
Uma Breve Introdução ao Califa 

 

Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, é o quinto Califa da Comunidade Muçulmana 

Ahmadia, um ramo pacífico do Islã. Eleito para esta posição vitalícia em 22 de abril de 2003, ele é o 

chefe espiritual e administrativo mundial de uma organização religiosa internacional com dezenas 

de milhões de membros espalhados por mais de 200 países. 

Sua Santidade é a principal figura do mundo islâmico que promove a harmonia inter-religiosa 

e a paz no mundo. Através de seus sermões, palestras, livros e reuniões pessoais, Sua Santidade tem 

defendido continuamente a adoração de Deus e o serviço à humanidade. Ele também defende 

continuamente o estabelecimento dos direitos humanos universais, uma sociedade justa e a 

separação da religião e do Estado.  

Desde que foi eleito Califa, Sua Santidade liderou uma campanha mundial para transmitir a 

mensagem pacífica do Islã através de todas as formas de mídia impressa e digital. Sob a sua 

liderança, os ramos nacionais da Comunidade Muçulmana Ahmadia lançaram campanhas que 

refletem os verdadeiros e pacíficos ensinamentos do Islã. 

 

 

║ Discurso no Congresso dos EUA (Colina do Capitólio) ║ 



 

║ Discurso na Sede Militar da Alemanhã ║ 

 
 Os membros da Comunidade Muçulmana Ahmadia de todo o mundo estão envolvidos em 
esforços de base para distribuir milhões de folhetos de paz para muçulmanos e não-muçulmanos, 
organizar simpósios inter-religiosos e de paz e realizar exposições do Alcorão Sagrado para 
apresentar a sua mensagem verdadeira e nobre. Estas campanhas têm recebido cobertura 
mediática mundial e demonstram que o Islã defende a paz, a lealdade ao país de residência e o 
serviço à humanidade.  

 

 

║ Discurso no Parlamento Europeu ║ 



Em 2004, Sua Santidade lançou o Simpósio Nacional da Paz, em que convidados de todos os 

setores da vida se reúnem para trocar ideias sobre a promoção da paz e da harmonia. Todos os anos, 

o simpósio atrai muitos ministros, parlamentares, políticos, líderes religiosos e outros dignitários. 

Em 2009, Sua Santidade também lançou o “Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace”: 

um prêmio de paz internacional para indivíduos ou organizações que demonstraram um 

compromisso e serviço extraordinário à causa da paz e do humanitarismo.  

 

 Em 27 de junho de 2012, Hazrat Mirza Masroor Ahmad foi recebido no Capitólio, em 

Washington DC, onde fez um discurso de abertura intitulado “O Caminho para a Paz: Relações Justas 

entre as Nações”, para um público de mais de 30 membros do Congresso dos Estados Unidos da 

América. Em conjunto com este evento histórico, uma resolução bipartidária foi introduzida na 

Câmara dos Representantes em homenagem à visita de Sua Santidade.  

 

 

║ Discurso no Parlamento do Reino Unido ║ 

 

 

 

║ Discurso no Parlamento da Nova Zelândia ║ 



 

 

║ Discurso no Parlamento do Canadá ║ 

 

Em 4 de dezembro de 2012, Sua Santidade pronunciou um histórico discurso de abertura no 

Parlamento Europeu em Bruxelas para um público lotado de mais de 350 convidados representando 

30 países, incluindo o Presidente do Parlamento Europeu. Durante o seu discurso, Sua Santidade 

pediu à União Europeia que preservasse a sua unidade e apelasse à igualdade e à justiça nas relações 

internacionais.  

 

 Sua Santidade também fez discursos em vários outros Parlamentos, incluindo Reino Unido, 

Nova Zelândia, Holanda, Canadá. Em cada evento, Sua Santidade liderou o apelo pela paz no mundo 

e delineou a sua visão de relações inter-religiosas e internacionais baseadas nos ensinamentos do 

Islã. 

 



 

║ Recepção do Califa no Japão ║ 

 

 

║ Recepção do Califa na Singapura ║ 

 

Durante os seus discursos e nas entrevistas com os meios de comunicação, Sua Santidade 
aborda questões contemporâneas como a crise dos refugiados na Europa, a ascensão do 
extremismo e da radicalização e as crescentes tensões entre as nações.  

 

Em 11 de fevereiro de 2014, Sua Santidade pronunciou o discurso principal na “Conferência 
das Religiões Mundiais” realizada no Guildhall, em Londres. Durante o seu discurso, Sua Santidade 
delineou o compromisso do Islã em promover o entendimento mútuo, a tolerância e o respeito com 
base nos ensinamentos do Sagrado Alcorão e na vida do Santo Profeta Muhammad (que a paz esteja 
com ele).  

