mais velha do terceiro Khalifa que deixou grantes
contribuições para a literatura do Jamaat.
No sermão de 13 de setembro Huzoor disse que o Ijtema dos Ansarullah ia começar naquele memo
dia e que ele queria chamar a atenção deles para perceber que os Badri Sahabas fizeram grandes
mudanças aceitando o Islã. Os Ansar deveriam refletir o quanto estão se esforçando para atingir tais
alto níveis como por aqueles demonstrado. Huzoor então falou dos Badri Sahabas Hazrat Numan bin
Amr (ra) e Hazrat Khubaib bin Asaaf (ra) e por fim, anunciou as orações de funeral dos senhores
Rashida Beghum, Muhammad Shamshir e Fatima Muhammad.
No sermão seguinte Huzoor voltou a falar dos Badri Sahabas e falou sobre Hazrat Yazid bin Ruqaish
(ra), Hazrat Abdullah bin Makhrama (ra), Hazrat Amr bin Mabad (ra), Hazrat Nouman bin Malik (ra) e
Hazrat Khubaib bin Adi Ansari (ra) que foi capturado na ocasião conhecida como Raji, e
posteriormente martirizado. Huzoor também anunciou que o Departamento de Tareekh-eAhmadiyyat (História da Ahmadia) lançou um novo site em Urdu e Inglês com informações da
história da Ahmadia, e anunciou que dirigiria a oração de funeral do missionário senhor Saffi-urRehman Khurshid. Huzoor comentou de diversos departamentos em que ele serviu o Jamaat.
No sermão de 27 de setembro Huzoor anunciou o início da Jalsa da Holanda. Huzoor disse que
muitos ali emigraram do Paquistão mas ali desfrutavam de liberdade religiosa. Dessa maneira, seria
um dever, portanto, agradecer a Deus e trazer boas transformações em si. Do que adiantaria a
liberdade religiosa se a pessoa não tenha boas transformações e o amor de Deus e do seu profeta
não apareça em suas ações? Cada um deve buscar entender os ensinamentos do Messias Prometido
(as) e dar preferência a sua fé acima da materialidade do mundo. Huzoor disse que devemos firmar
nosso amor para com Deus, Todo-Poderoso, em nossos corações e devemos iluminar o mundo em
relação à existência de Deus, Todo-Poderoso.

