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Vamos Orar!

• As pessoas que vivem em Meca não têm 
a oportunidade de ouvir falar de Jesus em 
sua cidade. Orem para que possam ouvir o 
evangelho de maneiras diferentes, através da 
internet ou do rádio.

• Todo muçulmano que é saudável e tem 
dinheiro suficiente, deve viajar a Meca para 
o Hajj pelo menos uma vez durante sua vida. 
Orem para que quando eles fizerem isso, 
fiquem seguros (Sl 121:7-8).

• Os muçulmanos acreditam que se 
realizarem a jornada Hajj da maneira correta, 
estarão limpos de todos os seus pecados 
antigos. Orem para que eles encontrem Jesus 
que os purifica de todo pecado para sempre.
(Jo 4:14).

Meca é a cidade mais importante do mundo para os muçulmanos, por causa de 
Maomé, o fundador do Islã que nasceu ali. Por Meca ser uma cidade santa no Islã, 
somente os muçulmanos podem viver lá, mas eles vêm de muitos países diferentes 
para viver ali.
 
Cerca de 2 milhões de pessoas vivem em Meca e todo ano cerca de 2 a 4 milhões 
de pessoas visitam a cidade como parte de uma viagem religiosa chamada de 
peregrinação. Esta viagem é chamada de Hajj. Durante a Hajj, muçulmanos que 
viajam para Meca, vão lá para visitar diferentes lugares importantes, participar de 
tradições especiais e pedir perdão por seus pecados.
 
A Hajj acontece por apenas 5 dias a cada ano e em 2021 será do dia 17 até o dia 21 
de julho.  Durante a Hajj as pessoas que trabalham em Meca geralmente ganham 
muito dinheiro, pois muitas pessoas visitam a cidade. Mas em 2020, isto não 
aconteceu, afinal poucas pessoas viajaram por causa do coronavírus.

Vamos lá!
Quando os muçulmanos oram, eles sempre se viram em direção a meca.  Dependendo 
de onde eles moram, isso pode ser para o leste ou para o oeste. Você pode descobrir 
qual é a direção de Meca a partir de onde você está? Procure a cidade em 
um mapa. Vire-se em direção a Meca, estenda suas mãos e abençoe a 
cidade e seu povo enquanto você ora.

1º DIA
13 de Abril Meca, Arábia Saudita
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A maioria das pessoas que vivem no Cairo são muçulmanos e muitos viajam para 
viver lá o tempo todo.
Um grande grupo de muçulmanos que chegou recentemente ao Cairo é o povo 
iemenita. Muitas pessoas da nação do Iêmen escaparam de uma guerra que estava 
acontecendo em seu país, mas algumas também vieram porque precisavam de 
ajuda médica.
 
Aisha é um dos iemenitas que vieram em busca de ajuda médica. Aisha tem dez 
anos de idade e sofre de leucemia, uma doença das células sanguíneas. Como 
ela não pôde receber tratamento no Iêmen, ela viajou para o Cairo com seus pais. 
Mas como eles eram refugiados e não tinham dinheiro para pagar o tratamento 
caro que Aisha precisava, os hospitais os trataram de forma injusta. Mas então, 
eles encontraram um grupo de cristãos estrangeiros e egípcios que cuidavam de 
clínicas para pessoas na mesma situação que Aisha. Ela conseguiu ajuda e recebeu 
o tratamento. Aisha e seus pais, assim como muitos Iemenitas, ficaram realmente 
surpresos pois os cristãos estavam dispostos a ajudá-los, mesmo eles não sendo do 
Egito.
 
Com  uma ajuda prática como esta, alguns cristãos no Cairo tornam-se amigos dos 
iemenitas e podem mostrar a eles o quanto Deus os ama.

Lape çãobên osd tosre  a 
dadeci é tadaexaL, sam Lape 
cabo osd soipím é datruísde.

• Que os iemenitas do Cairo recebam tudo o que 
precisam - comida, uma casa para viver e amigos 
que compartilhem Jesus com eles.

• Que os cristãos do Cairo compartilhem sobre 
Deus com as pessoas que se encontram ao seu 
redor.

• Como o Cairo está crescendo muito rápido, 
há muitos desafios e problemas. Ore para que 
o povo do Cairo ajude uns aos outros, para 
que todos possam ter água limpa, comida e 
educação suficientes.

Cairo, Egito

O Cairo é a maior cidade da 
África e a 6ª maior do mundo.

Você
Sabia? 

2º DIA
14 de Abril

Vamos Orar!

Você pode resolver o enigma? O versículo de Pv 11: 11 pode ajudá-lo a 
orar pela grande cidade do Cairo:Vamos lá!
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• Oremos para que as  igrejas em Birmingham 
sejam iguais à que o Faisal está frequentando e 
que alcancem  seus vizinhos muçulmanos.

• Muitas pessoas do sul da Ásia vivem em partes 
de Birmingham onde não conhecem muitos 
ingleses. Orem por bons relacionamentos 
entre ingleses e sul-asiáticos na cidade.

• Birmingham é uma cidade grande com 
os mesmos problemas que normalmente 
acontecem em grandes cidades. Abençoe a 
cidade e ore pela paz.

Há muitas fábricas em Birmingham. Após a segunda guerra mundial, a Inglaterra 
precisava de mais pessoas que trabalhassem nessas fábricas e incentivaram 
trabalhadores a se mudarem para lá, vindos do sul da Ásia. Há quase 60 anos, cerca 
de 50.000 agricultores do Paquistão viajaram para Birmingham para trabalhar 
nessas fábricas. Hoje, mais de 300 mil muçulmanos, a maioria do Sul da Ásia, vivem 
em Birmingham.

Faisal é um desses muçulmanos e veio do Afeganistão para a Inglaterra há dois anos. 
Como Faisal é um refugiado, ele não é autorizado a trabalhar, mas trabalha mesmo 
assim. Ele trabalha duro, fazendo a barba e cortando cabelos dos homens em sua 
barbearia. Faisal foi convidado a visitar uma igreja local e através dela, conheceu 
Jesus. Agora ele vai regularmente a esta igreja aos domingos. Ele não disse a seus 
amigos muçulmanos que acredita em Jesus, porque eles podem ficar chateados 
com isso.

Imagine que você é Faisal, e não quer que as pessoas saibam que está orando. Sussurre 
suas orações e depois resolva os enigmas. Você também pode escolher um país do quebra-
cabeça e orar pelas pessoas de lá.

Birmingham, Inglaterra

Aqui estão 
alguns países 
do Sul da Ásia, 
mas seus nomes 
estão um pouco 
trocados, você 
pode ajudar?

índ
paqui
sri
ne
bang
bu
afeg

Ladeshi
paL
anistão
tão
Lanka
stão
ia

3º DIA
15 de Abril

Vamos Orar!

Vamos lá!
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Há muçulmanos de muitos países diferentes vivendo em Nova York. Alguns são 
africanos, outros asiáticos, outros europeus e árabes. É possível encontrá-los em 
toda parte da cidade, pois frequentemente trabalham como taxistas, donos de 
restaurantes e lojistas. Eles se reúnem em mesquitas por toda a cidade. 

Abdul é proprietário de uma loja de sanduíches. Ao lado de sua caixa registradora 
ele tem dois baldes, onde os clientes podem doar seus trocos. O dinheiro nos 
baldes será usado para construir novas mesquitas - uma em Nova York e outra no 
Iêmen, de onde vêm alguns dos muçulmanos do bairro.

Como os muçulmanos tiveram dificuldades em Nova York após o ataque terrorista 
de 20 anos atrás, algumas organizações cristãs se esforçaram para criar um melhor 
entrosamento entre suas comunidades. Alguns muçulmanos começaram a seguir 
a Jesus através dessas amizades e compartilham sobre Ele com seus parentes nos 
países de onde vieram.

