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Ditos do Messias Prometido��

1. Em nome de Allah, o Clemente, o 
Misericordioso.
2. Tudo o que está nos céus e tudo o que 
está na Terra glorifica Allah, o Soberano, o 
Santo, o Poderoso, o Sábio.
3. Ele é Quem há erguido dentre os 
iletrados um Mensageiro dentre eles 
mesmos para lhes recitar os Seus sinais e 
para os purificar e para lhes ensinar o Livro 
e a sabedoria, embora eles estivessem 
estado antes em um erro manifesto.
4. E, também, entre outros deles que ainda 
não se juntaram a eles. Ele é o Poderoso, o 
Sábio.
5. Essa é a beneficência de Allah; Ele 
concede-a a quem Lhe apraz; e Allah é o 
Senhor de imensa beneficência.

ra
Hazrat Abu Huraira  narrou que, 

quando a Surah Jumah foi 
sa

revelada ao Santo Profeta , nós 

estávamos reunidos em sua 

companhia. Quando ele recitou o 

versículo “e, também, entre outros 

que ainda não se juntaram a eles”, 

um dos presentes perguntou: quem 
sasão eles? O Santo Profeta  

ficou em silêncio. O homem 

repetiu a pergunta duas ou três 

vezes. Na ocasião, Salman, o 

persa, estava sentado entre nós. O 
saSanto Profeta  pôs a mão sobre 

ele e disse: “mesmo que a fé se 

dissipe da Terra e vá para uma 

estrela distante, um dentre eles 

trará a fé de volta à Terra”. 

(Bukhari)

ra
Hazrat Thauban  relatou que o 

saSanto Profeta  disse: “Quando 

encontrardes o Mahdi, faça baiat 

(pacto de fidelidade) em suas 

mãos. Deverás ir ao seu encontro, 

mesmo que tenha que cruzar 

montanhas de neve de joelhos para 

isso. Ele é o Mahdi, o Califa de 

Allah”.

(Ibn Maajah)
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Para cumprir os meus ensinamentos é necesário acreditar num (em um) só Deus, o 
Todo-Poderoso, Sustentador e Criador do Universo que subsiste desde sempre e é 
Eterno e Imutável  nos seus atributos, que não procria nem foi procriado e está livre da 
crucificação,  sofrimento e morte; Quem esta próximo apesar de estar longe e está  
longe apesar de estar próximo e quem sendo uno e único, mostra múltiplas 
manifestações. Aqueles que experimentam uma profunda modificação nas suas 
vidas, descobrem um Deus novo, que lhes revela novas manifestações. Observam em 
Deus uma tranformação simultânea a sua própria tranformação, mas não é Deus 
quem se modifica pois é invariável e perfeito nos seus atributos: é uma nova 
manifestação  da divindade que se revela ao homem quando este se tranforma  para 
se purificar. A medida que progride espiritualmente, mais  poderosa é a manifestação 
que recebe de Deus, sendo extraordinárias  as manifestações do poder e glória 
divinos quando essa mudança é também extraordinária. Acreditar neste Deus é 
condição essencial da nossa Comunidade. Acreditai, pois, Nele e amai-O ante todas 
as coisas, ante vossa vida, vosso bem-estar e vossas relações. Oferecei um exemplo 
firme de  lealdade e retidão no Seu caminho. O mundo dá prioridade aos bens 
materiais e aos seus seres queridos, mas vós deveis conceder  prioridade a Deus ante 
todas as coisas para vos contardes entre sua gente no céu. É vontade divina mostar 
sinais de misericórdia desde sempre, mas não podereis  beneficiar deles até logrardes 
a comunicação com Ele, até que a Sua vontade e os Seus desejos não sejam os 
vossos e  até que, em qualquer circunstância, na prosperidade e na  adversidade, vos 
postreis humildemente perante Ele, submetendo-vos à Sua vontade. Se agirdes 
assim, o Deus que tanto tempo ocultou o Seu rosto aparecerá perante vós. Quem 
pode cumprir estes ensinamentos? Quem quer procurar o Seu agrado sem se opor à 
Sua vontade? Quando por todos os lados vos espreite a desgraça, deveis mostrar 
ainda maior firmeza. Esta será a chave do êxito.  

(continua na página 10)

ق
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As pessoas de todas as grandes religiões aguardam, ansiosamente, a chegada de um guia espiritual 
prometido em suas escrituras sagradas para os últimos tempos. Os cristãos, por exemplo, aguardam pela 
segunda vinda de Jesus��, enquanto os muçulmanos esperam a vinda do Mahdi. Da mesma forma, os 
budistas aguardam o retorno de Buda��, os hindus a volta de Krishna�� e os judeus o regresso de Elias�� e a 
vinda do Messias��. Conforme os versículos corânicos e o hadith da capa desta edição, o Santo Profeta 
Muhammad�� também profetizara que chegaria uma época em que as pessoas, em geral, incluindo os 
muçulmanos, esqueceriam os seus verdadeiros ensinamentos e distanciar-se-iam de Deus, Quem, então, 
Enviaria o Messias e o Mahdi para restabelecer a verdadeira religião e religar o homem a Deus. Enfim, 
praticamente todos aguardam a chegada de um reformador nos últimos tempos. Partindo do ponto que 
Deus é Único e que todas as religiões têm origem na verdade, como é possível que tantos personagens 
venham simultaneamente e que cada qual chame a humanidade para um caminho diferente? A verdade, 
portanto, é que todas as profecias se referiam a um único personagem, embora nomes e títulos diferentes 
tenham sido atribuídos a ele nas diferentes tradições. Nós cremos que esse guia espiritual já chegou na 
pessoa de Mirza Ghulam Ahmad��, no século passado, em uma pequena aldeia da Índia, Qadian, e fundou a 
Comunidade Muçulmana Ahmadia em 23 de março de 1889.

Como vivemos num país de maioria cristã, convém abordar, rapidamente e com muita brevidade, algumas 
perguntas que podem surgir na mente das pessoas que seguem o Cristianismo de hoje. "Como é possível 
que Jesus�� já tenha voltado e ninguém ficou sabendo? Ele não viria dos Céus? Ele não pregaria o 
Cristianismo?". Bem, em primeiro lugar, convém dizer que nós acreditamos que Deus, Uno e Único, queria 
passar uma única religião para a humanidade, mas que Ele não Daria todo o ensinamento de uma só vez, em 
função da incapacidade de compreensão do ser humano primordial. Por isso, assim como ensinamos à 
criança aos poucos, Ele passou Seus ensinamentos à humanidade aos poucos, por meio de diferentes 
profetas, de acordo com a capacidade de compreensão do mesmo. Cada uma dessas mensagens, de épocas 
e lugares diferentes, ganharam nomes diferentes: Budismo, Hinduismo, Judaísmo, Cristianismo. Quando o 
homem alcançou o estágio em que estava capacitado a entender e absorver o ensinamento completo, Ele 
enviou, cerca de 600 anos após Jesus��, o Santo Profeta Muhammad��, que completou a religião iniciada por 
Deus com Adão��, o primeiro profeta para a Humanidade. Sendo assim, o Islã é a forma completa da religião, 
que engloba nela o Cristianismo de Jesus��. Em segundo lugar, acreditamos que Jesus�� não morrera na cruz, 
uma vez que, segundo a própria Bíblia, essa seria uma morte maldita (e.g., Deuteronômeo 21:23), 
impossível para um homem santo como Jesus��. A missão de Jesus�� conforme ele mesmo relata, era a de 
reunir as doze tribos israelitas e guiá-las pela senda certa. Ele, portanto, sobreviveu à cruz e emigrou para 
outros países, cumprindo sua missão e falecendo de uma morte natural. A profecia sobre a sua segunda 
vinda, portanto, era metafórica, referindo-se a uma outra pessoa que carregaria seus atributos e 
continuaria a sua missão. Dessa forma, naturalmente, Jesus�� não viria fisicamente dos céus em sua 
segunda vinda e, por conseguinte, seu reconhecimento pelas pessoas teria lugar aos poucos, assim como 
ocorreu em sua primeira vinda, há cerca de dois mil anos.