 

Em 2015 e 2016, seus discursos nos parlamentos da Nova Zelândia e do Canadá tiveram 

relevante importância na delineação do caminho para paz nas circunstâncias atuais do mundo. 

 



 

║ Discurso na Reunião Anual da Comunidade Ahmadia da Alemanhã ║ 

 

║ Discurso na Reunião Anual da Comunidade Ahmadia do Reino Unido ║ 

 

║ Discurso na Reunião Anual da Comunidade Ahmadia da Índia ║ 



 

║Discurso na Conferência Internacional da Humanity First – órgão de Ajuda Humanitária da Comunidade 

Ahmadia em ação em dezenas de países do mundo ║ 

 

 

 Desde a sua eleição como califa, Sua Santidade inaugurou dezenas de mesquitas em todo o 

mundo, incluindo a Mesquita Baitul Futuh em Londres, que é a maior mesquita da Europa Ocidental.  

 

 Mais recentemente, em novembro de 2015, Sua Santidade inaugurou a Mesquita Baitul Ahad 

no Japão, que é a primeira Mesquita da Comunidade Ahmadia no Nordeste Asiático. Em fevereiro 

de 2016, Sua Santidade inaugurou a Mesquita Baitul Ikram em Leicester, Reino Unido e, em maio de 

2016, Sua Santidade inaugurou a Mesquita Mahmood em Malmo, na Suécia.  

 

 Sua Santidade pediu repetidamente que as mesquitas fossem abertas e transparentes e 

acolhessem, também, membros da comunidade não-muçulmana. Esta é uma característica chave e 

distintiva das mesquitas da Comunidade Ahmadia em todo o mundo. 

 
 Sua Santidade viajou globalmente para promover e facilitar o serviço à humanidade. Ele 
reúne-se, regularmente, com presidentes, primeiros-ministros, outros chefes de Estado, 
parlamentares e embaixadores do Estado de diferentes países em busca dessa finalidade. 

 
 Sua Santidade tem o interesse particular em aliviar o sofrimento das nações em 
desenvolvimento, ajudando a melhorar a sua agricultura e facilitar o acesso a alimentos, água limpa 
e eletricidade. Ele supervisiona o trabalho da Associação Internacional de Arquitetos e Engenheiros 
Ahmadis (IAAAE), uma organização com vários projetos humanitários e de desenvolvimento em 
áreas remotas do mundo. O escopo e o conhecimento desta organização cresceram rapidamente 
sob a sua liderança. Da mesma forma, Sua Santidade apoia o trabalho da “Humanity First”, uma 
organização internacional sem fins lucrativos de ajuda humanitária criada pela Comunidade 
Muçulmana Ahmadia, além de outras organizações desse tipo. 

 



 

Sob a liderança de Sua Santidade, a comunidade muçulmana Ahmadia construiu uma série 

de escolas e hospitais que oferecem instalações de alta qualidade em partes remotas do mundo. 

Através de vários esquemas da comunidade muçulmana Ahmadia, Sua Santidade tem financiado a 

educação de inúmeros estudantes desfavorecidos em todo o mundo, independentemente de sua 

denominação religiosa. 

 

 

║ Encontro com Stephen Harpen – Ex Primeiro Ministro do Canadá ║ 

 

 

║ Encontro com Justin Trudeau – Atual Primeiro Ministro do Canadá ║ 



 

 

 

║ Encontro com Thereza May – Atual Primeira Ministra do Reino Unido ║ 

 

 

║ Encontros com Wim van Eekelen – Ministro da Defesa da Holanda – (à esquerda) e Naheed Nenshi – 

Prefeito de Calgary – (à direita) ║ 

 



 

║ Encontros com Swen Gerich – Prefeito de Wiesbaden – (à esquerda) e Boris Johnson – Prefeito de 

Londres – (à direita) ║ 

 

 

║ Encontros com Tuheitia Paki – Rei Maori, Nova Zelândia – (à esquerda) e Reis Africanos (à direita) ║ 

 

 

║ Encontros com Eric Garcetti – Prefeito de Los Angeles – (à esquerda) e Elene Sopoaga – Primeiro 

Ministro de Tuvalu – (à direita) ║ 

 



 

║ Encontros com Joyce Kikafunda – Alto Comissionário de Uganda – (à esquerda) e Daniel Ohene 

Agyekum – Embaixador de Gana – (à direita) ║ 

 

 

║ Sindhutai Sapkal recebendo o “Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace” de 2015 do Califa 
por seus esforços e seu imenso trabalho em prol dos órfãos e necessitados (à esquerda) e criança 

participando de cerimônia educativa com o Califa (à direita) ║ 

 
 
 
 
 

 