Um de vocês representa os muçulmanos na cidade de Nova York.  Fiquem em um círculo 
em torno dessa pessoa e orem. No final, abracem-se como um sinal de boa amizade.

• Orem para que as organizações cristãs em Nova 
York continuem a fazer amizade com a comunidade 

muçulmana.

• É muito caro viver em Nova York e muitos 
muçulmanos também enviam dinheiro para 
casa, para suas famílias. Orem para que Deus 
os ajude e lhes dê paz e que eles também 
compartilhem as Boas Novas sobre Jesus com 
seus  familiares.

• Muitos muçulmanos na cidade de Nova York 
trabalham longas horas todas as semanas. 
Eles não têm muito tempo para reuniões, 
então orem para que eles ouçam sobre Jesus 
através das mídias sociais e também de outras 
maneiras criativas.

Cidade de Nova York, EUA4º DIA
16 de Abril

Vamos Orar!

Vamos lá!

Há 1 milhão de muçulmanos vivendo em Nova York ! Esse número 
já e é uma cidade em si!

Você
Sabia? 
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• Por todos os muçulmanos de N’Djamena, para 
que tenham a oportunidade de conhecer Jesus 
e começar a segui-lo.

• Pelas crianças das escolas cristãs, que através 
de seus professores e das histórias bíblicas, 
possam conhecer mais sobre Jesus.

• Para que todos os muçulmanos que 
começaram a seguir Jesus, continuem a 
segui-Lo e que possam experimentar Sua 
proteção e bênção.

Chade é um país muito pobre no centro do continente africano. N’Djamena é a 
capital e a única cidade de fato em todo o país. Cerca de 750.000 muçulmanos vivem 
na cidade. Muitas pessoas em Chade ainda vivem em cabanas feitas de lama e 
cozinham suas refeições em fogueiras, mas ao mesmo tempo muitos têm telefones 
celulares e ar condicionado.

Em N’Djamena, as pessoas são mais livres para fazer perguntas do que nas aldeias 
onde todos se conhecem. Alguns deles fazem perguntas sobre os cristãos com quem 
já se encontraram: Por que meu vizinho cristão é uma pessoa tão boa?  Uma igreja 
distribuiu recentemente muitos cartões de memória, que as pessoas podem colocar 
em seus telefones para ouvir mensagens sobre Jesus. Alguns que os receberam 
começaram a seguir Jesus, a quem chamam de Isa al-Masih(Jesus Cristo, Isa-O 
Messias). Eles se encontram em pequenos grupos e lêem a Bíblia juntos. Há também 
pais muçulmanos que enviam seus filhos às escolas cristãs, onde ouvem histórias 
bíblicas, algo que as crianças realmente adoram.

Pegue um telefone celular ou alguns livros 
escolares assim como as pessoas desta história. 
Quando orar, segure o telefone ou um livro. 
Se você tiver uma música sobre Jesus em seu 
telefone, você pode ouvi-la enquanto todos oram.

N ’Djamena (Jamena), Chade5º DIA
17 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Atenas tem sido uma cidade muito importante na Europa por muitos séculos. O 
Apóstolo Paulo visitou a cidade em uma de suas viagens - você pode ler sobre ela 
em Atos 17.  Paulo pregou em Atenas, dizendo que pessoas de todas as nações 
podem encontrar a Deus porque Ele não está longe de nós.

Nos últimos anos, outros jovens têm vindo a Atenas. Eles são muçulmanos que 
fugiram de seus próprios países por causa da guerra e da pobreza. Em Atenas, 
eles são encontrados por cristãos que eram muçulmanos, mas que agora seguem 
a Jesus. Para muitos dos recém-chegados, é a primeira vez em suas vidas que se 
encontram com um cristão.

Um homem já de idade, vindo do Paquistão tornou-se um crente e quis ser 
batizado. Ele foi batizado no mar localizado fora de Atenas. Depois disso, ele disse: 
“Sinto-me tão jovem agora, estou cheio da alegria que só Deus me oferece”. 

Quando Paulo falou ao povo de Atenas, ele ficou em pé em uma 
plataforma para que as pessoas pudessem vê-lo. Hoje ao orar, fique 
em cima de uma cadeira ou de um pequeno banquinho.

• Os refugiados que vieram para Atenas viveram 
muitas coisas terríveis. Orem para que eles 
encontrem a paz e comecem uma vida nova.

• Orem pelos pastores e pelas organizações 
que ajudam os refugiados em Atenas, para 
que saibam como ajudar melhor e para que 
tenham todo o necessário para ajudar.

• Orem para que os muçulmanos tenham 
sonhos e visões com Jesus. (Sl.139)

Este é o 
lugar onde 
o Apóstolo 
falou em 
Atenas. Mas 
ele foi dar 
um passeio. 
Você pode 
encontrá-lo?

Atenas, Grécia6º DIA
18 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Oremos pelos líderes do governo de Calcutá, 
para que eles trabalhem para manter toda a 
população de Calcutá segura. (Salmo 112)
Os muçulmanos querem ser amados e aceitos. 

• Orem para que eles experimentem o amor 
de Jesus e o amor de outros cristãos. 
(Efésios 4.1-3)

• Ore para que muitos cristãos em Calcutá 
comecem a alcançar os muçulmanos e 
compartilhar Jesus com eles.
(Colossenses 4.2-6)

Calcutá é uma cidade muito grande e antiga. Tem muitos edifícios antigos e 
bonitos e é bem conhecida por suas guloseimas! Uma das especialidades de 
Calcutá é um tipo doce de iogurte, que é chamado de mishti doi. Calcutá também 
é famosa como o lugar para onde um missionário muito conhecido, chamado 
William Carey viajou há mais de 300 anos, onde ele trabalhou  muito para espalhar 
o evangelho na Índia.

Hoje, Calcutá é uma cidade enorme com 4,5 milhões de pessoas. Cerca de 927 mil 
pessoas de lá são muçulmanos, e muitos deles vieram de Bangladesh, um país 
vizinho, para fazer negócios em Calcutá. Durante o Ramadã, os muçulmanos de 
Calcutá estarão nas ruas para comemorar. Eles compram roupas novas e presentes, 
e as ruas ficam cheias de aroma dos diversos tipos de comida que eles fazem. 

Há tensão e medo em algumas partes de Calcutá, porque muitos dos hindus que 
vivem lá não gostam dos muçulmanos. Isto causa muita preocupação.  Mas alguns 
muçulmanos em Calcutá conheceram Jesus e encontraram a paz com Ele. Eles 
se encontram em pequenos grupos e contam a outros muçulmanos sobre Jesus. 
Lentamente, cada vez mais muçulmanos em Calcutá vão conhecendo Jesus.

Os indianos adoram roupas coloridas. 
Encontre um xale colorido ou um lenço que 
você possa usar para as orações de hoje. 
O amiguinho que estiver orando deve se 
embrulhar no xale e depois passá-lo para a 
próxima pessoa para poder orar também.

Calcutá, Índia7º DIA
19 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Houston é uma cidade na parte sul dos EUA e tem cerca de 3.000 igrejas. Mas há 
também cerca de 80.000 muçulmanos vivendo na mesma cidade.  Os cristãos em 
Houston sempre oram pelos muçulmanos exatamente como você está fazendo 
hoje, para que eles ouçam sobre Jesus.

