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Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) disse que continuaria a mencionar incidentes 
da vida de Hazrat Ali (ra). 

Huzoor (aba) relatou um incidente no qual Hazrat Hussain (ra) perguntou a seu pai Hazrat Ali (ra) 
se ele o amava, ao que Hazrat Ali (ra) respondeu que sim. Hazrat Hussain (ra) perguntou então 
se Hazrat Ali (ra) amava a Deus, ao que ele também respondeu que sim. Hazrat Hussain (ra) 
perguntou se isso não seria considerado Shirk (associando parceiros com Deus)? Hazrat Ali (ra) 
respondeu que isso não é Shirk, pois entre o amor por Deus e o amor por seu filho, ele escolheria 
o amor de Deus.  

Huzoor (aba) relatou um que uma vez Hazrat Ali (ra) andou por um mercado e aconselhava a 
todos aqueles que encontrava a falar sempre a verdade, a ser justo, equitativo e a conduzir os 
negócios com total transparência e honestidade. 

Huzoor (aba) relatou um incidente em que Hazrat Ali (ra) chamou um de seus trabalhadores, mas 
ele não respondeu. Ele chamou algumas vezes, mas não ouviu nenhuma resposta. Mais tarde, 
ele o viu passando e perguntou por que ele não havia respondido aos chamados. Ele replicou 
dizendo que sabia que Hazrat Ali (ra) era gentil e que não o puniria, pelo contrário, preferiria 
demonstrar gentileza e compaixão, fato do qual ele desejava se aproveitar. Hazrat Ali (ra) gostou 
dessa resposta e o libertou.  

Huzoor (aba) disse que quando o Imperador romano viu a discórdia entre Hazrat Ali (ra) e Amir 
Muawiah, ele a viu como uma oportunidade de atacar os muçulmanos. Quando Hazrat Muawiah 
(ra) soube das intenções do Imperador romano, ele escreveu uma carta para ele avisando que 
embora houvesse alguma discórdia entre ele e Hazrat Ali (ra), se o Imperador decidisse atacar os 
muçulmanos, então ele seria a primeira pessoa lutar em defesa junto com o exército de Hazrat 
Ali (ra). 

Huzoor (aba) citou o Messias Prometido (as), que disse a respeito de Hazrat Ali (ra) que ele era 
justo, puro e daqueles que são mais estimados por Allah. Ele era um leão de Deus e era muito 
generoso. Ele era extremamente corajoso em batalhas. Ele também era muito hábil na fala e suas 
palavras penetravam nos corações. Seu conhecimento era tão grande que ninguém jamais 
poderia competir com ele. 

Huzoor (aba) disse que após a oração de sexta-feira, ele estaria lançando um novo canal de 
televisão da comunidade, “MTA Gana”.  

MTA Gana será um novo canal de televisão nacional, transmitido 24 horas em plataforma digital 
em Gana. O canal estará disponível do mesmo modo que os outros canais principais de Gana e 
será acessível a milhões de casas dentro do país, cobrindo todas as regiões do país, do Sul ao 
Norte. 

Huzoor (aba) disse que os adversários da Comunidade tentam impedir nosso progresso, mas 
Deus, Todo-Poderoso, continua abrindo novos caminhos para nós. 
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Huzoor (aba) fez novamente um apelo por orações pelos Ahmadis no Paquistão e na Argélia que 
foram presos sob falsas acusações. Huzoor (aba) também solicitou orações pelo estado geral das 
coisas no Paquistão, para que Allah permita aos oponentes enxergar a verdade, porém se eles 
não estiverem destinados a tal, então que os Ahmadis possam ser livres de seu domínio. (Ameen) 


