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Você e sua família provavelmente vão a uma igreja. Talvez 
você tenha amigos da escola que também vão a uma igreja, 
mas uma outra, não a sua. Talvez você se pergunte: por que 
existem tantas igrejas diferentes com tantos nomes diferentes? 
Mas todo mundo que vai a alguma dessas igrejas diz que 
são cristãos, porque todos acreditamos em Jesus. É como 1 
Coríntios 12.12. diz: “Somos todos diferentes, como partes 
de um corpo, mas todas as partes juntas formam um corpo 
completo.” Vivemos de forma diferente, podemos adorar de 
maneira diferente, mas porque todos acreditamos em Jesus, 
somos um corpo.

A mesma coisa acontece com os muçulmanos. Todos eles vão 
à mesquita na sexta-feira, mas acreditam em coisas diferentes 
sobre como cultuar ou como viver como muçulmano. Talvez 
você tenha visto mulheres muçulmanas completamente 
cobertas com casacos pretos e outras que apenas usam 
um xale na cabeça. Isso é um sinal de que elas pertencem a 
grupos muçulmanos diferentes e que acreditam em maneiras 
diferentes de como viver como muçulmano. Esses grupos 
diferentes são às vezes chamados de Movimentos.
Nos próximos 30 dias vamos conhecer alguns desses 
movimentos e aprender a orar pelos muçulmanos que fazem 
parte deles.

24 DE ABRIL   -   DIA 1

ORAR?
V A M O S

la!
i

V A M O S

Uma Introdução aos 
Movimentos no Islã

• Ore para que todos os cristãos que orarem 
nos próximos 30 dias estejam em união quan-
do orarem pelos muçulmanos.

• Ore para que os cristãos mostrem o amor de 
Deus aos muçulmanos.

• Todos os muçulmanos acreditam que Jesus 
(Isa) era um profeta. Ore para que nos próximos 
dias eles experimentem que Ele é muito mais 
do que isso, que ele é o Filho de Deus.

Leiam:
1.Corinthians 12.12 - 21 juntos. 
Quantas partes do corpo são mencionadas 
nessa passagem? Uma delas é mencionadas 
apenas pelo que fazemos com ela. Ao orar, 
toque uma dessas partes com as mãos. A 
próxima pessoa deve tocar em outra parte do 
seu corpo.

Você descobriu todas as partes do corpo?  
Você pode olhar a página de respostas.
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25 DE ABRIL   -   DIA 2
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O Sufismo na Turquia

• Para que os sufis encontrem o amor de Deus 
através de Jesus, que o praticou durante toda 
a Sua vida, até a Sua morte.

• Entre os 80 milhões de pessoas da Turquia, 
existem alguns milhares de cristãos que já 
foram muçulmanos. Ore para que ele possam 
compartilhar sua fé verdadeira com os 
muçulmanos sufistas.

• Para que o povo muçulmano perceba que 
Deus dá coisas boas a todos, e que não 
precisamos conquistar o Seu amor. (Mateus 5: 45b)

O que acontece se você girar apenas 10 vezes? 
Tente! 
Você fica tonto e cai? Quando estiverem 
orando, façam um círculo e cantem uma 
música de adoração ou uma música sobre o 
amor de Deus juntos.

O que você faz quando quer 
aprender sobre Deus e conversar 
com ele? Você lê a Bíblia para 
aprender sobre Jesus, que nos 
mostrou o grande amor de Deus 
e nos ensinou sobre Seu Pai. 
Você ora e canta músicas sobre a 
grandeza de Deus.

Os sufis são muçulmanos que 
também querem conhecer a Deus 
e experimentar Seu amor. Eles 
querem ter um relacionamento 
íntimo com Deus e aprender sobre 
ele. Alguns deles, os dervishes 
turcos Mevlevi, têm músicas e 
danças especiais que eles usam 
para ajudá-los a se concentrar 
em Deus. Eles rodopiam, muito 
rápido, com uma mão estendida 
para Deus e outra estendida para 
a terra. Enquanto rodopiam, eles 
repetem orações para ajudá-los a 
pensar em Deus e experimentar a 
presença Dele.
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26 DE ABRIL   -   DIA 3

Abdul mora em uma aldeia 
no Senegal e precisa se 
apressar, porque hoje é um 
dia especial. À meia-noite, ele 
e seus amigos começarão a 
comemorar o aniversário do 
profeta Maomé. Eles farão 
isso cantando, recitando 
poemas e fazendo discursos 
sobre a vida do profeta. É o 
dia mais importante do ano. 
Abdul e seus amigos fazem 
parte de um grupo chamado 
de Tijaniyyah e se chamam 
Tijanis.

O grupo Tijaniyyah começou 
em 1780, há quase 150 
anos atrás, em um lugar 

que agora pertence ao país da 
Argélia. Os Tijanis queriam trazer 
mudanças ao Islã, ajudando os 
pobres e trazendo educação 
para o povo.

Os Tijanis fazem parte de 
um grupo maior chamado 
Sufis. Você pode encontrar 
Tijaniyyahs em muitos países 
da África Ocidental, como por 
exemplo: no Senegal, em Mali, 
no Níger, em Chade, em Gana 
ou na Nigéria. É importante 
para os Tijanis repetir frases 
sagradas. Podem ser orações 
curtas, os nomes de Deus ou 
outras frases que os ajudem 
a olhar para Deus.

ORAR?
V A M O S

la!
i

V A M O S

• Nos países onde os Tijanis vivem, existem milhares de 
grupos muçulmanos não alcançados. Ore para que os 
muçulmanos conheçam a Jesus e pelos cristãos que tra-
balham nessa área.

• Em algumas nações, os líderes do Tijaniyyah têm muita 
influência, as pessoas prestam atenção no que eles dizem. 
Ore para que usem sua influência para trazer paz ao seu 
povo na África Ocidental.

• No Salmo 136, as frases são repetidas e essa repetição 
ajuda os cristãos a se lembrarem do quanto Deus nos 
ama. Leia o Salmo e ore pelo Tijaniyyah usando as pala-
vras do Salmo.

Você conhece alguns dos diferentes 
nomes de Deus? 
Onde você pode encontrar alguns 
deles? 
Repita esses nomes enquanto ora 
pela Tijaniyyah. Aqui estão dois 
exemplos: 
Juízes 6:24 -  
O Senhor é Paz;
Êxodo 15:26  
O Senhor que sara.

O Tijaniyyah
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27 DE ABRIL   -   DIA 4

ORAR?
V A M O S
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V A M O S

• Ore para que os núbios, que já foram todos 
cristãos, se lembrem disso e que novas igre-
jas sejam construídas.

• Ore para que o desejo de conhecer a Deus 
ajude muitos núbios a encontrar Jesus.

• Ore por todos os cristãos que estão tra-
balhando entre os núbios, falando de Jesus 
para eles.

Dividam-se em três grupos, para representar os 
três reinos núbios que eram cheios de alguns 
dos primeiros cristãos africanos. 
Cada grupo deve liderar um ponto de oração e, depois 
todos podem orar juntos pelos núbios.

“Ele realmente 
queria estar perto 
de Deus”

Os Nilo-Núbios no Egito e no Sudao

Abu Ali é um núbio de uma aldeia no Egito. 
Ele queria muito estar perto de Deus, e por 
isso decidiu se tornar um sufi, porque esse é 
um movimento no Islã que foca muito em ter 
uma experiência espiritual com Deus. Abu Ali 
meditava muitas horas todos os dias, o que 
significa que ele pensava em Deus, em silêncio e 
em oração. Mas ficou desapontado ao descobrir 
que, por mais que tentasse, nunca tinha 
experimentado a Deus de verdade como queria. 
Mas quando ouviu o Evangelho, ele decidiu 
seguir a Jesus.

Há mais ou menos 1500 anos atrás, os núbios 
haviam construído três reinos no vale do Nilo, e 
todas as pessoas que viviam lá eram cristãs. Foi 
lá que começou uma das primeiras igrejas na 
África. No século 13, o Islã entrou no vale do Nilo 
e hoje quase todos os núbios são muçulmanos 
sunitas. Assim como Abu Ali, muitos querem 
experimentar a Deus profundamente, mas 
poucos deles já ouviram o evangelho.

