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Huzoor (aba) disse que nesta época, de acordo com a promessa de Deus, o Messias 
Prometido (as) foi enviado como o Hakam e Adl (Juiz e Árbitro), que, através dos seus 
ensinamentos, uniria a Ummah muçulmana. Aqueles que viram a discórdia entre as 
várias seitas dentro do Islã e utilizaram o conhecimento e a oração, aceitaram o Messias 
Prometido (as).  

Huzoor (aba) explicou que o propósito desta comunidade não é meramente criar outra 
seita ou divisão. Pelo contrário, o estabelecimento desta comunidade é apenas o 
cumprimento da profecia feita pelo Santo Profeta (sa). É pela graça de Deus, Todo-
Poderoso, que nos últimos 130 anos, desde o estabelecimento desta comunidade, temos 
ensinado aos muçulmanos os significados do Sagrado Alcorão de acordo com o 
entendimento divinamente iluminado do Messias Prometido (as). Não importam as 
tribulações e obstáculos que enfrentamos, temos e continuaremos a progredir neste 
assunto. As comunidades divinas sempre se opõem a maioria, mas no final, pela graça 
de Allah, Todo-Poderoso, elas sempre prevalecem. 

Huzoor (aba) disse que estamos atualmente passando pelo mês islâmico de Muharram. 
Normalmente, no Ano Novo do calendário gregoriano, as pessoas dão os parabéns pelo 
Ano Novo. Entretanto, é uma pena que, embora o Islã promova a paz e o amor, o Novo 
Ano Islâmico é marcado pelo derramamento de sangue nos países muçulmanos ao redor 
do mundo devido a estas divisões dentro do Islã. Ao invés disso, devemos nos concentrar 
em saber como podemos nos unir e seguir verdadeiramente o exemplo do Santo Profeta 
(sa).  

Huzoor (aba) apresentou uma citação do Messias Prometido (as) na qual ele explicou 
que ele foi encarregado por Deus, Todo-Poderoso, para o renascimento do Islã e para 
unir os muçulmanos. Ele disse que até que aqueles que estão divididos no Islã não o 
aceitarem, não poderão se unie e não poderão ser salvos. Huzoor (aba) comentou que 
isto só poderá ser feito quando as pessoas retirarem toda maldade de seus corações e 
se voltarem para Deus. 

Huzoor (aba) apresentou então algumas citações do Messias Prometido (as) nas quais 
ele elogiou os Khulafa-e-Rashideen (Califas do Santo Profeta (sa)), especialmente os 
três primeiros. Ele explicou as dificuldades que eles sofreram pelo bem do Islã, Eles 
deixaram suas famílias e seus lares para o serviço do Islã. Seus exemplos eram tais que 
sua luz continua a irradiar até hoje. O Messias Prometido (as) disse, que para ser um 
verdadeiro seguidor do Santo Profeta (sa), é preciso aceitar os quatro Califas. Huzoor 
(aba) comentou que este era o ensinamento do Messias Prometido (as) e questionou 
que, se isso fosse implementado, então que espaço seria deixado para qualquer tipo de 
divisão entre os muçulmanos? 

Huzoor (aba) apresentou uma citação do Messias Prometido (as) na qual ele elogiou 
Hazrat Ali (ra). Ele escreveu que Hazrat Ali (ra) estava entre os mais queridos a Deus, 
Todo-Poderoso. Ele era um leão de Deus, generoso e corajoso. Ele nunca deixava seu 
posto em batalhas, mesmo que um exército inteiro estivesse contra ele. Ele removia as 
dores e mágoas dos outros e ajudava os pobres e órfãos. 
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Huzoor (aba) disse que esse é o entendimento que obtemos através do conhecimento 
divino do Messias Prometido (as). Assim, se desejamos servir verdadeiramente ao Islã, 
devemos nos apegar ao Messias Prometido (as). 

Huzoor (aba) disse que o 10º dia de Muharram está se aproximando, o que foi marcado 
pelo martírio de Hazrat Imam Hussain (ra). Nesse dia, especialmente aqueles que 
pertencem à seita xiita do Islã expressam seu pesar e tristeza por vários meios. 

O Messias Prometido (as) escreveu um Qaseeda (poema) em louvor a Hazrat Hussain 
(ra) que foi divinamente inspirado a ele. Huzoor (aba) apresentou uma citação do 
Messias Prometido (as) na qual ele condenou fortemente qualquer pessoa que falasse 
contra a família do Santo Profeta (sa). 

Huzoor (aba) disse que através dos escritos do Messias Prometido (as), as crenças 
errôneas das várias seitas no Islã foram corrigidas, o que era o dever do Hakam e Adl. 
No entanto, apesar de tentar reunir a Ummah muçulmana, é nossa comunidade que é 
alvo de perseguição e calúnia. No entanto, nossa comunidade continuará a andar para 
a frente. Huzoor (aba) disse que os sacrifícios feitos por essa comunidade nunca serão 
desperdiçados. 

Huzoor (aba) disse que este mês deve ser passado especialmente em orações e rezou 
para que os muçulmanos possam ter compreensão ao invés de usar esse tempo como 
desculpa para se prejudicarem uns aos outros, e que eles entendam que o verdadeiro 
sucesso e a verdadeira vitória reside unicamente em se apegar ao Messias Prometido 
(as).    

Huzoor (aba) disse que o Messias Prometido (as) declarou que esta Comunidade 
prevalecerá não apenas espiritualmente como Hazrat Imam Hussain (ra), mas 
prevalecerá fisicamente também. 


