
MUNDO BUDISTA 
GUIA DE ORAÇÃO

21 DIAS DE ORAÇAO
EDIÇAO 2023

FOCO ESPECIAL NA CHINA

Junte-se aos cristãos de todo o mundo
em oração pelos nossos vizinhos budistas



1

ao Guia Mundial de 21 Dias 
de Oração Budista

Bem-vindo

“Não se deixem esgotar: mantenham-se animados e dispostos. 
Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa 

alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor.”” 
Romanos 12:11-12 versão MSG
A admoestação do primeiro século do Apóstolo Paulo poderia 
facilmente ter sido escrita em 2022.
O caos persistente da pandemia, a guerra na Ucrânia, a perseguição 
aos seguidores de Jesus em grande parte do mundo, a recessão 
econômica; é fácil simplesmente levantar as mãos e perguntar: “”o 
que uma pessoa pode fazer?
Paulo nos dá a resposta. Mantenha-se focado na Palavra de Deus, 
esperando que Ele responda e ore com fervor.
O foco especial para este ano é a China. Nosso guia termina em 22 de 
janeiro, o Ano Novo Chinês. Apresentamos oito das maiores cidades 
da China e um povo específico dessa cidade para orar.
O Guia Mundial de Oração Budista está sendo traduzido para oito 
idiomas e distribuido para mais de 1000 grupos de oração ao redor 
do mundo. Você se juntará a mais de 2 milhões de seguidores de 
Jesus em intercessão por nossos vizinhos Budistas.
Você será bem-vindo se quiser se juntar a nós, para permanecerem 
com uma “”expectativa alegre”” e para “”orarem com fervor.”” Jesus 
É o Senhor!

“Tirem a pedra”, disse 
ele. Disse Marta, irmã 
do morto: “Senhor, 
ele já cheira mal, pois 
já faz quatro dias”. 
Disse-lhe Jesus: “Não 
falei que, se você 
cresse, veria a glória de 
Deus?”  
João 11:39-40

Este guia de oraçao 
e um çonvite para o 

despertar
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O príncipe Gautama nasceu na região sul do atual Nepal no século VI AC. 
Notaram marcas no corpo da criança 
e profetizaram que ele cresceria e se 

tornaria um governante mundial e um iluminado. 
Seu pai, desejoso de que Gautama fosse um grande 
governante, procurou protegê-lo proporcionando-
lhe uma vida de luxo. 
 
Aos 29 anos, no entanto, Gautama foi exposto ao 
sofrimento fora do palácio onde morava. Como 
consequência, ele passou seis anos como asceta 
errante em busca de uma solução para o problema 
do sofrimento. Ele tentou em vão várias técnicas de 
meditação, esperando por uma visão. Por fim, ele 
resolveu sentar-se debaixo de uma Árvore Bodhi 
até que conseguisse a iluminação que procurava. 
Embora tenha sido tentado por Mara (a maligna), ele 
persistiu e finalmente alcançou o que ele acreditava 
ser uma percepção da verdade suprema. A partir 
daquele momento, ele foi considerado “”Buda””, 
que significa o “”desperto”” ou “”iluminado””.

A origem do

 BuddhismBudismo
continua no verso
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O ensinamento de Buda 
(chamado Dharma*)
Buda encontrou seus primeiros companheiros durante 
sua busca por iluminação e pregou seu primeiro 
sermão a eles. Ao contrário da maioria das religiões, 
não havia uma divindade suprema envolvida. Em vez 
disso, ele delineou as “”Quatro Nobres Verdades””:

1. A vida é cheia de sofrimento.
2. A origem do sofrimento é a ignorância e 

o desejo.
3. O sofrimento só pode cessar quando 

acabamos com a ignorância e o desejo.
4. O caminho para cessar a ignorância e 

o desejo é através do “”Caminho do 
meio”” ou “”Nobre Caminho Óctuplo””.

O “sofrimento”, de acordo com Buda, surge devido ao 
nosso apego e desejo por coisas transitórias que mantém 
todos nós presos em um processo contínuo de morte e 
renascimento onde tudo, mesmo o próprio eu, é uma 
ilusão e transitório. A única maneira de sair desse ciclo 
interminável de renascimentos é trilhar o “Caminho do 
meio”, evitando os extremos e vivendo com entendimento 
perfeito, intenção, linguagem correta, ação correta, meios 
de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e, 
finalmente, concentração correta. O objetivo final não é a 
comunhão eterna com Deus, mas sim, como a chama de 
uma vela que vai se apagando, um estado em que o desejo 
cessa.

A verdadeira prática 
Budista de hoje
As pessoas veem o Budismo como sua 
religião popular, embora não se relacione 
com uma divindade. Assim sendo, é como 
um cobertor que cai sobre as culturas 
existentes e se adapta aos cenários abaixo. 
No Tibete, a religião Bön do xamanismo 
foi coberta por mosteiros budistas de 
meditação. No Budismo da Tailândia, 
a população laica oferece aos monges 
cigarros como oferenda, no Butão budista, 
no entanto, fumar é pecado. O Conselho 
Budista Tailandês proíbe totalmente 
a ordenação de mulheres e as proíbe 
de entrar em lugares sagrados dentro 
do terreno do templo, mas o Nepal e 
a Inglaterra ordenam monges do sexo 
feminino. Os Budistas cambojanos não 
discutem no templo sobre o cuidado 
com o meio ambiente, enquanto que os 
Budistas ocidentais incorporam o ativismo 
ambiental na prática do dharma.