Alguns cristãos em Houston compreendem que Deus respondeu suas orações 
pelos muçulmanos e que Ele trouxe muçulmanos para sua cidade, para que 
eles possam contar-lhes sobre Jesus. Uma professora de piano usa suas lições 
para contar a seus alunos e sua família sobre Jesus. Alguns jovens alugaram um 
apartamento no mesmo prédio onde vivem muitos muçulmanos para que eles 
possam conhecer e amar seus vizinhos, assim como Jesus nos disse para fazermos. 
Duas mulheres estão ensinando inglês aos muçulmanos e lendo a Bíblia com eles.

Outras pessoas distribuíram Bíblias a muçulmanos paquistaneses em Houston e 
um jovem paquistanês encontrou Jesus em seus sonhos e quis ser batizado. Há 
muito mais muçulmanos lá que estão esperando para ouvir a maravilhosa história 
de Jesus.

Antes de começar a orar, pense nos muçulmanos que você conhece 
em sua cidade e como você poderia ajudá-los e compartilhar sobre 
Jesus com eles. Então ore!

• Que os muçulmanos em Houston sejam abençoados 
e encorajados por seus amigos cristãos. 

(Lucas 10.25 -37)

• Ore para que mais cristãos que vivem e 
trabalham em Houston mantenham relações 
com seus vizinhos muçulmanos. (Prov 11.11)

• Ore para que mais muçulmanos em Houston 
experimentem o amor de Jesus e que 
comecem a segui-Lo.

Houston, EUA

Isto é o que Jesus diz em 
Mateus 9:37, mas algumas 
palavras mudaram de lugar. 
Você pode descobrir como 
deve ser?

“A colheita é pouca, mas os operários são abundantes; 
portanto, mande com insistência ao Senhor da 

colheita para orar aos operários em sua colheita”.

“A colheita é __________, mas os operários são 
_______; portanto, ______ com insistência ao Senhor 

da colheita para _______ aos operários em sua 
colheita”

Houston tornou-se mundialmente 
famosa por causa do Centro Espacial, 
NASA, onde as viagens espaciais 
americanas são controladas.

8º DIA
20 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!

Você
Sabia? 
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• Ore para que mulheres como Suriya, que 
estão em situações desesperadas, aprendam 
que Jesus as ama e se preocupa com elas. (1. 
Coríntios 1:28-29)

• Ore pelas clínicas de saúde como a de 
Multan, para que elas possam ser uma luz e 
dar esperança para as pessoas que vêm até 
elas em busca de ajuda.

• Ore pelos poucos cristãos que vivem no 
Paquistão, para que eles sejam uma verdadeira 
bênção para as cidades onde eles vivem. 
(Hebreus. 13:16)

Em Multan, a sétima maior cidade do Paquistão, vivem 2 milhões de pessoas. Faz 
muito calor lá,  a cidade é muito empoeirada e muitas pessoas que vivem lá são 
muito pobres.

Suriya vive com a família dela em Multan. Ela pôde ir à escola, mas quando ainda 
muito jovem seus pais encontraram um marido para ela e Suriya teve que se casar 
com ele. É comum na cultura paquistanesa que os casamentos sejam arranjados 
pelos pais.  

Uma vez que Suriya se casou, todos esperavam que ela tivesse um filho o mais rápido 
possível, mas ela não engravidou. Por causa disso, a família do marido de Suriya 
tratava Suriya mal. Eles até disseram que a mandariam embora e que iriam procurar 
uma nova esposa para seu marido. Suriya não sabia o que fazer, mas então ela ouviu 
falar de uma clínica cristã, onde ajudavam mulheres como ela. Ela foi lá, fez uma 
consulta e uma pessoa orou por ela.  Suriya tinha uma nova esperança. Alguns meses 
mais tarde, Suriya descobriu que estava grávida. Será que a Suriya se lembrará que 
foi a oração  feita em nome de Jesus que a ajudou em sua difícil situação?

Multan, Paquistão

Você tem uma boneca ou um ursinho de 
pelúcia? Quando você ora por mulheres 
como Suriya, você pode segurar o bebê e 
depois passá-lo para a próxima pessoa.

Vamos Orar!

9º DIA
21 de Abril

Vamos lá!
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Daca é uma das grandes cidades do mundo que mais cresce. Cerca de 20 milhões 
de pessoas vivem lá! Isso é quase o mesmo tanto de gente que vive na Austrália! 
As pessoas que vivem em Bangladesh são chamadas de bengalis e os bengali 
muçulmanos são um dos maiores grupos de pessoas não alcançadas do mundo.

Para os jovens muçulmanos em Daca, às vezes é difícil saber o que é certo e o que 
é errado. Por exemplo, eles têm uma tradição, que amigos e familiares se reúnem 
alguns dias antes de um casamento para colorir o rosto dos noivos com um pó 
amarelo e para lhes dar doces. Alguns professores muçulmanos disseram que 
essa tradição é “não muçulmana” e que eles não podem mais fazer isso. Por causa 
desses professores, há também mais mulheres que estão usando burcas, para se 
cobrir, quando elas estão do lado de fora.

Mas os jovens muçulmanos também aprendem sobre muitas coisas que estão 
acontecendo fora de sua cidade através das mídias sociais e da internet. Elas 
aprendem sobre novas idéias e diferentes maneiras de viver.  Alguns cristãos estão 
se aproximando online desses jovens bengali muçulmanos para falar-lhes de Jesus.

Pegue alguns doces, alguns biscoitos ou chocolate. Quando alguém 
terminar de orar, deve dar um doce para a próxima pessoa, que orar.  
Continue fazendo isso até que todos tenham orado e recebido um doce!

Vida pura (o) seu obedecer por... a vida pura, 
uma pessoa viva, jovem um pode como?

• Você certamente pode imaginar que uma 
cidade tão grande também enfrenta uma série 
de problemas. Há inundações, superlotação e 
poluição. Ore para que os líderes da cidade sejam 
sábios e tomem boas decisões. (Isaías 26:1-3)

• Ore para que os muçulmanos em Daca 
tenham oportunidades de ouvir sobre Jesus e o 
que significa segui-Lo. (Salmo 119:9-10)

• Orem para que os cristãos em Daca sejam 
protegidos e que possam ser boas testemunhas 
de Jesus. (1 Timóteo 4)

Dhaka, Bangladesh

Você pode descobrir o que diz 
este verso? Diga o que você 
está obedecendo.

10º DIA
22 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Oremos para que os diferentes grupos religiosos 
na Indonésia continuem a viver juntos em paz. 
(Romanos 12:18)

• 25% das pessoas que vivem em Jacarta têm 
menos de 25 anos. Ore especialmente pelos 
jovens como Jarot, para que eles encontrem 
segurança em Jesus. (2 Timóteo 2:22)

• Orem para que os cristãos em Jacarta 
compartilhem sua fé com os outros. 
(Colossenses 4:6)

Jarot vem de uma pequena cidade na Indonésia. Ele está estudando na grande 
cidade de Jacarta, mas realmente sente falta de sua família. Como muitos 
indonésios, Jarot é muçulmano, mas a religião nunca foi muito importante para ele. 
Na universidade ele conheceu novos amigos, que o apresentaram a um movimento 
chamado Hijrah. Hijrah é uma palavra árabe que significa viagem, ou às vezes 
arrependimento. As pessoas que fazem parte do grupo Hijrah querem ser bons 
muçulmanos e muitos jovens são atraídos fortemente a esse movimento.

Rachel também vive em Jacarta, mas ela é cristã e ela e sua igreja têm um bom 
relacionamento com algumas mesquitas locais. Em uma reunião na universidade, 
onde muçulmanos e cristãos se encontram, Rachel pôde contar a Jarot o que os 
cristãos acreditam, e ela está orando para que ele queira saber mais.