Muitas outras perguntas podem vir à mente das pessoas, mas o reduzido espaço desta seção não permite 
entrar em mais detalhes. Para uma compreensão melhor da verdadeira história de Jesus, sua sobrevivência 
da cruz, sua emigração e sua morte natural, recomenda-se fortemente a leitura do livro "Jesus na Índia", 
escrito pelo Fundador da Comunidade Muçulmana Ahmadia, o Messias Prometido�� aguardado por todos e 
já reconhecido, hoje, por dezenas de milhões de pessoas em 213 países do mundo. Hoje, o seu quinto 
sucessor, califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad���, lidera e dirige essa comunidade no mundo inteiro e 
implanta a paz e o amor por todos os caminhos que cruza. Que todos nós juntemo-nos à sua missão de 
trazer paz ao mundo. Amém.

O Messias Prometido para os Últimos Tempos

palavras do editor

O Editor.
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� ��� ا�ء ا� �از� � � �و�ام��

 � �� � �Paqueta  � ـن� اماء الل� �از� �ر�١٢ �رى ٢٠١٩ �وز�   لجــ

�� � � �٩ �ت � �� � � �ات � ا� ا� � � �� �ر � اور 

   �رچ ����                  م� �ا۔ �ر� ٣٠  ���� � �و�ا و�ں � � � ��۔ اس �ح � و� � 

� � � � � ا�م اور ا�� � �رف � � � � �� � �و�ام �ا 

� � ٦ �ت اور ا� ��ہ � � � اور �� �ر � ١٥٠٠ � � � � 
� ��� ا�ئ ا� �از� � � �ہ ا�س � � �� ر�۔�� � � � ۔  ا� �ح 

 � ��

 م  � �� � �� � � � � ��د � �ا� � �و�ا  �ورى �ر� ١٠ 

ر� ��ص �ر � �� � ��د � ا� � �� � � �� �� �ت � 

 � ا��   �� ا�� � دو�ے � �ت �زا ��د � ا�م � � اور

 ق� اور آ� ا� �� � � � � ١٩٤٤  �د ا� �� � اس ��د �� � �ا

 ۔ �ر� ٢٤     � ��ر � ا� � � �ا � � � � ا� ��د �� � ا�ن ��� 

 ا�ار �� � �� � � � � ��د � �ا� � �و�ام ر�   �وز     �رچ

 اس �  �ا� �ص �ر � �ت ا�س � ��د � ا�م � آ� � �ض اور

� ��ں � ذ� � �۔  آ� � د� �� اور � � �� � �� � � � ۔

��� �� �س 

�ر� ٣   �رچ � � ١٠  �رچ ��� �� �س �� � � � �م و� ا� � 

�� � ا�رج �� ا�� �از� روزا� � �� ��� ر� � � 

 ء�ت۔ و�ت � و�ہ ا�ر�� �  �  �آن ��۔ �۔ ��۔ � � ا�ا

� � و�� � �� �� �� ر�۔ آ� � ا� ا�ن � � �۔

Atividades das Mulheres
Lajna Imaillah do Brasil 

As mulheres da Comunidade Muçulmana Ahmadia 
visitaram a ilha de Paquetá no dia 12 de janeiro, onde 
também organizaram um piquenique especial. 
Todas as mulheres levaram algo preparado de casa 
e todas comeram em conjunto no piquenique. No dia 
30 de março, as mulheres organizaram uma 
distribuição de panfletos sobre o Islã para o público 
em geral no centro da cidade de Petrópolis. Cerca de 
1500 panf letos foram distr ibuídos. Durante o 
trimestre, as reuniões educativas das mulheres 
também tiveram lugar com a devida frequência.

Encontros Mensais

No dia 10 de fevereiro, foi realizado um encontro 
mensal na Mesquita Baitul Awal sob o tema de 

r aH a z r a t  M u s l e h - e - M o u d ,  c o m e m o r a n d o o 
cumprimento de uma grande profecia do Messias 

as
Prometido , Fundador da Comunidade Muçulmana 
Ahmadia, quem profetizara o nascimento de um filho 
milagroso com qualidades e atributos excepcionais. 
A profecia se cumpriu na pessoa de Hazrat Mirza 

ra
Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad , o se gundo Califa 
da Comunidade Muçulmana Ahmadia (um artigo 
sobre esse tema será apresentado na próxima 
edição dessa revista). Da mesma forma, no dia 24 de 
março, foi realizado um encontro mensal sob o tema 

a s ”
“ O M e s s i a s  P r o m e t i d o ,  q u e m f u n d o u a 
Comunidade Muçulmana Ahmadia em 23 de março 
de 1889 (uma apresentação acerca desse tema  
encontra-se na página 2 dessa revista). Ambos os 
encontros foram encerrados com duá (oração 
silenciosa). Ao final dos encontros, houve almoço 
para todos os participantes.

Aula Educativa Anual

Um mini-curso anual para a educação dos jovens da 
Comunidade Muçulmana Ahmadia teve lugar na 
Mesquita Baitul Awal entre os dias 3 e 10 de março. 
As aulas foram ministradas pelo Imã Wasim Ahmad 
Zafar, Presidente da Comunidade, quem abordou 
tópicos relacionados ao Sagrado Corão, Hadith 

s a
(ditos do Santo Profeta Muhammad , história 
islâmica, comparação entre religiões, a vida e o 

asfalecimento de Jesus , entre outros temas. No final, 
houve prova e premiação para os alunos.

Atividades Gerais da Comunidade
Muçulmana Ahmadia no Trimestre

�� ا�� �از� � � ���ں

�� �ل ا��  �   �ر � � �رے � � ��ا��ت �� � �PSL �ڑ� � 

J �از� �� �ر � �� �ں � � �رى ٢٠١٩  a i r  B o l s o n a r o �ب 

 � �از� �      را�� �از� � ا� ��ار ����� ا� �ہ � � ا��۔  �دا

  �� ١٨٨٩ � �ار� �م � اور �  ٣٨و� �ر � اور ا� ��٦٤ل �۔  �از��١٥ 

�ر �ل � ا� ا� �� �۔ ا� ا�وار � دو �ر � زا� � � � �۔ � � �ر 

� �  ��ت �� �ش آ�� � � اور د� � � � ا� �� ا� اس � � �ام � � �  

ر� � �� �� � �� دے۔

�از� �� �ر� ا�ب  

Em outubro do ano passado, houve eleições nacionais 
para a escolha do novo presidente do país. O Exmo. Sr. 
Jair Bolsonaro, do PSL, venceu as eleições e tomou 
posse em uma bela cerimônia no dia primeiro de janeiro 
de 2019 em Brasília. Ele é o 38º Presidente do Brasil e 
tem a idade de 64 anos. No Brasil, prevalece o sistema 
presidencial desde a Proclamação da República, em 15 
de novembro de 1889, e um mesmo candidato não pode 
ser eleito mais de duas vezes consecutivas. Nós 
congratulamos o novo Presidente pela posse com a 
oração que Allah o permita servir ao povo dessa nação 
da melhor forma possível.

Eleito o Novo Presidente do Brasil
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de Sexta-Feira do Khalifa

No sermão de 19/10, inaugurando uma Mesquita na Filadélfia, nos Estados Unidos,  Huzoor chamou a atenção dos membros para as 
obrigações que lhes recaem com a construção da Mesquita: Alhamdulillah (todo o louvor cabe a Allah) Deus, O Exaltado, nos 
permitiu construir a primeira mesquita nesta cidade (Filadélfia-EUA) e ela está sendo oficialmente inaugurada hoje. Nós construímos 
mesquitas com a intenção de conseguir o prazer de Allah, o Exaltado. Mas a fim de conseguir o prazer de Allah, o Exaltado, é 
necessário seguir os mandamentos de Allah. O primeiro e mais importante entre eles é cumprir o direito da adoração de Allah e 
devemos fazê-lo da maneira prescrita por Ele.