*Para esclarecimento, este guia segue a grafia 
Sânscrita dos termos budistas, em vez da grafia em Pali. 
Dharma é a grafia Sânscrita; a grafia Pali seria dhamma.

Budismo
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Existem três grandes ramos do Budismo: 
Theravada, Mahayana e Tibetano.

Budismo Theravada
surgiu no Sri Lanka, onde os sermões e ensinamentos 
de Buda foram primeiramente canonizados. 
Concentra-se na conquista do entendimento através 
da meditação pessoal e boas ações. Mianmar, 
Tailândia, Camboja e Laos seguem essa tradição.

Budismo Mahayana 
surgiu com base em textos atribuídos a Buda, que 
ensinavam que um Bodhisattva, ou o ser iluminado, 
poderia optar por adiar o nirvana (o objetivo espiritual 
final da libertação) para livrar outros seres sencientes 
de seu sofrimento cármico (com base nas ações 
passadas de uma pessoa). Este ramo do Budismo foi 
tradicionalmente praticado na China, no Japão, no 
Vietnã e na Coreia.

Budismo Tibetano 
surgiu na Índia no século VI DC e concentra-se na 
estimulação da iluminação por meio de práticas 
rituais e visualização de bodhisattvas celestiais. Nos 
últimos anos, os ocidentais adotaram várias formas de 
Budismo que se concentram principalmente na busca 
pela paz interior. Alguns se juntaram aos mosteiros 
Theravada, buscando purificação espiritual através 
da meditação e da obediência às cinco regras básicas 
de conduta. Outros se comprometem com um lama 
tibetano (monge), estudam os textos tibetanos e 
aprendem cânticos. Outros ainda seguem uma forma 
ocidentalizada que mistura tradições asiáticas com 
noções ocidentais do Budismo. Muitas vezes eles 
continuam com suas ocupações anteriores e usam 
roupas do dia a dia, mas dedicam tempo para a 
meditação e participam de retiros.

Nos últimos anos, os ocidentais adotaram 
várias formas de Budismo que se concentram 
principalmente na busca pela paz interior. 
Alguns associaram-se a mosteiros Theravada, 
buscando purificação espiritual através da 
meditação e seguindo as cinco regras básicas 
de conduta. Outros se comprometem com 
um lama tibetano (monge), estudam os textos 
tibetanos e aprendem cânticos. Outros ainda 
seguem uma forma ocidentalizada que mistura 
tradições asiáticas com noções ocidentais do 
Budismo. Muitas vezes eles continuam com suas 
ocupações anteriores e usam roupas do dia a 
dia, mas dedicam tempo para a meditação e 
participam de retiros.

Budismo
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Países com mais de 1.000.000 de Budistas

Fonte de dados: Todd M. Johnson e Brian J. Grim, eds., World Religion Database (Leiden / Boston: Brill, acesso em outubro de 2022)
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País
População em 

2020

População 
Budista em 

2020

Porcent-
agem em 

2020

China 1,439,324,000 228,117,000 15.8%

Japão 126,476,000 70,539,000 55.8%

Tailândia 69,800,000 60,846,000 87.2%

Vietnã 97,339,000 47,334,000 48.6%

Mianmar 54,410,000 40,469,000 74.4%

Sri Lanka 21,413,000 21,413,000 68.0%

Camboja 1,6719,000 14,380,000 86.0%

Coreia do Sul 51,269,000 12,637,000 24.6%

India 1,380,004,000 9,799,000 0.7%

País
População em 

2020

População 
Budista em 

2020

Porcent-
agem em 

2020

Taiwan 23,817,000 6,304,000 36.5&

Estados Unidos 331,003,000 4,300,000 1.3%

Laos 7,276,000 3,815,000 52.4%

Nepal 29,137,000 3,546,000 12.2%

Indonésia 273,524,000 2,185,000 0.8%

Mongólia 3,278,000 1,906,000 58.1%

Malásia 32,366,000 1,712,000 5.3%

Bangladesh 164,689,000 1,182,000 0.7%

Hong Kong 7,497,000 1,170,000 15.6%
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Budistas pelo mundo
Cidades com um percentual relevante de Budistas da população do país.

6
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Mongolia
2 de Janeiro OBudismo é a religião “”oficial”” da Mongólia, 

praticado por quase 60% da população. A 
estreita ligação com o Budismo Tibetano remonta 
a mais de 500 anos.

A invasão comunista de 1939 quase erradicou 
o budismo, destruindo templos e matando ou 
isolando monges. Há pouco tempo, em 1990, 
havia apenas um mosteiro em uso com apenas 
100 monges (lamas).

