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Nos últimos 20 anos, milhões de crentes no Messias, Jesus, têm orado 
pelos muçulmanos durante o mês do Ramadã. Jesus ordenou aos 

seus discípulos à pedirem “ao Senhor da colheita para enviar trabal-
hadores aos seus campos”. Deus tem estado visivelmente ativo no mundo 
Muçulmano durante os as últimas duas décadas. Milhões de muçulma-
nos têm descoberto O Vivo Messias. Esforços para levar as Boas Novas 
para os muçulmanos têm-se multiplicado e pessoas que anteriormente 
se identificavam como muçulmanos estão cada vez mais assumindo a 
liderança nestes trabalhos. Convidamos vocês a juntarem-se a nós uma 
vez mais, neste esforço de 30 dias de oração em todo o mundo para ver o 
Reino de Deus vir ao Mundo Muçulmano. Nada é muito difícil para Deus. 
Nós realmente acreditamos nEle?

Este chamado de oração pelos muçulmanos originou-se  durante 
uma  reunião de vários líderes cristãos no Oriente Médio em 1992. Alguns 
crentes envolvidos em um movimento internacional sentiram fortemente 
o desejo da parte de Deus em mobilizar o maior número possível de cris-
tãos para orar pelo Mundo Muçulmano. Um movimento de oração foi 
planejado para coincidir com o mês Islâmico do Ramadã, que segue o 
calendário lunar (20 de julho à 18 de agosto em 2012). Pretendia -se 
que os  “30 Dias” deveriam acontecer durante o mês do Ramadã por dois 
motivos: (1) como um meio para os cristãos  se identificarem com os 
muçulmanos durante um período fixo do ano e (2) invocar a intervenção 
soberana de Deus na vida dos muçulmanos durante uma época do ano, 

quando são particularmente religiosos. Por favor, perceba que orar durante o mês 
do Ramadã, não significa que nós nos conformamos com as práticas muçulmanas 
de jejum e oração. Como crentes em Jesus, nos diferenciamos nas ideias, teologia 
e práticas islâmicas em diversas áreas. No entanto, o movimento de “30 Dias” en-
fatiza o amor de Deus pelos muçulmanos. Encorajamos todos os crentes no Mes-
sias para cultivar um espírito de humildade, respeito, amor e serviço para com os 
muçulmanos.

                      Os Editores

Sem fé é impossível 
agradar a Deus. 
Estamos dispostos 
a crer em Deus 
para trazer a 
salvação ao mundo 
muçulmano??

Milhões de 
muçulmanos em 

todo o mundo 
têm vindo a crer 
no Messias vivo 
nos últimos 30 

anos.

Abaixo: Uma multidão se reúne  30 minutos  antes das 
orações de sexta-feira na segunda maior cidade do Irã, 

Isfahan (população de 3,5 milhões)).
Introdução

Veja mais em“Compreendendo o Islã”  nas págs 8–9.  
Veja nosso site:  www.30-dias.org
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Mais de 4.000 anos atrás, Deus falou a Abraão e seus 
descendentes. Estas promessas são as premissas da 

ação de Deus na Terra hoje: “E em tua descendência serão 
benditas todas as nações da terra; porquanto obedeceste 
à minha voz (Gênesis 22:18).

Deus falou com Isaque: “E multiplicarei a tua de-
scendência como as estrelas dos céus, e darei à tua 
descendência todas estas terras; e por meio dela serão 
benditas todas as nações da terra” (Gênesis 26:4).

Deus falou com Jacó (Israel): “ E a tua descendência 
será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, 
e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua de-
scendência serão benditas todas as famílias da terra “ 
(Gênesis 28:14).

“Cristo nos resgatou da maldição da lei a fim de que 
o Messias, Jesus, a bênção de Abraão, chegasse aos 
gentios, para que pudéssemos receber a promessa do 
Espírito mediante a fé ... Essas promessas foram feitas 
a Abraão e à sua descendência “(Gálatas 3:13-14 e 16). 
“E, se sois do Messias, então sois descendência de 
Abraão, e herdeiros conforme a promessa” (Gálatas 3:29).

Os muçulmanos afirmam universalmente Abraão, 
Isaque, Jacó e Ismael como figuras principais na sua re-
ligião. No entanto, poucos muçulmanos sabem muito so-
bre qualquer um desses homens. O Alcorão e as tradições 
relativas  a Maomé contêm pouca informação sobre as 

promessas de Deus para estes patriarcas ou informações 
sobre suas vidas. A maioria dos muçulmanos não tem 
ideia que as antigas promessas nesta página têm o seu 
real cumprimento no Messias:  Jesus.

Muitos de nós, enquanto cristãos, esquecemos a visão 
de Deus sobre a bênção para todas as famílias da Terra. 
Nós nos deixamos ser dominados pelo medo e às vezes 
pelo preconceito com relação aos muçulmanos. Para 
superar isso, devemos nos arrepender do nosso medo 
e pedir a Deus mais uma vez para aumentar nossa fé, 
afirmando assim a bondade de Deus para com os povos 
deste mundo. Devemos nos arrepender de nossa apatia 
e pedir a Deus por esperança, a Sua esperança para o 
mundo muçulmano. Devemos nos arrepender da nossa 
falta de amor e pedir a Deus por Seu amor, para que pos-
samos participar no multiétnico e multicultural  Reino de 
Justiça que Jesus prometeu (Mateus 6:10 e 2 Pedro 3:13).

 “Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça 
resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça 
na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua 
salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os 
povos todos” (Salmos 67:1-3).

“Eu multiplicarei 
a tua 
descendência 
como as estrelas 
do céu ... E 
em ti, todas 
as famílias 
da terra serão 
abençoadas.”

Acreditando nas promessas antigas de Deus
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Desafiando os seguidores do Messias para amar os 
muçulmanos como Ele os ama 

Relações cristãs com muçulmanos têm sido frequentemente caracterizadas por conflito, medo 
e falta de amor.  Isto é o oposto de como Jesus ensinou o seu povo a viver. Enquanto seus 
seguidores, nós temos a promessa de um amor que lança fora todo medo. Nós recebemos o 
mandamento de amar nossos vizinhos e até os nossos inimigos. A Campanha do Amor Radical 
encoraja seguidores de Jesus imitá-lo e obedecê-lo, fazendo o seguinte compromisso:

Eu me arrependo de qualquer sentimento de ódio aos muçulmanos e buscar o amor. 
Eu vou orar pelos muçulmanos, para que Deus os abençoe e para que eles experimentem a Sua 
paz.  
Eu farei ao menos um ato de bondade com um muçulmano no próximo ano. 
Eu respeitosamente compartilharei as boas novas sobre Cristo. 
Eu não espalharei estereótipos negativos sobre muçulmanos, mas sim preencherei minhas 
palavras com graça. 
Eu vencerei esta causa, munido somente com amor, verdade e boas ações. 

Seja radical como Jesus. Vença esta causa e mude o mundo.
Eu assino o compromisso:___________________________________

Além disso, assine o compromisso on-line em www.radicallovenow.com e mobilize 10 amigos 
a fazerem o mesmo. Traduções estão disponíveis em vários idiomas on-line em: Indonésio | 
Francês | Coreano | Árabe | Português. Veja também: www.facebook.com/radicallovenow

Jesus andou entre nós, cheio de graça e verdade.

 
Estou seguindo o seu exemplo?

Ando com ele agora?

Sou cheio de graça e verdade?

Estou permanecendo na videira?

Fotos: Acima: O Mar da Galileia e o Beit Shean Valley, onde 
Jesus andou em obediência ao Pai. Esquerda: Nazaré atual.

Fruit of 
spirit 
graphic

Mas o fruto do Espírito 
é: o amor, a alegria, a 
paz, a longanimidade, 
a benignidade, a 
bondade, a fidelidade, 
a mansidão, o domínio 
próprio; contra estas 
coisas não há lei 
(Gálatas 5:22-23).

Ele andou entre nós...
Ele ainda anda entre nós.
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Nas próximas semanas, você pode orar e jejuar de várias formas. 
Alguns dias, cinco minutos pode ser tudo o que Deus irá pedir 

de você como participação desse esforço de oração. No entanto, os 
participantes, por vezes, são guiados a orar por períodos mais lon-
gos. Pessoas poderiam usar este livreto durante o seu tempo pes-
soal com Deus. Da mesma forma, os grupos poderiam usá-lo em 
orações especiais nos cultos religiosos durante o mês do Ramadã. 
Muitos grupos organizam reuniões especiais de oração durante a 
“Noite do Poder”, que é um tempo especial de oração muçulmana 
(veja o dia 26 deste folheto). Nós incentivamos você a encontrar 
formas criativas para envolver as pessoas, o maior número possível, 
neste foco de oração. Jesus deu promessas especiais de bênção 
para os cristãos que oram e concordam em grupo (Mateus 18:20). 
Por favor, tente usar as Escrituras tanto quanto possível nas orações. 
Nós incluímos várias referências bíblicas em todo o folheto. Seria 
bom meditar sobre esses textos e falá-los em oração. Proclamá-los 
diante de Deus, pedir Lhe para inspirar você. 

Isto irá construir a sua fé e Deus pode dar-lhe no-
vas perspectivas de oração baseadas em Sua Palavra. 
Você pode organizar alguns encontros semanais, ou de duas vezes 
por semana, ao longo deste período de 30 dias com sua igreja, 
grupos de jovens, grupos de estudo, ou grupos de crianças. Junte 
outros com você em uma refeição especial com o tema da oração 
daquele dia. Você pode até mesmo pesquisar uma determinada 
cultura, incluindo alimentos, roupas e música. Em grupos, é provei-
toso se o líder e o grupo concentram suas orações em uma área 
de assunto por vez, em vez de constantes mudanças de foco. Cada 
pessoa deve esperar antes de passar para um tópico diferente, per-
mitindo que cada um faça suas orações em cima do assunto atual 
(I Coríntios 14:40). Deus é criativo, e nos fez à Sua imagem, por isso 
podemos esperar ideias criativas e orações enquanto o buscamos. 
(Romanos 8:26).

Como devemos usar este livreto? 

Ore com fé em Deus, aquele que 
guarda as promessas. 

Ramadã 1433

As datas do Ramadã são estabelecidas de 
acordo com o calendário lunar Islâmico 

de 354 dias. Começando 11 dias mais cedo 
a cada ano, leva cerca de 33 anos para este 
calendário percorrer todas as estações. Em 
2012, o Ramadã será de 20 de Julho a 18 de 
Agosto; embora isso possa variar de país para 
país. O período de jejum começa e termina 
com a observação da lua crescente. Para mais 
informações consulte o web site Islâmico: 
www.moonsighting.com. Devido à natureza 
mutável do ano islâmico, o livreto de 2012 
é na realidade a nossa 21 ª edição. Houve 
21 anos lunares islâmicos desde o início de 
“30 Dias” em março de 1993 (ano 1433 do 
calendário lunar islâmico).
Nota: A lua não é objeto de culto na religião 
islâmica.
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car os muçulmanos. Mas como nós iremos agir de agora em diante como cristãos? Se 
nós somos críticos do Islã e dos muçulmanos, precisamos nos lembrar que somos como 
eles, seres humanos. Possivelmente há muitos aspectos de nossas vidas, valores, ideias 
e pensamentos que outros criticariam. Críticas às vezes podem ajudar, mas também 
podem refletir uma falta de amor. Se não estamos amando, precisamos nos arrepender.  
Vamos ser honestos com Deus. Deus ama as pessoas de todas as etnias e grupos cul-
turais. E Ele pretende que todos estejam atrás de seu trono um dia: “Porque foste 
morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e 
nação”(Apocalipse 5:9). Que Deus possa alinhar nossas atitudes com os seus valores. 
A luz afugenta as trevas. Uma única partícula pode iluminar uma grande sala. E se várias 
velas são acesas, uma sala torna-se ainda mais brilhante. A escuridão e as trevas não 
podem ter êxito contra a luz. Basta ligar um interruptor para inundar uma sala com a luz. 
Estamos prontos para manter a luz ligada?

A fé pode substituir o medo. Mesmo um pouco de fé pode mover montanhas. Deixe a 
fé surgir em nossos corações. Deus pode mudar o mundo muçulmano, milhões de pes-
soas podem ainda vir a conhecer o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. Acredite! 

From Fear to Faith                                

Crentes de todo o mundo, agora temos uma es-
colha: vamos acreditar em Deus ou ser dominados 

pelo medo? Vamos agir com fé ou reagir com medo? 
Militantes islâmicos têm intimidado muitos. Um te-
mor apreensivo do Islã chegou ao coração dos crentes 
e não crentes. Não há negação das minorias que os 
muçulmanos fundamentalistas suicidas e guer-
reiros conseguiram propagar o pânico. Os próprios 
muçulmanos tornaram-se temerosos, muitos deles 
tendo de conviver com a possibilidade da morte. O 
medo e o preconceito levaram a muitos simples-
mente a não gostar de qualquer coisa relacionada 
ao Islã, e alguns de nós pode achar que é fácil criti-

Oração e ideias práticas:

July 20th  / Day 1

Orar com fé, 
esperança e 

amor nos dá 
vitória sobre o 

medo.

  Encoraje a si mesmo através da leitura do depoimento da próxima página. Saiba que 
Deus está trabalhando no mundo muçulmano. Ele alcança até atrás dos véus.

  Ore por você mesmo. Você tem medo do Islã? Você tem medo dos muçulmanos? Vamos 
deixar que o medo nos domine? Você é crítico? Sujeite-se a Deus. Deixe o amor dEle 
encher seu coração. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em Sua luz.

   Ore por sua família e igreja de forma semelhante.

20-JULHO / DIA 01

Do Medo à Fé
Andando com Jesus, vencendo o mal com o bem
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Ao começarmos este tempo de oração, leia e medite sobre esse poema escrito por uma mulher saudi-
ta que acredita no Messias. Todos nós podemos nos perguntar se nosso próprio relacionamento com 
Deus tem a profundidade e beleza que lemos neste texto. Estou conhecendo Jesus dessa maneira? 

Contemplei a sua luz de longe 
por detrás das montanhas, por trás do horizonte. 
Ele surgiu como a luz radiante da manhã cheia de alegria. 
Ele surgiu dentro da minha alma tão cheia de escuridão, 
a minha alma perdida e confusa, minha alma que não sabia o significado de 
descanso. 
No entanto, ele me visitou como a brisa suave. 
Como a fragrância que é emanada pelas colinas. Ele me visitou... 
Ele habitou as profundezas do meu coração e se estabeleceu lá dentro. 
Ele encheu a minha alma com pureza, com a vida. 
Ele é Jesus, o terno e compassivo Jesus,  
a minha fonte de alegria Jesus, a âncora da minha alma. 
Eu o adorava desde a primeira vez que o  conheci, e me derreti num amor 
apaixonado por ele. 
E como poderia ser de outro modo? Porque ele me amou desde a antiguidade.

Um Poema da Arábia Saudita 
 “Ele habitou o fundo do meu coração” 

Como em quase todos os países do mundo, o Marrocos tem dificuldades 
em relação ao sexo e casamento. Contudo, as “pequenas domésticas” do 

Marrocos têm uma situação especialmente difícil.

A maioria das mães solteiras de Marrocos é formada por mulheres po-
bres, analfabetas, do interior que começaram a trabalhar como emprega-
das domésticas, ou “pequenas domésticas”, tão jovens com sete anos de 
idade. Entregues à escravidão pelas suas famílias por causa da necessi-
dade financeira, as meninas passam horas cozinhando e limpando para o 
bem-estar dos marroquinos. Seus pais tomam o pouco dinheiro que elas 
recebem. Depois de anos assim, muitas meninas aceitam fazer sexo com 
qualquer homem que lhes seja bom e lhes prometa casamento. Inúmeras 
outras são estupradas (sendo a “propriedade” do homem da casa). Aquelas 
que engravidam acabam muitas vezes  na rua, ou acontece coisa pior. Cerca 
de metade das mulheres que engravidam fora do casamento foi prometida 
em casamento. Outras grandes razões para a gravidez indesejada é a pros-
tituição (14%), bem como estupro e incesto (7%).