Na Indonésia, muçulmanos, cristãos e hindus vivem juntos em paz. Mas com 225 
milhões de muçulmanos, a Indonésia é também o maior país muçulmano do 
mundo. Alguns indonésios estão preocupados que grupos como Hijrah perturbem 
a paz no país.

A pessoa que orar primeiro pegará na mão da pessoa que vai orar 
em seguida... e assim por diante. No final, todos vocês deverão 
estar de pé, em unidade, em um círculo.

1) A Indonésia é um país da: 3) A Indonésia é um país em:

4) Jacarta é uma cidade:

2) A Indonésia é:

(   ) África  (   ) América  (   ) Ásia (   ) uma ilha   (   ) nenhuma ilha
(   ) um arquipélago

(   ) pequena   (   ) média
(   ) grande      (   ) muito grande

(   ) o menor país muçulmano?
(   ) o maior país muçulmano?

Jacarta, Indonésia

teste!
Para 
confirmar 
a resposta 
certa, 
consultem 
um mapa!

11º DIA
23 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Faduma levanta-se cedo todos os dias para fazer o “pão sírio” da Somália, que ela 
vende em sua vizinhança. Ela tem feito isso desde que fugiu para Kampala da 
guerra na Somália, há cinco anos. É um trabalho duro, mas ela não sabe fazer mais 
nada porque nunca foi à escola e não fala inglês, e ela tem que sustentar seus 
filhos. 

A maioria das pessoas que vivem em Uganda são na verdade cristãos. Mas em uma 
parte de Kampala, a capital de Uganda, você encontrará apenas muçulmanos. Esta 
comunidade abriga cerca de 20.000 refugiados somalianos. 

Uma equipe de cristãos ugandenses quer ajudar esses muçulmanos somalianos. 
Eles oferecem aulas de inglês, cursos de informática ou treinamento em futebol. Ao 
mesmo tempo, eles oram pelos somalis e compartilham sobre o amor de Jesus.

Você gostaria de fazer um pouco de “Pão Sírio”  Sudanês?
Aqui está uma receita para você:

Misture a farinha, óleo e sal; amasse a massa por 5-10 min, enquanto 
adiciona a água aos poucos. Unte com óleo, cubra e deixe a massa 
descansar por 30 minutos. Divida a massa  em 8 bolinhas. Abra a 
primeira bolinha de massa em um círculo áspero. Pincele óleo sobre 
a massa, depois dobre dois lados para o centro do círculo. Dobre 
os outros dois lados também. Agora você deve ter a massa em um 
formato  quadrado. Faça isso com todas as bolas de massa.  Em 
seguida, abra cada uma e coloque-a sobre uma frigideira quente com 
um pouco de óleo. Peça que um adulto o ajude! Cozinhe até crescer 
um pouco, depois vire. Deve ficar um pouco marrom e crocante após 
2-5 minutos. 

O pão tem um sabor muito bom com mel ou canela e açúcar. 
Enquanto você o come, ore pelos Somalis em Kampala.

• 3 xícaras de farinha
• 1 - 1 1⁄2 xícara de água

• 1⁄2 colher de chá de sal, à gosto 
• 2 colheres de sopa de óleo

• Orem para que os cristãos ugandenses tenham 
muitas oportunidades de contar a seus vizinhos 

somalianos sobre Jesus.

• Há muitos somalis como Faduma. Orem para 
que Deus lhes dê tudo o que precisam através da 
ajuda dos cristãos locais.

• Orem para que os somalis que começam a 
acreditar em Jesus digam a suas famílias na 
Somália o que significa segui-Lo.

Kampala, Uganda

ingredientes::

12º DIA
24 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Para que o povo Soninquê em Paris encontre 
trabalho suficiente para ajudar suas famílias 
em casa. (Marcos 12: 32-34) - 

• Que todos os muçulmanos que moram em 
Paris encontrem cristãos para compartilhar 
com eles o evangelho. (Mateus 9:38) 

• Para que tenha paz na cidade de Paris, que 
as diferentes comunidades se entendam, e por 
uma boa liderança que possa manter esta paz.

Uma das maiores populações muçulmanas da Europa vive em Paris. Existe cerca 
de um milhão e setecentos mil muçulmanos, principalmente de países do norte da 
África, como a Argélia e o Marrocos.

Alguns muçulmanos são de outros países também. Mahamadu é um deles. Ele é um 
Soninquê e vem do Mali, na África. Os Soninquês são muçulmanos há 900 anos e 
têm muito orgulho disso.

Hoje é domingo e Mahamadu acabou de terminar seu trabalho de limpeza e está 
muito cansado. Agora ele tem somente algumas horas antes de começar seu turno 
noturno como segurança. E não terá tempo para descansar porque alguns membros 
de sua família estão vindo visitá-lo. Eles conversarão sobre problemas familiares e 
decidirão quanto dinheiro podem enviar para Mali, onde a filha de Mahamdu está 
doente e precisa ir ao médico. Mahamadu está preocupado. Ele não sabe se tem 
dinheiro suficiente para sua filha e para o próximo festival Eid. Mahamadu, como a 
maioria dos Soninquês, nunca encontrou um cristão que lhe contasse sobre o Amor 
de Jesus por ele, por nós e pelo mundo todo.

Paris, França

Você sabe qual é a torre mais conhecida de Paris? Qual é o nome dela?

Se você fosse visitar Paris, certamente iria ver esta torre e talvez subir até o 
topo dela. Pegue uma cadeira ou escada e suba para você enxergar os 
Soninquês e outros muçulmanos em Paris. Vamos cada um subir 
na cadeira e orar por eles?

Vamos Orar!

13º DIA
25 de Abril

Vamos lá!



manual infantil 2021 - 30 dias de oração pelo mundo muçulmano  i www.30dias.org 16

Se você viajar para Yangon, verá muitos belos pagodas (templos) budistas dourados 
e monges usando vestes vermelhas. Mas se você olhar com atenção, também verá 
mesquitas espalhadas entre as pagodas. Cerca de 350 mil muçulmanos vivem em 
Yangon. Muitos deles vieram da Índia ou da China, mas alguns são Rohingyas do 
estado de Rakhine. Eles vieram para Yangon por causa da violência que sofreram 
em seu próprio estado. Muitos ainda têm familiares morando lá ou em outros 
países ao redor de Mianmar e é quase impossível para eles verem seus familiares.

Muitos birmaneses, e até alguns cristãos, não gostam dos muçulmanos e os tratam 
muito mal. A grande maioria deles nunca ouviu falar de Jesus e não há muitas 
pessoas que os procuram para compartilhar as boas novas com eles.

Parece que os muçulmanos que vivem em Yangon não são vistos. Eles estão escondidos. 
Faça com que todos se escondam em algum lugar e orem pelos muçulmanos, então o 
mais jovem da família pode procurar pelos outros. Quando vocês estiverem todos juntos 
novamente, de mãos dadas orem pela igreja no Mianmar.

“Refúgio para Torre O Senhor é, hora da os oprimidos 
adversidade  uma segura na.” (salmos 9.9)

• A situação dos muçulmanos em Yangon, pode 
parecer um tanto desesperançosa ,mas Deus está 
lá para ajudar os oprimidos. Ore para que eles 
possam experimentar Seu amor.

• Ore para que os muçulmanos que desejam 
experimentar a paz encontrem Jesus e 
encontrem paz Nele.

• Ore para que a igreja no Mianmar comece a 
estender a mão para os muçulmanos em sua 
nação e compartilhar as boas novas com eles. 
(1 João 2:3-6)

Yangon, Mianmar

Este versículo é muito 
importante para os 
muçulmanos em Yangon, 
mas ficou um pouco 
embaralhado. Consegue 
desembaralhar-lo?