Allah, o Exaltado, diz que é necessário demonstrar a crença em Deus através de exemplos práticos. Isso só pode acontecer quando, 
antes de qualquer outra coisa, mostrarmos um exemplo sincero de iqamat-us-salat (firmeza da oração). O que é o iqamat-us-salat? 
Em primeiro lugar, a observância das orações congregacionais. Em segundo lugar, a devida diligência em relação a Deus Todo-
Poderoso. Assim, somente aquelas pessoas realmente se atém a essa prescrição, as que são regulares na observância das orações 
congregacionais; que observam orações enquanto se concentram puramente em Allah, o Exaltado; que observam orações com 
súplicas, istighfar (buscando perdão) e atenção.

Devemos refletir sobre isso e se estamos realmente entre aquelas pessoas que mantêm a mesquita em uma condição boa e 
florescente, que pagam o Zakat [esmolas] e oferecem sacrifícios financeiros por causa de sua religião e humanidade, não temendo 
ninguém além de Allah, O Exaltado. E entre aquelas que sempre permanecem atentos e agem de acordo com a orientação e os 
mandamentos Divinos mencionados no Alcorão Sagrado. As responsabilidades de um verdadeiro muçulmano de nenhuma forma 
são pequenas. Assim, após a construção desta mesquita, as responsabilidades das pessoas que vêm aqui, ou aquelas que se 
atribuem a esta mesquita, aumentou muito.

Nos dois sermões seguintes, de 26/10 e 02/09, Huzoor chamou a atenção dos membros para diferentes qualidades que devem ser 
encontradadas em verdadeiros Ahmadis. Ele disse que entre os favores de Allah sobre nós está que ele nos permitiu aceitar aquele 
Messias e Mahdi para quem o Santo Profeta (sa) usou as carinhosas palavras de “Nosso Mahdi”. Essa é uma demonstração de grande 
amor e elevado status de proximidade, que o Santo Profeta (sa) conferiu ao Messias Prometido e ao Imam Mahdi (as), dirigindo-se a 
ele dizendo “Nosso Mahdi”. Assim, cabe a nós, que afirmamos ter entrado no Bai'at do Messias Prometido (as), que leiamos e 
ouçamos suas palavras e tentemos agir de acordo com elas e que melhoremos nossas condições para o padrão que o Messias 
prometido (as) esperava de nós. Os membros devem entender que aceitar a Ahmadia não é suficiente por si só: só receberemos a 
companhia e a ajuda de Deus Todo-Poderoso quando adotarmos a verdadeira retidão junto com a realização de virtudes. Apenas se 
abster de vícios não representa a totalidade do Islã, isso deve ser acompanhado de progresso nas virtudes. As virtudes servem como 
alimento; a vida espiritual de uma pessoa depende da abstenção de vícios e da adoção de virtudes.

O Messias Prometido (as) disse: “Alguns pecados são óbvios, como falar mentiras, cometer adultério, trair alguém, dar falso 
testemunho, usurpar os direitos dos outros e Shirk (associar alguém/algo a Deus) etc. Entretanto, alguns erros são tão sutis que uma 
pessoa nem percebe quando acaba entrelaçada neles. Ela os considera pequenos e insignificantes. O Messias Prometido (as) deu 
exemplos de tais pecados, tais como o hábito de reclamar, expressar dor e pesar por pequenas coisas, fofocar e assim por diante.” O 
Messias Prometido (as) afirma que tais pessoas consideram isso totalmente insignificante, porém, o Alcorão Sagrado declarou que 
isso é de grande importância. Essas ações, aparentemente pequenas e insignificantes, acabam progredindo passando de 
reclamações para calúnias. Por essa razão, o Sagrado Alcorão declarou que isso é sim de grande importância. O Messias Prometido 
(as) disse: Eu lhes aconselho, repetidamente, que vocês se purifiquem da mesma forma que os companheiros do Sagrado Profeta (sa) 
se purificaram. Portanto, olhem para as maravilhosas e puras transformações dos companheiros. Eles superaram anos de 
animosidades apenas por conta de sua fé. Huzoor falou sobre diversos outros vícios e bondades e aconselhou os membros em 
relação a eles.

No sermão de 09/11 Huzoor anunciou o novo ano de Tehrik-e-Jadid. Hazoor citou vários versículos do Sagrado Alcorão ligados a 
sacrifícios financeiros. Huzoor depois citou diversos fatos de pessoas que fizeram contribuições e foram agraciados por Deus de forma 
singular ao longo do ano. Huzoor anunciou então o início do ano de número 85 de Tehrik-e-Jadid e citou alguns dados do ano 84:

“De acordo com os relatórios de renda, Deus Todo-Poderoso permitiu que os membros sinceros da Jama'at contribuíssem com mais 
de 12,79 milhões de libras. Pela graça de Deus Todo-Poderoso, há um aumento de 212.000 libras em relação ao ano anterior, e Deus, 
Todo-Poderoso, possibilitou isso apesar das circunstâncias difíceis que estão sendo experimentadas em todo o mundo e o fato de que 
a moeda de muitos países no mundo se desvalorizou (em relação ao ano passado, no caso)”. Huzoor então anunciou a lista dos 10 
países que mais participaram com doações (em ordem), anunciando também que o Paquistão se manteve em primeiro lugar.

Sermões de Outubro de 2018 a Março de 2019

Resumo dos Sermãos



www.ahmadia.org.br   —   contato@ahmadia.org.br   —   +55 (24) 2242-1385
Estrada da Saudade, 215, Petrópolis-RJ, CEP: 25610-105MESQUITA BAITUL AWAL

5AL-HUDA

No sermão de 16/09 Huzoor falou da sua viagem aos Estados Unidos e à Guatemala. Sobre os benefícios dessas viagens Huzoor disse: 
“Pela Graça de Allah o Exaltado, tais viagens trazem efeitos muito positivos. Os três principais benefícios são que, em primeiro lugar, 
posso conhecer intelectuais e pessoas influentes desses países. Isso ocorre por meio de audiências e cerimônias de inauguração ou 
recepções etc. Em segundo lugar, as pessoas são apresentadas aos verdadeiros ensinamentos do Islã e da Ahmadia através da 
cobertura dada pela mídia a esses eventos. A terceira grande vantagem é que um contato pessoal e vínculo é estabelecido com os 
membros da Comunidade. Isso, por sua vez, aumenta-os em sua fé e sinceridade, e o relacionamento de amor e fraternidade é 
fortalecido. O encontro pessoal do Khalifa com os membros da comunidade em que se vê e ouve um ao outro diretamente, acaba 
por trazer uma mudança fenomenal na pessoa.” Huzoor posteriormente citou uma série de fatos que ocorreram durante essa viagem 
e sua repercussão que atingiu milhões de pessoas.

O sermão de 21 de Dezembro foi inteiramente sobre Sahibzada Mirza Anas Ahmad, o filho mais velho do terceiro Khalifa que faleceu 
na idade de 81 anos após servir a Jamaat em uma série de posições e formas.

No sermão de 4 de Janeiro, Huzoor começou parabenizando a Jamaat pelo ano novo com a oração de que seja um ano que traga 
vitórias para a Jamaat como um todo e em que nós consigamos melhorar nossos estados espirituais. Após algumas palavras Huzoor 
se voltou para o anúncio do novo ano de Waqf-e-Jadid. Huzoor citou alguns trechos do Sagrado Alcorão e alguns ditos do Messias 
Prometido (as) relacionados ao sacrifício financeiro e em seguida chamou a atenção das organizações auxiliares e dos pais para 
cuidarem da educação das crianças. Huzoor comentou em especial de um jogo que virou febre entre jovens em que elas estão 
torrando seu dinheiro até chegar a problemas econômicos. Huzoor disse que mesmo jogos que acabem virando um tipo de droga em 
que a pessoa joga suas capacidades, dinheiro e esquece da vida e seu verdadeiro sentido precisam ser cuidados. Huzoor citou alguns 
poucos fatos e anunciou o novo ano de Waqf-e-Jadid, ano 62, citando também alguns dados do ano 61. Huzoor disse que, 
Alhamdolillah, A Jamaat conseguiu oferecer um sacrifício de aproximadamente 9,134 milhões de libras, um aumento de 271 mil 
libras em relação ao ano imediatamente passado.