Uma mulher deve ser virgem quando se casa, e precisa ter um “certifi-
cado” de virgindade. Não ser virgem traz vergonha para a família. Uma vez 
que o sexo extraconjugal é o último tabu cultural, mães solteiras são rejei-
tadas, perseguidas e até ameaçadas de morte por suas próprias famílias. Os 
chamados “crimes de honra” são ilegais e raros em Marrocos, mas ocorrem, 
geralmente em áreas rurais. Em Marrocos, é incomum para uma jovem viv-
er por conta própria, e é difícil para ela encontrar um emprego para prover 
para ela e para seu bebê. Algumas optam pela prostituição e cerca de 40% 
das mães solteiras abandonam seus bebês em qualquer lugar que puder-
em, mesmo em latas de lixo, para evitar a rejeição social. De acordo com 
uma mulher, “Se eu tivesse que abandonar o meu filho, eu viveria como um 

21-JULHO  / DIA 02

Mães solteiras
Mulheres marroquinas têm desafios especiais 
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A Alsácia tem o terceiro maior percentual de imigrantes concentrados na França, embora não 
em termos de população absoluta. Além disso, um bom número de imigrantes tornaram-se 

cidadãos franceses, e muitos deles muçulmanos. Estima-se que 120 mil muçulmanos vivem na 
área da Alsácia, que, ao leste, faz fronteira com a Alemanha. As maiores comunidades muçul-
manas são encontradas em Mulhouse e Estrasburgo. Em Mulhouse, uma em cada quatro pes-
soas é de origem islâmica. Um em cada cinco imigrantes são turcos. A comunidade muçulmana 
na Alsácia é bem organizada. Suas mesquitas anteriormente improvisadas estão dando lugar a 
centros islâmicos bem construídos. Um número significativo de fundamentalistas está exercendo 
o seu impacto sobre a comunidade muçulmana.

Apesar da forte presença de muçulmanos na região, poucas agências missionárias estão 
presentes. No entanto, há uma presença significativa de crentes na região. Através de seus teste-
munhos inúmeros muçulmanos chegaram à fé no Messias. Alguns são encontrados em “grupos 
Oásis”, que usam expressões culturalmente adaptadas da fé cristã.

Um testemunho de Alsácia: Eu vim de uma modesta família de muçulmanos de origem arge-
lina. Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia pela primeira vez em meu país de origem. Fiquei es-
pecialmente tocado por João 3:16, onde eu descobri que Deus é amor. Durante os meus estudos 
na França, eu conheci um crente de origem marroquina que me trouxe a um grupo Oásis. Os 
testemunhos dados por membros do grupo me inspiraram a me arrepender e a me aproximar 
de Deus. Fui batizado e comecei a viver uma nova vida junto a uma congregação local. Deus me 
leva, mesmo através de uma circunstância difícil, para uma vida maior com o Messias.”

Ideias para oração:

zumbi: Viva, mas morta por den-
tro”. Uma mãe solteira pode ser 
perseguida por adultério ou for-
nicação e ser condenada à prisão 
por até seis meses (embora essa 
punição não seja muitas vezes 
aplicada). Algumas mães deixam 
o hospital logo após o parto, sem 
obterem a devida assistência 
médica por medo de serem pro-
cessadas.

Alguns cristãos no Marrocos 
cuidam das mães solteiras, aju-
dando-as a manter seus bebês 
e encontrar empregos para elas.

Ideias para oração:
  Ore por um conceito renovado de paternidade em toda a Terra: que os pais 
passem a valorizar suas filhas mais do que a honra da família.

   Ore pelo trabalho com as mães solteiras: por coragem para se defenderem contra 
as acusações e incompreensões da sociedade em geral.

   Ore pelas mães: que elas saibam que existe um Deus de amor que vai estender 
o perdão para elas e cuidar delas, que elas conheçam a Ele como o “protetor das 
viúvas e órfãos” (Sl 68:5).

22-JULHO  / DIA 03

Muçulmanos na Alsácia, França

   Ore por portas abertas na comunidade muçulmana e um testemunho cristão bem 
adaptado.

   Ore pelos esforços dinâmicos entre os jovens nos diversos centros urbanos.

  Cerca de 30 mil turcos estão na Alsácia. Eles raramente são tocados pelo Evangelho.
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Ninguém pode compreender plenamente o Islã sem saber 
algo sobre a vida de Maomé. Todos os muçulmanos 

veneram-no como o último e maior profeta. No Islã, Maomé 
é considerado o exemplo ideal. Maomé não é de modo algum 
considerado divino, nem é adorado, mas ele é o modelo para 
todos os muçulmanos a respeito de como devem proceder. 
Nenhumas das imagens de Maomé são permitidas a fim de 
evitar idolatria.

Compreendendo o Islã:

    O início da vida de Maomé: O Profeta do Islã nasceu em 570 
D.C. em Meca, atual cidade da Arábia Saudita. Ele era um membro do 
clã Hashim da poderosa tribo Quraysh. Durante grande parte da vida 
de Maomé, ídolos pagãos abundavam na Arábia. Estima-se que 360 
deuses e deusas eram adorados pelos árabes em Meca, que era um im-
portante centro de idolatria na região. Historiadores muçulmanos es-
peculam que, mesmo como um menino, Maomé detestava a adoração 
de ídolos e viveu uma vida moralmente pura.

Revelações iniciais:  De acordo com os muçulmanos, com a 
idade de 40 anos, no ano 610, Maomé começou a receber revelações 
e instruções que ele acreditava que eram do arcanjo Gabriel (Gibrail 
* em árabe). Estas “revelações” formam a base do Alcorão. Maomé 
proclamou que suas revelações eram a mensagem final e superior 
do Supremo Deus - apesar de que no início, até Maomé duvidou que 
ele fosse um profeta. Ele proibiu a adoração de ídolos, e estabeleceu 
a ordem civil e religiosa em Medina e, eventualmente, Meca. Maomé 
morreu em 632 D.C. em Medina, na Arábia Saudita.

Relações com os judeus e cristãos:  Durante sua vida, Maomé 
conheceu muitas pessoas que eram cristãs nominais. Ele também 
aprendeu muitas ideias e costumes religiosos dos clãs judeus que 
viviam na região de Meca e Medina. A alegação de Maomé para ser 
profeta não foi aceita pelos judeus, levando a um sério conflito. No 
entanto, as ideias, práticas e história judaicas e cristãs são comuns no 
Alcorão, embora sejam muitas vezes distorcidas.
*Nota: Os muçulmanos referem-se a “Jibrail” como o “espírito santo”.

A vida de Maomé

A Caaba, em Meca, na Arábia Saudita. 
Muçulmanos praticantes em todo o mundo 

orientam-se em direção a este edifício 
enquanto oram.
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A história islâmica de Deus e o Homem

Acima: O Alcorão 
Este livro é quase do 

tamanho do Novo 
Testamento. A palavra 

Alá é indicada no 
vermelho. O árabe é 

lido da direita para a 
esquerda.

A seguir temos uma explicação ampla da história de Deus e do homem, 
como é entendida por muitos muçulmanos. Isto vem de histórias do 

Alcorão e dos Hadiths –  tradições sobre a vida de Maomé, que prescreve 
para muitos muçulmanos como eles devem viver, coletadas cerca de 250 
anos após sua morte –, e podem haver variações entre as diferentes comu-
nidades muçulmanas.

Os Primeiros Tempos:
O Deus Criador fez tudo o que existe, incluindo Adão e Eva (chamada Hawa). 
Deus colocou este primeiro casal em um paraíso celestial, mas eles pecaram 
e foram atirados para a terra. Adão e Eva, então, viveram na região de Meca, 
na Arábia Saudita, onde construíram a primeira casa de Deus, a “Caaba”, em 
Meca, e praticaram uma forma primitiva do Islã. Depois do dilúvio de Noé 
(Nuh), a Caaba foi reconstruída por Abraão e Ismael.  

Os Profetas Antigos:
A tradição islâmica e o Alcorão mencionam vários profetas que pregavam 
um tipo mais antigo da lei religiosa islâmica. No entanto, a história geral 
é vaga e não está bem enraizada na história. Aqui estão os nomes de al-
guns profetas reconhecidos pelo Islã: Adão, Noé (Nuh), Abraão (Ibrahim), 
Ló, Isaque (Ishaaq), Ismael, Jacó (Yaqub), Jó (Ayub), José (Yusuf), Moisés 
(Musa), Samuel (Shammil), David (Daoud), Salomão (Sulaiman), Eliseu 
(Elyas), Jonas (Yunus), Hud, Salih, Daniel, João (Yahya), Jesus (Isa) e outros.

Jesus (Isa) à partir de uma perspectiva islãmica:
O Messias, Jesus (conhecido como Isa no Islã), nasceu miraculosamente 
por intermédio de Maria (Miriam). Jesus (Isa), o bom profeta, pregou uma 
versão anterior do Islã para os judeus. Ele então subiu ao céu sem morrer ou 

ressuscitar dos mortos. Judas, seu discípulo, morreu na cruz como um traidor 
no lugar de Jesus. Deus transformou o rosto de Judas para se parecer com Je-
sus, mas Jesus não sofreu.

A vida de Maomé AD 570-632:
A vida e a carreira profética de Maomé ocorreram principalmente em Meca 
e Medina na Arábia Saudita. (Veja a página anterior para mais informações). 
Século 7 depois de Cristo se apresentar:
O Islã foi espalhado pelo mundo através do comércio, da pregação, e da 
Jihad. A lei islâmica, o exemplo de Maomé, a tradição e jurisprudên-
cia islâmica têm ditado o comportamento e valores muçulmanos. 
Uma visão islâmica do Futuro:
Jesus (Isa) vai voltar e vai trabalhar para estabelecer o Islã em todo o mundo. 
Uma espécie de Anti-Cristo (Al-Dajjal) será superada por Isa e Al-Mahdi 
(outro líder político religioso islâmico muito aguardado), estabelecendo 
o Islã no mundo inteiro. Jesus vai se casar, ter filhos, morrer e ser enter-
rado em Medina, na Arábia Saudita. Mais tarde, haverá uma ressurreição dos 
mortos, o Juízo Final, e as recompensas e punições do paraíso e do inferno. 

Notas: Deus (Alá) no Islã é uma unidade total (não há Trindade). Os árabes 
cristãos usam a palavra Alá para se referir ao Deus da Bíblia. No entanto, as 
ideias islâmicas e cristãs de Deus diferem significativamente. Enquanto os 
muçulmanos reconhecem Jesus como Messias (Al-Masih) e reconhecerm 
Seu nascimento milagroso, não reconhecem a Sua divindade. A maioria dos 
muçulmanos não entende o termo “Messias”, e geralmente não sabem que o 
Messias é realmente o Rei ungido de Deus.
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Todo dia eu acordo ao lado do homem que 
me casei. Ele é um muçulmano e eu sou 

uma seguidora de Jesus. Quando decidimos 
nos casar, nenhum de nós estava praticando 
a nossa respectiva fé, por isso foi uma decisão 
fácil. Na verdade, a nossa fé parecia bastante 
semelhante em muitos aspectos, e meu 
marido convenceu-me de que ela era de fato 
muito similar.

Mesmo consciente de que eu havia me 
casado com um muçulmano, a sua decisão de 
renovar as suas atividades islâmicas religio-
sas (apenas um ano depois) veio como uma 
surpresa enorme para mim. Isto perturbou 
totalmente o equilíbrio em nosso casamento, 
porque cada um de nós tinha sido apenas 
nominalmente religioso. Junto com a raiva 
por ele mudar, eu também senti um ressenti-
mento crescente em relação à sua religião que 
eu percebia como se estivesse roubando meu 
marido amoroso e carinhoso e substituindo-o 
por alguém que estava tão concentrado em re-
gras, regulamentos e rituais cruéis. Nosso rela-
cionamento romântico deu uma séria guinada 
para pior.

Ironicamente, foi o seu fervor súbito, que 
me levou de volta às minhas raízes - ao meu 

relacionamento com Jesus. Eu tinha vindo de 
uma família cristã, cresci frequentando a Es-
cola Dominical, acampamento bíblico, e até 
Colégio Bíblico. Eu era uma líder e um exemplo 
na minha igreja. Qual era o meu problema? Em 
uma palavra curta... orgulho. Eu nunca pensei 
que pudesse acontecer comigo. Eu era firme-
mente contra se casar com um não crente, mas 
em algumas circunstâncias, somos capazes de 
fazer qualquer coisa.

Ultimamente, tenho lutado com a forma 
como vou reagir quando meu marido quiser 
que a nossa filha reze do modo islâmico. Isso 
provavelmente não vai acontecer por um tem-
po, mas eu temo a perspectiva disto. Eu não 
quero que minha filha diga que Maomé é um 
profeta ou que negue a divindade de Jesus. Eu 
continuo orando para que meu marido venha 
a conhecer o Messias antes disto se tornar um 
problema.

Eu encontrei os seguintes versos para ajudar 
(1 Pedro 3:1-2). Deus é fiel. Pode haver cen-
tenas de milhares de homens e mulheres 
ao redor do mundo que estão enfrentando 
situações semelhantes em seu casamento / 
família. Nada é simples para eles.

23-JULHO  / DIA 04

Eu me casei com um Muçulmano

    Ore pelas pessoas que você conheça ou aquelas em sua cidade, região ou país, que estão 
em circunstâncias semelhantes à descrita aqui. 

    Pessoas em tais situações precisam estar bem ligadas ao corpo da igreja em que são 
compreendidas e apoiadas.

   Ore pela unidade, sabedoria e discernimento sobre questões de educação infantil.

   Um conhecimento profundo do amor de Deus é necessário para os crentes casados com 
não crentes. Seguidores de Jesus precisam de coragem para confiar em Deus pela salvação 
de seus cônjuges.

   Ore contra o medo em relação ao futuro. A incerteza sobre o futuro pode ser assustadora, 
especialmente quando se casou com um muçulmano. Ore por  fé e  confiança.. 

No entanto, embora soubesse que havia me casado com um muçulmano ... 

Ideias para oração:

Em algumas culturas islâmicas, mulheres que 
estão se casando fazem decorações de henna 
para se embelezarem mas também para lhes 
dar boa sorte.
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Os acontecimentos de Janeiro de 2011 marcaram uma data 
importante para a história do Egito. Através de um levante 

pacífico, o povo forçou o presidente Mubarak, que governou 
por 30 anos, a renunciar. “Levante sua cabeça, você é um egíp-
cio!” Este foi o slogan da multidão aplaudindo na Praça Tahrir , 
no Cairo, depois desta vitória. Se esse evento realmente vai fi-
car na história como uma verdadeira revolução ainda veremos. 
Os desafios do país com seus quase 85 milhões de pessoas são 
enormes. Mais de 50% dos egípcios estão abaixo da idade de 
25 anos, todos querem ter um lugar para aprender, estudar e 
trabalhar. O crescimento da população continua a ser elevada 
a uma taxa de 1,3% ao ano. Inflações graves varrem o país e os 
salários ficam atrás   do aumento dos preços. A taxa de desem-
prego é de cerca de 15%. Mais da metade de todos os egípcios 
são analfabetos.

O país foi influenciado pela fé cristã desde o primeiro século 
D.C. No entanto, a partir do século sétimo, o Islã se tornou 
a força mais influente. Os cristãos são cerca de oito milhões 
de pessoas. Os crentes do Egito constituem a maior minoria 
cristã no Oriente Médio. E, em muitas áreas da vida pública e 
política, eles estão sendo discriminados. Nos escritórios gov-
ernamentais, instituições acadêmicas e militares, os cristãos 
raramente ocupam cargos de chefia. No mercado de trabalho, 
as pessoas da religião da maioria são geralmente preferidas. 
Atividades de igrejas estão restritas à propriedade de terrenos 

e edifícios de propriedade da igreja. As autorizações para o 
registro de reparação, e construção de novas igrejas são difí-
ceis de obter. A islamização crescente da sociedade dá muita 
base para a preocupação entre os cristãos. Em geral, os cristãos 
reagem a esses desafios das seguintes maneiras:

Conversões:  Entre 10.000 - 20.000 cristãos nominais, conver-
tem-se ao islamismo anualmente - a maioria devido a proble-
mas econômicos ou matrimoniais.

Emigração: Muitos cristãos não veem qualquer futuro para 
seus filhos, e emigram para o Ocidente. Isto leva a um sério 
enfraquecimento das congregações locais.

Isolamento: Os cristãos tendem a se retirar da sociedade 
egípcia, mantendo contato apenas com os outros cristãos. Se 
possível, evitam qualquer contato com os muçulmanos.

Evangelismo: MMais e mais cristãos egípcios e congregações 
percebem a sua responsabilidade pela a maioria da população 
ao seu redor. Centenas de trabalhadores foram treinados em 
ministérios interculturais entre os não cristãos, dentro e fora do 
Egito. Alguns estão trabalhando nos países vizinhos.. 

24-JULHO / DIA 05

“Levante sua cabeça, você é um egípcio!”
A “Primavera Árabe” continua ...

