
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, na Comunidade, o dia 20 de 

fevereiro comemora a promessa feita ao Messias Prometido (as) em relação ao Filho Prometido. 

Sua Santidade (aba) disse que no sermão de hoje, ele se concentraria em um aspecto dessa profecia, 

que era que "ele estaria cheio de conhecimento secular e espiritual". 

Huzoor (aba) disse que quanto à educação formal de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad 

(ra), filho do Messias Prometido (as), que depois foi eleito como segundo Califa da Comunidade, 

ela não foi muito extensa, pois ele só estudou até o nível primário. No entanto, suas obras 

acadêmicas são tais que uma série de sermões seria necessária para cobri-las até certo grau. 

Huzoor (aba) disse que ele pegou exemplos de vários discursos, escritos e obras de Hazrat Musleh 

Maud (o Filho Prometido) desde a época de sua juventude, na qual ele começou a mostrar 

capacidades acadêmicas extraordinárias. 

Por exemplo, com apenas 17 anos, ele fez um discurso sobre a "Unicidade de Deus". Foi um 

discurso extraordinário muito apreciado pelo Primeiro Califa (ra). De fato, o Primeiro Califa (ra) 

disse que ele tinha apresentado novos pontos que nunca haviam sido ouvidos antes. 

Em  março de 1907, quando tinha apenas 18 anos, Ele escreveu um tratado sobre o tema do "Amor 

a Deus". Sua Santidade (aba) disse que isso mostra que Deus, Todo-Poderoso, havia incutido esta 

consciência nele desde muito jovem. Ele comparou os vários conceitos de Deus através de várias 

religiões e, ao fazer isso, mostrou que o Deus apresentado por outras religiões era incompleto, 

enquanto a visão de Deus apresentada pelo Islã é a única que é completa e abrangente, permitindo 

amar verdadeiramente a Deus.  

Em março de 1921, Ele fez um discurso sobre o tema "A Necessidade da Religião". Ele abordou 

alguns tópicos, como o fato de que alguns dizem que não há mais necessidade da religião; a questão 

de haverem pessoas em outras religiões que também dizem fazer profecias; e a alegação de que o 

sucesso do Messias Prometido (as) não é indicativo de sua verdade, pois outros, como Lenin (então 

líder da URSS) também foram bem sucedidos.  

Ele respondeu a todos os pontos com grande proficiência afirmando que a necessidade da religião 

é baseada na existência de Deus e em como Ele fala com as pessoas, afirmando ainda que nesta 

época ninguém teve mais conversas com Deus do que o Messias Prometido (as). Ele disse que em 

termos de outros receberem revelação, aquelas afirmações feitas por eles são feitas unicamente 

com base em seu conhecimento e têm um aspecto de conjectura neles. Finalmente, quanto ao 

sucesso do Messias Prometido (as), ele disse que o Messias Prometido (as) havia sido predito de 

seu sucesso antes mesmo de acontecer.  

Depois Huzoor (aba) fez uma introdução de vários livros e discursos que ele fez na sua juventude. 

Huzoor (aba) disse que Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) escreveu um livro 

entitulado "Ahmadia, ou seja, o verdadeiro Islã". Um resumo deste livro foi lido na Conferência 

de Wembley, Londres em 1924. Este livro apresentou ideias tão grandes, que até mesmo os padres 

cristãos atestaram o fato de que este livro apresentava tais pontos que nunca haviam sido ouvidos 

antes. Neste livro, ele declarou e esclareceu que a Ahmadia e o verdadeiro Islã são um só. Ele 
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esclareceu a concepção errônea de que os muçulmanos devem abandonar todos os meios 

mundanos. 

Ele disse que os verdadeiros muçulmanos devem usar todos os meios disponíveis para eles, e 

depois de gastar suas habilidades dadas por Deus, eles devem deixar o resto para Deus, Todo-

Poderoso. Ele provou ainda que os ensinamentos do Islã à respeito do estabelecimento de uma 

moral elevada são inigualáveis por qualquer outro ensinamento. Ele também mencionou como as 

pessoas deveriam interagir umas com as outras em uma sociedade e também explicou como as 

tensões globais entre países deveriam ser resolvidas apresentando ensinamentos do Sagrado 

Alcorão. No final do livro ele convidou o mundo a aceitar a Ahmadia. 

Huzoor (aba) disse que estes exemplos eram apenas um pequeno resumo das obras realizadas 

durante a juventude por Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra). Embora ele não tivesse 

nenhuma educação formal, em conformidade com a promessa divina ele estava repleto de 

conhecimento secular e espiritual. Sua Santidade (aba) disse que as coisas  mencionadas não 

cobrem nem um centésimo do que Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) fez e realizou. 

Sua Santidade (aba) rezou para que Allah pudesse continuar a elevar seu lugar no paraíso. 

No final Huzoor (aba) fez novamente um apelo para orações pelos ahmadis residentes no 

Paquistão. Ele rezou para que Allah possa rapidamente desmascarar os planos de todos os 

oponentes. Ameen.  


