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Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

   
 

Levando em consideração o término da Jalsa Salana (Reunião Anual) do Reino Unido, Hazoor 

(aba) falou sobre as bênçãos do evento. 

 

Primeiramente, o Califa agradeceu a todos os voluntários por sua dedicação e trabalho, inclusive 

em relação ao serviço prestado nas arrumações após a Jalsa. Em seguida, Hazoor (aba) comentou 

diversos relatos de pessoas de diferentes partes do mundo em relação a suas experiências com a 

Reunião Anual. 

 

Num dos relatos, um Pastor da Zâmbia disse que ele achava que o Islamismo usurpava os direitos 

das mulheres, mas, após assistir os discursos do Califa (aba) durante o evento, ele entendeu que, 

na verdade, era o Islã quem realmente estabelecia os direitos das mulheres. 

 

Uma mulher originalmente do Afeganistão comentou que se sentiu extremamente em paz após 

ouvir o discurso do Califa sobre como o Islã defende os direitos humanos. Ela disse que isso era 

especialmente confortante uma vez que no Afeganistão, sob o governo dos talibãs, as mulheres 

não têm valor algum e ela aprendeu como o Islã preserva os direitos das mulheres. 

 

Um professor de história da Albânia disse que, apesar de ter atendido a Jalsa virtualmente, ele 

sentiu como se estivesse presencialmente nela. Também contou que a Jalsa é uma prova da união 

da Comunidade Ahmadia e que os discursos do Califa (aba) eram fáceis de se entender.  

 

Um missionário da Austrália contou que estava temeroso que os membros não viessem assistir a 

Jalsa na mesquita devido à diferença de fuso horário. Contudo, os membros mostraram muita 

paciência e sinceridade e assistiram a programação até as 3 da madrugada.  

 

Hazoor (aba) citou muitos outros relatos e depois mencionou alguns dados relativos à exibição da 

Jalsa pelo mundo. Mais de 126 mensagens de dignitários foram recebidas e pessoas de 53 países 

participaram da reunião por transmissão de vídeo. Diversos jornais e websites pulicaram 

reportagens sobre o evento atingindo aproximadamente 20 milhões de pessoas. Pelas mídias 

sociais se estima que 12 milhões de pessoas tenham recebido informações da Reunião Anual. Além 

disso, através de programas de TV e rádio, mais 13 milhões de pessoas foram atingidas.  

 

O Califa (aba) terminou o sermão informando que rezaria a oração de funeral dos seguintes 

membros da Comunidade: Sra. Nusrat Sultana do Canadá, quem tinha um grande apreço pela 

divulgação da religião; Sr. Chaudhry Latif Ahmad que havia dedicado sua vida ao serviço da 

religião; e Sr. Mushtaq Ahmad Alam da Caxemira. 

 

12 de agosto de 2022 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, Reino Unido 

 