   Agradeça a Deus pela televisão cristã por satélite que 
tem sido um grande incentivo para os crentes no Egito. 
Ore para que o ensino e trabalho evangelístico através 
da rádio, internet e televisão por satélite deem frutos.

   Agradeça a Deus pelas reuniões de oração, grandes 
e pequenas que são realizadas anualmente no Egito. 
Ore para que as congregações entendam e ajam em 
sua responsabilidade de treinar e enviar trabalhadores 
para a colheita. Os cristãos precisam estar dispostos a 
serem enviados para o ministério entre as pessoas de fé 
islâmica, tanto dentro como fora do país (Atos 9:10-17)

   Orem para que cristãos participem baseados de forma 
útil e bíblica na vida social e política (lembre-se dos 
exemplos de José e Daniel).

Ideias para oração:
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O  Islã chegou ao subcontinente indiano cer-
ca de 150 anos após a morte de Maomé 

na Arábia, em 632 D.C., através de exércitos 
islâmicos, assim como os comerciantes e de-
votos Sufi. Reinos muçulmanos governaram 
grande parte do subcontinente por 700 anos, 
até o domínio britânico e a independência. 
Hoje, existem mais de 145 milhões de muçul-
manos na Índia.

Os Ansari são um dos maiores grupos de 
povos não alcançados do mundo, com uma 
população total de cerca de 16 milhões de 
pessoas. Eles também são um dos maiores 

grupos muçulmanos na Índia (cerca de 10 
milhões). A maioria Ansari vive no norte do 
estado indiano de Uttar Pradesh e falam o 
Urdu, mas outros idiomas falados incluem 
Bhojpuri, Bengali, Telugu, e Guzerate.

Os Ansari são quase 100% muçulmanos 
sunitas, e praticam uma forma sincrética do 
Islã conhecida como Islã popular. Eles fre-
quentemente vão a um “mazar”, o túmulo 
de um muçulmano santo, a quem eles 
acreditam que possa mediar entre o homem 
e Alá. Muitos Ansari também usam amule-
tos feitos de versículos do Alcorão enrolados 
em um pano e amarrados no pescoço ou na 
cintura. Esses amuletos são supostamente 
para afastar maus espíritos e maldições. 
  Tradicionalmente, os Ansari são trabal-
hadores da indústria têxtil e tecelões de saris 
de seda. No entanto, a necessidade econômica 
exigiu que muitos Ansari diversificassem o 
artesanato, tal como artesanato em latão e 
madeira, enquanto outros deixaram o comé-
rcio artesanal e tornaram-se agricultores ou 
donos de pequenos negócios. Tecelões tra-
balham para e sob o comando de agentes, em 
sua maioria, hindus e comerciantes que lhes 
dão os avanços e suprimentos. Eles se esfor-
çam por mais de 12 horas por dia, os salários 

Ideias para oração:

25-JULHO  / DIA 06

O povo Ansari da Índia
Artesãos que precisam conhecer o Criador

   Ore por mais trabalhadores e, 
especialmente, para que os indianos 
alcancem os seus vizinhos muçulmanos 
com o amor de Deus.

    Ore por justiça dentro da indústria da 
seda, por oportunidades de geração de 
renda, e um livramento da pobreza para 
os Ansari endividados.

   Ore por oportunidades educacionais, 
especialmente para as meninas.

    Ore por libertação de espíritos malignos e 
enganos (Mt 8:16, 10:1, At 16:16-18).

   Ore por revelações de Jesus, aquele que 
irá libertá-los!

são baixos, e as famílias estão geralmente em 
dívidas. As crianças muitas vezes aprendem 
tecelagem em detrimento da educação, e a 
taxa de alfabetização, especialmente entre as 
mulheres, é assustadoramente baixa.

Suicídios, mortes por fome e propagação 
de doenças crônicas são comuns entre os 
tecelões. Alguns dos riscos para a saúde in-
cluem más condições de trabalho (falta de 
saneamento, água e ar fresco), piora da visão, 
doenças dos pulmões e pele. Juntamente 
com esses riscos relacionados ao trabalho 
estão os problemas relacionados à falta de hi-
giene e saneamento. Cerca de 80% de todos 
os problemas de saúde e um terço das mortes 
na Índia são atribuíveis a doenças transmiti-
das pela água..

Satanás tem tentado destruir as famílias 
Ansari por meio da rejeição, pobreza, injustiça 
e morte, mas Deus está buscando resgatar os 
Ansari para seu completo potencial. Existem 
alguns esforços isolados para alcançar os An-

sari, e nos últimos dois anos, mais de 80 bolsas 
de estudo foram iniciadas entre os muçulma-
nos Ansari, mas ainda há muito a ser feito. 
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Hoje na Índia, perdidas entre o mosaico de diferentes culturas 
e comunidades, estão dezenas de milhares de descendentes 

de africanos conhecidos como Siddis. Tendo vivido na Índia por 
gerações, a maioria deles não tem consciência de sua própria 
história..  

Muitos anos atrás, muito antes dos escravos africanos serem 
trazidos para a América, Brasil e Caribe, os Siddis foram vendidos 
como soldados escravos para estados principescos indianos. Um 
grande número veio ou foi trazido de diferentes partes da África 
para servir nos exércitos muçulmanos dos nababos e sultões - de 
quem adotaram sua fé muçulmana. Sendo indianos de origem 
africana, os Siddis são marginalizados  social e economicamente. 
Estão presos entre duas sociedades, e não conseguem assimilar a 
sociedade indiana, ou  manter a originalidade de sua cultura af-
ricana. Enquanto eles falam na maior parte o guzerate e o hindi, 
suas canções têm um toque de suaíli. De fato, sua música, canto 
e dança são as únicas ligações com sua história africana.

A maioria dos Siddis vive no estado ocidental de Gujarat. A 
aldeia de Jambur, localizada nas profundezas da floresta de Gir, 
é um dos dois assentamentos exclusivamente Siddi. É profun-
damente pobre. De acordo com uma lenda comumente aceita, 
o fundador desta localidade Siddi veio da Nigéria via Sudão em 
seu Hajj em Meca. Esse líder era um rico comerciante de nome 
Bawa / Baba Ghor que primeiro se estabeleceu nas montanhas 
Rajpipla antes de chegar ao Jambur.

Os adultos são tipicamente trabalhadores diários, envolvidos 
em “bicos” organizados. Eles saem de manhã  cedo para trabal-

har nos campos, florestas, ou nas estradas para ganhar 50-60 
rupias (cerca de USD$ 1,50) por dia. As crianças muitas vezes são 
deixadas à própria sorte, os pais muitas vezes desconhecem suas 
atividades. Poucos Siddis terminam a escola primária e menos 
ainda vão para o ensino médio. As mulheres são especialmente 
marginalizadas, e não têm nenhum conhecimento do mundo 
exterior.

Algumas das questões sociais dos Siddis incluem o alcoolis-
mo (homens gastam uma quantidade maior de seus pequenos 
ganhos para comprar licor local, privando suas famílias); taxas 
de abandono escolar; famílias desestruturadas; falta de higiene 
e assistência médica; pobreza e impotência. A falta de educação 
e a consequente escravidão em empregos braçais os rebaixam 
para abaixo das camadas ditas sociais.

Os Siddis são na maioria muçulmanos sunitas, mas também 
têm ligações com um líder Sufi, Baba. Eles provavelmente rece-
beriam a mensagem de Jesus como Boas Novas, mas por causa 
de seu isolamento, poucos transportadores do Evangelho têm 
chegado até eles.

   Ore por uma revelação do amor de Deus no Messias.

    Ore por amor e unidade familiar, especialmente pelas 
crianças negligenciadas.

    Ore por libertação da dependência/alcoolismo.

    Uma liderança forte é necessária: apesar da presença de 
um chefe de aldeia, há uma necessidade de novos líderes 
se levantarem para ajudar as posições políticas e sociais 
do Siddis.

    Que Deus envie pessoas especificamente para 
alcançar os Siddis com o Evangelho, saúde, educação, 
desenvolvimento agrícola, etc.

26-JULHO  / DIA  07

Os Siddis de Gujarat, Índia
População: 20.000 a 65.000 (estimativas variam muito) 

Ideias para oração:

A Índia tem uma das maiores concentrações mundiais de 
muçulmanos não evangelizados. Há possivelmente 150 
milhões de muçulmanos na Índia. A maioria vive na vasta 
planície do Ganges. A Índia tem mais muçulmanos do que 
todos os seguintes países juntos: Iêmen, Iraque, Jordânia, 
Barein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, 
Omã, Kuwait, Egito. Mas Deus ama a todos.

Planície do Ganges

Gujarat
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Testemunho de um iraniano

Lausanne, Suíça, 
população de 125 mil 
habitantes, às margens 
do Lago de Genebra 
(abaixo) é quase uma 
sonolenta aldeia em 
comparação com Teerã, 
Irã (acima) com sua 
população de cerca de 
9.1 milhões

Eu venho de uma família muçulmana iraniana. 
Sempre pratiquei as cinco orações diárias e o je-

jum do Ramadã. Aos 20 anos, eu vim para a Suíça. 
Eu nunca tinha visto uma Bíblia, nem fui capaz de 
encontrar um cristão em minha terra natal. Em Laus-
anne, na Suíça, eu conheci vários cristãos iranianos 
que fugiram da perseguição no Irã. Através deles, eu 
fui capaz de conhecer outros crentes e participar de 
alguns cultos da igreja. Comecei a ler a Bíblia na lín-
gua persa, que alguém tinha dado a mim. Descobri 
muitas coisas novas que eu nunca tinha ouvido falar. 
Fiquei especialmente tocado pela hospitalidade 
destes novos amigos. No início, eu mantive distân-
cia, porque eu tinha sido ensinado a não confiar em 
“infiéis”.

     No entanto, conforme passei mais tempo com as 

pessoas que seguem Jesus, descobri mais sobre as 
Boas Novas encontradas na Bíblia. Fiquei especial-
mente tocado que Deus se revelou como alguém 
que está perto, vivo, e desejando relacionar-se pes-
soalmente conosco. Até aquele momento Alá era tão 
alto, era inacessível.. 

Eu tinha aprendido no Islã que Jesus foi um 
grande profeta, mas que Maomé foi o último profeta, 
e que o Alcorão substituiu todos os outros escritos. 
No entanto, obedecer aos mandamentos do Islã não 
me deu a paz que tanto desejava. Lutei por algum 
tempo, e tinha decidido não ir à mesquita e nem à 
igreja. Em vez disso, fui a boates e bebi álcool. No 
entanto, fiquei pensando: “Onde está você? Quando 
você vai escolher entre o Islã e o Messias Jesus?”.

Um acidente de trabalho deu-me alguns meses 

de tempo livre para refletir. Meus amigos cristãos 
oravam por mim frequentemente. Certa noite, 
exausto e sozinho, eu orei em voz alta, invocando 
Jesus, “Se Você é realmente o Salvador, aquele que 
nos dá a paz com Deus, então revela Te a mim!” Então 
eu fui dormir. Quando acordei a minha angústia 
tinha ido embora e eu estava em paz! Eu chamei 
meus amigos para contar-lhes a notícia.

Eu continuo descobrindo muitos novos 
aspectos da minha nova vida e o poder de 
Deus para nos transformar. Agora, oro todos 
os dias para ter a capacidade de amar o meu 
próximo e fazer Jesus conhecido a outros.” 
 



15

Nashville, Tennessee, a Capital da Música Country, é o lar 
de 11 mil curdos e 8 mil  somalis e somalis bantos, as-

sim como outros grupos étnicos muçulmanos. A área de 
Nashville tem até 30 mil muçulmanos. Vários anos atrás, um 
pastor local em Nashville sentiu-se sobrecarregado. “Tudo 
em torno de nossa cidade eram novos vizinhos muçul-
manos, pessoas de todo o mundo que haviam se mudado 
para Nashville”, ele disse. “Mas quando olhei mais de perto, 
notei que a maioria dos cristãos aqui estava ignorando-os. 
Ou por falta de consciência, medo ou ignorância, os mem-
bros do Corpo de Cristo não estavam fazendo amizades 
com aqueles a quem Deus estava trazendo à nossa porta.” 
Então ele começou a aprender o máximo que podia sobr

e esses muçulmanos, a sua fé, e sua visão de mundo. E, 
sempre que podia, encorajava outros a fazer o mesmo 

teologia e transformando a sua vida (João 4:4-34).

   Ore pelos cristãos em Nashville para serem mais e mais 
motivados a cultivar relacionamentos saudáveis   com 
os muçulmanos. Os seguidores do Islã são pessoas 
com necessidades, problemas, bem como preconceitos 
culturais e religiosos/ bagagem que torna difícil para 
eles entenderem as Boas Novas de Jesus. Imigrantes 
muçulmanos têm muitas vezes dificuldades de adaptação 
à cultura ocidental, individualista ou urbana. Seguidores 
de Jesus podem oferecer amizade real e adequada para os 
muçulmanos divididos entre as culturas

    Peça a Deus para dar aos crentes favor com os 
muçulmanos, em Nashville. Ore para que Ele começe 
movimentos significativos de muçulmanos vindos a Cristo 
dentre os muitos grupos de pessoas na cidade.

   Nashville não é diferente de várias grandes cidades do 
sul dos Estados Unidos. Você também pode orar por 
muçulmanos em Memphis, Atlanta e Louisville.

também. Como ele conheceu pessoas da mesma opinião 
que estavam chegando, ficou claro para ele que não haveria 
verdadeiro sucesso na construção de pontes para o Evangelho 
a menos que Deus estivesse no trabalho. Então ele começou 
a orar. “Depois de um tempo, percebi que Deus estava me 
chamando para chamar os outros para orar. Orar especifica-
mente e regularmente pelos muçulmanos em Nashville, bem 
como em todo o mundo. A mudança espiritual ocorre apenas 
através do poder de Deus. E o poder de Deus é liberado quan-
do o Seu povo ora. “

Assim como Nashville, muitas outras cidades nos Estados 
Unidos tornaram-se o lar de milhares de muçulmanos. Ao 
longo dos anos, Deus tem levantado trabalhadores. Comu-
nicação, conexão, e recursos compartilhados ajudaram as 
pessoas a começar a chegar. As pessoas começaram a rece-
ber os novos imigrantes e, especificamente, a orar por eles. 
Muitas poucas conversões a Cristo foram relatadas, mas os 
números crescentes são agora candidatos curiosos. Vários 
crentes começaram a viver e comunicar a sua fé com ousa-
dia e verbalmente para os muçulmanos, enquanto cultivam 
relações calorosas e de confiança. O preconceito e o medo 
permanecem contra os muçulmanos em Nashville, mesmo 
entre os cristãos, mas para alguns crentes, o chamado de 
Jesus para fazer discípulos superou o medo e o preconceito. 
Jesus rejeitou o preconceito dos judeus contra os samaritanos, 
e estendeu a mão para a mulher samaritana corrigindo sua 

27-JULHO / DIA 08

Nashville, Tennessee, nos EUA
Muçulmanos na Capital da Música Country

Ideias para oração
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28-JULHO / DIA 09

Viúvas Iraquianas
A dor e o sofriemnto de três guerras

O Iraque esteve envolvido em três grandes, dolorosas, 
feias, caras, divisionistas e destrutivas guerras nos últi-

mos 32 anos: 

•	 Guerra do Iraque X Irã 1980-1988 (300 mil mortes 
iraquianas)

•	 A primeira Guerra do Golfo em 1990-1991 (100 mil  
mortes iraquianas)

•	 A Guerra do Iraque de 2003 - Dezembro de 2011. 100 mil  
mortes iraquianas)

Ainda que em dezembro de 2011 tenham encerrado 
a participação estrangeira no Iraque, alguns problemas 
continuam por meio de atividades terroristas. Além das 
guerras, havia também a opressão ditatorial e assassina 
de Saddam, um fracassado levante xiita contra o regime 
em 1991 e repressivas ações nacionalistas anticurdas de 
Saddam  no norte do Iraque. Tudo isso causou dezenas de 
milhares de mortes.

Como resultado, existem aproximadamente 1 milhão 
de viúvas no Iraque (cerca de 9% das mulheres no país). 
Muitas vezes, as jovens mulheres recentemente viúvas, 
com apenas um ou dois filhos, encontram novos maridos. 
Mas para as viúvas mais velhas, com mais filhos, um novo 
casamento é raro e, por vezes, impossível. Vários governos 
estrangeiros ajudaram ativamente as viúvas, enquanto 
suas forças militares estavam no Iraque. Da mesma forma, 
o governo iraquiano também fez esforços significativos 
para ajudar as mulheres, mas a escala do problema é 

Ideias para oração:

    Leia em voz alta os textos do Sl 68:1-6 e Mt 1:27 . 
Proclame a fidelidade de Deus e peça Sua intervenção 
para que as viúvas possam ter o pão de cada dia e as 
necessidades para si e suas famílias. 