Muitos homens núbios viajaram para a Arábia 
Saudita para trabalhar. A Arábia Saudita 
tem crenças muito rígidas sobre como ser 
muçulmano e isso tornou os núbios menos 
abertos a aprender sobre o cristianismo.
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28 DE ABRIL   -   DIA 5

Wahabbismo
Você provavelmente está se perguntando o que essa palavra significa! O Wahabbismo é mais um 
movimento no Islã e foi desenvolvido na Arábia Saudita por um homem chamado Mohamed ibn 
Abdul Wahhab. O wahabismo é uma maneira muito estrita de seguir o islã. Os wahabis não podem 
comer, vestir nem ouvir as músicas que quiserem.. No Wahabbismo, homens e mulheres têm que 
viver separados, eles não podem passar tempo juntos e os muçulmanos que fazem parde desse 
movimento acham que eles são os únicos verdadeiros muçulmanos.

Muitos outros muçulmanos ao redor do mundo não gostam do Wahabbismo e acham que essa 
não é uma boa forma de praticar o Islã. Alguns dizem que o Wahabbismo também está envolvido 
com organizações terroristas pelo mundo.
Mas os Wahabbis têm muita influência, porque a família real da Arábia Saudita é Wahabbi, e eles 
têm muito dinheiro e poder. A família real ajuda a construir mesquitas em todo o mundo e dá 
dinheiro para espalhar o ensino do Wahabbismo.

ORAR?
V A M O S la!

i

V A M O S

• Os Wahabbis acham que são os 
únicos muçulmanos certos e, se 
tiverem influência, podem dificultar 
a vida de outros muçulmanos. Ore 
pelos muçulmanos que não querem 
ser Wahabbis, mas que vivem em 
uma sociedade Wahabbi.

• Os Whahabbis não têm relaciona-
mentos com pessoas não-Wahabbi. 
Isso dificulta compartilhar o evan-
gelho com eles. Ore para que eles 
tenham sonhos e visões de Jesus.

• Ore para que os Wahabbis tam-
bém conheçam a Jesus e se tornem 
filhos de Deus.
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29 DE ABRIL   -   DIA 6

O Wahabbismo no Daguestão

ORAR?
V A M O S

• Pelas poucas centenas de 
crentes cristãos no Daguestão 
que vivem entre os Dargins, 
para que eles possam ser uma 
luz para eles.

• Pela tradução da Bíblia para 
os idiomas locais, em versões 
escritas e em áudio.

• Que Deus dê aos Dargins 
uma revelação de Jesus e da 
liberdade que Ele oferece.

O Daguestão é uma república da Rússia no Mar Cáspio. 
Ele faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão. Os 
muçulmanos no Daguestão são chamados de “Dargins” 
e são 95% dos 2,9 milhões de habitantes da república.

O movimento 
Wahabismo chegou 
ao Daguestão da 
Arábia Saudita 
nos anos 80 e 
está influenciando 
toda a sociedade 
muçulmana. Os 
Dargins não querem 
fazer parte da Rússia, 
querem ter seu próprio 
país. Por esse motivo, 
existem muitos 
conflitos violentos.

Os Wahabis controlam 
quase tudo na vida das pessoas: como você deve se 
comportar, o que comer, o que vestir, como cultuar e 
como reagir à corrupção. Eles até te proíbem de ouvir 
música se você quiser ser um muçulmano sério. Como 
você se sentiria em um sociedade assim? É possível 
manter todas essas regras? (Até os Wahabis rigorosos às 
vezes ouvem suas músicas e danças tradicionais quando 
têm convidados!)

la!
i

V A M O S

Leia 
Ezequiel 36: 26-27 
 
Como Deus vê as pessoas que seguem todas as restrições dos Wahabis? São pessoas com 
________________.

O que Deus quer fazer? Substitir seus corações de pedra por ________________________?
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Tablighi Jamaat
Tablighi Jammat significa “Sociedade para 
espalhar a fé”, e tem mais de 80 milhões de 
membros. Isso faz dela a maior organização 
muçulmana do mundo. Você pode encontrar 
membros do Tablighi Jamaat na Etiópia, nos 
Estados Unidos, no Nepal ou na África do Sul. 
Uma vez por ano, eles fazem uma reunião 
em Bangladesh e mais de 5 milhões de 
muçulmanos vêm todos os anos.

Anwar é membro do Tablighi Jammat e queria 
aprender mais sobre o movimento. Então 
ele viajou da Austrália, seu país de origem, 
para Delhi, na Índia. Junto com outros jovens 
muçulmanos de muitos países de todo o 
mundo, Anwar aprendeu mais sobre sua fé. 
Juntos, eles fizeram turnês de pregação para 
os muçulmanos que não viviam um estilo de 
vida muçulmano sunita. Anwar sabia que, 
fazendo isso, aprenderia muito para sua 
própria vida e realmente gostou de estar com 
outros jovens muçulmanos como ele, mas não 
gostou muito da falta de conforto em alguns 
dos lugares que eles visitaram indo enquanto 
pregavam. e isso foi um desafio para ele.

30 DE ABRIL  -   DIA 7

ORAR?
V A M O S

la!
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V A M O S

• Jovens como Anwar querem fazer a coisa certa. 
Ore para que eles conheçam a Jesus para que 
possam pregar sobre Ele.
• Quando tantas pessoas ficam no mesmo lugar na 
reunião em Bangladesh, muitas coisas podem dar 
errado. Ore para que todos os presentes estejam 
seguros.
• Ore pelos cristãos que estão compartilhando 
com os membros do Tablighi Jammat, que tenham 
sabedoria para serem boas testemunhas.

Hoje você pode ser Anwar e 
fazer uma turnê de pregação. Leve 
o livreto com você e caminhe de 
cômodo em cômodo na sua casa. 
Em cada lugar, você pode orar por 
um dos pedidos de oração abaixo.

Anwar fez a mala. Você consegue 
descobrir quantas coisas ele 
colocou nela?
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Os Coranistas

1 DE MAIO  -   DIA 8

ORAR?
V A M O S

la!
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V A M O S

• Os Coranistas estão procu-
rando a verdade no Alcorão. 
Ore para que encontrem 
Jesus e queiram saber mais 
sobre Ele.
• Ore para que eles tenham 
sonhos e visões sobre Jesus, 
para que eles procurem saber 
mais na Bíblia.
• Leia Provérbios 3.5-6 e ore 
para que os Coranistas real-
mente confiem somente em 
Deus.

Os Coranistas estão procurando a verdade no 
Alcorão. O Alcorão tem muitas passagens sobre Jesus 
(Isa). Aqui estão alguns exemplos:
• o Alcorão diz que Isa é o filho da virgem Maria; 
• o Alcorão fala sobre Isa Mesiah (Jesus, o Messias); 
• o Alcorão chama Isa de “a Palavra de Deus”; 
• o Alcorão conta histórias sobre os milagres realizados 
por Isa; 
• o Alcorão diz que Isa não tem pecado; 
• o Alcorão diz que Isa vai voltar.
Você conhece algumas das histórias da Bíblia em que 
essas coisas também estão escritas?

A maioria dos muçulmanos acredita que a lei islâmica tem três partes essenciais:

1 - O Alcorão é o livro que o profeta Maomé 
recebeu como uma revelação de Deus.

2 - A Suna é uma coleção de palavras, 
ações e observações do profeta Maomé.t

3 - Os Hádices são uma coleção de seis 
livros de histórias sobre a vida de Maomé 
contada por outras pessoas.

Memorizar, interpretar e aplicar esses textos mantém os estudiosos muçulmanos ocupados!

Mas os Coranistas são diferentes. Eles são muçulmanos que só aceitam o Alcorão como a fonte 
de leis e orientações religiosas do Islã. Eles não acham que os outros livros devem ser usados; 
para eles, o Alcorão é tudo o que é preciso. Eles apreciam o profeta Maomé, mas não o honram 
como fazem os outros muçulmanos, que o consideram um modelo para o Islã. Eles acham que 
fazer isso é como adorar um ídolo. Quando eles declaram sua fé usando as palavras tradicionais 
da Chahada, que declara que existe um Deus e Maomé é Seu profeta, eles deixam de fora a 
frase sobre Maomé.