14º DIA
26 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• O cristianismo foi introduzido em Samarcanda 
antes mesmo do Islamismo, mas hoje há muito 
mais muçulmanos do que cristãos. Mas, mesmo 
com toda a perseguição a igreja permanece 
forte. Ore para que haja mais liberdade e 
para que os cristãos possam viver sua fé 
abertamente.

• Ore para que os crentes em Samarcanda 
cresçam na fé e sejam testemunhas de Jesus 
em sua cidade.

• Ore para que as pessoas em Samarcanda 
ouçam sobre Jesus e O sigam.

Você já ouviu falar da Samarcanda? É uma bela cidade antiga no Uzbequistão 
que tem muita história. Muitos grandes reis e conquistadores construíram lindas 
mesquitas, túmulos, torres, muros e edifícios nesta cidade. O Uzbequistão faz parte 
da Rota da Seda - uma antiga rota de comércio, na qual as pessoas viajavam para 
trocar mercadorias preciosas como temperos e seda ou simplesmente para visitar a 
cidade.

Hoje, porém, o governo é desconfiado com os estrangeiros que visitam o país. Eles 
não oferecem total liberdade para os cristãos adorarem, e muitos crentes locais 
estão sendo perseguidos. Mas apesar da perseguição e do pequeno tamanho da 
igreja Uzbeque, ela continua forte. Os cristãos continuam se encontrando e até 
tentam alcançar seus vizinhos muçulmanos com o amor de Cristo.

O Uzbequistão é 
muito famoso por 
seus tecidos de seda 
coloridos, bordados 
com flores como a 
que você pode ver 
abaixo. Mas algo 
deu errado, está 
faltando as cores. Ore 
pelo Uzbequistão 
enquanto você 
colore.

Samarcanda, Uzbequistão15º DIA
27 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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O Catar é um país que fica no Golfo Pérsico e Doha é a sua capital, e o lugar onde 
vive a maioria das pessoas no país.

O David mudou-se da Inglaterra para Doha para trabalhar. Ele trabalha com Khalid, 
que é do Catar. A maioria das pessoas que vivem em Doha vem de outros países 
da Ásia para trabalhar - há menos pessoas que são do Catar. David convidou Khalid 
para tomar um café com ele e Khalid aceitou com alegria. Khalid tinha ouvido 
David perguntando onde ele poderia encontrar uma igreja na cidade e Khalid 
estava curioso para saber mais sobre o que David acreditava.

Priya mudou-se da Índia para Doha. Ela estava trabalhando em um hotel e 
enviando dinheiro para sua família. Priya também frequentava uma igreja em 
Doha. Quando a pandemia do covid-19 começou, Priya perdeu o emprego, mas as 
pessoas de sua igreja a ajudaram e forneceram alimentos para ela. Os amigos de 
Priya viram isso e começaram a frequentar a igreja junto com Priya.

Existem cerca de 150 mil cristãos em Doha e é possível compartilhar Jesus com 
amigos, assim como a Priya e o David estão fazendo, mas você tem que ter cuidado 
e respeito.

Muitas pessoas vêm a Doha para 
trabalhar. Por que não trabalhamos 
juntos hoje? Você pode lavar a louça 
ou preparar o jantar e, ao mesmo 
tempo, orar pelas pessoas em Doha.

• Ore por segurança para todas as pessoas que vêm 
trabalhar em Doha - muitas vezes elas trabalham 
muitas horas todos os dias.

• Que os cristãos em Doha tenham oportunidades 
de compartilhar Jesus com outras pessoas. 
(Mateus 10:16)

• Ore para que os Cataris que vivem em Doha 
encontrem maneiras de ouvir mais sobre Jesus.

Doha, Catar

M B F K R C W G P A

Y N I H J A M E O Z

P S T A U T D G K C

R C B S L A I T B X

I N D I A R V A W I

Y E T D P N A B Y F

A S I A H O D H F D

A R R E T A L G N I

Neste enigma você pode 
encontrar diferentes nomes 
e lugares (8) sobre os quais 
leu no texto acima.

16º DIA
28 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Muitos imigrantes vêm de países onde é muito 
mais quente e eles acham o clima no Canadá 
muito diferente! Ore para que eles possam se 
adaptar às mudanças rapidamente, e que até 
mesmo aprendam a apreciá-las.

• Ore para que Mohamed e outros se tornem 
seguidores de Jesus e que venham a falar 
sobre Ele. (Mateus 25:35-40)

• Ore para que muitos dos muçulmanos 
em Toronto se tornem amigos de cristãos 
e tenham boas experiências com a igreja 
canadense. (Atos 17:26-28)

Em Toronto e ao seu redor vivem pessoas de muitos países e grupos de 
língua diferentes. Pelo menos 500 mil deles são muçulmanos e existem 
aproximadamente 220 mesquitas na área. Muitos muçulmanos vieram em busca 
de uma educação melhor, ou por causa da pobreza, guerra e outras dificuldades 
em seus países de origem. Outros vieram porque procuravam uma nova vida e 
novas oportunidades. É difícil para muitos deles se adaptar ao inverno frio em 
Toronto!

Mohamed, da Síria, Por exemplo, veio estudar em uma faculdade em Toronto. Ele 
diz que a maioria dos muçulmanos realmente gosta quando os cristãos oram por 
eles e mencionam seus nomes nas orações. Os muçulmanos também desejam 
conhecer a Deus e passar a eternidade com Ele. Uma forma de seguirmos o ensino 
de Cristo de amar o próximo, é orar para que os muçulmanos aprendam sobre 
Jesus como o caminho que leva ao Pai.

Toronto Canadá

Faça uma lista de nomes de muçulmanos que você conhece da escola ou do trabalho. 
Escreva-os em pequenos papéis que você possa carregar no bolso e se lembrar 
de orar por eles ao longo do dia.

Vamos Orar!

17º DIA
29 de Abril

Vamos lá!
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Em sua viagem de metrô para casa, Bernd pensa em encontrar seu amigo Murat. 
Murat é um árabe iemenita que veio a Berlim como empresário. Ele é bem-
sucedido e recentemente comprou um prédio inteiro. Parte dele é um conhecido 
restaurante árabe e na outra parte dele foi montada e decorada uma mesquita, 
no estilo tradicional do Iêmen. Cerca de 200 homens enchem esta mesquita todas 
as sextas-feiras para orar. Bernd também foi convidado e já visitou a mesquita de 
Murat muitas vezes.

Bernd e Murat se encontram regularmente, sentados no chão da mesquita. 
Primeiro, eles falam sobre suas famílias, então Bernd conta a Murat uma história 
da Bíblia. Murat conhece o Alcorão muito bem, mas acha as histórias do Antigo 
Testamento muito interessantes. Bernd aprende muito sobre o Islã com Murat.

Bernd espera que, um dia, ele não somente conte histórias do Velho Testamento 
mas também compartilhe histórias de Jesus. Orando com Murat, por sua família e 
negócios, Bernd termina suas orações passando as mãos no rosto da mesma forma 
que os muçulmanos fazem.

Sentados em um círculo vamos orar com as mãos estendidas e palmas para cima. Sempre 
que alguém termina sua oração, você passa as mãos perto do rosto como se estivesse 
lavando o rosto com água imaginária.

• Se você caminhar por Berlim, verá pessoas de 
muitas nações. Alguns deles são muçulmanos e 
nunca ouviram nada sobre Jesus. Ore para que 
eles ouçam as boas novas de Cristo em Berlim.

• Ore para que a Igreja na Alemanha seja uma 
bênção para seus vizinhos muçulmanos e que 
compartilhe sua fé, como Bernd.