Hazoor citou que aqui também o Paquistão ficou em primeiro lugar. Os demais 10 países que mais doaram foram: Reino Unido, 
Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Índia, Austrália, Indonésia, Um Jamaat do Oriente Médio, Gana e um outro país do Oriente 
Médio.

No sermão de 22/02 Huzoor falou sobre o Segundo Khalifa e a grande profecia ligada a ele. Huzoor explicou diversos fatores ligados a 
isso, como as críticas, sua educação escolar, o nível de suas orações e seus serviços à Comunidade. Huzoor concluiu seu sermão com 
uma oração: “Que Deus, Todo-Poderoso, derrame sua infinita misericórdia sobre ele: aquele que passou dia e noite espalhando a 
religião do Santo Profeta (sa) e a missão de seu ardente devoto, o Messias Prometido e Mahdi (as), e tendo cumprido sua promessa 
(referência a um juramento feito pelo próprio segundo Khalifa em sua vida), ele retornou ao seu Senhor.”

No sermão de 08/03, (numa continuidade dos vários sermões que Hazoor está dando em relação a vida dos Sahabas (seguidores) do 
Santo Profeta (sa) Huzoor citou sobre um fato da vida do Santo Profeta (sa) que muitas pessoas interpretam como uma mágica. 
Huzoor mostrou os verdadeiros fatos através dos hadithes, do status dos profetas e da lógica, e terminou o sermão com um dito do 
Messias Prometido (as) em que ele deixava claro que não existe qualquer tipo de magia ou ilusionismo que consiga fazer efeito sobre 
os profetas, pois eles ficam protegidos de tais coisas por Deus, Todo-Poderoso. Acreditar, pois, que o maior dos profetas, o Santo 
Profeta Muhammad (sa) acabaria cedendo a algum tipo de mágica é simplesmente inconsistente.

O sermão de 22/03 de Huzoor foi baseado no dia 23 de Março em que a Comunidade Ahmadia foi fundada. Huzoor citou vários ditos 
do Messias Prometido (as) em que ele explicou a necessidade do advento de um Reformador. Num dos ditos o Messias Prometido 
(as) disse: “Allah, o Exaltado, é mais misericordioso do que uma mãe compassiva. Ele não deseja que sua criação seja desperdiçada. 
Ele revela a você os caminhos da orientação e da luz. Mas, a fim de trilhar esses caminhos, você deve utilizar sua razão e purificar suas 
almas. Assim como o plantio não ocorre até que o solo seja arado para ele, a razão pura demais não pode descer do céu até que as 
almas sejam purificadas por esforços extenuantes e autodisciplina rigorosa.” 

No final desse sermão Huzoor prestou condolências às vitimas dum ataque terrorista na Nova Zelândia e elogiou o governo, em 
especial a Primeira-Ministra, do mesmo país pela forma como reagiu ao ataque. Hazoor disse que a postura da Primeira-ministra 
diante dos ataques foi um exemplo de moral e tolerância religiosa e rezou para que as nações islâmicas da atualidade também 
aprendam com esse exemplo e consigam acabar com a intolerância religiosa que ali toma lugar.
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asHazrat Mirza Ghulam Ahmad  nasceu em 13 de fevereiro de 1835 em Qadian, na Índia, e 
fundou a Comunidade Muçulmana Ahmadia em 23 de Março de 1889. Ele declarou, sob a 
revelação divina, ser o Messias Prometido que todas as grandes religiões aguardam para os 
últimos tempos sob diferentes nomes e títulos, sendo, por exemplo, a segunda vinda de 

as
Jesus , conforme aguardado por Cristãos e Muçulmanos. Ele realizou uma grande reforma 
espiritual dos seus seguidores, mostrou inúmeros sinais e escreveu mais de 80 livros em urdu, 
árabe e persa. Deu início às reuniões anuais da Comunidade Muçulmana Ahmadia – as Jalsa 
Salanas – em 1891, em Qadian, na Índia. Ele faleceu em 26 de maio de 1908.

“É nosso princípio mostrar simpatia para com toda a humanidade. Se alguém presenciasse o 
incêndio da casa de um vizinho hindu e não acorresse em seu auxílio, eu vos garanto que não 
seria dos meus. Se algum dos meus seguidores reparasse que tentavam assassinar um 
cristão e não acorresse em seu socorro, eu vos afirmo que não pertenceria aos meus.” 
(Livro Siraj-e-Munir, pág. 26)

“Quero esclarecer a todos os muçulmanos, cristãos, hindus e árias que não tenho nenhum 
inimigo no mundo, pois amo a humanidade como o faria uma mãe compassiva para com o seu 
filho, ou, inclusive, mais intensamente. Somente sou inimigo das falsas crenças que 
assassinam a verdade. Sentir simpatia para com a humanidade é meu dever e sentir aversão 
para com a falsidade, a idolatria, a crueldade, a injustiça e a imoralidade é meu princípio.”
(Livro Arbain, parte 1, pág. 2)

raHazrat Hakeem Moulvi Noor-ud-Deen  nasceu em 1841. Médico e teólogo, foi a primeira 
aspessoa a aceitar o Messias Prometido . Apesar de ser um grande estudioso e um 

médico renomado, chegando a ser o médico real na Índia, depositava toda a sua 
confiança em Deus. Após o falecimento do Messias Prometido (as), foi eleito seu 1º 
Califa, em 27 de maio de 1908. Assentou as bases do Califado e, em seu próprio 
Califado, foram iniciadas diversas publicações para propagar a mensagem do Islã para 
as pessoas, como o jornal Al-Fazl, que circula até hoje. Estabeleceu a primeira sede da 
Comunidade Muçulmana Ahmadia fora da Índia – na Inglaterra. Faleceu em 13 de março 
de 1914.

“A salvação é obtida pela graça de Deus e a Sua graça é atraída pela conduta boa e 
correta. Sendo assim, a fé, somente, não é suficiente, enquanto não for acompanhada 

rade boas obras.” (Hadrat Maulawi Nur-ud-Din  por Muhammad Zafrullah Khan, pág. 204)

“O Califa é como um Vice-Profeta e ambos são prêmios de Deus. Eu creio, contudo, que 
essa graça divina é atraída pelo serviço à humanidade e eu fui inspirado por esse 
sentimento desde a minha infância. Eu fui sempre interessado e determinado a servir a 
todos sem distinção de classe, credo, país ou nação, tanto intelectualmente, quanto na 

raprática.” (Hadrat Maulawi Nur-ud-Din  por Muhammad Zafrullah Khan, pág. 204)

raHazrat Mirza Bashir-ud-Deen Mahmood Ahmad  nasceu em 12 de janeiro de 1889, 
ascumprindo uma grande profecia do Messias Prometido . Desde cedo, demonstrou fé e 

ashabilidades excepcionais. Foi eleito 2º Califa do Messias Prometido  em 14 de março de 
1914 com apenas 25 anos. Consolidou a estrutura funcional da Ahmadia e criou diversas 
organizações auxiliares. Criou sedes da Ahmadia em diversos países fora da Índia. 
Estabeleceu Rabwah, no Paquistão, como a nova sede central. Extraordinariamente 
sábio e inteligente, é autor de diversos livros importantes e do mais completo comentário 
do Sagrado Corão até hoje. Faleceu em 7 de novembro de 1965.

