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1 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

Hazoor (aba) voltou a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra), um dos Badri Sahabas 

e quem foi o primeiro Califa do Islã.  

 

O Califa (aba) falou sobre alguns casos que mostram o carinho que o Santo Profeta (saw) tinha 

por Hazrat Abu Bakar Siddiq (ra). É contado que quando ele ainda estava em Meca, ele diariamente 

visitava a casa de Hazrat Abu Bakar (ra) uma ou duas vezes. Noutro relato, quando lhe 

perguntaram quem lhe era mais querido entre as pessoas, ele respondeu dizendo que era Hazrat 

Abu Bakar (ra). Numa ocasião, ele também chegou a dizer que Hazrat Abu Bakar (ra) era o melhor 

dentre o povo, a não ser que viesse um profeta entre eles.  

 

Numa ocasião, o Santo Profeta (saw) foi à mesquita e Hazrat Abu Bakar (ra) e Hazrat Umar (ra) 

estavam aos seus lados. O Santo Profeta (saw) segurava as mãos dos dois e disse que eles seriam 

levantados dessa maneira no Dia do Julgamento. Hazoor (aba) também citou relatos em que era 

mostrado que Hazrat Abu Bakar (ra) estava entre aquelas pessoas a quem o Santo Profeta (saw) 

deu a boa-nova do paraíso ainda nesta vida. Sua Santidade (aba) também comentou que, apesar de 

comumente se falar de 10 sahabas a quem o Santo Profeta (saw) deu a boa-nova do paraíso nesta 

vida, há muitos outros e outras a quem ele também deu essa boa-nova, como, por exemplo, aos 

que participaram da Batalha de Badr e aos que juraram lealdade no Baiat-e-Rizwan.  

 

 

Hazoor (aba) disse que continuaria esses relatos em sermões futuros e que então falaria sobre 

alguns membros da Comunidade que faleceram recentemente. 

 

O Califa (aba) falou primeiramente sobre o Sr. Abdul Basit, quem estava servindo como Presidente 

da Comunidade Ahmadia Muçulmana da Indonésia. Ele viajou ao Paquistão aos 21 anos e se 

formou missionário ali, servindo inicialmente na Tailândia e depois na Indonésia. Além da esposa, 

ele deixou três filhos e duas filhas. Sua esposa contou que ele dava preferência à fé sobre o mundo 

em todas as questões e era muito simples. Ele tinha um grande amor pelo Califado e era muito 

cuidadoso no seu trabalho. Até mesmo muitos oficiais não ahmadis do país enalteceram sua figura 

e personalidade.  

 

Sua Santidade (aba) então comentou sobre a Sra. Haleema Begam, de Qadian. Ela era muito 

hospitaleira e devota do Califado. Ela ensinava o Sagrado Alcorão para diversas crianças da 

cidade.  

 

Hazoor (aba) também falou sobre a Sra. Maile Aníssa de Kiribati. Ela era a primeira ahmadi 

muçulmana desse país. Ela havia encontrado uma cópia do Sagrado Alcorão e sua leitura lhe 

impactou enormemente, tendo ela por si mesma adotado o véu e decidido entrar no Islã. Um ano 

após isso, o quarto Califa (rh) enviara o primeiro missionário da Comunidade para aquela região. 

Ela logo adentrou a Ahmadia e foi uma grande pregadora. O Califa (aba) disse que ela serviu 

fervorosamente a religião, tendo divulgado a religião até mesmo mais que muitos missionários. 

Sua pregação teve grande impacto até mesmo em políticos e pessoas do governo do país.  

 

Hazoor (aba) orou para cada um dos falecidos e anunciou suas orações de funeral.  
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