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Huzoor (aba) falou sobre sacrifícios financeiros e anunciou o 88º ano de Tehrik-e-Jadid, um 

sistema de contribuição dentro da Comunidade Ahmadia que visa a divulgação da religião. 

 

Huzoor (aba) disse que as pessoas pertencentes a comunidades divinas oferecem sacrifícios 

financeiros com o propósito de abençoar suas riquezas, agradar a Allah, o Todo-Poderoso, e para 

alcançar Sua proximidade. Esse também é o caso da Comunidade do Messias Prometido (as). O 

Messias Prometido (as) veio espalhar os verdadeiros ensinamentos do Islã por todo o mundo. Para 

suprir os gastos envolvidos nessa tarefa, os ahmadis do mundo inteiro apresentam sacrifícios 

financeiros de forma exemplar.  

 

Deus disse que aqueles que gastam em Seu caminho serão duplamente recompensados. No entanto, 

deve-se gastar no caminho de Allah apenas com o Seu prazer em mente e se algum ganho mundano 

surgir como resultado, esse deve ser considerado como um benefício adicional, pois a verdadeira 

essência das contribuições e sacrifícios é o de obter a aceitação de Allah. 

 

O Califa (aba) comentou que Deus, Todo-Poderoso, concede Suas bênçãos nos projetos da 

Comunidade, de forma que as pessoas pensam que muitos milhões devem ter sido gastos neles. 

Mas, na verdade, são as bênçãos de Allah que fazem com que mesmo pequenos projetos se 

mostrem grandes. 

 

Huzoor (aba) disse que algumas pessoas têm dúvidas sobre a razão pela qual os sacrifícios 

financeiros são necessários. Sua Santidade (aba) então comentou que é dever dos organizadores 

da Comunidade responder esses questionamentos e perguntas que surgem na mente dos membros. 

De toda forma, Huzoor explicou que esse dinheiro é utilizado de diferentes formas, visando a 

divulgação da religião. Por exemplo, com os gastos relacionados ao canal de televisão da 

Comunidade, ou com a formação e envio de missionários para diferentes lugares do mundo para a 

propagação da religião. 

 

O Califa (aba) então citou diferentes fatos de pessoas de diferentes locais do mundo que prestaram 

contribuições no caminho de Deus e foram abençoados por Ele. Entre os fatos citados por Huzoor 

(aba), estava o de uma pessoa da Austrália que não estava com boas condições financeiras. 

Contudo, ele fez uma promessa de sacrifício financeiro e cumpriu-a. Deus abençoou-o fazendo 

com que seu terreno tivesse uma valorização de 100%, contrariando as expectativas existentes até 

então.  

 

Entre os fatos citados pelo Califa (aba), também haviam vários de crianças e jovens. Num deles 

foi mencionado que algumas crianças brincavam  no pátio de uma mesquita do Zimbábue quando 

uma pessoa passou e lhes deu algum dinheiro, dizendo-lhes que poderiam comprar doces com ele. 

As crianças rapidamente foram até uma loja, quebraram o dinheiro em notas menores e deram de 

contribuição, guardando alegremente os recibos de suas doações. Huzoor (aba) disse que são essas 

crianças que manterão firmes as fundações da Comunidade no futuro. 

 

No final do sermão, Huzoor (aba) comentou que no 87º ano de Tehrik-e-Jadid foram arrecadados 

15,3 milhões de libras esterlinas (aproximadamente 114 milhões de reais), um valor de 842 mil 

libras a mais que o ano passado, e anunciou o começo do 88º ano desse sistema. Huzoor (aba) 

citou mais alguns dados à respeito e orou para que Allah abençoe a todos aqueles que prestaram 

sacrifícios financeiros. 

05 de novembro de 2021 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, Reino Unido 

 