O movimento dos Coranistas começou no tempo de Maomé, mas se tornou mais popular 
durante o século 20 em todas as regiões com grandes populações muçulmanas.
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2 DE MAIO  -   DIA 9

O Movimento Ahmadiyya no Gana
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nasceu 
cerca de 180 anos atrás, na Índia. 
Ele disse que era o Messias e o 
Mahdi (aquele que faz tudo ficar 
certo). Os muçulmanos também 
acreditam que Jesus voltará e que 
Ele será o Mahdi deles, mas Ahmad 
disse que ele tinha vindo ao invés 
de Jesus. Hoje, cerca de 10 milhões 
de muçulmanos são Ahmadis. Eles 
são um movimento que ama a paz 
e aprenderam muito com a fé cristã 
no que dizem e falam sobre suas 
crenças.

Da Índia, o Movimento Ahmadiyya 
se espalhou para muitos países da 
África. No Gana, existem 653 000 
Ahmadis vivendo em várias tribos. A 
primeira tribo a seguir o Ahmadiyya 
foi a tribo Akan, depois a tribo 
Waala. Os esforços do Movimento 
Ahmadiyya ajudaram a desenvolver 
o país de Gana e outros países da 
África Ocidental.

ORAR?
V A M O S
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V A M O S

• Ore para os Ahmadis descubirem a verdade sobre 
Jesus e experimentarem que Ele é poderoso.
• Ore para que Deus use a influência que os Ahma-
dis têm em muitos países para boas mudanças para 
as pessoas que vivem lá.s.
• Ore para que outros muçulmanos vejam como os 
Ahmadis são pacíficos e que tomem isso como um 
exemplo.

resolva o enigma - desembaralhe as palavras. 
Depois, ore para que os Ahmadis entendam o que 
Jesus disse a Pedro.
Mateus 16: 15-16
oA uqe useJs tgoeunpru: 
— E ovêcs, eumq mized uqe ue osu? 
peosdnendoR, mSãio dPreo esdsi:  
— O nerhSo é o irsotC, o lFhoi od uDes ivvo.
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3 DE MAIO  -   DIA 10

Os Daudi no Gana

ORAR?
V A M O S

la!
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V A M O S

• Como o Shabbir, muitas pessoas de Bora se perguntam: O que é mais importante? O Dai e 
o Islã ou seu trabalho e todas as outras coisas na vida? Ore para que eles tenham sabedoria e 
entendimento.
• Ore para que Bora se volte para Jesus e entenda que Ele é quem dá orientação na vida deles 
e pode salvá-los.
• Ore para que Deus envie cristãos para viver ao lado do povo Bora para compartilhar o 
Evangelho com eles e ajudá-los a descobrir quem Deus é.

As mulheres Daudi Bora gostam muito de cores, como você pode ver na foto. Pegue um xale 
ou cobertor colorido e use-o sobre os ombros ou como saia enquanto vocês oram.

Existem mais de um milhão de Daudi 
Bora. Eles vivem principalmente na Índia, 
mas alguns deles se 
mudaram para os 
EUA e para países da 
Europa e África Oriental. 
Eles são muçulmanos, 
mas seguem um líder 
religioso chamado de 
Dai. Os muçulmanos 
Daudi Bora acreditam 
que o Dai está se 
comunicando com 
um Imam (professor 
islâmico) oculto que 
está recebendo orientação de Deus. O Dai 
dá essa orientação e bênçãos ao Daudi 
Bora.

Shabbir é estudante e vai fazer uma prova 

importante em breve. Mas no dia do 
exame, tem um grande feriado e milhares 

de pessoas vão para 
ouvir o Dai e receber 
suas bênçãos. Shabbir 
também deve participar 
da reunião. Ele está 
confuso - ele deve 
fazer a prova ou ouvir 
o Dai? Se ele não fizer 
a prova, ele não vai 
passar de ano e talvez 
não consiga um bom 
emprego. Mas se ele 
perder a chance de 

ver o Dai, talvez perca sua bênção. Ele pode 
confiar no Dai e seguir sua comunidade Bora? 
O que você acha que Shabbir deve fazer?
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04 DE MAIO   -   DIA 11

O empoderamento das mulheres na 
Arábia Saudita

Você já viu uma mulher dirigindo um carro? Você 
pode estar pensando: “Claro! Que pergunta boba!” 
Na maioria dos países,  mulheres dirigindo não tem 
nada de mais e a maioria dos meninos e meninas 
aprendem a dirigir. Mas na Arábia Saudita, até 
recentemente as mulheres não tinham permissão 
para dirigir, ir para a faculdade ou trabalhar fora de 
casa em locais públicos, como uma loja ou prédio de 
escritório. Isso acontecia por causa das leis estritas 
do país, inspiradas no Wahabismo, um movimento 
islâmico que diminui a liberdade das mulheres.

Três anos atrás, em 2017, as mulheres tiveram 
permissão para dirigir um carro pela primeira vez, 
e em agosto de 2019, o governo anunciou que 
mulheres com mais de 21 anos podem tirar um 
passaporte e viajar para outro país sem ter um 
parente masculino viajando com eles.

Muitas mulheres na Arábia Saudita comemoraram essa 
nova lei e aproveitaram a oportunidade para fazer coisas 
que já são normais em outros lugares faz tempo.

ORAR?
V A M O S
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V A M O S

• Nos países onde os Tijanis 
vivem, existem milhares de grupos 
muçulmanos não alcançados. Ore para 
que os muçulmanos conheçam a Jesus 
e pelos cristãos que trabalham nessa 
área.

• Em algumas nações, os líderes do 
Tijaniyyah têm muita influência, as 
pessoas prestam atenção no que 
eles dizem. Ore para que usem sua 
influência para trazer paz ao seu povo 
na África Ocidental.

• No Salmo 136, as frases são repetidas 
e essa repetição ajuda os cristãos a se 
lembrarem do quanto Deus nos ama. 
Leia o Salmo e ore pelo Tijaniyyah usando 
as palavras do Salmo.

Use algumas cadeiras para 
fazer um “carro” - dois 
assentos na frente, dois ou 
três atrás. 

Você pode também fazer 
uma van! Use um prato 
como volante. Uma 
menina deve sentar no 
banco do motorista e 
“dirigir” enquanto vocês 
oram juntos.
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05 DE MAIO   -   DIA 12

Ornamentos Celestiais

ORAR?
V A M O S
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• Ore para que as mulheres 
que leem o livro ‘Ornamentos 
Celestiais’ também busquem o 
reino de Deus como em Mateus 
13.45-46.

• Ore para que as mulheres que 
leem ‘Ornamentos Celestiais’ 
também tenham acesso à Bíblia 
em sua língua

• Ore para que as mulheres 
muçulmanas tenham sabedoria 
e compreensão para criar seus 
filhos bem.

Você tem alguns ornamentos? Talvez alguns anéis ou um colar. Pegue alguns e coloque, ou 
passe de pessoa para pessoa enquanto vocês oram.

Com o que Jesus compara o reino de Deus?

(  ) Um diamante brilhante    (  ) Um anel de ouro    

(  ) Uma linda pérola    (  ) Uma pedra preciosa

Alguém perguntou a Zahra se ela sabia 
sobre um livro chamado ‘Ornamentos 
Celestiais’. “Claro!” Ela disse! Ela conhece 
esse livro desde pequena. Quando Zahra 
era pequena, costumava visitar sua tia, que 
liderava um grupo de mulheres, onde sua 
mãe e as outras senhoras liam e discutiam 
o livro juntas. Mesmo que Zahra não 
fizesse parte do grupo, ela ouviu sobre o
 livro quando estava brincando na sala. 
Agora Zahra cresceu e lidera seu próprio 
grupo de leitura em casa.

O livro ‘Ornamentos Celestiais’ foi escrito 
no norte da Índia no começo do século 
XX. É um livro especial para mulheres 
muçulmanas, para ensiná-las sobre o 
Islã e como ensiná-lo aos seus filhos. Ele 
também discute como viver uma boa 
vida como esposa e mãe 
muçulmana. Muitas jovens o 
recebem como presente de 
casamento.