    Ore pela salvação eterna para estas mulheres em 
dificuldades, que elas se encontrem com Deus e 
conheçam-no (Jo 17:3).

   Ore por ideias criativas e financiamento abundante 
para as agências iraquianas que lidam com as viúvas 
e os órfãos (Rm13:3-7 Ver). Jesus surpreendeu a todos 
através da alimentação das multidões com cinco pães e 
dois peixes (Veja Lucas 9:13-17). Milagres são possíveis, 
mas uma boa administração dos recursos é necessária. 
Ore por inspiração e coragem para os líderes do governo 
e da comunidade.

esmagadora para as agências governamentais e os seus 
orçamentos.

Pode-se imaginar a angústia das mulheres que perderam 
seus maridos em uma sociedade que restringe o trabalho 
feminino e as atividades sociais. Ter um trabalho com salário 
suficiente para sustentar  uma família está além de sua ca-
pacidade e possibilidade, para muitas. Algumas têm se vol-
tado para a prostituição a curto ou a longo prazo.

© Jayson De Leon CC-BY 
Manama, Barein

Mulheres acima: Depto de Defesa dos EUA
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30-JULHO / DIA 11

O povo Rawther na Índia
Não se sabe da existência crentes entre eles

29-JULHO / DIA 10

Árabes do Bahrein

O Bahrein fica entre o Irã e a Arábia Saudita, e consiste em mais de 30 ilhas no Golfo 
Arábico (também chamado de Golfo Pérsico). Ao contrário de seus vizinhos, as reservas 

de petróleo baremitas estão esgotadas e o país sofre com um desemprego significativo. No 
entanto, o futuro parece esperançoso com o relatório do Banco de Desenvolvimento Bahrein, 
da criação de 20 mil oportunidades de trabalho (dezembro 2011).

A maioria das população baremita fala árabe ou persa, e cada vez mais Inglês, enquanto, os 
baremitas do Golfo Arábico falam árabe do Golfo e Baharna. Ambos são formados por sunitas 
e xiitas, que precisam ouvir como a paz de Deus pode superar suas diferenças significativas.

A abertura do país para expatriados do Ocidente e do Oriente permite que os baremitas 
ouçam novas e diferentes perspectivas de vida. Um possível resultado é refletido na situação 
das mulheres baremitas. As mulheres têm mais oportunidades e privilégios do que a maioria 
das mulheres árabes, inclusive mantendo trabalhos respeitáveis.

Além disso, enquanto o evangelismo aberto não é permitido, os cristãos podem adorar e 
ministrar usando suas Bíblias e a literatura cristã, contanto que eles sejam sensíveis à cultura 
árabe. Profissionais cristãos, trabalhadores e empresários encontram oportunidades de en-
volver os árabes do Golfo em Manama, a capital de Bahrein, e o centro econômico. Além disso, 
o mercado Manama Souq, o coração da cidade, oferece aos crentes oportunidades de conver-
sação, talvez durante o chá com compradores amigáveis..

Ideias para oração:

   Ore para que os crentes usem criativamente as oportunidades existentes, para conhecer e 
construir relacionamentos com os povos do Golfo Árabe.

   Peça a Deus para prover empregos às pessoas que querem ministérios a longo prazo no 
Bahrein

   Ore para que os empresários baremitas, particularmente na crescente economia bancária, 
venham conhecer a Jesus e sejam usados   para os propósitos de Deus.

330 mil pessoas de 820 mil da população de Bahrein

Descendentes de comerciantes de cavalos que vieram do Egito para a Índia, o 
povo Rawther  tem uma população de cerca de 1 milhão. Como um subgrupo de 

muçulmanos Tamil que falam tâmil. Mais de 700 mil Rawther vivem no sudeste do estado 
de Tamil Nadu. A capital e maior cidade, Chennai, atrai visitantes de todo o mundo para 
suas praias de beira-mar. 

Outros 270 mil Rawther vivem no maior estado da Índia: o Rajastão, que fica na fron-
teira oeste com o Paquistão. Essas pessoas fazem parte de uma pequena minoria (8%) dos 
muçulmanos que vivem numa população de maioria hindu. O Rajastão é popular entre os 
turistas que gostam de arte colorida, músicas e danças tradicionais, palácios majestosos, 
fortes e desertos.

Os Rawther são conhecidos por serem empreendedores e por trabalharem em muitas 
ocupações diferentes. Eles dão um grande valor à educação, dando a meninas e meninos a 
mesma oportunidade de aprendizagem.  

Eles ainda não ouviram falar sobre o amor e a verdade de Jesus Cristo, e não existem 
crentes conhecidos entre eles. Os cristãos indianos têm uma oportunidade única de com-
partilhar sobre o Messias com seus vizinhos Rawther e devem ser encorajados a fazê-lo.

   Ore para que Deus se revele aos Rawther, e que se tornem receptivos à verdade e ao 
amor de Jesus Cristo..

   Ore por equipes de trabalhadores comprometidas em responderem ao chamado do 
Senhor para compartilhar sobre o Messias com os Rawther. (“Então eu ouvi a voz 
do Senhor dizendo:” A quem enviarei, e quem irá por nós? “Então eu disse: ‘Eis-me 
aqui Envia-me!’” Isaías 6:8)

   Ore para que Deus levante crentes locais fortes, líderes e igrejas entre estes povos 
não alcançados e não abordados.

Ideias para oração:
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India

PlanícieTibetana

Deserto Taklamakan 

Cazaquistão

Quirguistão

Tadjquiistão

Paquistão

OOeste da China é o lar de pelo menos cinco milhões de muçulmanos, a maioria 
dos quais vivem em torno das margens do vasto deserto de Taklamakan, na 

região Uigur de Xinjiang. Várias vezes nos últimos anos temos incentivado a oração 
para o maior grupo étnico, o povo Uigur, que tem uma população de 11 milhões. A 
lista nesta página indica vários outros grupos étnicos que vivem no oeste da China. 
Estima-se que o número total de crentes entre estes grupos étnicos é inferior a 
mil  pessoas. Nos últimos anos, a imigração maciça de chineses Han (grupo étnico 
majoritário na China) para a área causou alguns atritos e ressentimentos, conforme 
os povos locais buscam proteger sua “pátria” dos forasteiros. Há, possivelmente, 
850 mil cristãos (cerca de 75% em igrejas domésticas) entre a minoria chinesa 
Han (cerca de 7,5 milhões de pessoas). No entanto, eles são em grande parte 
isolados culturalmente, linguisticamente e religiosamente da maioria dos grupos 
muçulmanos.

China

Mongólia

Bangladesh

Vietnã

Camboddja

Tailândia

LaosMyanmar

Coreia

Taiwan

FilipinasCazaque          1,7 milhões

Cazaque, Qinghai 3,4 mil

Quirguis                          218 mil

Salar                          137 mil

Tajik, Sarikoli             40 mil 

Tatar                               7,5 mil

Uigur       10,7 milhões

Ugur, Lop Nur            40 mil 

Uyghur, Taklamakan    300

Uyghur, Yutian          64 mil

Usbeque, Norte   20 mil 

31-JULHO /  DIA 12

Pelo deserto Taklamakan,
15 milhões de muçulmanos e possivelmente 850 mil cristãos 

Ideias para oração:
   Ore para que os crentes chineses da etnia Han sejam motivados a chegar aos 

seus vizinhos muçulmanos de diferentes culturas. Os chineses estão apenas 
agora começando a pensar seriamente sobre divulgação cultural  (Is. 52:10). 

   Ore para que os vários grupos étnicos venham conhecer Jesus! Declare seus 
nomes perante o Senhor pedindo sua intervenção (Salmo 2:8). 

   Ore por transmissões de rádio e outras mídias cristãs que estão abrindo por  
toda província de Xinjiang. Ore por corações abertos para receber a Palavra de 
Deus.

   Ore para que os crentes corajosamente compartilhem com parentes, vizinhos e 
amigos, e para igrejas domésticas multiplicarem-se  nas cidades e regiões do 
país (Atos 16:13-15).
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O distrito Rinkeby em Estocolmo é uma das regiões mais 
multiculturais na Suécia. Lá, cerca de 90% dos habitantes 

têm origem estrangeira. Uma igreja internacional encontra-se 
no salão da comunidade todos os domingos para os cultos 
em sueco, árabe e espanhol. Toda sexta-feira ao meio-dia, a 
mesma sala está repleta de muçulmanos reunidos para oração. 
Rinkeby é às vezes chamada de “Pequeno Mogadíscio”, porque 
muitos somalis vivem lá. Rinkeby é apenas um exemplo das 
muitas regiões semelhantes em cidades maiores da Suécia. Ela 
serve para ilustrar o que muitos chamam de “A Nova Suécia”.

A população sueca mudou radicalmente nos últimos 50-
60 anos por causa da imigração. Quase 20% da população 
da Suécia tem origem estrangeira. Pode-se encontrar pessoas 
de quase todas as nações que vivem neste país escandinavo e 
muitos delas são muçulmanas. Há uma estimativa de 450 mil 
muçulmanos que vivem na Suécia, o que corresponde a cerca 
de 5% da população total. A maioria é de muçulmanos cul-
turais que não praticam o Islã em grande medida. Cerca de 110 
mil muçulmanos, incluindo crianças e adultos são membros 
ou participantes regulares nas atividades islâmicas orientadas 
e encontros. Os maiores grupos étnicos incluem os árabes do 
Oriente Médio, os iranianos, bósnios, turcos e somalis.

Muitos povos não alcançados de países distantes agora 
vivem em bairros suecos. Apenas uma minoria de igrejas 
suecas levantou-se para esta oportunidade de compartilhar o 

   Ore para que os crentes na Suécia façam amizade com 
os muçulmanos imigrantes e compartilhem o amor e a 
palavra de Deus com eles.

   Ore para que os crentes de origem muçulmana 
anunciem o Messias para seus compatriotas..

  Ore para que a nova geração que vive em zonas 
multiculturais encontrem Cristo.

Ideias para oração:

Evangelho, apesar disso, muitos muçulmanos na Suécia desco-
briram Jesus, o Messias, muitas vezes através de testemunhos 
dos novos crentes dentre o seu próprio povo.

Em áreas como Rinkeby, há também muitos jovens que 
procuram entender e descobrir sua própria identidade. Parecem 
excluídos da sociedade sueca, mas ao mesmo tempo não são 
completamente à vontade na cultura de origem dos seus pais. 
Onde eles vão encontrar a sua identidade e seu sentimento 
de pertencimento? Muitos já voltaram-se para as gangues e 
a criminalidade, enquanto outros procuram a sua identidade 
no Islã radical. Enquanto alguns estão bem integrados na so-
ciedade, relativamente alguns jovens nunca descobriram a 
salvação através de Jesus.

O testemunho de Abdullah:

Quando eu tinha 15 anos, meu pai foi morto 
em combate. O líder do clã queria me matar 
também. Minha mãe arranjou para eu fugir para 
a Suécia com a venda de nossa casa. Depois de 
um ano na Suécia, eu recebi uma mensagem que 
minha mãe, meu irmão e irmãs foram mortos. 
Eu estava sozinho. Eu tentei tirar minha própria 
vida, mas não consegui. Eu estava deprimido e 
não conseguia dormir à noite. Um amigo meu me 
falou sobre Jesus. Eu também conheci um pastor 
e frequentei um curso Alpha e reuniões de oração. 
Me sentia tão bem. Depois de alguns meses 
eu aceitei Jesus como meu Messias. Após meu 
batismo a força, confiança e paz do Espírito Santo 
entraram em meu coração. Recebi uma nova 
família através da minha igreja. O texto, “Não 
perturbe o vosso coração; acreditem em Deus, 
crede também em mim” (João 14:1) é uma das 
minhas passagens favoritas da Bíblia.    

Coreia

01-AGOSTO /  DIA 13

Muçulmanos suecos
Mudança demográfica radical
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Como você pode ganhar o amor de Alá, o Todo-
Poderoso? 

A coisa mais importante na vida diária de qualquer 
muçulmano é seguir o Caminho (A Suna) do Profeta - 
PBUH * - em todas as suas ações, atos e palavras, a fim de 
organizar sua vida de acordo com o Caminho do Profeta, de 
manhã até à noite ... Em sua moral, atos, ordens e ações.

Alá, o Todo-Poderoso disse: “Maomé, Diga aos muçul-
manos: ‘Se você deve amar a Alá, então siga-me, e Alá vos 
amará e perdoará as vossas ofensas. E Alá é Perdoador e 
Misericordiosíssimo “(Alcorão Al-Imran: 31).

Al Hassan Al Basri disse, explicando o versículo acima 
mencionado: “O sinal de seu amor a Alá é seguir o Camin-
ho do Profeta ... porque o posto de crente pode ser medido 
pelo grau de seguir o Profeta (saas)” * portanto, quanto 

mais ele seguir a Suna, mais Alá vai dar-lhe uma posição 
elevada..

A Suna diz respeito a toda vida diária dos 
muçulmanos:sua adoração, comida, bebida forma de lidar 
com pessoas, lavagens cerimoniais antes da oração, a sua 
entrada e saída,forma de vestir as roupas e todas as suas 
atividades e ações durante o dia. ** 

 Este texto continua a dizer explicitamente que uma das 
vantagens de aplicar o modo de vida de Moisés (Suna) é “che-
gar ao posto de amado por Alá.” 

* (saas) significa “Que Deus o abençoe e lhe dê paz”
**  (A Suna - “Caminho do Profeta” é muito específica em 
relação até mesmo que pé por em primeiro lugar no chão 
quando se levanta da cama pela manhã).

Comentários do “30 dias”:
De acordo com este texto pode-se ganhar ou conquistar o 

amor de Alá. Pode-se até atingir o “ranking daqueles amados 
por Alá.” É evidente que o Islã e o cristianismo não estão ensi-
nando a mesma mensagem, ou sobre o próprio Deus ou sobre 
o modo de agradar a Deus. Os cristãos estão universalmente 
de acordo em que é impossível merecer o amor de Deus, e 
de fato, o Novo Testamento indica que é impossível agradar a 
Deus por nós mesmos. (Hebreus 11:5-6, 13:16, Colossenses 
1:10; 1 Ts. 2:4; 1 João 3:22). Nós não podemos ganhar o amor 
de Deus pelos nossos esforços. Deus prova o seu próprio amor 
para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo 
morreu por nós (Romanos 5:8). Nós amamos porque Ele nos 
amou primeiro (1 João 4:19). Este é o oposto do pensamento 
e prática islâmica. 

Os muçulmanos acreditam que é possível 
conquistar o amor e afeto de Alá. O seguinte 

texto (em itálico) é retirado de um site islâmico 
(www.rasoulallah.net), mas mensagens simi-
lares (textos e vídeos) pode ser facilmente en-
contradas on-line. Estas informações são apre-
sentadas para ensinar os crentes sobre o Islã. . 

“30 Dias” não endossa esta mensagem.

Ganhando o Amor de Alá? O Taj Mahal na 
Índia é um dos 

edifícios mais 
belos do mundo. 

Foi construído 
pelo imperador 

muçulmano 
Shah Jahan 

(concluído em 
1653).
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A área amarela deste mapa 
é a Janela 10/40, aonde 
a maioria dos povos não 
alcançados ainda vivem
(entre as latitutes 10 e 40).

América do Nrte

América do Sul

Europa

África

Asia Central
Asia

Oriente Médio

Sudeste da Ásia

7

Os números deste mapa indicam as 
páginas dos diversos artigos.
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Por todo o mundo os 
muçulmanos estão cada 

vez mais conectado à rede 
mundial de computadores 

e à rede telefónica mundial. 
Aqui está um Blackberry com 

um aplicativo indicando as 
orações muçulmanas em um 
local. Este tipo de tecnologia 

está sendo utilizada pelos 
muçulmanos pelo globo.

Os muçulmanos estão “online” e “conectados” ...