A maioria dos mongóis vivem do outro lado 
da fronteira com a China. O alcoolismo é um 
problema persistente, assim como o seu estado 
de minoria étnica que não é bem recebido pelos 
chineses. O abuso nas famílias e uma elevada 
taxa de divórcio aumentam o seu sentimento de 
isolamento.

A maioria dos mongóis vivem do outro lado 
da fronteira com a China. O alcoolismo é um 
problema persistente, assim como o seu estado 
de minoria étnica que não é bem recebido pelos 

“A conexão entre o homem e a 
natureza é fundamental;

árvores, montanhas e animais 
são considerados sagrados.

“Não sigam esses deuses de mentira.
Eles não servem para nada.

São arremedos de divindades:
Nunca vão ajudar vocês.”

1 Samuel 12:21 (versao MSG)

Motivos de oração:
 ◉ Que a comunidade cristã (3% da população) seja 

capacitada para compartilhar  sua fé.
 ◉ Ore para que as oportunidades educacionais 

sejam estendidas às crianças mongóis e que o 
trabalho infantil seja eliminado.

 ◉ Peça pela libertação do alcoolismo e 
restauração das famílias.

 ◉ Ore pela libertação do xamanismo e práticas 
ocultas.

chineses. O abuso nas famílias e uma elevada 
taxa de divórcio aumentam o seu sentimento de 
isolamento.

A prática religiosa contemporânea envolve a 
adoração às estátuas de Buda. Existe a crença de 
que quanto mais cara for a estátua que você puder 
comprar, mais proteção e favor você desfrutará. A 
não obtenção desta assistência divina é atribuída 
à “”estátua barata”” ou a uma falha em realizar 
apropriadamente os rituais anuais necessários 
para afastar o mal e trazer boa sorte.

Outra característica do culto mongol é o 
animismo. A conexão entre o homem e a natureza 
é fundamental; árvores, montanhas e animais 
são considerados sagrados. A queima de incenso 
acompanha o culto. Os templos distribuem “”durex 
abençoado”” que é colado nas janelas do carro 
para proteger contra acidentes.
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Japao
3 de janeiro Apesar do Japão ser tradicionalmente 

classificado como uma nação Budista, a 
realidade é que ele tem se tornado cada vez mais 
pós-religioso. Algumas práticas continuam: visitar 
e manter sepulturas ancestrais, usar amuletos da 
sorte e registrar nascimentos no Templo Budista 
local.

Mesmo assim, a maioria dos cidadãos japoneses, 
particularmente os menores de 50 anos, não se 
identificam como seguidores de nenhuma religião. 
Nesta sociedade altamente competitiva muitas 
vezes ser religioso é considerado “”fraqueza””. 
Alguns chamam o Japão de “”superpotência sem 
bússola moral.

Um dos resultados deste enfado é uma elevada taxa 
de suicídio, especialmente entre os jovens. Mais de 
30.000 pessoas tiram a própria vida por ano.

Muitos japoneses escolhem aspectos do 
Xintoísmo, Budismo e práticas ocultas ou 
animistas e desenvolvem sua “”fé pessoal”” sem 

“Uma ênfase pesada deste sistema 
de crença é de que os deuses estão 

em todos os lugares, nas pedras, 
nas árvores, nas nuvens, na 

grama, etc

“Todos os confins da terra se lembrarão e se 
voltarão para o Senhor, e todas as famílias das 

nações se prostrarão diante dele.”

Salmos 22:27 (versao NVI)

se preocuparem com contradições. Uma ênfase 
pesada deste sistema de crença é de que os deuses 
estão em todos os lugares, nas pedras, nas árvores, 
nas nuvens, na grama, etc.

Uma vez que há pouquíssimos cristãos no Japão, 
não é fácil obter Bíblias e outras literaturas sobre 
fé. Associado a isso está o fato de que muitos dos 
pastores atuais são idosos, mas não podem se 
aposentar, pois não há ninguém para assumir a 
congregação.

A maior parte da Comunidade Cristã no Japão é 
composta por mulheres. Os homens trabalham 
tantas horas, que não têm tempo para a religião. 
Isso se torna um problema autorreforçado: 
há poucos homens na igreja, o que reforça a 
concepção errada de que igreja é um lugar 
primariamente para mulheres.

Motivos de oração:

 ◉ Com a menor taxa de natalidade do mundo e 
a maior expectativa de vida, a população do 
Japão está envelhecendo rapidamente. Ore pelo 
surgimento de mais asilos e casas de repouso 
cristãos, e pela vinda de profissionais da saúde 
cristãos de outros países.

 ◉ Peça a Deus para tirar o espírito de ilusão que 
leva à adoração ocultista.

 ◉ Ore para que uma nova geração de líderes 
cristãos se desenvolva no Japão
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4 de janeiro O Vietnã é uma das poucas nações comunistas que restam no mundo. 
Apesar de sua economia integrar-se à 
princípios capitalistas para fomentar seu 
crescimento, a maioria da população continua 
a sofrer com a contínua opressão e os 
crescentes problemas sociais. 