“Mantenham suas metas e suas intenções elevados e apresentem seus valores morais 
de maneira tão nobre frente as pessoas que elas fiquem cativadas por vocês. Prestem, 
continuamente, com harmonia e união, sacrifícios pelo estabelecimento dos direitos das 
pessoas e da humanidade, pois eles são essenciais para conseguir esse objetivo. E 
como declaramos que nós fomos escolhidos para estabelecer a paz no mundo, é 
importante que vocês façam sacrifícios a altura dessa grande tarefa e tragam os 
atributos e valores morais divinos para dentro de si e moldem-se de forma que o seu 
andar, o seu caminhar, o seu sentar, o seu levantar e cada movimento seu, de forma que, 
até mesmo o seu descanso e o seu silêncio, contenham em si a mensagem de paz e do 
amor.” (Jornal Al-Badr, Qadian, 07/01/1954)

asO Messias Prometido , Fundador da Comunidade 
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raHazrat Mirza Nasir Ahmad  nasceu em 16 de novembro de 1909. Memorizou o Sagrado 

asCorão inteiro ainda criança. Foi eleito 3º Califa do Messias Prometido  em 8 de novembro de 
1965. Conduziu a Comunidade Muçulmana Ahmadia em tempos difíceis e representou a 
Ahmadia no Congresso do Paquistão, quando o então Primeiro-Ministro, movido por motivos 
políticos, determinou que os ahmadis não são mais considerados muçulmanos. Em visita à 
Espanha, fundou a primeira mesquita muçulmana naquele país após centenas de anos, 
quando também lançou o lema da Ahmadia: “Amor para Todos – Ódio para Ninguém.” 
Faleceu em 9 de junho de 1982.

“O mundo está olhando para vocês com olhos vermelhos e céticos… vocês devem olhar para 
o mundo com rostos sorridentes. Tirem todo e qualquer tipo de raiva do coração e esqueçam 
todas as dificuldades. Tenham apenas o seu objetivo à vista: que nós temos que conquistar 
os corações do mundo com amor e com carinho. Lembrem-se, sempre, que um ahmadi não 
tem inimizade com ninguém - e nem pode ter – pois o seu Criador o criou para amar e para 
servir. Não tenham inimizade com ninguém, mesmo que alguém tenha feito inimizade com 
vocês por toda a vida.” (Livro Hayat-e-Nasir, pág. 653)

“Eu tenho uma (boa) relação com todos e, no fundo do meu coração, reside o amor e a 
afeição por todos.”
(A Glimpse into the Life of Hazrat Khalifat-ul-Masih III, by B. A. Rafiq, pág. 10) 

raHazrat Mirza Tahir Ahmad  nasceu em 18 de dezembro de 1928. Desde cedo 
demonstrou grande talento e sabedoria. Foi patrono da Associação Internacional de 
Arquitetos e Engenheiros da Ahmadia. Foi eleito Califa em 10 de junho de 1982. 
Estabaleceu Londres – Inglaterra – como a nova sede central (provisória) da Ahmadia 
após migrar do Paquistão por motivos de intensa perseguição. Com sua sabedoria e 
conhecimento religioso, científico e sócio-político, refutou ideias ateístas e escreveu 
diversos livros importantes. Fundou a ONG de ajuda humanitária Humanity First e 
lançou o canal internacional da Ahmadia – MTA. Faleceu em 19 de abril de 2003.

“Nenhuma religião com uma mensagem universal, sob uma bandeira, pode, ainda que 
momentaneamente, enterter a ideia de empregar a força para espalhar a sua 
mensagem. Espadas podem conquistar territórios, mas não corações. A força pode 
curvar cabeças, mas não almas.”

“Através do amor é que é concedida a oportunidade e a capacidade de servir. O Santo 
Profeta Muhammad (sa) amava a Deus de tal forma que, em função disso, o amor da 
humanidade naturalmente, por si mesmo, passou a jorrar de seu coração. Esse é o 
conceito que quando puserem em vossas mentes, conseguirão, verdadeiramente, servir 
à humanidade conforme é devido.”
(Discurso na Alemanha)

aba
Hazrat Mirza Masroor Ahmad  nasceu em 15 de setembro de 1950. Formou-se em 
agricultura. Serviu a Comunidade na África por vários anos, conseguindo a primeira 

as
plantação de trigo no solo de Gana. Foi eleito 5º Califa do Messias Prometido  em 22 de 
abril de 2003. Levou a Comunidade Muçulmana Ahmadia a estabelecer-se em mais de 
212 países. Ele lidera um esforço global intenso pela paz mundial, escrevendo cartas a 
líderes mundiais influentes, discursando em congressos e parlamentos pelo mundo e por 
meio de seus diversos sermões abordando o ensinamento pacífico do Islã e os meios de 
estabelecer a paz hoje com justiça e equidade. Que Deus o continue ajudando. 

“Há apenas duas partes completas da fé. Uma é amar a Deus e a outra é amar a 
humanidade em um tal grau que se considere o sofrimento e a aflição dos outros como os 
seus próprios e que se ore por eles. Os ahmadi muçulmanos curvam-se em orações 
sinceras, rezando para que Allah os dê capacidade de servir a humanidade com o 
verdadeiro espírito de simpatia, compaixão e amor.” (Discurso HF 24/01/2015)

“Devemos desenvolver os mais altos padrões de compaixão por toda a humanidade. O 
amor por cada pessoa deve jorrar de nossos corações como a água jorra de uma fonte. 
Devemos cuidar daqueles que estão sofrendo ou aqueles cujos corações doem de 
tristeza. Somente então nós poderemos ser considerados verdadeiros representantes do 
Islã.” (JS Qadian 2017)

Muçulmana Ahmadia e seus Califas (Sucessores)



8 AL-HUDA por
Edson Matos

asA Veracidade do Messias Prometido
Fundador da Comunidade Muçulmana Ahmadia

 Devido à natureza humana, os valores espirituais do ser humano são corrompidos através dos 
tempos, levando ao distanciamento da relação direta com Deus. Allah, o Misericordioso, envia-nos profetas 
para nos advertir e corrigir nossos desvios. Esses profetas são como nuvens carregadas de chuva que 
refrescam e restabelecem a fertilidade da terra após uma longa estação seca. São como uma resposta de 
Deus, enviada do paraíso, para atender ao choro e às súplicas daqueles que O seguem. Esses profetas 
fazem um chamado para que o mundo se volte ao verdadeiro caminho, a senda reta, e recomece a sua 
marcha em busca do verdadeiro objetivo.

 Se a humanidade sempre precisou de profetas, nos tempos atuais, mais do que nunca, a existe essa 
necessidade, pois o homem vem se afastando de Deus, deteriorando os valores morais em busca de 
prazeres momentâneos e ignorando o verdadeiro objetivo de sua criação.

 Todas as religiões contêm profecias sobre a vinda de um profeta nos tempos atuais, que espalhará a 
verdade pelo mundo, restabelecendo a verdadeira religião, sem precedência na história da humanidade. 

as asOs Hindus estão esperando pelo Krishan , os Cristãos esperam a segunda vinda do Messias , os 
asMuçulmanos esperam o surgimento do Mahdi e do Messias Prometido, os Judeus esperam pelo Elias  e 

pelo Messias, entre outros exemplos. Se o advento de profetas estivesse cessado para o futuro, como 
essas profecias seriam cumpridas? Além disso, sendo Deus Único, como todas essas profecias seriam 
cumpridas individualmente?

 A conclusão é que todas essas profecias se referem-se a uma única pessoa que, através de seu 
poder espiritual, juntará pessoas de todas as crenças e guiará as nações e o mundo para o verdadeiro 
caminho. Para que tais profecias fossem cumpridas, este profeta deveria atender às peculiaridades de 
todas nações. Ele deveria estar relacionado com a Índia, para que os Hindus o reconhecessem, com os 
Persas, para que os Zoroastras o reconhecessem, com os Muçulmanos, para que o reconhecessem como 
o Mahdi, com os Cristãos para que o reconhecessem como o Messias. Ele deveria estar conectado ou com 
aspectos religiosos ou com a raça ou com vínculos sociais e políticos, para que todas as nações pudessem 
estar preparadas para reconhecê-lo.