Em todo o mundo, as 
mulheres muçulmanas leem 
o livro juntas, muitas vezes 
em grupos onde adolescentes 
muçulmanas estudam o livro 
antes de se casarem.
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6 DE MAIO   -   DIA 13

O Islã chegou aos Estados Unidos quando escravos muçulmanos africanos foram levados para 
lá. Eles continuaram a ter sua fé em silêncio. Isso começou a mudar no início do século 20, 
mais ou menos 100 anos atrás. Em 1930, um homem chamado Wali Fard Muhammad criou um 
movimento que ele chamou de Nação do Islã. Era um movimentos político e religioso. A Nação 
do Islã incentivou seus seguidores a ter uma forte vida familiar e a manter as tradições islâmicas. 
Mas eles também queriam ajudar os negros na América e até acharam por um tempo que seria 
bom se os muçulmanos negros tivessem seu próprio país no sul dos EUA.

Outros líderes assumiram a Nação do Islã depois de Wali Fard Muhammad. Alguns dos novos 
líderes também criaram outros movimentos. Em 1977, quando Louis Farrakhan se tornou o líder, 
a Nação do Islã se tornou um movimento forte de novo. Farrakhan também queria ajudar famílias 
negras nos EUA, e hoje o movimento tem dezenas de milhares de membros.

Algumas palavras que são importantes para a Nação 
do Islã estão escondidas no quebra-cabeça abaixo - 
você consegue encontrá-las? (8 Palavras)

ORAR?
V A M O S

• Muitos dos muçulmanos 
negros na América não 
nasceram muçulmanos, 
eles decidiram se tornar 
muçulmanos mais tarde. 
Ore para que muitos desses 
muçulmanos negros se 
encontrem com Jesus e 
tenham uma vida mudada.

• Há muita injustiça em 
relação aos negros nos EUA. 
Ore para que as pessoas que 
falam contra essa injustiça 
tenham sabedoria e força.

• Ore para que os cristãos da 
Igreja americana amem seus 
vizinhos muçulmanos, como 
Jesus disse que deveríamos 
fazer.
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Os negros nos EUA enfrentam muitos desafios e, muitas vezes, não são aceitos ou 
amados como deveriam. Durante a oração, fique em círculo, mas olhando para fora. 
Assim que cada pessoa orar, ela deve se virar para o lado de dentro do círculo, 
para lembrar que a igreja é ordenada a amar e receber todas as pessoas. 

Terminem o momento de oração abraçando uns aos outros, enquanto oram para 
que a Igreja mostre o caminho de como para amar o nosso próximo.

A nação do Isla

T W Ç R T Z U I
R L A M O R P F
A J U S T I Ç A
D A N A Ç Ã O M
I S T D F I G Í
Ç H P A Í S L L
Ã X Y C V L B I
O Q Y L I Ã A A
D I N H E I R O
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7 DE MAIO   -   DIA 14

ORAR?
V A M O S

• Ore para que todas as religiões 
possam viver em paz umas com as 
outras na Índia e que, em vez de usar 
a violência uns com os outros, eles 
trabalhem para ter paz em sua nação.

• Ore para que os muçulmanos 
que vivem juntos em UP tenham a 
oportunidade de ouvir sobre Jesus.

• Ore para que os cristãos do norte 
da Índia tragam paz, esperança e o 
amor de Jesus para as comunidades 
muçulmanas.

Como os muçulmanos de UP que moram juntos, fiquem 
juntos embaixo da mesa de jantar ou talvez em um 
armário ou em um cômodo pequeno onde você pode se 
esconder e ficar bem pertinho uns dos outros. 

Vocês todos cabem lá? Orem bem baixinho, vocês 
não querem que os vizinhos ouçam!

Os Muçulmanos 
de Uttar Pradesh, na Índia

Mais ou menos 180 milhões de muçulmanos vivem na Índia, mas ainda são só 15% de 
toda a população. 40 milhões deles vivem em Uttar Pradesh (UP), um estado no norte 
da Índia que tem o maior número de habitantes no país. Há muitos anos os missionários 
cristãos tentam alcançar os muçulmanos 
em Uttar Pradesh, mas quase ninguém 
respondeu ao chamado e seguiu a Jesus.

Em 2002, uma coisa terrível aconteceu 
no estado de Gujarat, na Índia. Mais 
de mil muçulmanos foram mortos por 
Hindus e muitos se tornaram refugiados. 
Desde então, os muçulmanos têm medo 
que isso aconteça de novo e por isso 
eles começaram a viver juntos para se 
sentirem mais seguros. Você sabe onde 
essas comunidades muçulmanas estão porque eles têm bandeiras verdes nas suas casas, 
enquanto seus vizinhos Hindus têm bandeiras laranja. Há muita pobreza nesses bairros 
muçulmanos. A água costuma ser cortada direto, seus filhos não podem ir às escolas 
locais e ele não podem receber assistência médica.

Os muçulmanos e os cristãos estão sendo cada vez mais perseguidos na Índia, mas 
mesmo assim os muçulmanos de UP amam receber convidados e compartilhar uma 
refeição ou um chai (chá) com seus convidados.
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08 DE MAIO   -   DIA 15

ORAR?
V A M O S
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• Pelos membros da Irmandade Muçulmana que têm 
influência nas nações árabes, para que usem sua 
influência para a paz, a liberdade e o bem-estar de suas 
comunidades.

• Pelos muçulmanos que querem fazer boas obras, para 
que eles consigam fazer uma diferença positiva em suas 
comunidades.

• A maioria dos membros da Irmandade Muçulmana 
pensa: “O Islã é a solução”. Ore para que alguns membros 
procurem outras soluções e as encontrem em Jesus.

Algumas pessoas da Irmandade 
Muçulmana não brigam entre si. 
Outros tentam viver uma vida boa e 
ajudar os outros. 

O versículo a seguir pode trazer 
mudanças para suas vidas. Leiam 
João 14.6 juntos, escreva o versículo 
em um papel e coloque esse papel em 
algum lugar para que vocês possam 
memorizar o versículo. Veja quem 
consegue memorizár primeiro.

A  Irmandade Muçulmana

Quando você ouve o nome “Irmandade Muçulmana”, pode pensar que parece um um movimento 
antiquado. Mas é um dos primeiros movimentos modernos no mundo muçulmano. Foi iniciado em 
1928 por um professor egípcio. A Irmandade vê o Islã como a melhor maneira de criar mudanças 
pessoais e sociais e eles são muito envolvidos na política e em ajudar outras pessoas.

A Irmandade Muçulmana se espalhou muito rápido no mundo árabe e alguns de seus membros 
queriam estabelecer estados islâmicos com uma lei islâmica radical. A Irmandade Muçulmana 
também foi para a Europa, onde fundou comunidades locais para proteger e ajudar seus membros. 
Em alguns lugares, os membros mais velhos e mais jovens da Irmandade têm idéias diferentes 
sobre o que deve ser importante para o seu movimento, e isso causa conflitos.

A Irmandade Muçulmana diz que eles são pacíficos, democráticos e contra a violência, mas algumas 
pessoas acreditam que pode haver terroristas se organizando dentro de partes do grupo. Por ser 
um movimento tão grande, pode haver todo tipo de pessoa nele, o que faz com que descrever todo 
o movimento seja difícil.
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09 DE MAIO   -   DIA 16

la!
i

V A M O S

OR
A

R
?

V
A

M
O

S

• Abençoe os jovens líderes muçulmanos e ore para que busquem primeiro o reino de Deus.

• As madrasas Deobandi produzem líderes comunitários. Ore para que elas também sejam 
lugares onde se ensina sabedoria, compaixão e bondade.

• Ore para que muitos dos líderes do movimento madrasa Deobandi conheçam a Jesus e Sua 
salvação.

Madrasas são como escolas. 
Se revezem sendo o “professor” e 
instruindo os outros sobre o que 
orar, usando os motivos de oração 
abaixo.