Espiritualmente, os vietnamitas ainda 
adoram ancestrais, assim como uma mistura 
espiritual que inclui o Budismo, o Taoismo e 
Confucionismo. À medida que o país prospera, 
há uma classe média crescente que abraça o 
materialismo.

No entanto, uma igreja crescente e 
presente está emergindo depois de anos de 
perseguição. Tanto nas igrejas católicas como 
nas protestantes, há uma visão missionária 

“A diáspora Vietnamita está vendo 
muitas pessoas achegando-se à fé
e trazendo o Evangelho de volta ao 

Vietnã.

“Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs 
no coração do homem o anseio pela eternidade; 

mesmo assim este não consegue compreender 
inteiramente o que Deus fez.”

Eçlesiastes 3: 11 (versao NVI)

Vietna

crescente. Existe, incrivelmente, 119 diferentes 
grupos no Vietnã e as igrejas estão ministrando 
a muitos deles.

A diáspora Vietnamita está vendo muitas 
pessoas achegando-se à fé e trazendo o 
Evangelho de volta ao Vietnã. Uma vez que 
estão familiarizados com os costumes e 
tradições religiosas do país, podem transmitir 
a história do Deus criador e Seu Filho Jesus, 
referindo-se a ele como “Ong Troi”, o poder do 
mais alto escalão que criou o céu e a terra.

Outro ponto positivo no crescimento da Igreja 
Cristã é um movimento de discipulado entre 
as mulheres. O que está se expandindo para 
muitos distritos e aldeias.

Motivos de oração:
 ◉ Ore pelo amadurecimento contínuo da 

Igreja vietnamita para que Jesus possa ser 
conhecido em todo o país.

 ◉ Ore para que os seguidores de Jesus 
comuniquem as Boas Novas de forma que os 
budistas vietnamitas possam compreender a 
mensagem e aceitá-la plenamente.

 ◉ Peça para que o povo abandone o culto aos 
antepassados e encontre a verdade no Deus 
vivo.
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Çamboja
5 de janeiro OBudismo Theravada tem sido a 

religião nacional do Camboja desde 
o século XV. Cada aldeia tem um templo 
que é apoiado e mantido por todos os 
moradores, inclusive os mais pobres. Estes 
santuários locais são frequentemente 
estruturas pequenas na cor marrom com 
representações de Buda por dentro.

Apesar desta devoção, os cambojanos 
continuam pobres e são frequentemente 
vítimas dos traumas sociais do passado 
sob o Khmer Vermelho. Metade do 
orçamento do governo é garantido com 
auxílio estrangeiro. As oportunidades 
de educação são muito limitadas. 
criminalidade desenfreada, tráfico de 
pessoas, orfanatos com fins lucrativos e o 
comércio sexual são comuns.

“Cada aldeia tem um templo que é 
apoiado e mantido

por todos os moradores, inclusive 
os mais pobres.

“Fiz-me acessível aos que não perguntavam por 
mim; fui achado pelos que não me procuravam.

A uma nação que não clamava pelo meu nome eu 
disse: Eis-me aqui, eis-me aqui.”

Isaias 65:1 (versao NVI)

A palavra para felicidade e paz pessoal na 
língua Khmer é sok. Os cambojanos se 
esforçam para alcançar o sok aplacando 
espíritos e usando amuletos. Estes 
esforços não proporcionam paz espiritual, 
ela só pode ser encontrada por meio de 
uma relação com o Jesus vivo.

Apesar da atenção às tradições budistas 
e da geração de méritos, os cambojanos 
estão buscando espiritualidade. Isto é um 
campo pronto para o Senhor da colheita.

Motivos de oração:
 ◉ Ore para que os seguidores de Jesus no 

Camboja mostrem o caminho para a cura das 
feridas remanescentes do Genocídio do Khmer 
Vermelho.

 ◉ Peça que os Budistas Cambojanos venham a 
saber que Jesus é o Príncipe da Paz e o único 
caminho para se alcançar o sok.

 ◉ Ore pela libertação e salvação de milhões de 
crianças em cativeiro para trabalhos forçados, 
tráfico de pessoas e comércio sexual.



11

Diaspora 
Budista

6 de janeiro Muitos seguidores do Budismo vivem 
na pobreza. Crianças são vendidas 

para pagamento de dívidas, alcoolismo é 
um problema comum, e a vida é a tentativa 
constante de ‘gerar mérito’.

Quando a oportunidade de ir trabalhar ou 
estudar em outro país aparece, os jovens 
budistas agarram-se a ela. Outra forma de 
se mudarem é ir morar com um parente que 
tenha ido antes e possa ajudá-los a emigrar. 
Muitas jovens casam-se com estrangeiros e 
se mudam para o país de origem do marido.

O que geralmente acontece é que eles 
conseguem ir para o novo lugar, mas 
encontram muita dificuldade em se inserir 
na nova cultura. A língua e os costumes são 
tão diferentes e frequentemente eles são 
ignorados ou, às vezes, discriminados.

“Como você pode se relacionar com 
budistas em sua cidade para lhes contar

a história de Jesus e a mensagem do 
Evangelho?