• Ore pelos iemenitas em Berlim. Em seu país 
de origem, seria muito difícil alcançá-los, mas 
na Alemanha eles têm a oportunidade de ouvir 
o evangelho.

Berlim, Alemanha18º DIA
30 de Abril

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Ore para que Deus amoleça os corações duros 
do povo do Paquistão, para que eles estejam 
abertos ao seu amor.

• Ore pelas pessoas que estão sofrendo, que 
eles possam experimentar a ajuda de Deus
Não existem muitos cristãos no Paquistão. 

• Ore para que Deus envie mais trabalhadores 
cristãos a Karachi, para trazerem sua luz e 
amor à cidade.

Localizada na costa sul do Paquistão, a cidade de Karachi tem uma população 
de cerca de 15 milhões de pessoas, onde 95% é muçulmana. Também há uma 
pequena minoria cristã, mas eles são perseguidos e desprezados. Eles encontram 
dificuldade em compartilhar o evangelho com seus vizinhos muçulmanos.

Ao longo dos anos, imigrantes de diferentes partes do país se mudaram para 
Karachi em busca de empregos. Além disso, grandes grupos de refugiados do 
Afeganistão e Bangladesh agora vivem em Karachi.

Embora as pessoas vão para lá em busca de uma vida melhor, Karachi tem muito 
crime, desigualdade e pobreza. Muitas pessoas têm brigas na família ou são 
magoadas pelos amigos. Eles sentem que não podem confiar em ninguém além 
de si mesmos. Isso deixa muitas pessoas de Karachi muito infelizes. É comum dizer 
“Isto é o Paquistão” e simplesmente aceitar o quão falida a cidade está. É difícil 
acreditar que uma mudança seja possível.

Encontre uma pedra e sinta a superfície dura e áspera. Segure-a em sua mão 
enquanto você ora e deixe ela te lembrar de como a vida é dura e difícil para 
muitas pessoas no Paquistão. Quando você terminar sua oração, passe a 
pedra para a próxima pessoa.

Karachi, Paquistão

Às vezes, é 
muito difícil ir 
de um lugar 
para o outro em 
Karachi. Você 
pode se perder 
facilmente. 
Ajude os recém-
chegados a 
encontrarem 
a casa de seus 
amigos

19º DIA
1 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Nairobi é a capital do Quênia e lar de cerca de 500.000 muçulmanos. A maioria dos 
muçulmanos que vivem em Nairobi ou são de outro lugar no Quênia ou de outro 
país.

O maior desses grupos de muçulmanos em Nairobi são os Somalis. Os somalis são 
bons empresários e trabalham muito. Porém, eles não se misturam com outras 
comunidades e muitos cristãos têm medo de se tornarem amigos deles, pois são 
suspeitos de terem relacionamentos com grupos extremistas na Somália.

Mas os jovens somalis com mais escolaridade estão interessados em se conectar 
com não-muçulmanos. Abdi é um deles. Quando ele estava na universidade, ele 
começou a seguir a Jesus. Sua família não quer mais ter relacionamento com ele e 
é difícil para Abdi conhecer cristãos pois eles têm medo dele. Então, Abdi e alguns 
outros cristãos Somalis estão se encontrando com um pastor e estão orando para 
começarem uma congregação Somali para que eles possam alcançar outros 
Somalis também.

Existe um muro de medo entre os muçulmanos e cristãos em Nairobi. Quando você estiver 
orando, você pode empurrar a parede da sua sala, como se você quisesse afastar a parede. 
No fim, dêem um abraço um no outro como sinal de que a parede do medo foi removida.

• Ore para que jovens muçulmanos, em Nairobi, 
estejam abertos para falar sobre a fé e Jesus com os 
cristãos (Romanos 10:17)

• Ore para que os cristãos em Nairobi não tenham 
medo de falar com muçulmanos sobre sua 
experiência com Jesus (Romanos 10:14-15)

• Ore para que muitos muçulmanos somali sigam 
a Jesus e comecem a se reunir (1 Pedro 3:15)

Nairobi, Quênia

Suaíli é a língua de muitas pessoas no Quênia 
e você pode aprender algumas palavras:

obrigado
ok 
bem-vindo 
escola

asanta
sawa
karibu
shule

20º DIA
2 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Que os cristãos suíços e os imigrantes vivam 
em unidade e sejam testemunhas para os 
muçulmanos em seus bairros.

• Que Deus chame e salve muitos muçulmanos 
na Basiléia e através deles alcance seus 
amigos em outras nações também.

• Ore pelas famílias muçulmanas imigrantes 
que se mudam para a Basiléia, de culturas 
muito diferentes e tem que se acostumar à 
uma nova vida na Suíça.

Basiléia é uma grande cidade na Suíça, muito perto das fronteiras da Alemanha e 
França. As pessoas encontram bons empregos aqui, especialmente em ciência e 
tecnologia, que é o motivo de muitos estrangeiros se mudarem para esta cidade, 
incluindo muitos muçulmanos. Alguns deles deixaram países como o Iraque, Síria 
e Turquia porque haviam melhores oportunidades na Basiléia.

Igrejas na Basiléia tentam ajudar estrangeiros a se acostumarem com sua nova 
vida na Suíça. Elas oferecem aulas de alemão e clubes infantis, por exemplo. 
Depois de muitos anos de oração, lentamente as pessoas estão encontrando Jesus 
através desses programas. Um pastor disse: “Aqui na igreja começou quando um 
jogador de futebol curdo foi salvo. Com alegria e paixão, ele passou a mensagem 
de Jesus à sua família e amigos. Através dele, um amigo, sua irmã, sua namorada, 
seu primo e outro colega aceitaram Jesus.”

Basiléia, Suíça

Mostre sua unidade em oração sentando em um círculo, segurando 
as mãos. Um de vocês começa a orar. Quando essa pessoa terminar, 
deve apertar a mão da pessoa ao lado. Agora é a vez dele de orar.

“oh! qãuo bmo e qãuo saVue é qeu so 
imrãos VaVim me uinão!”

Ah não! Algo deu 
errado… coloque as 
letras na ordem certa 
para descobrir a frase! 
Se você precisar de 
ajuda, leia o Salmo 
133:1

21º DIA
3 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Não há muitos muçulmanos morando na Austrália. Mas a maioria dos muçulmanos 
que moram nesse país chamam a cidade de Sydney de lar. Eles chegam à Austrália 
de diferentes países por causa da guerra ou porque querem encontrar emprego.

Ali veio para Sydney como refugiado. Um dia um amigo convidou ele para estudar a 
bíblia com ele e algumas outras pessoas de diferentes países. Ali sempre foi avisado 
a nunca entrar em uma igreja, mas essa situação parecia diferente. Era apenas 
um grupo de pessoas do seu próprio país ou de países próximos que estavam se 
encontrando para ler e conversar sobre Jesus.

Ali foi e realmente aproveitou a noite. Ele não só fez novos amigos no grupo, mas 
lentamente veio a conhecer e amar a Jesus.

Encontre um dado para te ajudar a orar. Se você tirar 1 ou 2, ore pelo 
primeiro pedido. Com um 3 ou 4, você ora pelo segundo pedido. 
Tirando um 5 ou 6, você ora pelo terceiro pedido.

• Ore para que muitos cristãos em Sydney estejam 
dispostos a mostrar amor aos imigrantes, alunos 
e visitantes de países muçulmanos.

• Ore para que os muçulmanos de Sydney 
conheçam a Cristo.

• Muitos muçulmanos vêm à Austrália de países 
onde quase não existem cristãos. Ore para que 

eles tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus 
durante seu tempo em Sydney.