  Nossa crença é que todas essas necessidades são encontradas no fundador do Movimento 
as

Ahmadia, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian , a quem Deus escolheu para a reforma dos tempos 
as as

atuais. Ele clamou por ser o Messias  dos Judeus e dos Cristãos, o Mahdi dos Muçulmanos, O Krishna  dos 
Hindus e, similarmente, a personificação de todos os guias espirituais aguardados para os últimos tempos. 
É o profeta prometido de todas as nações e foi escolhido para liderar toda a humanidade sob uma única 
bandeira. Nele estão centralizadas todas as esperanças e expectativas de todas nações do mundo e a 
mensagem de paz universal para o mundo.

 Quando chegou o tempo, Deus informou e mostrou a ele que estava nele o cumprimento de todas 
essas profecias. Foi dito que o prometido estaria no leste, que, antes da chegada do Messias, falsos 
profetas surgiriam, que haveriam guerras, pestes e fome, que o sol seria eclipsado na segunda noite do 
Ramadã e que a lua seria eclipsada na primeira noite do mês do Ramadã, fatos ocorridos em 1894. Além 
dessas profecias, existem outras em livros islâmicos, que detalham que, nos tempos da vinda do Mahdi, os 
seguintes fatos ocorreriam:
· 
 - Um novo método de transporte muito mais rápido que substituiria o transporte de camelos (ocorrido 
pelas ferrovias e outros meios modernos de transporte);

· - Que as notícias seriam transmitidas instantaneamente de uma parte do mundo para outra (ocorrido 
pelos telégrafos e os meios de comunicação modernos);
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 - Que o número das mulheres no mundo seria maior do que as dos homens e que
 elas seriam empregadas em grande escala para a venda de produtos;
· 
· - Que os vestidos das mulheres iriam mostrar partes que não deveriam ser expostas;

· - Que as nações cristãs iriam dominar o mundo;

· - Que a Arábia iria se emancipar do Império Turco;

· - Que seriam estabelecidos governos independentes no Iraque, na Síria e no Egito;

 - Que a Lei Islâmica seria desconsiderada;

· - A jogatina iria aumentar no mundo;

· - Seriam necessárias grandes forças policiais para manter a ordem;

· - As mulheres iriam se vestir como os homens;

· - Forças trabalhadoras assumiriam o poder;

· - Os ricos negariam caridade para os pobres;

· - Governos Islâmicos seriam destruídos;

· - Condições religiosas na Arábia seriam deploráveis;

· - Objetos inanimados falariam (referindo a rádios, telefones, entre outros);

· - Que a Terra entre dois mares, um lado com pérolas e outro com corais, seriam cortados para juntar 
os dois mares (referindo aos canais de Suez e Panamá);

· - Que os livros e os jornais seriam impressos em larga escala;

· - Que várias descobertas seriam feitas na astronomia;
·
 - Que o Mahdi sofreria de duas doenças. Uma na parte superior de seu corpo e outra na parte inferior. 
Que seus cabelos seriam lisos. Que seria de uma família de fazendeiros e que nasceria numa vila chamada 
Kada.

 Além de tudo o que foi profetizado, a sua própria vida foi uma afirmação do seu advento como o 
Messias Prometido (as), sintetizada em suas próprias palavras:

“A tarefa pela qual Deus indicou para mim, que eu devo, através da remoção dos obstáculos que 
foram colocados entre o homem e seu Criador, restabelecer nos corações dos homens, o amor e 
a devoção à Deus e, por fazerem a manifestação da verdade, possam pôr fim a todas guerras e 
contendas religiosas e, assim, estabelecer as fundações da paz permanente. Eu devo comunicar 
a humanidade sobre as verdades espirituais que essa esqueceu, e devo demonstrar ao mundo a 
verdadeira vida espiritual que tem sido substituída pelos desejos materiais e devo, na minha 
própria vida, manifestar os divinos poderes que os seres humanos foram dotados, mas que 
somente podem ser manifestados através da oração e da devoção. E acima de tudo isso, devo 
permanentemente restabelecer o brilho e a pureza da Unidade de Deus, purificado de todas 
ideias politeístas, que desapareceram do coração dos homens.

as
 Que a humanidade possa reconhecer, ouvir e seguir o Messias  dessa época e que possa juntar-se 
a ele em sua missão de trazer paz ao mundo. Amém.
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 Tentai por todos os meios, estabelecer a Sua unidade sobre a Terra. Senti piedade para com as 
Suas criaturas e não as oprimais, nem com a língua, nem com as mãos, nem de forma alguma. Procurai 
o bem para a humanidade. Não mostreis orgulho a ninguém, quer seja ou não subordinado e não 
insulteis ninguém, ainda que alguém vos insulte. Tornai-vos humildes e bondosos e mostrai boa 
vontade e indulgência para com os vossos semelhantes para que Deus vos aceite. São muitos os que 
parecem sinceros, mas têm natureza de serpentes. Deus não vos poderá acolher na Sua presença até 
que vos purifiqueis tanto por fora, quanto por dentro. Se sois cultos, ensinai os ignorantes em vez de 
fazer alarde da sua sabedoria. Se sois ricos, ajudai os pobres em vez de ostentar com arrogância as 
vossas riquezas. Afastai-vos dos caminhos que conduzem à ruína. Temei a Deus e tornai-vos justos. 
Que cada manhã preste testemunho de que passastes a noite com retidão e que cada tarde preste 
testemunho de que passastes o dia na crença do Senhor. 

 Não temais as maldições deste mundo, pois são como a fumaça que se dissipa no ar e não pode 
transformar a luz em escuridão. Temei, por outro lado, a maldição de Deus, que desce dos céus e 
produz a ruína onde se abate, tanto neste mundo, como no outro. A falsidade não vos poderá salvar, 
porque Deus conhece o mais íntimo do vosso ser. Não pretendais, pois, engana-lo.  Assim, pois, 
emendai-vos, purificai-vos e limpai os vossos corações. Bastará uma minúscula mancha para dissipar 
a vossa luz. Bastará a menor demonstração de orgulho, vaidade, hipocrisia ou negligência para que 
não sejais dignos de aceitação. Não vos enganeis acreditando ter cumprido a vossa obrigação por 
seguir certas regras. O que Deus quer é que se opere uma verdadeira revolução no vosso interior. Ele 
pede-vos uma morte para, então, conceder-vos uma nova vida.  Fazei imediatamente a paz entre vós e 
perdoai as faltas dos vossos irmãos, pois é ruim o homem que não deseja estar em paz com o seu 
irmão: será eliminado por semear a discórdia. Dominai as paixões e esquecei os rancores. Se sois 
justos, adotai a humilhante atitude dos que são falsos para serdes perdoados. Livrai-vos dos pesos das 
ambições mundanas, pois a porta que tendes que atravessar não admite pessoas obesas.

 Desventurada é a pessoa que não aceita essas palavras precedentes da boca de Deus e que eu 
ensinei. Se desejai que Deus esteja satisfeito convosco no céu, uni-vos entre vós como os filhos de uma 
mesma mãe. O que mais vezes perdoa as faltas do seu irmão é o mais nobre de entre vós e o mais 
miserável é aquele que não perdoa, persistindo na vingança, não pertence, pois, aos meus. Temei a 
maldição de Deus, pois o Senhor é Santo e Zeloso. Os malvados não poderão aproximar-se Dele. Os 
orgulhosos não poderão aproximar-se Dele. Os opressores não poderão aproximar-se Dele. Os que 
não defendem o Seu nome não poderão aproximar-se Dele. Os que se lançam sobre os prazeres e 
riquezas mundanas como cães, formigas e abutres sobre a carniça, não poderão aproximar-se Dele. O 
olho impuro está afastado Dele, assim como o coração impuro. Aquele que se lança ao fogo por Seu 
amor, será salvo das chamas e aquele que, por Ele, chora, rirá e aquele que, por Ele, corta as ligações 
deste mundo, encontrá-lo-á. Tornai-vos amigos Dele com sinceridade, lealdade e devoção e Ele será 
vosso amigo. Tratai com indulgência os vossos subordinados, as mulheres e os pobres para que o céus 
vos depare com misericórdia. Tornai-vos Dele para que Ele seja vosso.