“O estrangeiro residente que viver com vocês será 
tratado como o natural da terra. Amem-no como a si 
mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu 

sou o Senhor, o Deus de vocês.”

Levitiço 19:34 (versao NVI)

O Templo Budista pode fornecer algumas 
tradições conhecidas, mas os monges não 
podem fazer muito para aliviar a sensação 
de solidão e frustração.

Muitas dessas pessoas estariam dispostas a 
conversar sobre coisas espirituais se alguém 
tirasse um tempo para isso.

Como você pode se relacionar com budistas 
em sua cidade para lhes contar a história de 
Jesus e a mensagem do Evangelho?

Motivos de oração:

 ◉ Ore para que os seguidores ocidentais de 
Jesus busquem ativamente os budistas em 
seu meio e apresentem a eles o Príncipe 
da Paz.

 ◉ Peça que os crentes budistas que vivem 
no estrangeiro se tornem discípulos e 
preguem também em casa para suas 
famílias, para que também possam tornar-
se discípulos.
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7 de janeiro As crenças Budistas nesta 
nação do Sudeste Asiático de 
mais de 7 milhões de pessoas 

são impulsionadas por tentativas 
de apaziguar os espíritos e “gerar 
méritos.” Uma vez que a maior parte 
da população vive em áreas rurais e 
agrárias, isso significa seguir cegamente 
as tradições. 

Nos casamentos, os convidados 
amarram finos cordões de algodão 
branco nos pulsos dos recém-casados 
para abençoá-los e afastar o mal. 
Quando uma criança nasce, os aldeões 
juntam-se para amarrar cordões de 
algodão “”abençoados”” nos pulsos da 
criança para manter todos os 32 bons 

“
Apesar disso, e mesmo diante da 

perseguição do governo, a
Igreja Cristã em Laos está 
crescendo rapidamente.

“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em 
vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, 

se não permanecer na videira. Vocês também não 
podem dar fruto, se não permanecerem em mim.”

Joao 15:4 (Versao NVI)

Laos

espíritos no lugar. Uma vez ao ano, a 
aldeia estica metros de corda ligando o 
templo a cada casa.

Apesar disso, e mesmo diante da 
perseguição do governo, a Igreja Cristã 
em Laos está crescendo rapidamente. 
Os laosianos lideram quase todas as 
igrejas e esforços de evangelização. A 
Igreja Evangélica Laosiana “”aprovada”” 
assim como muitas igrejas domésticas 
subterrâneas estão promovendo esse 
crescimento. No entanto, a maioria 
dessas congregações não têm um pastor 
treinado.

Motivos de oração:
 ◉ Os cristãos principalmente de origem tribal 

representam atualmente 3% da população 
de Laos. Ore para que eles sejam bem 
sucedidos em fazer discípulos entre seus 
muitos vizinhos Budistas.

 ◉ Ore por treinamento de liderança para os 
muitos líderes de igrejas domésticas.

 ◉ Peçam que, diante da crescente perseguição, 
os seguidores de Jesus confiem totalmente 
em Deus.
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Çhina
A Situação da 
Religião na

A  República Popular da China é oficialmente um estado ateu, mas existem cinco religiões que são reconhecidas pelo governo: Budismo, 
Taoísmo, Catolicismo, Protestantismo e Islamismo. Nos últimos anos, 

tem havido uma maior tolerância ao Confucionismo e à Religião Tradicional 
Chinesa como parte da herança cultural da China.

O cristianismo foi reintroduzido na China no século XVI por missionários jesuítas. 
Durante a Revolução de 1949, missionários cristãos foram expulsos do país e as 
igrejas foram fechadas. Como parte das reformas econômicas no final da década 
de 70, as restrições às atividades religiosas foram afrouxadas.

Hoje, os cidadãos chineses com mais de 18 anos só estão autorizados a aderir 
a grupos cristãos “oficialmente aprovados” que têm registro no governo. O 
protestante “Movimento Patriótico das Três Autonomias” é um deles.

O crescimento mais rápido do número de seguidores de Jesus está acontecendo 
no movimento clandestino das igrejas domésticas. Os membros dessas 
congregações são considerados a ‘maioria silenciosa’ dos cristãos na China.

Para este guia de 21 dias de oração, vamos nos concentrar em oito cidades da 
China. Para cada cidade, iremos apresentar um grupo e pedimos que ore para 
que o nome de Jesus se torne conhecido nesse grupo. Muitas das pessoas que 
migraram para as cidades mantêm relações estreitas com a sua província e 
aldeia natal e tentam visitá-las anualmente.

Ore para que esses centros urbanos se tornem “centros de envio”, criando um 
efeito cascata de crentes viajando por todo o país compartilhando com seu 
grupo.
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Ways To Pray:

Pequim
8 de janeiro

Pequim é a capital da República Popular da China. É 
a capital mais populosa do mundo com mais de 21 

milhões de habitantes.

Motivos de oração:
 ◉ Ore por 50 novas igrejas domésticas 
multiplicadoras e adoradoras de Cristo 
entre os grupos populares de Pequim.

