
Resumo dos Sermões de Sexta-Feira de Hazoor 

Sermões de Outubro de 2018 a Março de 2019 

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 TodoPoderoso. 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.  

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 vítimas dum ataque terrorista na Nova Zelândia e 

elogiou o governo, em especial a Primeira-Ministra, do mesmo país pela forma como reagiu ao 

ataque. Huzoor 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. 