 Este mundo é um lugar de provas e aflições. Uni-vos estreitamente a Deus para que impeçam 
que essas calamidades vos alcancem. Nenhuma desgraça se abate sobre a Terra se, antes, não for 
decretada pelos céus e, da mesma forma, nenhum mal pode afastar-se do mundo se o perdão não 
descer dos céus. É prudente fiar-se na raiz e não na rama. Eu não vos proíbo de tomar medicamentos 
ou recorrer a outras medidas. O que se vos proíbo é de depositar todas as vossas esperanças nessas 
medidas (e em seus próprios esforços), pois, no final, cumprir-se-á a vontade de Deus. Portanto, aquele 
que basear as suas esperanças na fé e na confiança em Deus, terá adotado a medida mais segura.

as... continuação dos ditos do Messias Prometido
 Todos os profetas trazem sinais de Deus consigo. O Messias Prometido, Fundador da Comunidade Muçulmana 
Ahmadia, não foi exceção. Dentre os diversos sinais que ele apresentou, está a profecia acerca de um filho de qualidades 
fenomenais que se cumpriu de forma surpreendente. 

 Após a sua declaração de ser enviado por Deus como o tão aguardado Messias para essa época, seus opositores 
demandaram que ele mostrasse um sinal que estivesse além das possibilidades humanas. Então, o Messias Prometido 
(as) isolou-se do mundo por quarenta dias na cidade de Hoshiarpur, na província de Punjab, dedicando-se, exclusivamente 
às orações e a adoração de Deus, solicitando um sinal que pudesse servir de guia para as pessoas. Ao final desse período, 
ele recebeu uma profecia acerca um filho extraordinário. O Messias Prometisdo publicou a profecia em 20 de fevereiro de 
1986. A profecia dizia que o filho prometido nasceria num prazo de nove anos e apresentava cinquenta e duas 
características distintas do filho que nasceria. Segundo a profecia, por exemplo, o tal filho seria extremamente inteligente, 
livre de impurezas, cresceria rápido, seria de coração brando, muito sábio, repleto de conhecimento religioso e mundano, 
seria um guia para o mundo, sua fama se espalharia pelos cantos da Terra e as pessoas seriam abençoadas por meio dele, 
dentre outras características. Essa profecia se cumpriu na pessoa de Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad (ra), 
que nasceu em 12 de janeiro de 1889, conhecido, também, como Musleh-e-Moud (“Reformador Prometido”).

 Muito religioso desde pequeno, aos 11 anos começou um grupo de treinamento de crianças conhecido como 
Tasheez-ul-Azhan. Aos 17 anos, em março de 1906, começou a publicação de uma revista com o mesmo nome e aos 24 
anos, em 13 de dezembro de 1913, começou a publicação de um jornal na Comunidade Muçulmana Ahmadia, o Al-fazl. 
Ambos, o jornal e a revista são publicados até a data de hoje. Em 14 de março de 1914, com apenas 25 anos, foi eleito para 
o posto vitalício de segundo Khalifa da Comunidade, tendo, já nessa pequena idade, a responsabilidade de dirigir a 
Comunidade no mundo inteiro.

 Como Khalifa, estruturou internamente a Comunidade criando as organizações auxiliares, o Majlis Intekhab-e-
Khilafat (colégio eleitoral para o Khalifado) e as importantes organizações de Tehrik-e-Jadid e Waqf-e-Jadid (em 1934 e 
1957 respectivamente). Essas estruturas levaram ao fortalecimento da Comunidade e ao seu estabelecimento em 
diferentes países do mundo. Ele escreveu o mais completo comentário do Sagrado Alcorão até os dias de hoje, o Tafsir-e-
Kabir, e um comentário resumido, o Tafseer-e-Sagheer. Também escreveu livros sobre diversos temas extremamente 
complexos e conduziu a Comunidade em tempos de forte perseguição, como em 1953.

 Em 1944, recebeu a revelação divina de que era o filho prometido na revelação dada ao Messias Prometido (as), 
fato que ele anunciou na mesma cidade de Hoshiarpur em que a profecia havia sido recebida, e, posteriormente, em 
diferentes outras cidades da Índia. Sobre isso, ele disse: “Lembrem-se de que não reivindico nenhuma nobreza para mim. 
Eu sou apenas um sinal do poder transcendental de Deus, o Exaltado, Que me designou como instrumento com o propósito 
de estabelecer a grandeza do Santo Profeta Muhammad (saw). Minha reivindicação não se estende para além disso e nem 
eu ficaria feliz em estar associado a qualquer outra reivindicação.”

 Tamanha era a sua grandeza que, mesmo aqueles que não eram Ahmadis, reconheciam a sua sabedoria e o seu 
valor. Como exemplo, Moulvi Zafar Ali Khan, editor do jornal “Zimedar”, referindo-se a opositores da Ahmadia, disse: 
“Ouçam com atenção! Vocês e seus seguidores nunca serão capazes de competir com Mirza Mahmood Ahmad, pois ele 
tem o Corão e ele tem o conhecimento do Corão. O que vocês tem? Vocês não leram o Corão nem em seus sonhos (na 
forma que o Khalifa leu e o entendeu). Mirza Mahmood tem uma Comunidade junto a ele que está pronta para sacrificar 
tudo o que têm sob apenas um sinal dele. Mirza Mahmood tem um grupo de pessoas que são especialistas em diferentes 
áreas. Ele estabeleceu o seu domínio em todos os países do mundo”.

 Em uma ocasião, ele foi convidado para discursar na Sociedade Histórica Martin sobre os conflitos que surgiram na 
era inicial do Islã. Após a sua palestra, o professor Syed Abdul Qadir, quem presidia o evento e daria o discurso do 
encerramento, disse, após ouvir um discurso de tal magnificência, preferia não discursar e fez a seguinte declaração: 
“Prezados, eu também estudei a história e, quando cheguei aqui esta noite, eu pensava que conhecia a maior parte da 
história islâmica e podia fazer abordá-la facilmente. Mas, agora, depois de ouvir o discurso do Sr. Mirza, percebi que, frente 
a ele, sou como uma criança do primário. A diferença na minha profundidade de conhecimento e a profundidade de 
conhecimento do senhor Mirza é a mesma que entre a luz deste lampião de mesa (se referindo ao lampião que estava 
sobre a mesa) e a grande lâmpada elétrica (pendurada no teto). O brilho e a autoridade com que o senhor Mirza abordou 
esse assunto tão difícil da história islâmica é algo extraordinário. Há pouquíssimas pessoas que saberiam falar sobre esse 
complicado capítulo da história islâmica”. Esse discurso encontra-se publicado hoje soba forma de livro com o título “O 
Início das Contradições no Islã”.

(Os Nossos Ensinamentos, páginas 1 a 4)

O segundo Khalifa também fez grandes esforços para a criação 
do Paquistão e pelos direitos das pessoas da Caxemira. Quando 
Muhammad Ali Jinah, o fundador do Paquistão, havia desistido de 
tal ideia e emigrado para a Inglaterra, ele decidiu voltar a lutar pela 
causa através da pressão do segundo Khalifa. Após o 
estabelecimento do Paquistão, também, o segundo Khalifa deu 
vários discursos que explicavam como o novo país poderia 
conseguir força. Após uma de suas palestras num evento 
intitulado “O Paquistão e seu futuro”, o presidente daquela 
sessão, senhor Feroz Khan Noor disse: “O senhor Mirza tem um 
tesouro ilimitado de conhecimento em sua mente. Ele nos contou 
muitas coisas neste curto período de tempo e analisou o tópico 
em verdadeira profundidade.” 