 ◉ Ore pela tradução da Bíblia em língua de 
sinais chinesa e no dialeto Jin.

 ◉ Ore pela unidade de João 17 entre os líderes 
da igreja doméstica em Pequim.

 ◉ Ore pelas centenas de milhões de 
camponeses que precisaram se mudar para 
centros urbanos da China como Pequim. 
Muitos milhões não podem sustentar as 
suas famílias e acabam nas cidades sem 
serviços sociais básicos ou oportunidades 
educativas, o que cria superlotação e 
desemprego.

 ◉ Ore para que Deus restrinja a ilegalidade e 
a força do aborto (13 milhões de abortos 
acontecem todos os anos na China).

A etnia Han representa a maior parte do 
povo chinês e, em muitos sentidos, dita o 
que é e o que não é considerado Chinês. A 
etnia Han é o grupo étnico majoritário da 
China, representando 92% da população 
do continente. Eles também constituem o 
maior grupo étnico do mundo, com 18% da 
população mundial sendo Han.

A etnia Han leva o nome da dinastia Han, 
que, embora não tenha sido a dinastia que 
uniu a China, representou uma era feliz 
de política e arte. Foi também a Dinastia 
durante a qual o historiador mais influente 
da China viveu e escreveu, e a dinastia 
que continuaria a ser romantizada pela 
literatura por milhares de anos.

A etnia Han é adepta de uma grande 
variedade de tradições religiosas. Muitos 
são Budistas, outros seguem Confúcio ou 
são Taoistas. No entanto, existem muitos 
católicos e cristãos na China e nos 53 
países ao redor do mundo que possui uma 
população da etnia Han.

A Etnia Chinesa Han
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Motivos de oração:

Xining
9 de janeiro

Xining é a capital da província de Chingai, no oeste 
da China, e a maior cidade do Planalto do Tibete. 

Tem uma população de 1,6 milhões.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
multiplicadoras nos 10 grupos desta 
cidade.

 ◉ Ore pela tradução da Bíblia em 
Tibetano, Amdo, Tibetano Khams e 
Tu.

 ◉ Ore para que 10.000 missionários 
sejam levantados e enviados 
para a janela 10/40 para pregar o 
evangelho!

 ◉ Ore por um despertar do campus na 
Universidade de Chingai.

 ◉ Ore para que Jesus quebre o poder 
do Budismo Tibetano sobre esta 
cidade.

O governo chinês não reconhece os Wutun como 
um grupo de pessoas separado, mas os inclui 
sob a nacionalidade Tu. Os Wutun resistem a esta 
classificação e insistem no seu próprio estatuto.

O Budismo Tibetano é a única religião entre 
os Wutun. Eles são crentes fanáticos. Toda a 
sua identidade étnica está ligada à sua religião. 
Embora eles não tenham seus próprios templos, 
os Wutun frequentam templos tibetanos na 
região de Tongren. Como todos os budistas, os 
Wutun acreditam que acabarão em estado de 
êxtase após a morte. Mas, sendo melhores e mais 
privilegiados, eles acreditam que chegaram neste 
estado de êxtase diretamente, enquanto outros 
budistas alcançarão a iluminação somente 
depois de passar por muitas provações e testes.

Muitos Wutun são artistas habilidosos. Cenas 
budistas e o próprio Buda são os temas mais 
comuns de suas pinturas. Eles afirmam que 
suas habilidades artísticas surgiram porque os 
soldados originais estudaram arte no Nepal.

Os Wutun têm uma quase que completa falta de 
conhecimento sobre a existência do Cristianismo

O Povo Wutun
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Motivos de oração:

Hohhot
10 de janeiro

Hohhot é a capital da Mongólia Interior, a população 
da área metropolitana é de 3,1 milhões de almas.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
multiplicadoras em cada um dos 4 grupos 
nesta cidade.

 ◉ Ore pela tradução da Bíblia no dialeto 
Chinês, Jin.

 ◉ Ore para que missionários nativos sejam 
levantados e enviados para a Mongólia 
Interior para pregar o evangelho.

 ◉ Ore para que as famílias das igrejas 
domésticas resgatem e adotem órfãos. Ore 
para que as crianças missionárias sintam-se 
encorajadas pelo Senhor e não passem por 
nenhum tormento mental ou espiritual ao 
obedecerem a vontade do Senhor.

 ◉ Ore para que Deus dirija o podere do 
Budismo do Templo Da Zhao e libere a luz 
do evangelho da glória de Cristo sobre eles

Os Jin fazem parte da etnia Han, 
mas são separados pela língua do 
“”coração””, Jin. Muitos moram no que 
é historicamente considerada uma das 
regiões mais atrasadas e distantes da 
China. O Jin é falado em um total de 
175 cidades e condados por todo o 
norte da China.

