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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria destacando fatos da 

vida de Hazrat Umar (ra). 

 

Ele (aba) comentou que Hazrat Umar (ra) era um grande opositor do Islã antes de sua aceitação.  

Ao ouvir o fato de Hazrat Umar (ra) ter aceitado o Islã, os Mecanos ficaram furiosos e cercaram a 

sua casa. Mas, um dos principais chefes de Meca declarou que Hazrat Umar (ra) estava sob a sua 

proteção. Assim, Hazrat Umar (ra) foi temporariamente salvo de suas ameaças. Entretanto, alguns 

dias depois, Hazrat Umar (ra) foi até o referido chefe e disse que ele não precisava mais de sua 

proteção e passou a andar pelas ruas de Meca sem medo. 

 

O Messias Prometido (as) disse que Hazrat Umar (ra) havia feito um pacto com Abu Jahl para 

matar o Santo Profeta (sa) e disse que o procuraria na esperança de encontrá-lo sozinho. No 

entanto, uma mudança magnífica ocorreu em seu interior e a mesma pessoa que era um inimigo 

severo do Santo Profeta (sa) e do Islã veio a se tornar um grande seguidor e acabou, inclusive, 

dando a sua vida pelo bem do Islã. Um Companheiro (ra) do Santo Profeta (sa) relatou que os 

muçulmanos não tinham conseguido rezar na Kaaba até Hazrat Umar (ra) aceitar o Islã. Em outra 

narração, um Companheiro (ra) relatou que, após a aceitação do Islã por Hazrat Umar (ra), os 

muçulmanos ganharam grande respeito na sociedade.  
 

Sua Santidade (aba) disse que, um dia, Hazrat Abdullah (ra) veio até o Santo Profeta (sa) e o 

informou a respeito de um sonho seu em que ele ouviu a recitação de algumas palavras para a 

chamada para a oração (adhan). O Santo Profeta (sa) gostou das palavras e instruiu ele a ir até 

Hazrat Bilal (ra) e dizer-lhe para recitar o Adhan. Quando Hazrat Umar (ra) ouviu estas palavras, 

ele veio até o Santo Profeta (sa) e disse que ele também havia ouvido essas mesmas palavras em 

um sonho.  

 

Sua Santidade (aba) disse que continuaria destacando fatos da vida de Hazrat Umar (ra) em outro 

sermão. 

 

Sua Santidade (aba) disse que, no sermão anterior, ele chamou a atenção de todos para recitarem 

Durood (enviar saudações e bênçãos ao Santo Profeta [as]) e istighfar (buscar o perdão de Deus). 

Ele (aba) enfocou que estas orações não se limitam apenas para serem feitas no Ramadã, mas 

devem continuar a serem recitadas mesmo depois desse mês. 

 

Sua Santidade (aba) disse que, nos dias de hoje, o materialismo exagerado atrelado a globalização 

plena faz nossos filhos ficarem mais vulneráveis a forças malignas e devemos rezar mais do que 

nunca. Devemos estabelecer um forte vínculo com nossos filhos e também educá-los a respeito de 

Deus e da fé e capacitá-los a alcançarem uma fé completa. Devemos vinculá-los à fé a ponto de 

nenhuma de suas ações ou mesmo pensamentos ir contra a vontade e o prazer de Deus. Esta é a 

melhor maneira de salvar as nossas gerações futuras. Entretanto, isto só pode acontecer quando 

nós mesmos alcançarmos uma fé completa. Isso só será possível quando estabelecermos uma forte 

conexão com Deus e formos exemplares em nossa adoração como um verdadeiro crente deve ser. 

Devemos entender a verdadeira razão pela qual aceitamos o Messias Prometido (as). 

 

Sua Santidade (aba) disse que devemos rogar a misericórdia de Deus para o mundo, que está sendo 

vítima da pandemia mortal do coronavírus. Também devemos rezar pelo Ummah (nação) 

07 de maio de 2021 
 

Mesquita Mubarak, Islamabad, UK 

 



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

 

2 
Associação Ahmadia do Islã no Brasil 

muçulmano, que está se levando à ruína por não aceitar o Imã reformador desta época. Devemos 

rezar também pelo mundo em geral para que todos sejam guiados e salvos do castigo de Deus. 

 

Sua Santidade (aba) disse que devemos recitar as seguintes orações regularemente: 

 

Ó meu Senhor! Tudo é dedicado ao Seu serviço! Portanto, Ó meu Senhor, Proteja-me, Ajuda-me 

e Tende piedade de mim".  

 

'Ó Allah! Nós Te fazemos de escudo contra o inimigo e buscamos a Tua proteção contra os seus 

maus desígnios". 