Estes são os países com 
madrasas Deobandi, mas 
as palavras ficaram um 
pouco confusas. 
Vamos organizá-los:

Pakis 
Ín
África
Bangla
Cana
Aus

do Sul
dá
desh
trália
tão
dia

Movimento Madrasa Deobandi
Uma madrasa é um lugar de aprendizado. 
Geralmente se refere a um lugar onde 
jovens muçulmanos estudam o Alcorão 
e aprendem a se tornar líderes de uma 
mesquita. Em 1866, na cidade de Deoband, 
no norte da Índia, foi aberta a primeira madrasa  
Deobandi. Os líderes da madrasa Deobandi, 
sabiam que não era suficiente ter apenas uma 
madrasa para treinar novos líderes, mas que 
se faz necessário ter muitas madrasas em 
todo o mundo. Então, eles incentivaram todos 
os jovens líderes que se formaram na madrasa 
em Deoband a ir para outros lugares e países e 
começar madrasas por lá.

Hoje existem mais de 100.000 madrasas 
Deobandi, madrasas que foram iniciadas por 
jovens líderes que foram treinaram em Deoband ou 
em madrasas Deobandi. Muitas dessas madrasas 
estão no Paquistão, Bangladesh e Índia, mas você 
também pode encontrá-las na África do Sul, Austrália, Canadá, Reino Unido ou EUA. Nessas 
madrasas, o ensino é em inglês e as comunidades muçulmanas locais contribuem para os custos 
de funcionamento.
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Tariq cresceu em uma família muçulmana religiosa e sempre ia à mesquita em sua 
comunidade muçulmana tradicional. Mas quando Tariq cresceu e começou a trabalhar em 
uma empresa global, ele encontrou muitos amigos diferentes e não tinha mais certeza se 
tudo o que acreditava estava certo. O Islã não dava respostas para o que ele experimentava 
todos os dias. A família de Tariq temia que ele estivesse rejeitando sua fé. Mas Tariq não 
queria deixar de ser muçulmano - ele queria encontrar uma maneira de ser um muçulmano 
moderno.

O Islã foi iniciado por Maomé na Arábia 1400 anos atrás. Muitas coisas mudaram no mundo 
desde aquela época. Um movimento de muçulmanos progressistas começou no século 19, 
numa época em que o mundo mudou rapidamente. Os muçulmanos progressistas tentam 
viver sua fé no mundo moderno, mantendo seus valores, mas também se envolvendo na 
política e ajudando a trazer os mesmos direitos para todos.

Os muçulmanos mais conservadores às vezes vão contra os muçulmanos progressistas. Por 
causa disso, eles podem se reunir apenas em casa ou on-line para discutir suas crenças, 
porque têm medo de que sua família não aprove o que estão fazendo.

19, 8, 6, 1, 16, 8, 15, 12, 8, 22, 22, 8, 21, 1, 7, 1, 7, 18, 4, 24, 22, 20, 24, 8, 16, 8, 1, 
5, 12, 1, 21, 3, 18, 4, 1, 23, 1, 16, 8, 1, 19, 18, 21, 23, 1, 22, 8, 21, 1, 1, 4, 8, 21, 23, 1

10 DE MAIO   -   DIA 17
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• Pelos muçulmanos que realmente estão procurando respostas sobre a fé no mundo moderno.

• Pelos muçulmanos que têm dificuldade de aceitar as rápidas mudanças em suas comunidades e 
no mundo. Ore para que encontrem paz Naquele que nunca muda.

• Por oportunidades de compartilhar com amigos muçulmanos e conversar com eles sobre como é 
seguir a Jesus em 2020.

Resolva o código juntos e ore para que os muçulmanos progressistas descubram essa verdade.

Respostas nas página 32

Muçulmanos progressistas

A Á Ã B C Ç D E Ê F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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11 DE MAIO   -   DIA 18

ORAR?
V A M O S

• Para que os líderes e o povo do Irã tenham uma 
nova revolução pela paz, estabilidade e liberdade.

• Que a situação econômica melhore no Irã e as 
pessoas tenham a esperança de uma vida melhor.

• Que o novo movimento de muitos iranianos 
que estão encontrando com Jesus também se 
espalhe pelos países vizinhos.

Jogue um jogo de esconde-esconde 
para orar! 

Todos na família devem se esconder 
em um cômodo diferente e fazer uma 
oração, agradecendo a Jesus pelo que 
Ele fez. O mais novo deve começar o 
jogo, encontrando alguém em outro 
cômodo e orando com essa pessoa 
pelos iranianos. 

Depois disso, essas duas pessoas têm 
que tentar encontrar a próxima pessoa 
até que todos sejam encontrados para 
orar juntos!

Uma revolução traz mudanças para um país ou uma comunidade. Há mudanças na 
sociedade, na política e nas práticas e valores religiosos.

Em 1979, houve uma revolução no Irã e o Xá (o rei) da Pérsia foi substituído por um líder 
chamado Aiatolá Khomeini. Essa revolução impactou todo o mundo muçulmano. Antes 
da revolução, o Irã era um país mais moderno, no estilo ocidental, mas os novos líderes 
obrigaram o povo a voltar a um modo de vida islâmico restrito e conservador. As mulheres 
tinham que esconder suas roupas e cabelos bonitos novamente sob um véu e eram 
proibidas de fazer muitas coisas em público.  A mídia não pode mais

escrever livremente, mas o que eles podem dizer 
é muito controlado pelos líderes.

Agora, as pessoas no Irã estão ficando mais 
velhas e muitos jovens foram embora. A 
situação econômica é  muito difícil, as 
pessoas não têm muito dinheiro e a 
dependência de drogas aumentou.

Mas, ao mesmo tempo, muitos 
iranianos dentro e fora do país 
ouviram falar de Jesus através da 
mídia cristã e através de sonhos e 
visões. Igrejas domésticas cheias de 
novos crentes estão começando - 
vamos ler mais sobre isso amanhã.

la!
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A Revolução Islamica no Ira

Fotografia © Flickr CC Mostafa Meraji



20 MANUAL KIDS 2020 - 30 DIAS DE ORAÇÃO PELO MUNDO MUÇULMANO             I                  WWW.30-DIAS.ORG

Mahnaz está nervosa ao tocar a campainha do apartamento que lhe disseram para ir. Será 
que ela veio ao lugar certo? A porta se abre e Mahnaz é convidada a entrar. Ela vê seis amigos 
e algumas Bíblias bem usadas. Ela veio ao lugar certo! Toda semana esses cristãos iranianos 
se reúnem em uma casa diferente porque não querem ser encontrados.

Para começar, eles cantam algumas músicas de adoração, mas fazem isso muito bem 
quietinhos. Eles não querem que os vizinhos saibam que estão naquela casa. Depois, alguns 
compartilham um testemunho e ouvem um sermão online. O ensino é de Mateus 10 e diz aos 
ouvintes que os seguidores de Jesus terão que sofrer. Mahnaz e seus amigos já sabem disso 
muito bem e já sentiram isso na pele.

Há mais ou menos 20 anos atrás, as primeiras igrejas domésticas, como a que Mahnaz 
faz parte, começaram no Irã. Muitos muçulmanos se tornaram cristãos e agora se reúnem 
secretamente nas igrejas domésticas. O governo tenta parar o que estão fazendo, mas 
Mahnaz e seus amigos querem muito aprender mais sobre Jesus, e por isso continuam se 
encontrando em segredo.

12 DE MAIO   -   DIA 19

ORAR?
V A M O S

• Ore para que Mahnaz e outros novos crentes 
possam crescer em sua fé e pela proteção das 
igrejas domésticas.

• Ore por paz e estabilidade no Irã, para que todas 
as pessoas possam viver em liberdade e adorar da 
maneira que escolherem.

• Ore pelo governo do Irã, para que eles sejam 
justos com os cristãos e que os cristãos possam 
ser sal e luz.
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Mahnaz e suas amigas ouviram um 
sermão na internet.

Encontrem uma Bíblia online e leiam 
Mateus 10: 11-18 juntos. Coloque suas 
cadeiras em um círculo bem fechado 
quando orar por Mahnaz e seus amigos. 
Imagine que vocês são uma das igrejas 
domésticas no Irã.