Estima-se que haja 1,2 milhão de 
crentes Jin em toda a China, isto 
numa população de 50 milhões. Uma 
cidade, Hebei, onde vivem mais de 10 
milhões de falantes de Jin - é a região 
Católica mais forte da China, com mais 
de 800.000 membros da Igreja. Dois 
terços da população da Província de 
Shanxi são Jin. Pesquisas recentes 
mostram que há 200.000 protestantes 
somente na Província de Shanxi.

Ore para que esses crentes se tornem 
evangelistas da diáspora Jin.

O Povo Chinês Jin
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Motivos de oração:

Çhengdu
11 de janeiro

Chengdu é a capital da província de Sichuan, no 
sudoeste da China. A história de Chengdu data pelo 

menos do século IV AC é lar do centro de pesquisa 
de Pandas Gigantes e tem uma população de 16,5 

milhões.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
multiplicadoras guiadas pelo 
Espírito em cada um dos 19 grupos 
nesta cidade!

 ◉ Ore pela tradução da Bíblia para as 
línguas Mawo e Mianchi Qiang.

 ◉ Ore para que 10.000 missionários 
sejam enviados desta cidade para 
as nações da janela 10/40.

 ◉ Ore por um avivamento poderoso 
na oração das crianças desta 
cidade.

 ◉ Ore para que Deus controle o 
espírito de medo e intimidação.

Em uma época na história, havia 
62 tribos Qiang. A maioria deles foi 
integrada por povos maiores ou 
simplesmente desapareceu. O nome 
“qiang” significa pastores e durante 
séculos foi uma descrição genérica 
para um grande número de tribos 
nômades.

Hoje existem nove línguas e grupos 
Qiang distintos, todos vivendo 
principalmente na província de 
Sichuan. A população Mianhi Qiang é 
de aproximadamente 30.000 pessoas, 
com 200 seguidores de Jesus de que se 
sabe. Muitos deles mudaram-se para 
Wenchuan para fugir das perseguições 
em suas regiões de origem.

Chengdu é a maior cidade de Sichuan, 
com povos Qiang vivendo em 
comunidades unidas dentro da cidade. 
Normalmente, são os jovens que se 
mudam na esperança de encontrar 
trabalho para poderem enviar dinheiro 
para casa.

O Povo Mianchi Qiang
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Motivos de oração:

Wuhan
12 de janeiro

Wuhan é a capital da província de Hubei. É a cidade 
mais populosa da China central com

mais de 11,4 milhões de pessoas.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
adoradoras de Cristo e multiplicadoras 
nos 5 grupos desta cidade.

 ◉ Ore pela tradução da Bíblia em Xiangxi 
Miao Ocidental.

 ◉ Ore para que haja influência cristã na 
ciência, na saúde e no comércio em 
prol do evangelho.

 ◉ Ore por um avivamento nas principais 
universidades de Wuhan.

 ◉ Ore para que Deus desmonte o poder 
do budismo nos 4 principais templos 
Budistas desta cidade.

Os Tujia, cujo nome significa “nativos” 
ou “habitantes originais”, são uma das 
nacionalidades oficialmente reconhecidas na 
China. 170.000 Tujias sabem falar sua língua. O 
ensino é conduzido na língua Tujia até a terceira 
série; depois disso, é usado o mandarim.

Os Tujia pratica rituais Nuo (exorcismo). Os 
Tujia invocam os espíritos de Fuxi e Nuwa, os 
primeiros seres humanos segundo a lenda 
chinesa. A cerimônia inclui feitos sobrenaturais, 
como subir escadas de facas afiadas e andar 
sobre brasas ou vidro.

Os Tujia consideram o olho de boi como o 
símbolo da vitória do bem sobre o mal. Outros 
motivos comuns incluem a cobra e o tigre 
branco.

Missionários católicos romanos e protestantes 
entraram pela primeira vez na região de Tujia 
com o evangelho perto do final do século XIX 
e estabeleceram um pequeno número de 
igrejas, escolas e clínicas médicas entre os Tujia. 
Atualmente, estima-se que existam entre 13.000 
e 30.000 cristãos Tujia, uma pequena parte de 
um grupo tão grande.

O Povo Tujia
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Motivos de oração:

Kunming
13 de janeiro

Kunming é a moderna capital e centro de 
transportes da província de Yunnan, no sul da 

China. Conhecida pelos seus parques, formações 
calcárias e por uma grande população estudantil.
A população é de 7 milhões de pessoas. Kunming 

é considerada uma das grandes cidades mais 
“”habitáveis”” da China, com um clima moderado 

durante o ano inteiro e pouca ou nenhuma 
poluição.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
multiplicadoras nos 53 grupos desta 
cidade.

 ◉ Ore pela tradução da Bíblia em 
lolopo.

 ◉ Ore para que 10.000 missionários 
sejam levantados nesta cidade e 
enviados para a janela 10/40 para 
pregar o evangelho.

 ◉ Ore para que o avivamento chegue 
nas crianças desta cidade.

O nome luoluopo significa “o povo 
tigre dragão” na língua luoluopo. Há 
aproximadamente meio milhão de 
pessoas que falam esta língua.