1. Google.com.sa (em Árabe) 
2. YouTube.com
3. Facebook.com
4. Google.com
5. Windows Live
6. Yahoo

7. Maktoob.com (Significa - “Está escrito.” 
Esta é a maior Comunidade Árabe Online.)
8. Sabq.org  (árabe)
9. Twitter
10. Blogspot.com

Os 10 sites mais acessados na Arábia Saudita listados abaixo são muito semelhantes ao 
que se encontra em muitos outros países não-muçulmanos. Os sauditas estão “conectados”
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Salim nasceu no Oriente Médio, em uma família muçulmana  
muito religiosa. Aqui, ele foi criado de acordo com os ensi-

namentos islâmicos. Em sua adolescência, Salim inscreveu-se 
em um grupo terrorista para lutar pela causa do Islã. Ele se tor-
nou um suicida em potencial. Em um ponto, ele tentou realizar 
um atentado suicida. Felizmente, sua tentativa de bombardeio 
não funcionou, deixando-o frustrado e envergonhado. Mais 
tarde, na sequência de um confronto sério com líderes re-
ligiosos, Salim fugiu de seu próprio país. Depois de viajar por 
vários países, ele acabou no Brasil. Lá, mesmo que ele tenha 
se envolvido com gangues e drogas, Salim nunca parou de 
ler o Alcorão, nem negligenciou suas orações diárias. Salim se 
tornou um dos criminosos mais perigosos da sua área e, even-
tualmente, teve de viver na floresta, a fim de se esconder da 
polícia.ce. 

Um dia, cansado de toda a sua miséria, falta de moradia e 
de esperança, e, ele decidiu orar de forma diferente. “Naquela 

noite, eu me ajoelhei, le-
vantei meu rosto para o céu e 
perguntei: ‘Eu não sei quem 
Você é aí no céu, eu não sou 
ateu, eu sei que há alguém 
maior do que isto, criador 
dos céus e da terra, mas eu 
não sei quem Você é. Quem 
é Você? Você é Buda, Maria, 
Deus, Jesus dos cristãos? 

Seja Você quem for, eu só peço isto: livra-me desta minha vida 
presente e eu te seguirei para sempre “Deus respondeu aquela 
oração. Como muçulmano, Salim tinha rezado cinco vezes por 
dia durante 35 anos, mas nem uma vez experimentou acon-
tecer qualquer coisa em resposta a suas orações. Desta vez, as 
coisas foram diferentes, Jesus se apresentou para Salim vários 
dias após sua oração de desespero. 

Seis dias depois, um crente entrou na floresta onde Salim 
estava escondido e lhe disse: “Jesus te ama”. “É assim?”, argu-
mentou Salim. “Será que Ele pode me libertar das drogas, do 
crime e desta miséria?” Ele então lembrou-se da palavra da 
oração escondida. Guiado pelo crente para um lugar escon-
dido, Salim estudou a Bíblia, aprendeu a orar de maneira difer-
ente, e conheceu alguns cristãos. Salim enfrentou muitas lutas 
enquanto as pessoas tentavam matá-lo - seu próprio povo lhe 
perseguiu, ele foi espancado e humilhado várias vezes. Mas 
Salim entendeu que seus sofrimentos eram pequenos em 
relação ao sofrimento de Jesus na cruz. Agora, Salim deseja 
anunciar o Messias para o seu povo, “Eu encorajo todos os cris-
tãos a levarem o Evangelho ao meu povo. Eles são religiosos, 
mas eles não conhecem o amor manifesto de Deus em Jesus. 

Ideias para oração:

Fotos: São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Líderes da 
comunidade muçulmana no Brasil estimam que há entre 70 mil e 
300 mil muçulmanos no Brasil (o maior número sendo muçulma-
nos nominais). Ao lado: Uma mesquita no Brás, em São Paulo

   Peça ao Senhor para revelar-se a mais pessoas como 
Salim, lembrando que Deus é capaz de transformar 
vidas (Rm 4:17-21).

   Peça a Deus para motivar, incentivar e treinar os 
crentes de origem muçulmana para alcance entre os 
muçulmanos no Brasil e no exterior.

02-AGOSTO /  DIA 14

Entre os Muçulmanos do Brasil
Um testemunho da Graça de Deus
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Cidades e aldeias passam, em seguida, 
campos e olivais. Sharaf, meu amigo da 

Líbia e eu estamos sentados por muitas ho-
ras no carro. Só nos conhecemos um ou dois 
dias atrás, mas nos conectamos instantanea-
mente. Nossa conversa raramente tinha lap-
sos de silêncio. De repente, ele pergunta sem 
rodeios: “Pode me explicar o que exatamente 
vocês cristãos acreditam? Quem é Jesus para 
você? E que tipo de livro é a Bíblia? 

Fiquei surpreso. Eu vivi por muitos anos no 
mundo árabe entre os muçulmanos e conver-
sei muito com as pessoas sobre Jesus Cristo 
- mas eu quase nunca experimentei tal curi-
osidade, sincera e honesta. Por horas a nossa 
conversa se transforma em histórias da Bíblia 
e perguntas sobre por que Jesus teve que vir a 
este mundo. Quando nos despedimos, alguns 
dias depois, Sharaf alegremente aceitou a 
Bíblia como um presente.

A Líbia é um país que tem sido ampla-
mente isolado da comunidade internacional. 
Isso significa que entre o público em geral, há 
uma abertura enorme, quase um anseio, por 
contato com o mundo fora da Líbia. Um dos 

princípios básicos de Gaddafi era permitir ap-
enas uma única religião no país, o islamismo. 
Em seu “livro verde”, que resume sua filosofia 
básica, ele escreve que só por este meio a 
unidade do país é sustentada. Hoje, há uma 
certa curiosidade sobre tudo e qualquer coisa 
nova, incluindo a fé cristã. Isso não é neces-
sariamente uma abertura espiritual, mas é 
uma boa base sobre a qual uma conversa 
descontraída e simples sobre Jesus pode 
começar.

Depois de muitos anos de isolamento, 
tem sido possível nos últimos meses trazer 
milhares de Bíblias para a Líbia. A abertura 
relativa do governo interino de procurar ajuda 
de países estrangeiros também abre novas 
portas para os fiéis. Ao mesmo tempo, os 
elementos islâmicos no novo governo não 
são a favor da proclamação do Evangelho. 
Neste ponto, ninguém pode prever como a 
situação social e política irá se desenvolver 
na Líbia nos próximos anos. No entanto, neste 
momento, há mais oportunidades para proc-
lamar o Evangelho do que no passado.t. 

   Ore pelo novo governo da Líbia: ore para que através da sua 
orientação as pessoas na Líbia possam viver em paz e liberdade.

   Ore para que se torne, e seja permanentemente possível, trazer e 
distribuir Bíblias no país.

   Ore a Deus para que mande trabalhadores para a colheita na Líbia 
durante este período de relativa abertura e curiosidade. Ore para 
que os seguidores de Jesus que têm uma compreensão linguística 
e cultural dos muçulmanos árabes atendam ao chamado.

03-AGOSTO /  DIA 15

Do isolamento à abertura?
Deus se lembra da Líbia devastada pela guerra

Ideias para oração:
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Turcomenistão, localizado na Ásia Central, na fronteira 
norte do Irã, é um dos países mais fechados do mundo. 

Era parte da União Soviética até 1991, quando o país de re-
pente tornou-se independente. Nesta região árida, 80% de-
serto, vivem as tribos do Turcomenistão. Até cerca de 80 anos 
atrás, eles eram nômades que percorriam com o seu gado e 
camelos. Hoje, o país vive de seus enormes depósitos de gás e 
petróleo. A riqueza da exploração de combustíveis fósseis, em 
parte, foram investidos em prédios monumentais e parques 
magníficos na capital e em outras partes do país. Alguns dos 
edifícios e parques parecem uma terra de conto de fadas. Mas 
a realidade por trás das fachadas brilhantes é sombria.

Testeunho: Maral está preocupada. Seu marido trabalha para 
uma empresa de construção e não recebe há meses. Os ge-
stores da empresa se desculparam dizendo que, na verdade, 
eles próprios não foram pagos a tempo pelo Estado. A escola 
começará logo para o filho mais novo de Maral. Os funcionári-
os da escola querem levá-lo, mas somente se eles forem pa-
gos cerca de seis meses de salários como “taxas” não oficiais. 
Onde Maral e seu marido conseguirão o dinheiro? 

Aygul, sua vizinha, se ofereceu para orar nesta situação 
difícil, dizendo que Jesus sabe de sua angústia e pode trazer-
lhe conforto. Maral está pasma. O que é isso tudo sobre Jesus? 
Quem é Ele? Ela nunca tinha encontrado uma mulher tur-
comana que falasse de sua fé em Jesus. A mensagem de Jesus 
ainda é desconhecida em muitas partes do país. O governo do 

Turcomenistão é um dos mais restritivos do mundo, negando 
tanto a liberdade religiosa quanto a liberdade de expressão. 
Nos últimos anos, algumas igrejas evangélicas foram autori-
zadas a registrar-se oficialmente depois de serem banidas por 
anos. Mas qualquer atividade religiosa fora de suas quatro 
paredes é ilegal. Bíblias e Escrituras nas línguas locais também 
são proibidas. O aparelho de Estado onipresente monitora as 
pessoas até no mais pequeno detalhe.

Como pode o povo do Turcomenistão neste país isolado 
ser alcançado com a mensagem do Evangelho? Apesar dos 
impedimentos e obstáculos Deus vai levar as pessoas para o 
Seu Reino. Os muçulmanos estão vindo para a fé e há uma 
pequena agitação abaixo da superfície. Vamos crer em Deus 
para um grande avanço!

04-AGOSTO /  DIA 16

Turcomenistão
Vivendo sob o olhar do Estado

   Ore para que Deus traga um avanço espiritual no 
país, então tanto homens quanto mulheres de origem 
turcomana serão transformados pelo Messias (Atos 8:5-8).

   Ore por mais trabalhadores, e que os poucos trabalhadores 
que estão lá possam gerenciar bem até que chegue mais 
ajuda (Atos 8:14)..

    Ore para que a revisão do Novo Testamento em  
Turcomenistão seja concluída e distribuída com segurança 
para as pessoas (Atos 8:26-38).

Ideias para oração:
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05-AGOSTO /  DIA 17

Síria
Despertar islâmico na Síria junto às aspirações democráticas

Naima, explicou: “É claro que nós sempre 
fomos muçulmanos. Eu nunca duvidei 

disso. Mesmo quando criança eu sabia que 
eu deveria rezar cinco vezes por dia - mas 
o que oração significa? Eu ouvia a chamada 
para a oração da mesquita, mas eu me sentia 
tão longe de Deus. “Naima puxou seu lenço 
preto menor sobre a testa, apontou seu colar 
de contas de oração, e murmurou uma breve 
oração antes de continuar sua história:” Eu 
muitas vezes fui sobrecarregada com tanta 
tristeza, não sabia por quê. Então, quando 
eu tinha 17 anos, meu amigo me convidou 
para a mesquita. O pregador da mesquita 
explicou-nos como a oração poderia nos 
aproximar de Deus. Ela falou sobre a alegria 
de amar a Deus, até que todos estávamos à 
beira das lágrimas. A partir de então, fui ao 
longo de cada semana. Aprendemos o Al-
corão de cor e, lentamente, eu recebi força 
para mudar minha vida e viver de acordo com 
os mandamentos de Deus, louvado seja Deus! 
Se fico triste agora, eu digo um verso do Al-
corão para mim e meu coração fica cheio de 
paz novamente. “

Cerca de 90% das pessoas na Síria são 
muçulmanas, e cerca de 75% delas são 

muçulmanas sunitas. Mas isso não significa 
que todos praticam o Islamismo.

No entanto, nas últimas décadas, muitos 
muçulmanos se converteram novamente à 
sua religião com convicção crescente. Prega-
dores islâmicos estão tentando renovar a so-
ciedade com uma ideologia islâmica. Eventos 
religiosos estão crescendo. Muitos anseiam 
por Deus. Eles enchem os seus corações com 
versículos do Alcorão que procuram obe-
decer. A maioria dos cristãos no país (10% 
da população) não testemunha aos muçul-
manos, seja por medo ou indiferença. Eles 
muitas vezes pensam que é inútil quando 
eles veem como a sociedade está se tornando 
cada vez mais islâmica. Ao mesmo tempo, 
a incerteza dos últimos meses lançou novas 
questões, para muitos muçulmanos. Desde 
março de 2011, um movimento de protesto 
tem sido perturbador, ao país que foi suprim-
ido pelo governo pela força. Milhares de sírios 
têm sido mortos, e muitos mais presos, inter-
rogados e torturados. No entanto, há também 
muitos que apoiam o governo, especialmente 
entre os cristãos. Eles temem que o processo 
de democratização trará violência contra os 
cristãos.

    Ore para que Deus revele a falsidade da 
paz aparente dos muçulmanos religiosos 
da Síria, que Ele faça-os descontentes 
com o Islã, e os leve a questionar o seu 
conhecimento religioso crescente (Lucas 
10:21).

   Ore para que os cristãos sírios coloquem 
a sua esperança firmemente em Deus em 
vez de no governo durante este período 
de turbulência..

   Ore para que eles se movam além 
do medo e da indiferença, enquanto 
acreditam que, para Deus, ninguém está 
fora do alcance (Atos 9).

    Ore pelo fim do conflito e da violência, 
um governo justo e um forte testemunho 
cristão.

Ideias para oração:
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Vindo de uma família de pais e avós muçulmanos, Daouda 
sonhava em viver na Europa. Em 2000, ele decidiu tentar 

ir para a Europa através da Líbia. No entanto, em sua che-
gada a Trípoli, ele ouviu uma voz recorrente que parecia vir do 
próprio Deus. Daouda sabia que não era para ir para a Europa, 
mas sim, que ele fosse para o Togo. A “voz” se tornou cada 
vez mais insistente. Finalmente Daouda decidiu ir para o Togo 
através de Burkina Faso. Quando ele passava pela cidade de 
Bobo Dioulasso (uma cidade com uma importante comuni-
dade muçulmana), Daouda decidiu comprar um hotel e con-
fiou a empresa a um profissional. Daouda seguiu para Togo e 
montou a empresa de transporte lá. Após a sua chegada em 
Lomé, capital do Togo, o novo senhorio de Daouda ofereceu-
lhe um Novo Testamento e ele começou a lê-lo.

Em dezembro do mesmo ano, Daouda voltou a Bobo Di-
oulasso, a fim de ver como estavam as coisas em seu hotel. 
Para sua grande surpresa, o hotel a 300 metros de distância, 
que era menos espaçoso e menos confortável do que o seu 
hotel, estava crescendo com os negócios. O gerente do seu 
hotel, encorajou Daouda para ir ver um marabu famoso (um 
líder religioso muçulmano) que supostamente havia sido a 

causa do sucesso do outro hotel. Na verdade, o marabu in-
sistiu para Daouda vir vê-lo pessoalmente. O marabu queria 
que Daouda sacrificasse um carneiro branco sem defeito para 
garantir o sucesso de seu hotel. O animal morto era para ser 
enterrado na porta da frente do hotel de Daouda.

Naquela noite, Daouda não conseguiu dormir, e ele 
pensou sobre a situação. Ele se perguntava se o negócio 
realmente iria pegar se fizesse o que o marabu lhe instruiu. 
Que tipo de remuneração que o marabu realmente desejaria? 
Que tipo de djinn (espíritos) que o marabu convidaria para o 
hotel? Um texto do Novo Testamento voltou à sua memória 
(Lucas 4:18-19). Daouda decidiu voltar para Lomé e seguir a 
Jesus, convencido de que seria inútil ganhar todo o dinheiro 
do mundo e perder a sua alma (Lucas 9:25).).

Apesar dos grandes problemas financeiros, durante os seis 
meses depois do seu batismo, Daouda andou em paz e se-
renidade. As Boas Novas de Jesus haviam transformado sua 
vida. Com Jesus, o pobre pode dizer, “eu sou rico”, e o fraco 
pode dizer: “Eu sou forte.” Há coisas que o dinheiro não pode 
comprar.

Testemunho: Daouda, um empresário, acredita no Messias

     Muçulmanos em geral, não percebem:
... Que Jesus tem toda autoridade.
... Que Jesus, o Messias, é para ser obedecido.
 ... Que Jesus tem a capacidade de perdoar pecados.
... Que Jesus venceu a morte.
... Que Jesus tem poder sobre espíritos malignos.

•	 Os muçulmanos pensam em Jesus como um grande 
profeta que pregava uma forma mais antiga do 
Islamismo. Eles acreditam que Jesus é o Messias de 
Deus (Isa Al Masih), com base nos textos do Alcorão, 
mas mais comumente do que se imagina, eles não 
têm ideia do que, na verdade, significa que Jesus 
é o Rei ungido de Deus e Salvador para toda a 
humanidade.

•	 Os muçulmanos em geral acreditam que podem 
ganhar a aprovação de Deus por meio de atividades 
religiosas (orações, jejum, dar dinheiro). Eles 
costumam pensar que esta era a mensagem que 
Jesus pregou.