Movimento das igrejas domésticas no Ira

Você pode 
mostrar a 
Mahnaz o 
caminho 
para a igreja 
doméstica 
dela?
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13 DE MAIO   -   DIA 20 

Os Muçulmanos em Taiwan

ORAR?
V A M O S

• Ore pelos trabalhadores indonésios de Taiwan para 
que eles possam ganhar dinheiro suficiente para levar 
para suas famílias.

• Ore para que os cristãos de Taiwan alcancem esses 
trabalhandores e mostrem o amor de Deus a eles.

• Ore pelos empregadores em Taiwan, para que 
eles sejam justos e bondosos com os trabalhadores 
indonésios, dando a eles a oportunidades de aprender 
sobre Jesus.

A Indonésia e Taiwan são ilhas, é preciso 
ir de avião de uma ilha para a outra. 

Coloque duas toalhas ou lençóis 
grandes no chão. Um é Taiwan, e o 
outro é a Indonésia. 

Sente-se primeiro na ilha da Indonésia, 
comece a orar por lá e depois ‘voe’ 
(abra os braços, fingindo ser um avião) 
para Taiwan e continue a orar lá.

Como você se sentiria se tivesse que deixar sua família e 
ir para um país distante para encontrar trabalho lá? Você 
sentiria falta da sua família e amigos?

Existem mais ou menos 350.000 muçulmanos em 
Taiwan. Muitos deles são da Indonésia e foram para 
lá para trabalhar como pescadores, trabalhadores 
braçais, empregadas e enfermeiras. Alguns vieram 
estudar ou se casar com alguém de Taiwan. A maioria 
desses muçulmanos continua seguindo seus rituais 
islâmicos. Eles mantêm suas orações diárias, jejuam 
durante o Ramadã e comemoram seus feriados 
muçulmanos.

No domingo, muitos deles viajam para Taipei, 
a capital de Taiwan. Eles ficam na estação de 
trem central e procuram seus amigos. Lá, eles 
podem falar em sua própria língua sobre a sua 
casa, suas famílias e amigos, e comem comida 
indonésia juntos. Todos eles amam esses 
momentos juntos.
A maioria dos trabalhadores indonésios 
ficam em Taiwan por mais ou menos 3 anos. 
Para muitos deles, esse pode ser o único 
momento em que eles podem encontrar 
cristãos e ouvir sobre Jesus.
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Os Muçulmanos da Caxemira

14 DE MAIO   -   DIA 21

A Caxemira é uma região bem no norte da Índia. Ela é cercada 
pelo Paquistão muçulmano a oeste, A Índia, onde a religião 
principal é o Hinduísmo, ao sul e o Tibete Budista ao norte. 
Todas essas religiões influenciaram a Caxemira.

A maioria das pessoas que vivem na Caxemira é muçulmana. 
Parte da Caxemira pertence ao Paquistão e uma outra parte 
pertence à Índia, e esses dois países dizem que a Caxemira na 
verdade é deles. Por causa disso, houve muitos conflitos na 
Caxemira e os muçulmanos da Caxemira dizem que realmente 
não pertencem a nenhum desses países. Eles gostariam de 
ter seu próprio estado independente, onde poderiam ser 
apenas caxemires.

Existem muito poucos cristãos da Caxemira e é difícil para os 
cristãos compartilhar sua fé lá.

ORAR?
V A M O S

• Há missionários indianos tentando 
compartilhar o evangelho com os 
caxemires. Ore para que tenham 
sucesso e segurança no seu trabalho.

• A vida é difícil para os caxemires, 
porque eles têm conflitos por todos os 
lados. Ore para que eles tenham paz e 
estabilidade em sua região.

• Ore para que os líderes políticos da 
Caxemira tenham sabedoria para que 
haja paz e liberdade para o povo da 
Caxemira.
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Para representar os vários conflitos na Caxemira, sentem-se em 
cantos diferentes da sala quando começarem a orar. 

Cada pessoa que orar deve ir para o meio da sala até que todos 
estejam juntos no meio, e então todos vocês podem dar as mãos 
como um sinal de unidade para o povo da Caxemira.
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15 DE MAIO   -   DIA 22
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• Pelos estudantes muçulmanos que se sentem sozinhos longe de casa, e que eles encontrem 
amigos que os apoiem e se saiam bem em seus estudos.

• Por organizações como a Friends International, que deseja transmitir o amor de Cristo aos 
estudantes internacionais. Ore por sabedoria, sensibilidade e amizades profundas.

• Ore para que as igrejas e os cristãos tenham oportunidades de fazer amizade com estudantes 
muçulmanos e estejam dispostos a conhecer, entender e abençoar esses jovens. Jesus disse 
em Mateus 25:35 “fui estrangeiro, e vocês me acolheram.”

Muitos estudantes viajam para outros países para estudar. Isso inclui muitos estudantes muçulmanos 
do Oriente Médio, norte da África, Indonésia, Malásia e Ásia Central que vão para universidades da 
Europa e América do Norte. Lá eles podem conhecer cristãos.

A cada ano, até 15.000 muçulmanos vão para o Reino Unido como 
estudantes internacionais. Esses rapazes e moças podem se sentir 
sozinhos, distantes de seu país e família, especialmente no começo, 
e querem muito ter amigos e ajuda para se adaptarem a uma cultura 
diferente.

Esta é uma boa oportunidade para igrejas e organizações 
estudantis cristãs receberem os novos alunos com amor e 
apoio. Com amizade e hospitalidade, os cristãos podem 
mostrar aos estudantes estrangeiros o amor de Cristo e 
ajudar com a língua para evitar muitos mal-entendidos. 
Quando os estudantes voltam aos seus países de 
origem, eles têm uma compreensão diferente do 
cristianismo por causa de seus relacionamentos e 
experiências.

Mohammed, do Oriente Médio, achava que os 
cristãos eram seus inimigos. Agora, muitos deles 
são seus melhores amigos. Saara conhecia Jesus 
apenas como profeta. Agora ela O conhece melhor 
e O ama como nunca tinha amado antes.
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Junte alguns livros. Escrevam pedidos de oração e coloque um em cada livro. Uma pessoa 
pode fingir dar as boas-vindas aos alunos da universidade. Cada pessoa deve ir até a pessoa 
com os livros, ser recebida na universidade e ganhar um livro. Depois, encontrem os pedidos 
de oração e orem juntos.

Hebreus 13: 2 nos lembra de ______________________________. Descubra o que aconteceu 
algumas vezes que isso foi feito: _____________________________________ (NIV)

Movimentos Estudantis Internacionais
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16 DE MAIO   -   DIA 23
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• Muitos homens Mappila trabalham longe de 
suas famílias em alguns países do Golfo Pérsico. 
Ore por essas famílias que precisam viver sem o 
marido e o pai.

• Ore para que as mulheres Mappila saibam 
de todo o valor que elas têm para Deus e que 
elas continuem valorizando cada pessoa. Ore 
também para que a Índia também garanta 
que as mulheres sejam tratadas igualmente de 
acordo com a lei.

• Os Mappila foram os primeiros indianos que se 
tornaram muçulmanos, há mais de 1.000 anos 
atrás. Ore para que eles decidam seguir a Jesus 
e compartilhá-lo com outros muçulmanos.

Se você quiser ver como esse muro impressionante 
ficou, veja este vídeo:

www.youtube.com/watch?v=k-MsDqwiugQ

Depois de assitir o vídeo, forme seu próprio muro 
na sua sala enquanto vocês oram pelas famílias 
Mappila.

As  Mappilas da Índia
Mulheres levantando suas vozes

Os Mappila vivem no 
estado de Kerala, no sul 
da Índia. Existem cerca 
de 10 milhões deles. A 
maioria deles sabe ler e 
escrever e os meninos e 
meninas vão juntos para 
as Madrassas, onde 
aprendem a ler com o 
Alcorão.

Em 1 de janeiro de 
2019, Ayisha pegou o 
rosto da filha na mão 
e a olhou nos olhos. 
Ela disse: “Hoje vou 
fazer algo muito 
especial. Vou me 
juntar a muitas outras 
mulheres e vamos 
dizer a todos que 
as mulheres, não 
importa se forem 

mulheres muçulmanas, 
muheres mappila, mulheres 
de Kerala ou de qualquer 
lugar da Índia, têm o mesmo 
valor que os homens e que 
devem ser tratadas da 
mesma maneira.” Ayisha 
e cinco milhões de outras 
mulheres formaram um 
longo muro de mulheres 
de mãos dadas pelas 
estradas em Kerala para 
dizer a todos que elas 
também têm valor e 
direitos.
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• Para que muçulmanos que desejam uma fé importante e significativa 
encontrem o que estão procurando.

