
Resumo do Sermão de Sexta-Feira  Proferido por 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), O Quinto Sucessor do Messias Prometido (as). 

 

1 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

 

    

 

Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que, pela graça de Deus, nestes dias 

estamos passando pelo abençoado mês do Ramadã. O Santo Profeta (sa) disse que os últimos dez 

dias do Ramadã são de alcançar a salvação do inferno. Assim, devemos prestar atenção especial 

às nossas orações, especialmente durante os últimos dez dias do Ramadã, para que possamos 

alcançar o prazer de Deus, Todo-Poderoso, e sermos salvos do fogo do inferno. 

 

Sua Santidade (aba) disse que o estado das orações do Santo Profeta (sa) durante os últimos dez 

dias do Ramadã não pode nem mesmo ser descrito em palavras. O Santo Profeta (sa) é o modelo 

perfeito para nós e devemos tentar estabelecer os mesmos padrões estabelecidos pelo Santo Profeta 

(sa). Então, Allah, Todo-Poderoso, ficará satisfeito conosco. Assim, devemos nos imergir em 

orações, especialmente durante estes dias. Os ahmadis em particular devem prestar atenção a isso, 

pois os ahmadis em todo o mundo estão enfrentando grandes dificuldades. Sua Santidade (aba) 

disse que devemos rezar para sermos salvos do mal dos oponentes da Ahmadia. Sua Santidade 

(aba) disse que também devemos rezar para sermos salvos da pandemia pela qual o mundo inteiro 

está passando atualmente. 

 

Sua Santidade (aba) disse que para que nossas orações sejam ouvidas, é necessário enviar 

saudações ao Santo Profeta (sa). É narrado que uma vez, o Santo Profeta (sa) disse que para aquele 

que envia saudações sobre ele, Deus enviará dez saudações sobre ela e elevará ela em dez postos 

e registrará dez boas ações sob seu nome. Isto pode nos dar uma ideia do quanto é importante 

enviar saudações ao Sagrado Profeta (sa). Devemos fazer do envio de saudações ao Santo Profeta 

(sa) um hábito regular em nossas vidas. Não apenas para que nossas orações sejam ouvidas, mas 

para que possamos ter pureza ao longo de nossas vidas, para que possamos alcançar a proximidade 

de Deus e aumentar nossa espiritualidade. 

 

Sua Santidade (aba) apresentou uma citação do Messias Prometido (as), na qual ele disse que tudo 

o que tinha recebido foi por causa de sua completa obediência e submissão ao Santo Profeta (sa). 

Assim, o posto do Messias Prometido (as) foi conferido a ele por ser o verdadeiro servo do Santo 

Profeta (sa) e por ser totalmente dedicado a ele e cumprir sua missão. 

 

Sua Santidade (aba) disse que, ao aceitarmos o Messias Prometido (as) e nos esforçarmos para 

cumprir sua missão, não apenas oramos por nós mesmos, mas nos esforçamos para divulgar a 

mensagem do Santo Profeta (sa) por todo o mundo; e nos esforçamos para ajudar as pessoas a 

perceber que somente esta é a fé que pode estabelecer uma verdadeira conexão entre o homem e 

Deus e esta é a fé que afirma que, devido ao amor do Santo Profeta (sa), Deus responde às súplicas 

de seus seguidores. Só se pode rezar verdadeira e sinceramente quando se sabe o que se está 

dizendo. Simplesmente proferir palavras não pode ter o mesmo impacto sobre o coração. E se o 

coração não for impactado, então o fervor necessário não pode surgir. Assim, é necessário 

conhecer o significado por trás das palavras que se está dizendo. Há muitos que repetem as palavras 

do durood (oração para enviar saudações ao Santo Profeta), mas não sabem o que isso significa. 

 

Sua Santidade (aba) disse que quando dizemos: "Ó Allah, abençoa Muhammad (sa)" significa que 

Deus pode conceder tudo o que é bom ao Santo Profeta (sa). Não sabemos a extensão do bem que 

Deus pode conceder; assim, deixamos a Deus conceder todo o bem que está em Seu infinito 

conhecimento, ao Santo Profeta (sa). Então, quando rezamos "Ó Allah, prospera Muhammad (sa)", 

estamos orando para que Deus aumente aquelas bênçãos que Ele concedeu ao Santo Profeta (sa), 
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como foi previamente rezado. Isto também se aplicaria às orações feitas pelo Santo Profeta (sa) 

por seu povo. Assim, também podemos nos beneficiar desta oração. 

 

Sua Santidade (aba) disse que o próprio Deus, Todo-Poderoso, ordenou aos crentes que enviassem 

saudações ao Santo Profeta (sa). É dito no Sagrado Alcorão: 

 

"Allah e Seus anjos enviam bênçãos sobre o profeta. Ó vós que credes, também vós deveis invocar 

bênçãos sobre ele e saudá-lo com a saudação da paz". (33:57) 

 

Sua Santidade (aba) recitou então o durood sharif: 

"Ó Allah! Abençoa Muhammad e o povo de Muhammad, como abençoaste Abraão e o povo de 

Abraão; Tu és de fato o Louvado, o Glorioso! Ó Allah, Prospera Muhammad e o povo de 

Muhammad, como Tu fizeste prosperar Abraão e o povo de Abraão; Tu és de fato o Louvado, o 

Glorioso! 

 

Sua Santidade (aba) disse que a segunda coisa para a qual ele deseja chamar a atenção é a busca 

do perdão, especificamente através da seguinte oração: 

"Busco o perdão de Allah, meu Senhor, por todos os meus pecados, e me recorro a Ele". 

 

Buscar o perdão através dessa oração também nos permite cumprir os mandamentos de Deus. Não 

devemos fazê-la somente depois de cometer um pecado, porém continuamente, para que possamos 

também ser salvos do potencial de cometer falhas futuras e assim possamos alcançar a proximidade 

com Deus. Satanás está sempre pronto para atacar: Deus afirma que, para sermos salvos de tais 

ataques, devemos constantemente fazer uso dessa oração. 

 

Sua Santidade (aba) disse que esta é uma pergunta que muitos jovens fazem hoje em dia, sobre 

quão vasto é realmente o perdão de Deus e se eles podem ser perdoados. É um fato conhecido que 

Deus se volta com misericórdia para aqueles que se voltam para Ele. O Santo Profeta (sa) disse 

que quem caminha na direção de Deus, Deus corre na direção deles. Assim, o mês do Ramadã é a 

principal oportunidade para voltar-se para Deus e buscar o perdão e o arrependimento. 

 

Sua Santidade (aba) disse que em nossas orações durante o Ramadã, devemos rezar para sermos 

salvos do mal dos oponentes. Devemos rezar por aqueles que estão passando por dificuldades, para 

que lhes seja concedida facilidade. Sua Santidade (aba) rezou para que possamos nos tornar 

aqueles que sinceramente enviam saudações ao Santo Profeta (sa) e verdadeiramente buscam o 

perdão. 