•	 Os muçulmanos não acreditam que podem conhecer 
a Deus como em João 17:3 ou Jeremias 9:23-24. Eles 
acham que podem saber sobre ele, mas conhecer a 
Deus pessoalmente, não é ensinado no Islamismo.

Isa Al-Masih

Above;: The name Isa in Arabic
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06-AGOSTO /  DIA18

Os Manya na Guiné
O Messias vence a feitiçaria

Guiné, com seus aproximadamente 10 milhões de habit-
antes, está localizada na costa da África Ocidental. É o lar 

de cerca de 40 grupos étnicos que, na sua maior parte, foram 
islamizados durante o curso de sua história. Embora a Guiné 
seja rica em recursos minerais, é um dos países mais pobres do 
mundo. Em Macenta, um centro de governo local no sudeste 
da Guiné, vivem cerca de 50 mil membros do grupo étnico 
chamado os Manya.a.

Testemunho: Khalid tem 50 anos de idade. Quando 
menino,frequentou a escola islâmica até que tinha idade su-
ficiente para trabalhar nos campos. Em casa, ele viu seus pais 
fazerem as orações muçulmanas e testemunhou o período 
anual de jejum. Mas nem seu pai e nem sua mãe explicaram-
lhe a religião islâmica em detalhe. Além disso, o comporta-
mento de seu pai não se conformava com o de sua religião.

Quando Kahlid tinha oito de idade, seu pai deixou a mãe de 
Kahlid e tomou outra mulher. Por causa disso, Kahlid não po-
deria mais frequentar a escola. Ele teve de trabalhar duro nos 
campos para comer e sobreviver. Quando Kahlid ficou mais 
velho, ele começou a fazer os rituais diários de um fetichista 
(uma espécie de feiticeiro). Kahlid diz: “Eu trabalhei com o di-
abo.” No entanto, ao mesmo tempo, Deus estava começando a 
falar com ele de maneiras diferentes. Conforme o tempo pas-
sava, Kahlid já não podia realizar os rituais de vingança como 
um fetichista, porque sentia uma vergonha muito grande.

Um dia, uma mulher chegou à sua aldeia falando sobre 
as Boas Novas do Messias. Kahlid imediatamente entendeu 
e acreditou no Salvador. Ele queimou seus fetiches e foi ba-
tizado. Vários dos mais velhos entre os Manya resistiram à sua 
decisão, mas, finalmente, permitiram-lhe fazer sua própria es-
colha. Kahlid é diariamente grato a Jesus por sua libertação da 
vergonha e da sua antiga vida. Com alegria, testemunha para 
seus companheiros Manya, ainda lamenta, porque muitos de 
seu próprio grupo étnico estão em grande aflição. Eles, como 
os muçulmanos, têm-se envolvido nas práticas de ocultismo 
e rituais dos feiticeiros.

Há poucos cristãos conhecidos entre os povos Manya da 
Guiné. No entanto, o povo Toma vive perto do Manya. Entre o 
sToma, há congregações de crentes. Infelizmente, as diferen-
ças culturais, tradição e timidez impedem os crentes Toma de 
espalhar as Boas Novas aos seus vizinhos.

    Ore por melhores relações familiares. Os homens 
muitas vezes têm várias esposas, mas têm 
dificuldade em prover para todas as suas esposas 
e filhos. Para sobreviver, algumas mulheres 
retornam com seus filhos para sua família e local 
de origem (Efésios 5:25 - 6:4).

    Peça a Deus para capacitar os Toma a serem 
testemunhas do amor de Deus em palavras e atos 
para os Manya (2 Timóteo 1:7)

    Ore pela alfabetização de Manya e uma Bíblia 
traduzida em sua língua.

Ideias para oração:
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Muçulmanos constituem aproximada-
mente 20% da população de Moçam-

bique. Moçambique está localizado ao longo 
da costa sudeste da África, a maioria dos 
muçulmanos vive no norte, perto da fronteira 
da Tanzânia e ao longo da costa. A maioria 
pertence à tribo Nahara Makua. Eles são 
pobres, muitas vezes analfabetos, e muitos 
falam pouco ou nenhum Português, que é a 
língua oficial de Moçambique. Devido à fome 
e à doença, a sua expectativa média de vida é 
de apenas 50 anos. Alguns crentes estão for-
necendo ajuda médica nesta região onde os 
cuidados de saúde são inexistentes.

Ser Nahara é ser muçulmano. Eles orgul-
hosamente dizem: “Somos Naharas Makua 
e somos muçulmanos. Os outros Makuas do 
interior, um longo caminho do mar, bebem 
álcool e comem carne de porco ou cobras - 
mas nós não! Nós vamos para a mesquita às 
sextas-feiras! “

Equanto os Naharas chamam a si mesmos 
de  muçulmanos, na realidade, eles praticam 
uma mistura de islamismo e de religiões 
animistas ancestrais. A vida dos Naharas é 
mantida por contrariar os seus medos com 
encantamentos. “Grande pai Abdul morreu na 
guerra civil em 1990, mas ele ainda está pre-

sente. Mesmo se não podemos vê-lo! Se ele 
está chateado com a gente, ele pode causar 
problemas! É por isso que nós lhe oferecemos 
cigarros. Sabemos que ele gostava deles de 
modo que somos obrigados a satisfazê-lo!  

Embora existam várias pequenas igrejas 
na região, um Nahara Makua não é provável 
que deixe a sua sombra escurecer à porta de 
uma igreja. “Essas são apenas para os recém-
chegados. Eles desprezam aqueles de nós que 
têm estado aqui para sempre. “Esta é uma das 
razões pelas quais quase não existem igrejas 
Nahara entre os 200 mil Naharas Makua. Os 
poucos crentes Nahara frequentam igrejas 
que são culturalmente e linguisticamente es-
trangeiras para eles. 

Muitos crentes de origem muçulmana e 
de outras regiões estão chegando para visitar 
os Naharas. Os Naharas ouvem atentamente 
quando eles dizem o que eles têm experi-
mentado de Jesus e alguns estão abrindo seus 
corações. Recentemente, alguns Naharas, ao 
longo da costa, tornaram-se ”seguidores” de 
Jesus e foram batizados. Esses crentes estão 
levando suas famílias à fé em Jesus, mas o 
ministério entre os Naharas ainda está em sua 
infância.

07-AGOSTO /  DIA 19

Makua Naharas de Moçambique
Animistas islâmicos que são fiéis a suas mesquitas locais

Ideias para oração:

   Ore para que pessoas-chave entre os Naharas 
Makua encontrem o Deus vivo através de seus 
contatos com os crentes (Atos 6:6 e 13:4-12)..

   Ore para que os novos crentes cresçam na fé, 
aprendam a palavra de Deus e experimente de 
Jesus na vida cotidiana, formando um grupo forte 
com um desejo de seguir Jesus (Atos 2:41-45)..

   Ore para que os crentes que estão chegando sejam 
protegidos durante muitas viagens perigosas para a 
mato (2 Coríntios 11:25-27).
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Gerações de palestinos vivem em Gaza e na Cisjordânia 
como refugiados. A pobreza é generalizada e o desempre-

go é alto. Os palestinos não são autorizados a sairem dosTerri-
tórios facilmente. Infraestrutura e serviços são geralmente po-
bres. As dificuldades e queixas dão a grupos islâmicos, como 
Hamas, oportunidades para imporem suas agendas através da 
violência e do terrorismo.

Os territórios palestinos são quase exclusivamente com-
postos de árabes muçulmanos. A pequena minoria cristã está 
diminuindo rapidamente, e muitos deles estão cansados de 
serem esmagados nas linhas de frente do conflito israelense-
palestino. Muitos viraram as costas para os Territórios por 
causa das más condições econômicas e emigraram a outros 
lugares, e outros estão tentando ir por esse caminho também. 
O resultado é que agora, em Belém e arredores, há muito pou-
cos cristãos restantes. No lugar onde o Messias nasceu há mais 
de 2.000 anos atrás, hoje dificilmente encontra-se alguém 
que acredite nEle. No entanto, há palestinos muçulmanos que 
optam por seguir a Jesus. Alguns têm encontrado o Messias 
através de sonhos e visões. Decidir se tornar um crente quase 
sempre vem com consequências graves. Muitas vezes, suas 
famílias viram as costas para eles em rejeição. 

Nos Territórios, os laços de família e as velhas tradições são 
muito mais pronunciados do que no mundo ocidental. A de-
cisão de deixar o islamismo é encarada como a perda da honra 

familiar. Assim, os muçulmanos que chegam à fé em Jesus 
são muitas vezes excluídos da família, rejeitados por parentes 
e deserdados. Devido a isso, tornam-se desamparados e pre-
cisam de assistência urgente. Além disso, como novas adições 
à família de Deus, eles precisam de instrução na Palavra de 
Deus - a Bíblia. Somente com essa ajuda à fé deles pode per-
manecer forte e sobreviver em um ambiente que é tão hostil 
aos crentes.

08-AGOSTO /  DIA 20

Os territórios Palestinos
Vivendo perto de Belém, mas não conhecendo o Messias

   Ore para que ex-muçulmanos possam sentir o conforto 
e cuidado de Deus, e que eles sejam bem-vindos na 
comunidade cristã (Salmo 3:3, Salmo 103:1-6)..

   Os crentes precisam de proteção, libertação do mal e favor 
para manter relações com seus vizinhos muçulmanos 
(Romanos 12:17-21)..

   Ore para que o extremismo islâmico e violência não   
floresçam e dominem aqueles que buscam a paz nos 
Territórios Palestinos (Jeremias 15:20 b-21).

   Peça a Deus para chamar mais crentes para a Faixa de 
Gaza e Cisjordânia para proclamar e demonstrar o amor 
de Deus. Que Deus abra os corações entre os muçulmanos 
para receber o Messias..

Ideias para oração:
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09-AGOSTO /  DIA 21

Os drusos no Oriente Médio
Ligados ao Islã, mas ainda num caminho bem diferente...

Os drusos são um povo com sua própria religião única. 
No Oriente Médio, há cerca de um milhão de árabes 

falando druso. Eles são muitas vezes considerados como 
muçulmanos, embora eles não se considerem como tal. 
Cerca de mil anos atrás, eles se separaram do ramo xiita 
do Islamismo Eles ainda reverenciam o Alcorão como 
um entre outros livros sagrados. Os drusos nunca rezam 
em uma mesquita, mas a religiosidade deles os reúne 
toda quinta-feira a noite. Nesses encontros os mais 
velhos explicam as filosofias da religião drusa. Seus en-
sinamentos vêm principalmente do livro da Sabedoria, 
que é tratado como segredo e sagrado. A comunidade 
drusa é exclusiva, evitando interações sociais. Ninguém 
de outra religião jamais pode se tornar um druso, nem 
mesmo pelo casamento.

Os drusos enfatizam a 
crença na reencarnação 
das almas. Sua crença na 
reencarnação também 
está ligada à prática de 
“falar para fora”, que é es-
sencialmente um esforço 
para incentivar as crianças 
pequenas a praticar uma 
espécie de adivinhação. 

   Ore para que os drusos questionem a prática de adivinhação. A 
experiência de Paulo em Filipos pode ser instrutiva (Atos 16:16-24). É 
possível que grande oposição poderia seja levantada contra qualquer 
um que questione ou tente parar a prática de “falar para fora.””

     Ore para que eles descubram Deus e cheguem a um entendimento 
real de como adorá-lo (Atos 16:14). Assim como os samaritanos eram 
desterrados para os judeus, os drusos são amplamente rejeitados pelos 
muçulmanos tradicionais. Eles desenvolveram suas próprias crenças 
vagamente ligadas ao Islamismo, como as crenças dos samaritanos 
foram vagamente ligadas ao judaísmo.

   Ore para que os drusos que creem em Jesus partilhem uma vida de 
testemunho em suas próprias comunidades.

Ideias para oração:

Algumas crianças e adultos aparentemente têm rev-
elações e falam sobre detalhes da vida de outras pes-
soas que são impossíveis eles saberem de outro modo. 
Quando crianças pequenas “falam”,  é considerado um 
sinal e até mesmo uma prova de sua reencarnação. A 
prática “falar para fora”, afirma a importância e status 
social da criança e da família aos olhos da comunidade 
drusa.

Testemunho: Rachid cresceu numa família drusa 
sem ser iniciado nos ensinamentos drusos. Ele recebeu 
uma bolsa para seus estudos de medicina em um país 
do leste europeu. Lá, ele e sua esposa, Sarah, buscaram 
um caminho diferente na sua procura por Deus. Sarah 
leu o Alcorão e adotou um estilo de vida islâmico. Ela 
mesmo escolheu usar o véu (conhecido como hijab).

Por outro lado, Rachid tinha um amigo libanês 
cristão que compartilhou com ele sobre a fé cristã da 
Bíblia. Por um tempo, o casamento Rachid e Sarah 
parecia desmoronar, pois cada um insistia em sua 
busca religiosa. No entanto, um dia Rachid colocou sua 
fé no Messias. Durante vários meses, Sarah observou 
a mudança na vida do marido. Estando ela mesma 
decepcionada com o islamismo, também começou a ler 
a Bíblia e descobriu a fé no Messias. 

Photo: Um casamento Druzo
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Cerca de um terço dos macedônios são de origem muçul-
mana. Este é um grupo de cerca de 650mil pessoas de 

uma população total de pouco mais de 2 milhões. Os prin-
cipais grupos étnicos muçulmanos são: albaneses (cerca de 
80%), os romani, perto da capital e turcos na parte oriental 
do país. A comunidade cristã praticante  da Macedônia é 
bastante pequena mas está crescendo bem. No entanto, os 
muçulmanos albaneses são quase que completamente não 
alcançados e não têm igrejas. 

    Leia Isaías 52:10 e proclame em voz alta a fidelidade de 
Deus. Que sua salvação possa vir.

    Muitos muçulmanos não praticam o Islamismo de 
uma forma devotada. Outros, como os Romani (80 mil 
pessoas) estão especialmente envolvidos em superstições 
populares. Ore por intervenções inesperadas de Deus 
(Êxodo 3:1-6). 

    Ore ao Senhor para que abra as portas para o testemunho 
e motive os crentes da Macedônia a alcançá-los. Séculos 
de luta religiosa e preconceito entre muçulmanos e cristãos 
só podem ser superados pelo amor de Deus manifestado 
na cruz. Paulo primeiramente pregou o Evangelho na 
Europa em Filipos na Macedônia  grega(Atos 16:9-40). 
Deus é capaz de atravessar todas as barreiras! Deus 
enviou Paulo para a Macedônia. Ele ainda envia pessoas. 

10-AGOSTO /  DIA 22

Macedônios
Deus não se esqueceu deles

Ideias para oração:

Uma mesquita com 
um minarete

Foto: A cidade de Tetovo, oeste de 
Skopje, capital nacional da Macedônia, 

é uma “capital” não oficial de uma 
região de predominância étnica 

albanesa na Macedônia. De acordo com os muçulmanos, o coração de Maomé era aberto à re-
ligião e purificado de uma forma extraordinária. Eles acreditam que 

Deus ordenou ao anjo Gabriel (Jibrail), para literalmente abrir o peito de 
Maomé, a fim de purificá-lo e preenchê-lo com sabedoria, fé e conheci-
mento . Muitos acreditam que isto ocorreu quando Maomé tinha cerca 
de seis anos de idade (AD 576), vivendo entre os Banu Sad no deserto. E 
depois, mais uma vez, durante sua vida adulta (AD 621), pouco antes de 
deixar Meca para Medina.

Gabriel (Jibrail), o anjo, veio para o Mensageiro de Alá quando ele estava 
brincando com outros meninos. Gabriel pegou-o e atirou-o ao chão, então 
ele abriu o peito e retirou seu coração, de onde ele tomou um coágulo de 
sangue e disse: “Esta foi a parte de Shaytaan (Satanás) de você” - Então 
ele lavou em uma tigela de ouro, que foi enchida com água do poço de 
Zamzam em Meca. Gabriel, em seguida, retornou o coração de Maomé ao 
seu lugar, colocou-o no peito de volta. Os meninos saíram correndo e dizen-

do ... “Maomé foi morto!” Eles foram até 
ele e sua cor tinha mudado. Alguns dizem 
que eles costumavam ver a marca da 
costura em seu peito. Como o Alcorão diz: 
“Não Abrimos o peito para você, Maomé?” 
(O Alcorão ash-Sharh 94:1)

Os cristãos acreditam que só o sangue 
do sacrifício do Messias purifica de todo 
pecado. (1 João 1:7)

Purificação do coração de Maomé
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Indonésia: população de 240 milhões. A quarta nação mais populosa do 
planeta. É atravessada pelo Equador por milhares de ilhas, e é o lar de 300 

diferentes etnias, ostentando 700 línguas diferentes. No centro deste arquipélago 
cintilante na ilha de Java está a capital, Jakarta. Aqui todos os segmentos se 
reúnem quando a política e a economia da nação são decididas. Jacarta, en-
quanto desprovida de qualquer poder real de atração para os turistas, é muito 
promissora para todos os indonésios que desejam tentar a sorte. É tão atraente 
para os indonésios, que 26 milhões de pessoas vivem no perímetro urbano de 
influência da cidade (conhecida como Jabodetabek), e todos os anos centenas 
de milhares se juntam mais a eles. Cada grupo étnico na Indonésia é represen-
tado em Jacarta; entretanto, os muçulmanos Betawi, os colonos da região, têm 
se reduzido a uma pequena minoria.