• Ore por si mesmo, para que você possa ser um bom seguidor de Jesus 
e para que outros vejam isso.

• Ore para que os muçulmanos culturais realmente saibam quem é Deus.

Um dos versículos da Bíblia que nos diz o que 
significa ser um cristão real e não um criatão 
cultural é João 3:16. Talvez você conheça o 
versículo, se não conhecer, leia e depois 
orar juntos.

Qual é a diferença entre um cristão cultural e 
um verdadeiro seguidor de Jesus? Sublinhe 
as coisas mais importantes e decida que tipo 
de cristão você quer ser.

1. Ir à igreja todos os domingos.
2. Fazer o que Jesus diz para fazer.
3. Conhecer todas as histórias sobre Jesus.
4. Amar os outros.
5. Conhecer muitos versículos da Bíblia.
6. Fazer longas orações.
7. Comemorar o Natal.
8. Crer em Jesus.

Muçulmanos culturais
Você já ouviu falar do 
termo “cristão cultural”? 
Geralmente se refere a 
pessoas que crescem 
em uma comunidade 
cristã. Eles aceitam 
alguns valores ou 
rituais cristãos, mas na 
verdade não seguem 
a Jesus. Eles podem 
até acreditar em outras 
coisas.

Os “muçulmanos 
culturais” são mais ou 
menos a mesma coisa. 
Eles podem praticar alguns dos rituais e celebrações 
no Islã, mas o Islã não é importante para eles. Alguns 
ficaram frustrados com líderes religiosos corruptos 
ou com raiva de muçulmanos que se juntam a grupos 
terroristas ou apoiam o mau comportamento, mas 
ainda se chamam de muçulmanos.
 
Os muçulmanos culturais podem ser encontrados 
em todo o mundo, especialmente na América do 
Norte, Europa, Ásia Central, partes do Oriente Médio 
e Sudeste da Ásia. Pesquisas recentes mostram 
que apenas 1% dos muçulmanos no Azerbaijão e 
5% na Albânia vão sempre à mesquita. Apenas 2% 
dos muçulmanos no Cazaquistão e 14% na Bósnia-
Herzegovina realizam todas as cinco orações 
diárias. Nos EUA, onde um por cento da população 
é muçulmana, 64% deles dizem que a religião é 
muito importante para eles. Mais ou menos a mesma 
porcentagem de cristãos diz isso também.



26 MANUAL KIDS 2020 - 30 DIAS DE ORAÇÃO PELO MUNDO MUÇULMANO             I                  WWW.30-DIAS.ORG

Quando visitamos nossos amigos em uma 
aldeia quirguiz, passamos as tigelas de chá 
para todos como sempre fazemos lá. Mas 
nosso amigo, Azim, recusou. “Para mim, 
não”, ele disse, “estou fazendo jejum”. É 
claro que todos sabemos que todo bom 
muçulmano jejua durante o Ramadã. Mas 
Azim é o único cristão na aldeia. Por que 
ele está jejuando?

O povo quirguiz se orgulha de suas 
tradições. Eles se identificam primeiro 
como quirguizes e depois como 
muçulmanos. Quando o Quirguistão 
se tornou independente da União 
Soviética, as pessoas lembraram 

que eram muçulmanos e voltaram a praticas as suas tradições muçulmanas. Só algumas 
pessoas na aldeia jejuam da forma correta ou frequentem a mesquita regularmente, mas toda a 
aldeia se reúne nas casas uns dos outros para quebrar o jejum durante o Ramadã, porque para 
eles, o sentido do Ramadã é a comunidade.

Então, por que Azim está jejuando? Por muitos anos, depois que Azim se tornou cristão, ele não 
quis ficar com os muçulmanos. Eles fizeram coisas ruins para ele e sua família por causa da sua 
fé. Mas quando ele ficou mais maduro em sua fé, Azim pediu a Deus por sabedoria e entendeu 
que ele poderia viver como cristão dentro de sua própria cultura, que incluía o jejum. Agora ele 
tem oportunidades de quebrar o jejum com seus vizinhos e explicar para eles o que significa 
seguir a Jesus.

18 DE MAIO   -   DIA 25

ORAR?
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• Para que os crentes 
quirguizes compartilhem 
sua fé com seus vizinhos 
com sabedoria.

• Ore pelos quirguizes 
com ideias de Isaías 58.

• Para muitos se tornarem 
seguidores de Jesus no 
Quirguistão dentro de 
sua cultura.

Em Isaías 58,6-7, Deus 
fala sobre coisas que 
Ele escolheu em vez 
de jejuar. 

Leiam juntos e 
discutam o que Deus 
quer que vocês façam. 
Vocês também vão 
orar pelos quirguizes.

O Jejum no Quirguistao
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19 DE MAIO   -   DIA 26
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Layat al Qadr - Noite do Poder

• Pelos muçulmanos que estão buscando a Deus por 
revelação nesta noite. Ore para que Jesus Se revele de 
formas sobrenaturais.

• Que os cristãos das comunidades muçulmanas 
compartilhem com ousadia as Boas Novas da salvação 
neste período em que seus amigos estão mais conscientes 
de seus pecados e sua falta de santidade.

• Pelos muçulmanos que não têm certeza de sua fé, 
tentando decidir em que acreditar e a quem seguir; que eles 
entendam que Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Peça aos seus pais 
para te acordarem 
à meia-noite, e 
orem juntos pelos 
muçulmanos (talvez 
você conheça alguns 
pelo nome), para que 
eles tenham uma 
visão de Jesus ou 
que seus corações 
sejam abertos para 
receber a mensagem 
de Jesus.

Mais ou menos 1400 anos atrás, um 
jovem árabe tirou um tempo para 
ficar sozinho no deserto. Ele odiava 
a injustiça que via na sociedade e 
ainda mais que as pessoas à sua 
volta adoravam ídolos. Ele queria 
meditar nas cavernas das colinas 
perto de sua cidade natal, Meca. 
Este homem era Maomé. Mas uma 
noite ele teve um encontro que não 
esperava. Mais tarde, ele contou que 
um anjo apareceu para ele e deu a 
ele a primeira parte das revelações 
que mais tarde se tornaram o Alcorão.

Laylat al Qadr, também conhecida como a Noite do Poder, é 
em memória dessa noite. Este evento é muito sagrado para os 
muçulmanos em todo o mundo. Eles oram a noite toda ou lêem todo 
o Alcorão. Alguns passam a noite toda na mesquita. Eles acreditam 
que a adoração nesta noite é muito mais valiosa do que mil meses de 
adoração normal. Eles também acreditam que Deus escreve os seus 
destinos para o próximo ano durante esta noite.

Enquanto os muçulmanos estão concentrados em agradar a Deus 
nesta noite, oramos para que ele faça com que Jesus seja conhecido 
por eles.

Jesus diz em 
Marcos 11:24
“Portanto eu lhes digo: 
tudo o que você pedirem 
em oração, creiam que 
já o receberam, e assim 
lhes sucederá.”

Coloque as palavras 
em ordem, escreva 
em um papel e 
coloque sobre sua 
cama.
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Shared está animada. Ela é uma jovem da comunidade Mbojo ou Bimas em Sumbawa 
Leste, uma ilha na Indonésia onde a maioria das pessoas é muçulmana. Ela está usando 
um “jilbab”, a cobertura de cabeça para mulheres tradicional.

Shared é uma seguidora de Jesus e acaba de batizar sua própria mãe. Ela compartilha 
que por muito tempo havia apenas alguns cristãos nas aldeias onde ela mora. Nos últimos 
5 anos, Deus mostrou a Shared e às pessoas em sua aldeia que Jesus não é apenas 
um profeta, mas o Filho de Deus. Alguns cristãos visitaram sua aldeia para explicar o 
evangelho para eles. As pessoas da aldeia perceberam que não precisam mudar de 
cultura ou sair da sua comunidade - elas podem seguir Jesus onde estão e contar a 
outras pessoas em suas famílias sobre Ele.

