
ْحٰمِن الرَّ ِحْیم  َو َعٰلی َعْبِدِه اْلَمِسْیحِ اْلَمْوُعْود     ۔     نَْحَمُده َو نَُصلِّْی َعٰلی َرُسْوِلِہ اْلَکِرْیم     ۔      بِْسِم ِهللا الرَّ  

DECLARAÇÃO PARA BAI’AT (INICIAÇÃO) 

Número de Registro --------------- 

Hadhrat Khalifatul Masih V (atba) 
Assalamo Alaikum wa Rahmat-ullahe wa Barakatohu 

 
Submeto-me à seguinte declaração devidamente preenchida e assinada para Iniciação. 
 
Solicito a minha aceitação na Comunidade Ahmadia Muçulmana e que ore por mim. 
 

دا َعْبُده َوَرُسْولُہاَْشَھُد اَْن الَّ اِ ٰلہَ   هللاُ َوْحَده َال َشِرْیَک لَہ َواَْشَھُد اَنَّ ُمَحمَّ اِالَّ  
دا َعْبُده َوَرُسْولُہ هللاُ َوْحَده َال َشِرْیَک لَہ َواَْشَھُد اَنَّ ُمَحمَّ  اَْشَھُد اَْن الَّ اِ ٰلہَ اِالَّ

 
Eu dou testemunho de que somente Allah deve ser adorado. Ele é Único e não tem sócio e dou 
testemunho de que Muhammad é o Seu servo e mensageiro. 
Eu dou testemunho de que somente Allah deve ser adorado. Ele é Único e não tem sócio e dou 
testemunho de que Muhammad é o Seu servo e mensageiro. 
 
Pela presente, comprometo-me a entrar nesse momento na Comunidade Ahmadia Muçulmana pela 
mão de Masroor. Tenho firme fé que Hadhrat Muhammadsaw, mensageiro de Allah (que a paz e as 
bênçãos de Allah estejam com ele), é Khataman Nabiyyeen, o selo de todos os profetas. E também creio 
que Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (que a paz esteja com ele) é o mesmo Imam Mahdi e Messias 
Prometido cujo advento foi profetizado por Hadhrat Muhammadsaw, mensageiro de Allah (que a paz e as 
bênçãos de Allah estejam com ele). 
Eu prometo que esforçar-me-ei sempre em seguir as dez condições para Bai´at (Iniciação) prescritas 
pelo Messias Prometidoas (que a paz esteja com ele) e que darei preferência a minha fé sobre todas as 
coisas mundanas. Serei sempre fiel à Instituição de Khilafat (posição de sucessor) na Comunidade 
Ahmadia e obedecerei ao senhor como Khilafatul Massih (Sucessor do Messias Prometido) em todos os 
apelos bons que o senhor requiser de mim. Insha’Allah (se Deus quiser).  

 
اَْستَْغِفُرهللاَ َربِّْی ِمْن ُکّلِ ذَْنٍب َواَتُْوُب اِلَْیہِ  ۔  اَْستَْغِفُرهللاَ َربِّْی ِمْن ُکّلِ ذَْنٍب َواَتُْوُب اِلَْیہ۔   ُکّلِ ذَْنٍب َواَتُْوُب اِلَْیہاَْستَْغِفُرهللاَ َربِّْی ِمْن   

 
Eu peço perdão a Allah, meu Senhor, por todos os meus pecados, voltando-me para Ele. 
Eu peço perdão a Allah, meu Senhor, por todos os meus pecados, voltando-me para Ele. 
Eu peço perdão a Allah, meu Senhor, por todos os meus pecados, voltando-me para Ele. 

 
ِفْرِلْی ذُنُْوبِْی فَِانَّہ َال یَْغِفُرالذُنُْوَب اِّال اَْنتَ َرّبِ اِنِّی َظلَْمُت نَْفِسْی َواْعتََرْفُت بِذَْنبِْی فَا غْ   

 
Ó meu Senhor, meu Allah, eu fiz errada a minha alma e confesso todos os meus pecados; peço-lhe para 

perdoar os meus pecados, pois somente Tu podes perdoá-los. Amém. 
 
NOME : .........................................................................  NOME DE CONJUGUE/PAI .............................................................. 
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Assinatura da Testemunha                                                   Assinatura do Presidente 