Poucas cidades exibem tais contrastes. Lado a lado com o número crescente 
de luxuosos shopping centers e os modernos blocos de arranha-céus de es-
critórios, estão as favelas empobrecidas. Muitos vivem em  favelas ao longo das 
vias férreas e dos canais transbordando de lixo. Apenas nas ruas há igualdade 
para todos; nos engarrafamentos diários, o novo Mercedes fica parado da mesma 
forma que os enferrujados micro-ônibus remendados.

Há um contraste mais grave que deixa uma impressão sobre a cidade e, de 
fato, em todo o país: 85% da população é muçulmana, e cerca de 13% são cris-
tãos. Oficialmente há liberdade de religião, mas a discriminação contra a minoria 
cristã está diariamente em evidência. Jacarta abriga militantes islâmicos e gru-
pos marginais, mas também uma série de faculdades com espírito de missões 
da Bíblia e organizações. Mas aconteça o que acontecer, o futuro da Indonésia é 
determinado pelo que acontece em Jacarta.

Ideias para oração:

    Ore pelo governo de Jacarta, liderado pelo governador Fauzi 
Bowo: que eles tenham sabedoria na condução de questões 
locais e nacionais e pela paz na nação da Indonésia.

   Ore por todos os esforços para ajudar os pobres de Jacarta - 
tanto espiritual como materialmente. Várias organizações estão 
se esforçando para aliviar as necessidades através de uma 
variedade de projetos, e no processo, também falar sobre Jesus.

   Ore para que Deus envie um dia de graça para os Betawi, entre 
os quais, apenas 100 deles são conhecidos por serem cristãos.

   Ore pelos cristãos em Jakarta  que estão sem influência. Muitas 
igrejas ainda não estão pensando em estender a mão. Peça a 
força de Deus, coragem e proteção para os crentes que estão 
compartilhando o Evangelho.. 

11-AGOSTO /  DIA 23

Jakarta, Indonésia                                 
Uma cidade que apresenta muitos contrastes



33

Em janeiro de 1991, eu e um amigo viajamos 4 mil milhas através da Indoné-
sia, examinando o grupo de pessoas muçulmanas menos evangelizado do 

mundo. A cada noite, éramos lembrados de que a primeira Guerra do Golfo 
estava sendo travada a 3 mil milhas para o oeste, enquanto observávamos o 
pôr do sol brilhante do último fio de luz, através da queima dos campos de 
petróleo do Kuwait. Dos Bugi-men de Sulawesi aos “esfaqueadores” de Ma-
dura - assim chamados porque esfaqueavam missionários - para Banda Aceh, 
na varanda de Meca, nós sondamos aberturas para o Evangelho nestes cantos 
esquecidos da Grande Comissão. Onde quer que fôssemos, fazíamos perguntas 
provocativas: ‘Que grupo de pessoas vocês são?’, Seguido de: ‘Seu povo não é 
um povo cristão?’ A última pergunta visava testar a receptividade da resposta. 
A resposta era sempre: ‘Não! Nós não somos cristãos. Somos muçulmanos!’ 
Seguíamos com um sorriso e uma pergunta mais ingênua: ‘Por que não? Por 
que você não é cristão?’ A resposta ouvida repetidas vezes ainda ressoa em 
meus ouvidos: ‘Você não pode mudar a sua mãe.’ As respostas, embora firmes, 
nunca foram hostis. Para eles, a mudança era impossível. Sem dúvida esta foi a 
primeira vez que eles ouviram esta pergunta. Esta foi a situação de milhões de 
muçulmanos, não só na Indonésia, mas em todo o mundo islâmico. Para nós, o 
Espírito mudou suas palavras em uma chamada macedônia: ‘Vem e ajuda-nos!’ 
(Atos 16:9).

Duas décadas depois, os tempos estão mudando, e assim é o mundo muçul-
mano. Em todo o mundo islâmico, estamos vendo a abertura histórica e res-
posta ao Evangelho. Duas décadas atrás, teria sido difícil encontrar um único 
movimento de 1.000 muçulmanos batizados na fé cristã, hoje, existem mais 
de duas dúzias de tais movimentos. Da África Ocidental para o Sudeste Asiático, 
Deus está colhendo uma safra sem precedentes na Casa do Islamismo. Muitos 

Testemunho: “Os tempos estão mudando”

por David Garrison

desses movimentos estão ocorrendo nos cantos mais 
hostis da Terra.

Na primavera de 2011, vinte anos depois da 
minha viagem de levantamento inicial, encontrei-
me de volta na Indonésia. Desta vez, entrevistando 
dezenas de ex-muçulmanos que vieram à fé em 
Jesus Cristo, em um movimento que já produziu 
nove gerações de igrejas plantando igrejas! Foi uma 
experiência emocionante, ouvir estes irmãos e irmãs 
compartilharem sua história de como Cristo lhes dera 
o perdão e a vida nova, e como o Espírito de Cristo 
tinha sustentado-os através da perseguição que 
acompanhou sua decisão. Talvez a descoberta mais 
surpreendente veio quando fizemos a pergunta: “O 
que Deus usou para trazê-lo à fé em Jesus Cristo?”  
Preparado para ouvir qualquer tipo de resposta, 
fomos surpreendidos com a resposta simples de 
individuo após individuo: ‘Alguém me falou o Evan-

gelho.’ Talvez nós perdemos isto. Os tempos estão 
mudando. Mas não são os muçulmanos que estão 
mudando, são os cristãos. Uma nova geração de cris-
tãos que estão agora gentilmente, mas fielmente e 
corajosamente, compartilhando a mensagem vivifi-
cante do Evangelho.”

Oração na enorme 
mesquita Istiqlal em Jakarta
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12-AGOSTO /  DIA 24

Boko Haram na Nigéria
Testemunho: Salvo pelo nome de Jesus

Sr. Ousseini é um pastor Fulani nascido em Jos, na Nigéria. Este ex-muçul-
mano escolheu acreditar no Messias, Jesus, durante algumas reuniões 

cristãs cerca de 20 anos atrás. Ele continua a trabalhar em seu próprio negó-
cio enquanto trabalha como um pastor. Pastor Ousseini é conhecido por 
seus antigos conhecidos muçulmanos e amigos como um crente praticante. 
Muitos deles se juntaram a um grupo de culto muçulmano chamado Boko 
Haram. * Recentemente, o Pastor Ousseini estava com vários membros 
de sua igreja em um ônibus, voltando de uma reunião cristã, quando seu 
veículo passou a ser alvo de atiradores escondidos. Todos os crentes grita-
vam o nome de Jesus a cada vez que eles ouviam os tiros.. 

O motorista foi capaz de manobrar o veículo para que eles pudessem es-
capar e ir diretamente para um hospital. A equipe do hospital ficou surpresa 
pois a maioria das pessoas que estavam no ônibus não ficou ferida e, os que 
se feriram, não tiveram hemorragias ou ossos quebrados. Todos puderam 
retornar às suas casas na mesma noite.

Esta não foi a primeira vez que o Pastor Ousseini tinha sido alvo de fran-
coatiradores do movimento Boko Haram. Em todas as vezes, ele percebia 
como Jesus era a sua real proteção, uma fortaleza que o salvava. Ore pela 
comunidade cristã no norte da Nigéria e em particular por aquelas nos es-
tados de Borno e Jos. Ore pela libertação daqueles que buscam tirar-lhes 
a vida. Ore por uma convivência mais pacífica e pela salvação de muitos 
muçulmanos.

Vários grupos fundamentalistas e conservadores islâmicos estão a tra-
balhar na Nigéria (população 155 milhões), e cerca de metade do país tem 
uma origem islâmica, apesar de haver vários graus de adesão aos ensina-
mentos islâmicos e estilos de vida.

Muito pode, por sua 
eficácia a súplica do 

justo!
(Tiago 5:16).

*Entendendo o Boko Haram

O grupo Boko Haram é um grupo radical is-
lâmico que começou em 2002 e chamou a atenção 
internacional em 2009, quando os militares nige-
rianos tiveram vários confrontos com membros 
armados do grupo, levando à morte de mais de 
700 pessoas. O termo “Boko Haram” vem da pala-
vra hauçá “Boko” que significa “educação ocidental 
ou não-islâmica” e da palavra árabe “haram” que 
significa “proibido”. Boko Haram se opõe não só a 
educação ocidental, mas também a cultura oci-
dental e da ciência moderna. O grupo foi o autor 
de vários ataques contra a polícia nigeriana e vári-
as congregações cristãs e indivíduos nos últimos 
anos. Muitos sofreram a perda de vários membros 
de suas congregações.

Ideias para oração:

   Ore por coragem e sabedoria para as autoridades 
nigerianas governamentais, cristãs e islâmicas que 
têm de lidar com o grupo Haram Boko e outros (Rom 
13:1-4).

   Ore pelas famílias das centenas de vítimas dos ataques 
terroristas. Cura interior, aconselhamento, conforto de 
Deus  e ajuda concreta são to necessários (Is. 61:1).

   Ore por uma revelação de Jesus entre os militantes do 
Boko Haram e as pessoas que podem ser tentadas a se 
juntar a eles.

Abaixo: uma lista dos principais grupos étnicos 
muçulmanos na Nigéria. Por favor, orem por um 
ou mais desses povos, para que o Evangelho possa 
propagar-se entre eles:

Mais de 1 milhão de pessoas:

Hausa (19,9 milhões), iorubá (8,35 milhões), Yerwa 
Kanuri, (4 milhões); Sokoto Fulani (2,2 milhões), Haabe 
Fulani (2,2 milhões), Bororo Fulani (1,95 milhões)

Abaixo de um milhão, mas mais de 100 mil pessoas:

Adamawa Fulani (975 mil), Bauchi Fulani (701 mil), 
Manga Kanuri (617 mil), ibo Fulani (520 mil), Egba (418 
mil), Bade (310 mil), Songhai (260 mil), árabe Shuwa 
(205 mil), Bura (112 mil), Igala (108 mil).
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No início da manhã, grãos de café são torrados em um peque-
no fogo aberto numa lata de metal. Mulheres arregaçam as 

laterais de suas tendas para deixar entrar a luz de um novo dia. 
Os meninos seguem seus pais, com os camelos e ovelhas do re-
banho. As meninas correm descalças meio quilômetro para visitar 
os primos. A areia é empurrada para cima pelo vento e escorpiões 
escondem-se sob os tapetes lindos estabelecidos no chão do de-
serto. É mais um dia lento, simples no deserto.  

As 100 mil pessoas da tribo Rashaida, do nordeste do Sudão, 
são um grupo de beduínos que se originou na Arábia Saudita. Eles 
fugiram para a região há cerca de 150 anos atrás. A língua desta 
tribo é o árabe e sua religião é o Islamismo. O carro de escolha 
é uma pick-up Toyota 4x4 da década de 1980 que os meninos 
aprendem a dirigir quando eles têm cerca de 12 anos de idade. A 
idade de casar para as meninas é de 14 a 17 anos. Esta geração é a 
primeira a ser educada. Muitos Rashaida , especialmente as mul-
heres acima dos 30 anos, são analfabetos. Sua herança beduína 
vai passando oralmente, a sua história, religião, e lembrando a 
ancestralidade de seus camelos.

Existem muitas classes sociais entre a tribo Rashaida. A maio-
ria é de empresários que negociam bens. Em geral, as pessoas 
não são pobres, mas sim optam por viver uma vida simples. 
Geralmente, suas casas são pequenas cabanas ou tendas que são 
convenientes para o seu estilo de vida nômade. Eles investem 
o seu dinheiro mais em ouro e camelos. Os Rashaida executam 
operações de contrabando ao longo da fronteira da Eritreia no 

   Ore Isaías 45:2-3 sobre os Rashaida. Ore por esforços para 
alcançar os Rashaida. Que Deus possa derrubar as ‘barras de 
ferro “(todas as barreiras), impedindo os Rashaida de conhecer o 
Evangelho. Ore para Jesus se tornar o tesouro deles, quando ele 
é completamente revelado, ele é difícil de resistir.. 

   Peça a Deus que envie trabalhadores sacrificiais que estejam 
dispostos a construir relacionamentos com este grupo de 
pessoas nômades..

   Peça a Deus para capacitar os poucos crentes Rashaida a 
serem pacificadores com os países vizinhos hostis nesta região 
devastada pela guerra.

Ideias para oração:

Sudão, criando tensão entre eles e o governo local enquanto evi-
tam pagar impostos. No entanto, eles facilmente escapam das 
autoridades desligando os faróis e acelerando através do deserto 
enquanto seguem as estrelas. Um homem de uma tribo pode 
contar a sua localização pelo cheiro da areia.

Este grupo de pessoas tem propositadamente se isolado a si 
mesmo. Eles raramente interagem com outros beduínos da área 
ou com os sudaneses locais. Os Rashaida são árabes puros e que 
não se casaram com outros, alegando ter uma linhagem direta 
com o profeta Maomé. Há poucos crentes , de origem etíope, na 
sua região. Alguns Rashaida na costa da Eritreia entraram para o 
exército alguns anos atrás e foram expostos a Cristo por outros 
soldados. Fora isso, sua cultura e sistema de crença nunca foram 
contestados. Eles são uma tribo, não alcançada e desengajada.

13- AGOSTO /  DIA 25

Os Rashaida do Sudão
Os descendentes de árabes no deserto africano
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Hadith registrado por Bukhari Sahih
Narrado por Abu Huraira O Profeta disse: “Quem jejuar 
no mês de Ramadan com fé sincera (ou seja, a crença) e 
esperando por uma recompensa de Deus, então todos os seus 
pecados passados serão perdoados, e quem ficou para as 
orações da Noite do Poder com fé sincera e esperando por uma 
recompensa de Alá, então todos os seus pecados anteriores 
serão perdoados. “

14-AGOSTO /  DIA 26

A Noite do Poder - Laylat al-Qadr
Na noite em que é dito que  Maomé recebeu suas revelações

Fátima está animada. Seu marido, Salim, convidou a família 
de seu professor para comemorar a quebra do jejum com 

eles. Até o dia de hoje, Fátima teve muitas conversas encora-
jadoras com Sarah  enquanto os homens estavam conversan-
do e as meninas estavam brincando. Durante a última visita de 
Sarah, ela se ofereceu para orar por ela. Fátima experimentou 
uma estranha sensação de paz enquanto Sarah orava por ela, e 
agora está esperando por por mais orações. Sarah e sua família 
são seguidores do Messias Jesus.

Fátima não está animada somente sobre a visita de Sarah, 
mas ainda mais sobre hoje, Laylat al-Qadr, a noite do poder. 
Fátima pretende ficar orando toda a noite na esperança de 
que suas orações por um filho possam ser respondidas. Com 
grande expectativa e um grande alívio, ela está ansiosa para 
poder orar neste ano. Há 2 anos atrás, ela começou a sangrar 
logo no fim do Ramadã, que a fez impura e incapaz de rezar. 
Depois, ela engravidou, o que novamente desclassificou-a 
do jejum no ano seguinte, devido aos cuidados com o bebê. 
Fátima deu à luz a três filhas, mas Salim não a rejeitou; mas, 
sua sogra a amaldiçoou por ela não ter um filho. Ela encorajou 
o filho a tomar outra esposa. Ela estava muito preocupada com 
esta ameaça e fez uma peregrinação ao túmulo de um homem 
santo para interceder por um filho. Ela também tem trabal-
hado muito duro para manter todos os seus deveres religiosos. 
Hoje ela tem grandes esperanças, pois esta é a noite do poder.

   Ore por revelações sobrenaturais de Jesus em sonhos e 
visões durante esta noite. Pense nos muçulmanos em sua 
cidade, sua região, seu país ou em outro lugar. Peça a Deus 
para guiar suas orações. Ao mesmo tempo, ore para que 
pessoas que têm revelações, em breve encontrem crentes que 
possam ajudá-los a se tornarem discípulos (At 10:1-48).