Sydney, Austrália

Conecte os pontos 
para descobrir qual 
animal Ali verá na 
Austrália.

22º DIA
4 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Ore por coragem para os poucos crentes em 
Dhaka, especialmente aqueles que vieram 
de famílias muçulmanas, para que possam 
compartilhar a fé com outros (2 Timóteo 2:1-7)

• Ore para que mais Cristãos venham a essa 
grande cidade para começarem igrejas onde 
as pessoas possam ir, para ouvir falar de 
Jesus. (Romanos 10:13-14)

• Ore para que os donos das fábricas em 
Dhaka melhorem as condições de trabalho 
para as pessoas que trabalham ali.
(Mateus 19:16-30)

Muitas pessoas de Bangladesh se mudaram para Dhaka para encontrar um 
trabalho.É até fácil encontrar um trabalho, mas as condições são difíceis, com 
longas horas.

Maliha veio trabalhar em uma fábrica onde ela costura camisetas. Ela começa a 
trabalhar às 7h da manhã e trabalha de 12 a 14 horas, mesmo durante o Ramadã. 
Quando ela pode finalmente voltar para casa à noite, ela está muito cansada e 
mesmo assim tem que orar e encerrar seu jejum antes que ela possa dormir. 
Maliha está ansiosa pelo festival Eid. Será um feriado e ela e sua família receberão 
muitos convidados em sua pequena casa.

Quase metade das pessoas que vivem em Dhaka são pobres e muitos trabalham 
em fábricas como a de Maliha, onde recebem pouco dinheiro. Também existem 
poucas chances de que eles venham a ouvir de Jesus, porque só alguns cristãos 
moram em Dhaka para falarem do evangelho aos muçulmanos. Existem quase 
1000 crentes que eram muçulmanos antes.

Pegue alguns papéis, lápis e tesoura. Desenhe pequenas camisetas, 
recorte-as e escreva Dhaka nelas. Segure-as enquanto você ora. Guarde-as 
para lembrar de orar.

Dhaka, Bangladesh

Quantas 
camisetas 
pequenas 
e quantas 
camisetas 
grandes Maliha 
fez hoje?

23º DIA
5 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Normalmente, Aminah iria de trem com suas colegas de quarto, mas ela estava 
atrasada e não tomou café da manhã antes de ir pra escola. Então, ela foi na 
máquina de suco de laranja na estação de trem e comprou um suco de laranja.

Aminah está muito feliz porque pode ir para a universidade em Kuala Lumpur 
(alguns chamam de “KL”) e ela quer deixar a sua família orgulhosa. Ela se esforça 
muito para tirar boas notas. Aminah é Malaia, mas ela vem de uma vila de outro 
estado.

Existem mais de 500 mil estudantes universitários em KL. Isso é muita gente! Eles 
vão a 4 universidades diferentes e alguns deles são cristãos. Muitos outros alunos 
estão abertos a ouvir o evangelho quando eles estão longe de casa, como a Aminah.

Como Aminah é uma estudante, ela tem que escrever bastante. Hoje, escreva sua oração e 
depois leia em voz alta. Você também pode desenhar seus pedidos de oração.

• Ore para que os cristãos em KL possam 
compartilhar Jesus com os muçulmanos.

• Ore para que os ministérios com estudantes em 
KL e os cristãos nas universidades sejam um bom 
testemunho de Cristo.

• Ore para que jovens estudantes venham à 
universidade com uma mente aberta para 
aprender sobre Jesus ali.

Kuala Lumpur, Malásia

Oh não! Aminah 
perdeu seus livros 
da escola! Ajude-a a 
encontrar! Quantos 
livros escondidos 
você consegue 
encontrar nesta 
página?

24º DIA
6 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Ore por todas as pessoas que estão sofrendo em 
Sana´a e para que a guerra acabe e as pessoas 
possam viver em paz novamente. (Isaías 26:1-4)

• Para que muitos muçulmanos em Sana´a 
tenham sonhos e visões de Jesus (Jó 33:14-15

• Que os poucos cristãos na cidade continuem 
a compartilhar sobre Jesus com todo mundo 
para que muitos outros também comecem a 
seguir a Jesus. (Filipenses 4:4-7)

Por mais de 2.500 anos as pessoas vivem na cidade de Sana´a. A cidade tem 
muitos prédios antigos bem bonitos, com muitas decorações e até janelas com 
vidros coloridos. É uma cidade importante com muita história. Também há mais 
de 100 mesquitas que são muito antigas.

Mas os muçulmanos que vivem nessa linda cidade estão sofrendo. Há muitos anos 
acontece uma guerra no Iêmen e muitas pessoas não têm o que comer e não 
conseguem levar comida para suas famílias. Muitas pessoas precisam de ajuda e a 
pandemia do coronavírus piorou ainda mais a situação.

As pessoas de Sana´a estão acostumadas a sofrer, mas o sofrimento já está muito 
grande. Muitos não sabem como vão sobreviver. Normalmente eles celebram o 
Ramadã de forma bem tradicional, mas agora eles não sabem nem como vão 
conseguir comida para a festa do Eid.

Por causa de todo o sofrimento, algumas pessoas estão se voltando para Jesus e os 
poucos cristãos na cidade estão compartilhando empolgados sobre a esperança 
que Jesus dá com todos os que estão querendo ouvir.

O Iêmen de Sana´a

Pense no que você precisa para fazer uma festa!
Junte algumas coisas e depois ore pelas pessoas em Sana´a.

25º DIA
7 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Karim, uma jovem do Paquistão, está esperando por mim na porta de sua mesquita 
em Hamburgo, Alemanha. É a mesquita mais antiga da cidade, pertencente aos 
muçulmanos ahmadiyya.
Os ahmadiyyas são um movimento de reforma na religião muçulmana. Eles 
surgiram na Índia há mais de 150 anos.
O fundador dos ahmadiyyas afirmava ser um profeta de Deus. Mas muitos outros 
muçulmanos não acreditaram nele e por isso aqueles que concordaram com ele 
começaram a ser perseguidos. Por essa razão, muitos fugiram de lá e vieram para 
Hamburgo.

Karim explica que o lema da comunidade muçulmana ahmadiyya é: “Amor para 
todos. Ódio para ninguém.” - eles tentam colocar em prática esse lema servindo a 
cidade em que eles vivem. Por exemplo, todo dia de Ano Novo, eles recolhem o lixo 
das festas pela cidade.

Não sabemos se existe algum seguidor de Jesus na Alemanha que tenha vindo do 
movimento ahmadiyya.

Responda as perguntas abaixo e ore para 
que os ahmadiyyas encontrem a Jesus.

1) Em qual cidade da Alemanha encontramos 
muitos muçulmanos ahmadiyya?
2) O que o fundador dos ahmadiyyas afirma ser?
3) Porque os ahmadiyyas fugiram do sul da Ásia?
4) Complete o lema dos Ahmadiyyas: “_____ para 
todos. Ódio Para ninguém”.
5) O que os ahmadiyyas recolhem em Hamburgo 
todo Ano Novo?
6) Os ahmadiyyas são um movimento de ________ 
islâmico.
7) Quantos seguidores de Jesus há na Alemanha 
que tenha vindo dos ahmadiyyas?

• Ore para que os ahmadiyyas em Hamburgo se conectem 
com cristãos

• Há 40 mil ahmadiyyas vivendo em muitas cidades da 
Alemanha. Ore para que os cristãos alemães os alcancem 
e eles possam conhecer a Jesus.

• Você sabe se existe uma comunidade ahmadiyya em 
sua cidade? Peça para seus pais te ajudarem a procurar 
na internet. Depois ore pelos ahmadiyyas em sua cidade 
ou país.