Reconhecendo seus serviços pelo povo da Caxemira o 
jornal “Siasat” escreveu: “No momento em que a 
condição da Caxemira era crítica, aqueles que 
escolheram Vossa Santidade, o senhor Mirza, apesar 
das diferenças doutrinárias, fizeram uma escolha 
perfeita. Se eles não tivessem escolhido o senhor 
Mirza por causa das diferenças de suas crenças, esse 
movimento em prol da Caxemira teria terminado em 
total fracasso e resultaria em grande perda para a 
nação muçulmana”.

Cada sinal da profecia se cumpriu na pessoa de Hazrat 
Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, o segundo 
Khalifa da Comunidade Muçulmana Ahmadia, fazendo 
com que a profecia se tornasse um sinal dec extrema 
claridade para a veracidade do Santo Profeta 
Muhammad (saw) e do seu servo, o Messias Prometido 
(as). Nesse curto espaço, apenas foi possível citar, 
com muita brevidade, alguns aspectos dentro 
inúmeros. Toda a sua vida foi um sinal do cumprimento 
da profecia e foi um marco no progresso da 
Comunidade Muçulmana Ahmadia no mundo. Que 
Deus conceda paz e enalteça a posição desse grande 
líder que dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus e 
de suas criaturas. Amém.

Continuação da Página 10
(A Profecia de um Grande Filho)
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 �وز � و � ا� �     اور ٣٠ �رچ ٢٠١٩  �آ� ��ر� ٢٩  ا� �� � � � �� ا�� �را

�ر� � ��� � �� � �� � اس � � �م �ل �ن � �� ا� �� ا�� 

�ا۔ �م ��� � ا� � �� � ا�رج �ا۔ �م و� ا� � �� � �ر و� 

 �   �۔ ��  �  �   ��ں  د�  و �  �  ��   �د  اور  �از�  ا�� ��  ا�رج

ا�رج �م �� �� �� � � ��ں � �ش آ�� �۔ �م و� ا� � �� � اس 

� � ��ت �� � ��ع � �� �۔(� �� د�)۔

Primeira Jalsa Salana do Paraguai
Com a graça de Allah, a Comunidade Muçulmana Ahmadia do 
Paraguai teve a oportunidade de celebrar sua primeira Jalsa Salana 
(Reunião Anual) nos dias 29 e 30 de março de 2019. Essa Jalsa Salana 
contou com a participação dos Ilmos. Srs. Lal Khan Malik, Presidente 
da Comunidade Ahmadia do Canadá, Khalil Ahmad Mubashir, Chefe 
Missionário da Comunidade Ahmadia do Canadá, Wasim Ahmad 
Zafar, Presidente da Comunidade Ahmadia do Brasil, além de 
diversos missionários e convidados de outros países. Todos foram 
bem recebidos pelo Sr. Ghalib Batin, Chefe Missionário da 
Comunidade Ahmadia do Paraguai (foto acima). O Imã Wasim 
Ahmad Zafar discursou sobre as bênçãos de Khilafat (Califado).

Fotos da Visita da Humanity First ao Lar Santa 
Catarina (reportagem na próxima página).

�� ������ � �� �از� � � �و�� � ا� � �ل � دورہ � � و�ں � �رى � � � �

 ن� �� � � � � �۔  ��ہ ا�اد � ��ت � � اور ا

۔۔ 
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MESQUITA BAITUL AWAL

�از� � ا�ب اور � �ر 

�� �ل ا�� � � � � �م  �ر � � �رے � � ا��ت �� � �۔۔۔�ر� � 
� ����� �� � �از� � ا� � �ب Jair Bolsonaro � �ر � �� �ں � � �رى ٢٠١٩ � 

��ار �� � ا� �ہ � � ا��۔  � �از� �۔۔۔و� �ر � اور ا� �۔۔۔�ل �۔ �د 

 �ر �  ر � دو ر� � �از� � �ار� �م � اور � �ر �ل � ا� ا� �� � ا� ا�وا

� � � � �۔ � � �ر � �  ��ت �� �ش آ�� � � اور د� � � � ا� �� ا�  زا

 م� � ر� � �� �� � �� دے۔  اس � � �ا

  �و�� � � MTA     � Tech Cable   � ��ت � آ�ذ   

 ے� ��ت � � �  �ن � �م � �ہ �� ڈا�� �� �� �� � � ��ں � �رے � �و�� � ا� � � � ا� ��ت � �رے � ا� � ا

�� � �وع �� � �� �ى �� اس � � � � ا�ر � �� � �ر� �٢٢ورى � ا� �� ��ہ � �� اور�ر �� �م و� ا� � �� � �� � 

 ے� ��ت � آ�ذ �ا۔ا��۔ �ف � اور �ب  �Tech Cable �Anderson ��� � د� � اور ا� � ا

فمين�� رســ�           �   ���ہ  �ي ى  و  � � �� �رہ � �ر� � �� � �ض � � � � �از� � ا� �� � � �                           
��

  �ر � � ا�ڈ� � � �          دو�ا ��ں � ١٢٠٠ � � � ��� � � ��      ۔ �� اس � �  آ�ذ �� � 

 �   ا�ء  ان  �)۔ �  �   �وں �   ��و�ہ  اور ��  �   �۔  ر�۔  ��۔  ۔   �   �۔  �ل  ��ں۔   �  �)  �

 ن ��۔� اور ا��ں � �� � �م � �م ا� �� � � � ر�ء�را� �ر � � �� � �� ا�� � �ا

� �ے �ق � �ھ �ھ � � � ا� �� � �اء  � �ء �ے ۔ ا��ں � � � ��ر �� ا�� �از� 

 ہ ��ى � � ��ہ  � ��د �  �م و� ا� � ��۔ � � ا� �� � �ب      ��Justino � �و
�� ������ � �� � �� ادا � ۔� ا��ں  �       ڈا��ز    �   اس �د �� �� �      ا�ر �� ��              �

MTA na Tech Cable 
O Diretor de Satélites da MTA, Sr. Naseer Shah, veio de 
Londres e estabeleu contato com emissoras locais para a 
possibilidade de inclusão do canal de televisão da 
Comunidade Muçulmana Ahmadia em sua programação. 
Nesse aspecto, em Petrópolis, foi firmado contrato com a 
Tech Cable em 22 de fevereiro e, agora, o canal “MTA 
International” já está sendo transmitido pelo Fiber TV através 
da Tech Cable. Quem tiver a oportunidade, pode aproveitar a 
nossa programação por mais esse meio de transmissão.

Humanity First, a ONG humanitária da Comunidade Muçulmana Ahmadia, inaugurada oficialmente no Brasil 
no ano passado, continua desenvolvendo projetos de bem para a população em geral. Nos meses de janeiro 
e fevereiro, a Humanity First montou kits escolares para turmas dos ensinos fundamentais 1 e 2 e distribuiu os 
kits para todos os alunos das escolas públicas E. M. Fábrica do Saber e E. M. Jorge Amado, ambas 
localizadas na Estrada da Saudade, totalizando mais de mil alunos. Os kits para o Fundamental I 
englobavam os seguintes itens: 4 cadernos, 100 folhas de ofício, 1 caixa de lápis de cor, 1 lápis, 1 borracha, 1 
apontador, balas e pirulitos. Enquanto isso, para o Fundamental II, os seguintes itens foram adicionados aos 
kits: 1 caderno de 10 matérias de capa dura, 100 folhas de ofício, 1 lápis, 1 borracha, 1 apontador, 1 régua, 
canetas azul, preta e vermelha, balas e pirulitos (fotos abaixo). Além disso, integrantes da ONG visitaram o 
Lar Santa Catarina onde deixaram doces, biscoitos e outros itens para os residentes, além de deixar a ONG à 
disposição para prestar ajuda quando necessário (fotos na página 11). Também houve distribuição de cestas 
básicas para famílias necessitadas.

Atividades Humanitárias da Humanity First no Brasil

�� ��� �� � � ���از� � ا��� �
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