Existem mais ou menos 800.000 Mbojos ou Bimas. 
Muitos deles são agricultores e não tem muita 
escolaridade. Eles já têm o Novo Testamento e o filme 
Jesus traduzidos para a sua língua e também existem 
programas de rádio cristãos que eles podem ouvir.

20 DE MAIO   -   DIA 27

Os Bimas ou Mbojos 

de Sumbawa Leste

ORAR?
V A M O S

• Ore para que mais e mais Bimas comecem a seguir a Jesus.

• Ore por educação e por boas oportunidades de emprego 
para os Bimas.

• Ore para que mais missionários saiam e contem sobre Jesus 
àqueles que ainda não O conhecem.
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Shared e sua família descobriram que a Bíblia ensina quem 
Jesus realmente é. 

Peguem suas Bíblias e compartilhem algo sobre 
Jesus uns com os outros. Você pode ler ou contar. 

Segure sua Bíblia bem forte enquando você orar.
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21 DE MAIO   -   DIA 28

Muçulmanos em Londres

ORAR?
V A M O S

• Ore para que os muçulmanos que não se setem em casa em 
qualquer lugar, encontrem pertencimento em Jesus. 

• Ore para que os cristãos de Londres sejam amigos dos 
muçulmanos e falem a eles sobre Jesus.

• Londres é uma cidade com uma grande influência no mundo. 
Ore para que muitos muçulmanos em Londres encontrem Jesus 
e que dali isso se espalhe para outros países.

Londres tornou-se o lar de muitos 
muçulmanos. Hoje, algumas pessoas da 
sua família devem formar uma casa com 
as mãos e os braços e os outros devem 
ficar de pé (ou se sentar) dentro da casa. 
Ore pelos muçulmanos que vivem em 
Londres, tanto pelos que nasceram lá 
como pelos que se mudaram para lá.

Todo mundo em Londres está andando 
de ônibus. Você consegue encontrar as 
7 diferenças?

Você sabia que uma em cada seis 
pessoas que vivem em Londres é 
muçulmana? Isso é cerca de 1,5 
milhão de pessoas. Muitos desses 
muçulmanos nasceram no Reino 
Unido, mas seus pais vieram de 
um país muçulmano na Ásia ou 
na África. Entre os muçulmanos 
de Londres, podemos ver três 
movimentos diferentes.

• Alguns se tornam muito mais 
religiosos. Especialmente os 
muçulmanos que nascem no 
Reino Unido que às vezes não 
sabem onde é o seu lugar. Eles 
não conhecem o país de origem 
dos pais e também não sentem 
que se encaixam na cultura 
do Reino Unido. Então eles 
escolhem pelo menos se tornar 
bons muçulmanos. Alguns até se 
tornam muçulmanos radicais.

• Outros muçulmanos dizem que 
não acreditam mais em Deus e 
não seguem nenhuma religião.

• Há muçulmanos que dizem 
que não é importante o que você 
acredita, é muito mais importante 
ser uma boa pessoa e ser gentil 
com os outros.
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22 DE MAIO   -   DIA 29

Os Somalis da Somália

Quando os Somalis se encontram, eles dizem: “Iska warran?” 
Isso significa: “Me conte as suas novidades.” Os Somalis ficam 
amigos muito rápido e por isso ele sempre têm muitas novidades 
para contar. Os Somalis confiam mais um no outro do que em 
estrangeiros, mesmo que tenham acabado de se conhecer.

Há muitos anos há guerra e violência na Somália, e alguns 
Somalis estão tão cansados   da violência que alguns muçulmanos 
confessams a outros muçulmanos que desistiram do Islã. Alguns 
não querem mais ter religião, mas agora muito mais muçulmanos 
estão se tornando seguidores de Jesus.

A pastora Fátima diz que o que está acontecendo em seu país é 
parecido com o que está escrito nos “Atos dos Apóstolos”. Na 
região da pastora Fátima, vinte e uma novas igrejas domésticas 
começaram em apenas seis meses.

Quando algúem perguntada “Iska warran?”, agora muitos Somalis 
podem dizer: “Eu me tornei um seguidor de Jesus”.

ORAR?
V A M O S

• Ore para que os Somalis 
que estão deixando o Islã 
possam encontrar Jesus e 
se tornar Seus discípulos.

• Ore para que os Somalis 
saibam que Jesus pode 
dar paz a eles e que eles 
levem essa paz para seu 
país.

• Ore pelas igrejas que 
estão começando em toda 
a Somália, para que elas 
possam entender o que 
significa ser um discípulo.
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Comece perguntando um ao outro: “Iska warran?”

Agora, peguem suas Bíblias. Quem pode ser o primeiro a encontrar o 
livro de Atos dos Apóstolos? Leiam Atos 2:47 juntos em família e 
depois ore para que isso continue a acontecer na Somália.

Fotografia © Aweis A Ali



MANUAL KIDS 2020 - 30 DIAS DE ORAÇÃO PELO MUNDO MUÇULMANO        I             WWW.30-DIAS.ORG 31

23 DE MAIO   -   DIA 30
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• Para que igrejas existentes recebam os 
cristãos de origem muçulmana em amor.

• Para que esses crentes se conectem com 
cristãos maduros que os ajudem a crescer 
como seguidores de Jesus.

• Por novas igrejas onde cristãos de diferentes 
origens, incluindo os de origem muçulmana, 
possam se encontrar e se tornar uma família.

Aconteceu durante o Ramadã. Fátima de repente teve uma visão 
de Jesus. Ela nunca esqueceu como Ele olhou para ela com amor 
e disse: “Venha, me siga!”

Ela nunca tinha experimentado uma sensação de paz tão 
profunda. Secretamente, ela começou a pesquisar e essa 
jovem de uma família muçulmana rigorosa da Arábia 
Saudita descobriu que não era a única pessoa que havia 
experimentado essa mudança. Ela também descobriu que 
havia até sauditas que não tinham vergonha de aparecer 
na televisão dizendo que eram cristãos.

Crentes como Fátima, que são de família muçulmana e 
foram criados na religião, são chamados de “crentes 
de origem muçulmana”. Existem cada vez mais e 
mais deles no Oriente Médio. Eles não gostam do 
extremismo ou da pressão religiosa e apenas 
desejam conhecer a Deus e encontrar Jesus. Nem 
sempre é fácil seguir a Jesus onde eles estão, 
mas apesar das ameaças, eles continuam.

Às vezes, os cristãos não confiam nos irmãos 
de origens muçulmana. Eles não querem 
recebe-los em suas igrejas porque não 
confiam neles. Muitos desses cristãos de 
origem muçulmana acham melhor formar 
uma igreja com outros como eles.
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Quando você orar hoje, fique perto e abrace as 
pessoas que estão perto de você, para que 
todos sejam incluídos.

Quando Paulo, o apóstolo, se tornou crente, 
ele também não foi bem-vindo na igreja. 

Você consegue descobrir por quê? 
Leia 
Atos 9. 1-2

Os Crentes de Origem
Muculmana
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Mão, Pé, Cabeça, Olhos. 
Orelhas são usadas para 
ouvir e Nariz para o olfato.

Um coração de pedra

Ele te dará um coração de 
carne

Ele colocará o Seu espírito 
em seus corações.

Pakistão, Índia, África do Sul, 
Bangladesh, Canadá, Austrália

“Por isso digo a vocês que 
tudo o que pedirem em oração, 
creiam que já o receberam, e 
assim será com vocês.”

Mateus 7.7: Peçam e lhes será 
dado; busquem e acharão; 
batam, e a porta será aberta 
para vocês.

- Praticar a hospitalidade/
receber os estranhos

- Sem saber, eles acolheram 
anjos.

Respostas corretas: 2/4/8

Mateus 16:15-16 

Ao que Jesus perguntou: 

— E vocês, quem dizem 
que eu sou?

Respondendo, Simão Pedro 
disse: 

— O senhor é o Cristo, o 
Filho do Deus vivo.

Uma linda pérola

14 coisas
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