Hamburgo, Alemanha

2

5

6

4

7

1

3

26º DIA
8 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Ore para que as mulheres kayaye tenham 
oportunidades para melhorar suas vidas. 
(Salmos 31:19)

• Pelos cristãos em Accra que buscam ajudar 
os muçulmanos e para que através de sua 
ajuda, muitos venham a conhecer a Jesus 
(Mateus 5:16).

• Pelas pessoas que perderam muito por 
causa da pandemia e pelas igrejas que estão 
crescendo com muitos muçulmanos se 
juntando a elas. (Atos 2:42-47).

Ghana é um país em que a maioria da população é cristã. 70% são cristãos. Os 
muçulmanos e cristãos até vivem em paz por lá.

Milhares de muçulmanos viajam para o Sul de Gana e para cidades grandes 
como Accra para trabalhar. Entre eles, há garotas com idade entre 14 e 16 anos 
que viajam para lá também em busca de trabalho. Muitas delas trabalham nos 
mercados ou nas ruas e se oferecem para carregar cargas pesadas em suas 
cabeças para pessoas que não querem carregar suas compras. Essas garotas são 
chamadas de kayaye. 

Habiba é uma kayaye que veio para Accra porque seus pais não tinham mais 
condições de pagar sua escola. Agora ela trabalha muito duro, come muito pouco 
e tenta guardar um pouco de dinheiro. A maioria das pessoas olham para os 
kayaye com desprezo porque suas roupas são feias e eles dormem na rua.

Mas os cristãos em Accra são chamados para ajudar os pobres e eles ajudam as 
kayaye, ensinando elas e cuidando de sua saúde. Um grupo cristão distribuiu 2.300 
pacotes de comida para mulheres kayaye e seus filhos que vivem nas ruas.

Você consegue carregar alguma coisa em sua cabeça? Não é fácil! Tente carregar 
algo em sua cabeça. Ande com isso na cabeça e ore pelo povo de Accra, 
especialmente pelas kayaye.

Accra, Ghana27º DIA
9 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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Banjamarsin é uma cidade muito antiga. Ela foi fundada há mais de 500 anos e 
sempre foi uma cidade muçulmana. Hoje, os muçulmanos de banjarmasin ainda 
celebram a fundação da cidade. Eles visitam o túmulo de seu primeiro governante 
sultão e eles adoram juntos na grande mesquita e sacrificam um bode ou uma vaca.

Além disso, uma vez por ano eles celebram o fim do Ramadã em grandes 
caminhões abertos, dirigindo pela cidade, soltando fogos de artifício, gritando e 
buzinando. Eles passam vários dias visitando amigos e familiares para continuar 
a celebração. Os cristãos também são convidados para comer com seus amigos 
muçulmanos nesse tempo e essa é uma oportunidade para eles compartilharem as 
boas novas.

Mas os crentes banjar ainda não têm uma Bíblia em seu idioma. Também não há 
igreja que adore a Deus na língua banjar, mesmo que a língua seja falada por mais 
de 4 milhões de pessoas.

Imagine que você é um banjar e você não pode ir a um culto na igreja ou ler a 
Bíblia em seu idioma. Tente orar pelos banjar em uma língua diferente da sua 
língua materna! Você consegue? Agradeça por ter a Bíblia em seu próprio idioma 
enquanto você ora pelos banjar.

• Ore pelo trabalho contínuo de tradução bíblica 
para esse idioma, para que um dia os banjar 
possam ler a Bíblia em seu próprio idioma.

• Ore para que os crentes na cidade tenham 
mais coragem de compartilhar sua fé com os 
muçulmanos banjar.

• Ore para que muitos banjar encontrem Cristo 
e que igrejas banjar sejam plantadas.

Banjarmasin, Indonésia28º DIA
10 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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• Ore para que a Palavra de Deus seja espalhada 
através dos cafés - para que muitos muçulmanos 
venham seguir a Cristo.

• Há muitos conflitos e brigas em Trípoli por 
causa de grupos muçulmanos extremistas. 
Ore pela paz nessa cidade.

• O islã é a religião do Estado da Líbia. Ore 
por mais liberdade para que seja possível 
falar sobre diferentes fés para que as pessoas 
possam conhecer a Jesus.

Hassan está indo para um dos cafés recém abertos de Trípoli. Tripoli tem muitas 
opções de cafés, então todo mundo pode ir e escolher o lugar que eles gostam 
mais. Hoje, Hassan está visitando um dos cafés mais modernos da cidade para 
se encontrar com um grupo de alunos internacionais que ele conheceu na 
universidade. Eles se reúnem sempre nesse café para falar sobre política, esportes 
e religião. Vários deles são cristãos e Hassan está interessado em suas crenças, 
sendo que ele nunca viu um cristão na sua vida. Ele gosta de ouvir sobre os 
ensinamentos de Jesus e quer saber mais.

Os cafés são muito importantes na vida das pessoas de Trípoli. Eles vão para beber 
café, se encontrar com amigos ou colegas, fofocar, debater, planejar. Os cafés são 
um lugar em que as pessoas vão para falar sobre ideias e conhecer pessoas novas. 
Isso torna os cafés um bom lugar para falar sobre Jesus.

Tripoli, Líbia

Na Líbia, as pessoas falam árabe. Você gostaria de aprender algumas palavras 
nessa língua? Aqui temos algumas palavras importantes que você pode precisar 
para visitar um café em Tripoli.

cafe
chá
chícara
bolo
obrigado

ةوهق

ياش

بوك

كيك

اركش

qahua
shay
kub
kayk
shukraan

Conforme você ora, termine 
cada oração com a palavra 
em árabe para amém:  
Amiyn نيمآ

29º DIA
11 de Maio
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Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre a cidade de Damasco porque ela está 
na Bíblia! O apóstolo Paulo encontrou Jesus quando estava indo para Damasco e se 
tornou um seguidor de Jesus de forma bem radical!
Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo e não é importante só para os 
cristãos, mas também para os muçulmanos, pois ela teve um papel importante em 
sua história.
Hoje, cerca de 2,3 milhões de sírios vivem em Damasco. A cidade cresceu bem 
rápido por causa dos muitos jovens que estão se mudando para a cidade para 
trabalhar. A maioria das pessoas que vivem em Damasco são árabes sírios, mas 
também há curdos e palestinos. Cerca de 1 a cada 5 pessoas que vivem em 
Damasco é cristão e também há alguns poucos judeus que vivem em Damasco há 
muitos anos.

Nos últimos anos, muitas pessoas deixaram a cidade por causa da guerra que 
continua na Síria. Tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos, tem sido um 
tempo muito difícil.

Paulo encontrou Jesus na estrada para Damasco. Imagine que 
você está na estrada para Damasco conforme você ora hoje.

• Paulo foi chamado ______________

• Ele vem da cidade de T____________

• Ele viu uma _____________ brilhante e ficou ___________

• Um____________ orou por ele e ele voltou______________ 
novamente.

• Os cristãos em Damasco são parte de vários 
grupos diferentes, mas sua maioria são cristãos 
ortodoxos. Ore para que eles tenham união e 
amem uns aos outros. (Gálatas 5:13)

• Ore pela paz na Síria, para que a cidade de 
Damasco seja reconstruída e que as pessoas 
possam viver em segurança novamente. 
(Atos 9:31)

• Ore para que muitos muçulmanos em 
Damasco encontrem Jesus assim como 

aconteceu com Paulo (atos 9:1-22)

Damasco, Síria

Se você ler a história de 
Paulo em Atos 9, você pode 
responder a essas perguntas:

30º DIA
12 de Maio

Vamos lá!

Vamos Orar!
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