Ideias para oração:

De acordo com a Sura 97 (capítulo 97 do Alcorão), Maomé 
recebeu sua primeira revelação do Alcorão durante esta noite. 
Os muçulmanos acreditam que as orações oferecidas du-
rante esta noite são particularmente bem recebidas. Alguns 
acreditam que a oração durante esta noite irá compensar 
a omissão das orações diárias regulares. A noite de poder 
ocorre durante os últimos 10 dias do Ramadã e a maioria dos 
clérigos muçulmanos acredita que é no dia 27. Cada dia novo 
começa ao pôr do sol, portanto a noite este ano de poder será 
na noite do dia 13 de Agosto..

Fátima é representa de milhares de mulheres muçulmanas 
que esperam ansiosamente a Noite do Poder. Infelizmente, 
há poucos que têm uma Sarah para apresentá-las a Jesus.
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O apóstolo Paulo cumpriu seu ministério de diversas ma-
neiras. Lemos que, por vezes, ele foi obrigado a ganhar 

dinheiro através da fabricação de tendas, enquanto em outros 
momentos, pessoas proveram para as suas necessidades de 
modo que ele era capaz de “se dedicar totalmente à palavra, 
testificando aos judeus que Jesus era o Messias” (At 18 : 5).

Em Fp 4:10-19, lemos sobre as atitudes do Após-
tolo. Sabemos que ele tinha aprendido a estar contente 
em qualquer circunstância. Ele sabia como viver de forma 
humilde, e também em prosperidade. Quando Paulo rece-
beu ofertas para que pudesse se dedicar mais facilmente à 
pregação e ao ensino, ele não estava procurando as ofertas 
em si, mas ele procurou o crédito que os outros recebem de 
Deus por causa de suas ofertas. Paulo até descreveu algumas 
ofertas como um “aroma perfumado, um sacrifício aceitável a 
Deus”. Ele  encorajou os doadores de que “Deus supriria todas 
as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória em 
Cristo Jesus..

Ministérios com muçulmanos ao redor do mundo pre-
cisam de financiamento. Os  ministérios de mídia internac-
ional, através do rádio, internet, vídeo, literatura e televisão 
por satélite, precisam de financiamento significativo. Alguns 
destes ministérios estão proclamando o Evangelho a uma 
multidão de muçulmanos. Muitas vezes, estes ministérios re-
cebem e-mails, mensagens de texto e telefonemas de deze-
nas de milhares de perguntas e pessoas que querem se tornar 
discípulos a cada mês. 

“Práticas” tradicionais de esforços missionários a nível lo-
cal ainda estão produzindo frutos em todo o mundo também. 
Em muitos contextos muçulmanos, cristãos, muitas vezes 
têm empregos normais, a fim de ter acesso aos países fecha-
dos à proclamação do Evangelho. Muitas vezes, estes crentes 
preenchem papéis importantes na sociedade através de seus 
trabalhos. Às vezes, seu trabalho é bem remunerado, mas às 
vezes não é, e os trabalhadores ainda precisam receber finan-
ciamento adicional.

Apesar das acusações, que às vezes são feitas por muçul-
manos, ministérios cristãos nunca adotam uma política de 
“pagar as pessoas para se converterem.” A maioria dos esfor-
ços para implantar novas comunidades de crentes no mundo 
muçulmano é baseada no Modelo de Três Autonomias. Este 
modelo incentiva cada grupo recém-criado de crentes a ser:

Autogovernável: ter sua própria liderança, indígena local.

Autossustentável: ser capaz de sustentar a si mesmo fi-
nanceiramente e seus ministérios a partir de seus próprios 
recursos.

Autopropagação: ser capaz de reproduzir-se através do 
estabelecimento de novas comunidades de fé.

Às vezes, as circunstâncias de perseguição, dificuldades 
econômicas e desastres naturais deixam o modelo de três au-
tonomias aquém das expectativas. É perfeitamente aceitável 
para os crentes expressarem solidariedade com seus irmãos e 
irmãs (2 Coríntios 8:1-21).

15 -AGOSTO/  DIA 27

“Dê, e será dado a você.”
Palavras importantes de Lucas 6:38

Ideias para oração e ação:
   “30 Dias” encoraja os seus participantes 

a ofertarem  para os ministérios com  
muçulmanos. Vamos todos “buscar 
primeiro o Reino de Deus”com as nossas 
finanças. Você pode passar algum tempo, 
na verdade, buscando a Deus a respeito de 
como você pode dar. Ore por um aumento 
das ofertas aos ministérios muçulmanos 
em todo o mundo. Ore pelos diferentes 
aspectos dos ministérios muçulmanos 
mencionados neste artigo, usando as 
passagens bíblicas indicadas.
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16-AGOSTO /  DIA 28

O Izar ul-Haqq
Respondendo às acusações muçulmanas contra a Bíblia

O Izar ul-Haqq é um livro muçulmano que 
desencoraja e enfraquece a fé de muitos 

cristãos que vivem em países muçulmanos, es-
pecialmente os de origem muçulmana. O livro 
ridiculariza a confiança que os cristãos colocam 
na Bíblia e conduz os muçulmanos longe da 
Bíblia, declarando a Bíblia totalmente corrupta. 
Enquanto isso, o livro apresenta o Alcorão como 
completamente livre de qualquer defeito..

O conteúdo de Izar ul-Haqq, escrito original-
mente em árabe, saiu de um debate ao vivo com 
um missionário alemão, há mais de 150 anos 
atrás. Debatedores muçulmanos e professores 
fizeram uso da Alta Crítica da Bíblia do século 
IX escrita na Europa, em um esforço para apoiar 
as tradicionais acusações muçulmanas de que 
a Bíblia é corrupta e falsificada. O Izar ul-Haqq 
ainda é considerado por muitos muçulmanos 
tão eficaz que continua a ser impresso com o 
conteúdo original e é amplamente distribuído 
por extensas redes de líderes muçulmanos 
ortodoxos. Além disso, os argumentos do livro 
são utilizados por quase todos os grandes de-
batedores muçulmanos e professores em todo 
o mundo, incluindo Shabir Ali, Jamal Badawi, 
e Zakir Naik. Estes argumentos são, por sua vez, 

transmitidos por 24 horas em canais de TV via 
satélite para os telespectadores em toda a Ásia. 
No entanto, surpreendentemente, nenhuma re-
sposta do livro para toda a gama de acusações, 
em Izar ul-Haqq, foi escrita para encorajar cris-
tãos e desafiar os muçulmanos.

Há uma grande necessidade por uma res-
posta que seja respeitosa para com os muçul-
manos, responda às perguntas que os muçul-
manos fazem sobre a Bíblia, e traga a mais 
recente pesquisa acadêmica sobre o Alcorão. Os 
manuscritos do Novo Testamento, por exemplo, 
estão em uma posição muito mais forte do que 
os manuscritos do Alcorão. As últimas décadas 
testemunharam o surgimento de uma grande 
parte da literatura acadêmica útil, que faz per-
guntas do Alcorão tão difíceis quanto, ou em 
muitos casos, mais difíceis do que, as questões 
acadêmicas pedem da Bíblia.

Alguns crentes estão agora trabalhando para 
produzir uma resposta do livro a Izar ul-Haqq. 
Os objetivos do projeto não são apenas para de-
fender a Palavra de Deus de falsa acusação, mas 
também para incentivar os muçulmanos a real-
mente lerem a própria Bíblia, em vez de apenas 
acusar falsamente e descartá-la.

   Ore pelo trabalho de responder as acusações de muçulmanos contra a Bíblia. Que 
Deus continue a levantar as pessoas adequadas, com o correto entendimento, 
habilidades, dons e caráter para ser eficaz neste ministério. Para o difícil projeto Izar 
ul-Haqq, coisas como perspicácia intelectual ou capacidade de debate não serão 
o suficiente. Pelo contrário, há uma necessidade de poder divino que capacite os 
escritores cristãos a “Destruírem argumentos e toda pretensão que se levanta contra 
o conhecimento de Deus.” O objetivo, como a Palavra de Deus expressa tão bem, é 
“tomar cativo todo pensamento para torná-lo obediente ao Messias “(2 Coríntios 
10:05).

   Depois de uma resposta completa à Izar ul-Haqq, finalmente serão necessários 
canais de distribuição apropriados para espalhar o material impresso em formatos 
audiovisuais. Ore por orientação de Deus,graça e provisão.

Ideias para oração:
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É difícil encontrar estimativas precisas sobre os Rohingya, 
pois eles não são reconhecidos como cidadãos em nen-

hum país. A maioria dos Rohingya estão localizados no es-
tado de Rakhine, no Myanmar. Eles são refugiados localizados 
em Bangladesh, Malásia, China, Arábia Saudita, Paquistão e 
Tailândia. Há algumas poucas centenas de crentes no Mes-
sias entre os Rohingya, todos vindos de uma pequena seita 
Sufi do Islã.

O povo Rohingya muçulmano vem originalmente do My-
anmar (Birmânia). Eles são e tem sido grandemente perse-
guidos em sua terra natal e são refugiados há tempos que 
remontam à Segunda Guerra Mundial. Os ditadores militares 
atuais do Myanmar se apoiam grandemente no nacional-
ismo Birmano e no Budismo para manterem seu governo e, 
portanto, discriminam pesadamente as minorias como os 
Rohingya.

Os Rohingya atualmente estão espalhados pelo Sul e Sud-
este da Ásia. Há cerca de 111mil refugiados abrigados em 
nove acampamentos entre a fronteira da Thailândia-Myann-
mar.Muitos dos Rohingya permaneceram em campos de refu-
giados ou locais temporários por longos períodos esperando 
por oportunidades de emigrar para outro lugar. Infelizmente, 
devido à sua má reputação, é difícil que eles sejam aceitos. Na 
Malásia, as crianças dos refugiados Rohingya não podem ir às 
escolas locais e estão crescendo sem nenhuma esperança de 
um futuro melhor. Recentemente, algumas escolas foram ab-

ertas para eles, mas há dificuldades relacionadas a orçamento 
e pessoal qualificado. Algumas comunidades Rohingya se 
opuseram a esforços educacionais feitos por não-muçulma-
nos. Suas vidas como refugiados frequentemente são cheias 
de medo, incertezas, traumas, abusos e injustiça. 

Tradução da Bíblia: Uma fonte baseada no árabe (árabe 
mais alguns acentos e caracteres adicionais) está sendo 
utilizada em Myanmar para publicar alguns materiais no 
idioma Rohingya e também um sistema baseado em carac-
teres romanos também está sendo utilizado na internet. Um 
número significativo de Rohingya viveram em Bangladesh 
como refugiados e preferem usar a escrita Bengali. Como uma 
consequência, parece inevitável que as Bíblias sejam em pelo 
menos três alfabetos diferentes.

17-AGOSTO /  DIA 29

O povo Rohingya                     
Mais de 2.000.000 buscando um novo lar, paz e liberdade

    No momento, há 21 histórias bíblicas sendo traduzidas 
para os Rohingya e espera-se que elas estarão disponíveis 
para distribuição nos próximos meses. É um desafio 
decidir quais textos traduzir e como torná-los disponíveis. 
É importante que haja uma boa comunicação e uma 
coordenação cuidadosa dos projetos de tradução.

   Por favor ore por este povo e pelos esforços para fazerem 
o Messias conhecido entre os Rohingya. Alguns crentes 
buscam ajudá-los. Que Deus levante outros

Ideias para oração:
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Em todo o mundo, durante os próximos três dias 
os muçulmanos estarão festejando e se divertin-

do ao final do Ramadã. Este feriado, o Eid ud-Fitr, 
é também um momento significativo para grandes 
encontros religiosos. Dezenas de milhares de muçul-
manos se reunirão em lugares como a mesquita 
Agra, de frente para o Taj Mahal, na Índia. No vizinho 
Paquistão, milhares de outros irão se reunir na mes-
quita Faisal, em Islambad e na Mesquita Badshahi, 
em Lahore. Estes encontros deixam impressões pro-
fundas sobre os muçulmanos. No entanto, a maior 
e mais impressionante é em Meca, onde mais de 
dois milhões de peregrinos podem orar ao mesmo 
tempo na Mesquita Haram, durante a peregrinação 
anual que ocorre cerca de 70 dias após o Ramadã. 

Os muçulmanos se encontram com amigos du-
rante essas reuniões e muitas vezes são liderados 
por adeptos líderes de oração. Os muçulmanos 
consideram essas reuniões como prova da superiori-
dade e crescimento do Islamismo. Jesus disse que 
Seu Reino é como um grão de mostarda. Os muçul-
manos, geralmente não têm visto que: cura, vida 
e salvação vem por meio da cruz e da ressurreição. 
Muitas vezes, é na fraqueza que a força do Senhor 
se torna evidente, e não através de números impres-
sionantes, grandes oradores, ou manifestações de 
poder terrestre

A mesquita paquistanesa Xá(rei) Faisal em Islamabad tem a capacidade 
para 75 mil pessoas no prédio e pátios vizinhos. Um adicional de até 200 

mil outras pessoas podem rezar nos terrenos externos.

A Mesquita Agra, no 
terreno do Taj Mahal 

(que é Mausoléu). Temos 
alguns vídeos indicados 

no YouTube dessas 
reuniões em nosso site: 

www.30-days.net

Ideias para oração:

18-AGOSTO /  DIA 30

Grandes encontros no Sul da Ásia
Milhares e milhares se reúnem após o Ramadã

   Ore por famílias muçulmanas em sua 
cidade, sua região e seu país, para que 
possam conhecer os verdadeiros crentes 
que compartilhem com eles o pão da vida 
durante a festa (ver Sl 34:8, Jo 6:55-58)

   Ore pelos muçulmanos em seu país que 
estarão presentes em grandes encontros 
religiosos. Que Deus chame sua atenção. 
Ore por revelações do Jesus crucificado, 
ressuscitado e agora vivo  durante a festa 
de três dias.
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Sites cristãos sobre o Islã (em inglês)
www.answering-islam.org
www.quranandinjil.org
www.engagingislam.org
www.carlmedearis.com

Sites Muçulmanos (ing)
Wikipedia: Islam Portal
www.quran.com
www.answering-christianity.com
www.islam-christianity.com
www.islamicity.com
www.al-islam.org
www.muxlim.com
www.topmuslimsites.com 
www.salat-time.com
www.talkislamic.com
www.understanding-islam.com
www.alim.org

Debate Muçulmanos-Cristãos
Procure por Christian Muslim Dialogue 
in Dubai no YouTube.com)
http://cmcu.georgetown.edu
(Prince Alwaleed Center)
www.peace-catalyst.net
www.acommonword.com
www.grace-truth.info

Testemunhos:
www.morethandreams.tv
www.muslimjourneytohope.com
www.albahethoon.com (The Seekers)

O Messias para Muçulmanos (ing)
www.isaalmasih.net
www.kalimatullah.com
www.the-good-way.com
www.fatherzakaria.net
www.injil.org

Grupos étnicos / Missões
www.joshuaproject.net
www.missionfrontiers.org
www.lausanne.org

Outros sites:
www.opendoorsuk.org/ 
(Open Doors - Persecuted believers)
www.iraqprayer.org
(Oração pelo Iraque)
www.cryoutnow.org  
www.pray-ap.info  
(Oração pelo Oriente Médio)
www.memritv.org 
(Notícias do Oriente Médio)
www.barnabasfund.org 
(Cristãos perseguidos)
Canal Prayershorts no YouTube (vários 
vídeos de oração)
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Nossos valores: “30 dias Internacional”, como um 
movimento mantém uma atitude positiva em 
relação aos muçulmanos. Nosso esforço  de oração 
não está interessado em  denegrir ou criticar 
muçulmanos ou  suas crenças e práticas. O Islã não 

é meramente uma religião ou uma  filosofia. O 
Islã preocupa as pessoas.  Jesus disse “Ame o seu 
próximo como  a ti mesmo”. Este livreto de oração 

não foi feito para ser utilizado  como literatura 
evangelístia. Ele é  produzido para informar crentes 
e  encorajar a oração.

Sites recomendados: a 30 dias internac-
ional não concorda necessariamente com 
todos os argumentos,  idéias ou atitudes 
apresentadas  pelos sites listados nesta 
página. Estes sites contém pelo menos 
algum material de valor. Eles podem  ter 
algum conteúdo negativo e  inútil. É pos-
sível que eles não sejam  os melhores sites 
sobre o assunto,  mas os editores estão 
simplesmente  familiarizados com estes.
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