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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) recitou o seguinte versículo do Sagrado 
Alcorão: “Quem emprestará a Allah um bom empréstimo para que Ele possa multiplicá-lo para 
ele? E Allah recebe e amplia, e a Ele vocês voltarão” (Sagrado Alcorão 2:246). 

Huzoor (aba) disse que esse versículo menciona a concessão de um empréstimo a Allah, mas isso 
não significa que Deus precisa de nossa riqueza mundana. Outro significado da palavra qarz 
(empréstimo) é o de uma boa ou má recompensa. Assim, nesse contexto, o versículo significa: 
"Quem é que vai gastar no caminho de Allah para que Ele possa recompensá-lo por isso?" De 
fato, gastar no caminho da fé, ou gastar para o benefício das criações de Deus é representativo 
ao gastar para o bem de Allah. E o que quer que seja gasto no caminho de Allah nunca se torna 
um desperdício, pelo contrário, é uma espécie de empréstimo que Allah devolve aumentado 
múltiplas vezes. Portanto, Deus não precisa de nenhuma riqueza mundana, mas quando Ele usa 
a palavra "empréstimo" Ele se refere a gastos à Sua maneira, para que Ele possa retornar e 
recompensar com diversas bênçãos. 

Huzoor (aba) apresentou vários incidentes dos membros da Comunidade, daqueles que se 
beneficiaram dessa promessa de Deus: que apresentaram sacrifícios unicamente por causa de 
Deus! Alguns nem mesmo pensaram em como poderiam alimentar a si mesmos e a seus filhos, 
no entanto, Deus, Todo-Poderoso, tomou seus assuntos em Suas próprias mãos e os 
recompensou em diversas ocasiões. Estes exemplos dos que buscam o prazer de Deus são 
encontrados apenas dentro da Comunidade Muçulmana Ahmadia.  

Um desses incidentes foi da República da Guiné: Huzoor (aba) disse que depois de ouvir o sermão 
de sexta-feira do ano anterior sobre Waqf-e-Jadid, uma pessoa foi até o missionário local e lhe 
deu todo o dinheiro que ele tinha no bolso. O missionário lhe disse que ele deveria guardar pelo 
menos uma quantia para a viagem de volta para casa. Ele respondeu dizendo que, no sermão, 
Huzoor (aba) disse que só se pode ter o amor de Deus ou o amor da riqueza em seu coração, e 
ele desejava colher os benefícios do amor de Deus. Huzoor (aba) disse que esse é o verdadeiro 
espírito, não só de sacrifício, mas da atenção com que se deve escutar ao Sermão de Sexta-feira. 

Huzoor (aba) apresentou o exemplo de uma mulher da França que disse que estava procurando 
um emprego bom e sustentável há bastante tempo. No entanto, ela ofereceu sua contribuição 
de Waqf-e-Jadid. Ela contou que apenas dez minutos após ter oferecido essa contribuição ela 
recebeu uma ligação de uma grande empresa que lhe ofereceu um emprego. 

Huzoor (aba) comentou que às vezes as pessoas se perguntam por que casos similares de 
recompensa não ocorrem com elas. Huzoor (aba) disse que cada um deve buscar o perdão e 
analisar a si mesmo para ver se sua intenção no momento de oferecer sacrifícios financeiros era 
apenas para alcançar o prazer de Deus ou não. Quando os sacrifícios financeiros são feitos com 
essa intenção, então Deus sempre recompensa de uma forma ou de outra; e se não 
imediatamente, então em um momento posterior que Ele considere apropriado. 

Huzoor (aba) apresentou o exemplo de um menino de dez anos da Índia, que havia poupado 
bastante dinheiro. Ele decidiu dar esta quantia para Waqf-e-Jadid. Foi-lhe perguntado por que 
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ele decidiu dá-la para Waqf-e-Jadid, uma vez que, normalmente, quando as crianças poupam 
dinheiro, elas o usam para comprar algo para si mesmos? O jovem respondeu dizendo que o fez 
porque é isso que Deus, Seu Mensageiro (sa), e seus Califas nos comandam fazer. Huzoor (aba) 
questionou que se essa se tornar a mentalidade de nossos jovens, então que mal podem os 
adversários da Ahmadia nos causar? 

Huzoor (aba) apresentou muitos outros exemplos de sacrifícios financeiros de todo o mundo e a 
maneira pela qual Deus, Todo-Poderoso, "devolve os empréstimos". 

No fim, Huzoor (aba) anunciou o início do novo ano de Waqf-e-Jadid. O 63º ano de Waqf-e-Jadid 
chegou ao fim em 31 de dezembro de 2020. 

Huzoor (aba) mais uma vez fez um apelo para orações por todos os ahmadis no Paquistão, que 
continuam a enfrentar dificuldades, assim como os ahmadis na Argélia. Huzoor (aba) rezou para 
que Deus tenha misericórdia sobre toda a humanidade. 