Os luoluopo celebram o Festival do 
Tigre entre o 8º e o 15º dia do primeiro 
mês lunar. Os luoluopo acreditam 
que são descendentes de tigres. O 
herói do festival é o tigre, uma pessoa 
fantasiada que, depois de dançar em 
um local aberto, sobe em um carro 
alegórico com o tema do deus da 
montanha e passa em cada casa da 
comunidade oferecendo bênçãos.

Espera-se que os jovens luoluopo 
sejam sexualmente ativos antes 
do casamento. Todas as aldeias 
têm uma “casa de flores” onde os 
jovens podem se reunir depois de 
escurecer. A fidelidade no casamento 
só é enfatizada após o nascimento do 
primeiro filho.

O Povo Luoluopo
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Motivos de oração:

Çantao
14 de janeiro

Cantão é uma cidade portuária em expansão a 
noroeste de Hong Kong, no Rio das Pérolas. É a sede 
da Feira Anual de Cantão, a maior e mais antiga feira 

comercial da China. A população é de 15,5 milhões 
de pessoas.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
discipuladoras em cada um dos 8 
grupos nesta cidade.

 ◉ Ore pelo trabalho em andamento 
da tradução de partes importantes 
do Novo Testamento para as línguas 
locais.

 ◉ Ore pelos surdos em Cantão, que 
abram seus corações e sigam a Jesus.

 ◉ Ore para que Deus revele a luz de 
Cristo em meio a toda a escuridão 
desta cidade oprimida.

 ◉ Ore para que as fortalezas da 
tradição, da riqueza e do falso 
conhecimento sejam quebradas

Os Zaomin fazem parte da grande 
nacionalidade Yao e vivem na província 
de Guangdong desde o século XIII. 
Existem aproximadamente 50.000 
pessoas que se identificam como 
Zaomin. A língua principal deste povo é 
o Dzao Min.

Hoje, a maioria dos Zaomins aderem 
a uma mistura religiosa que inclui 
elementos taoistas, animistas e 
Budistas. Os Zaomins acreditam que 
quando morrerem, a sua conduta moral 
será levada em conta. Inúmeras canções 
e cânticos registram o que lhes será 
pedido. Suas respostas determinam 
se sua alma será capaz de entrar no 
descanso ou não.

Uma tradição interessante que é mantida 
nas aldeias rurais é que o trabalho das 
mulheres é recolher lenha. Os homens 
dizem que uma maneira rápida de 
descobrir se uma mulher é trabalhadora 
é verificar as pilhas de lenha do lado de 
fora de sua casa.

O Povo Zaomin
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Motivos de oração:

Nanning
15 de janeiro

Nanning é uma cidade no sul da China, perto da 
fronteira com o Vietnã, é a capital da região de 

Guangxi. É conhecida como a “Cidade Verde” 
devido à sua abundância de exuberante vegetação 

subtropical. É o lar de 7,3 milhões de pessoas.

 ◉ Ore por 50 igrejas domésticas 
multiplicadoras em cada um dos 28 
grupos nesta cidade.

 ◉ Ore pela necessária tradução da Bíblia, 
17 dos 28 grupos ainda precisam da 
tradução da Bíblia.

 ◉ Ore por um despertar na grande 
Universidade de Guangxi, que tem 
cursos de medicina e de agricultura.

 ◉ Ore por um avivamento poderoso na 
oração das crianças desta cidade.

 ◉ Ore para que Deus envie trabalhadores 
para os campos de colheita desta 
cidade durante o Ano Novo Chinês.

Durante séculos, os chineses preferiram 
ignorar os Bunuos; eles consideravam os 
Bunuos bárbaros ignorantes que viviam 
nas montanhas remotas. Eles eram 
descritos como “”um povo traiçoeiro e 
agressivo””.

Com uma população de apenas 23.000 
habitantes, os Bunuos são um grupo 
praticamente intocado, separado do 
evangelho por barreiras geográficas, 
políticas, culturais e linguísticas. Por 
não serem oficialmente reconhecidos 
pelo governo chinês, os Bunuos não são 
conhecidos pelos cristãos chineses e 
ocidentais. Há pouquíssimos crentes de 
qualquer tipo na região de de Guangxi 
habitada pelos Bunuos.

As crenças religiosas dos Bunuos incluem 
muitos rituais diferentes emprestados do 
Taoísmo e do Budismo. Não se sabe se 
os Bunuos adoram Pan Hu, assim como 
muitos outros grupos Bunuo e Yao em 
Guangxi.

O Povo Bunuo
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Sri Lanka
16 de janeiro OBudismo chegou no litoral do Sri Lanka 

no século III AC, quando o imperador 
da Índia, Ashoka, se converteu ao budismo e 
começou a enviar missionários. Falantes de 
cingalês, que adotaram a nova religião, foram 
os primeiros a registar  os ensinamentos de 
Buda em 25 AC. 

Ao longo dos séculos, quando a prática 
budista decaiu significativamente, os 
reis cingaleses enviaram embaixadores à 
Birmânia e à Tailândia para pedir ajuda para 
reacender a chama dos Budistas.

Durante a era colonial britânica, a maioria 
budista cingalesa e a minoria Hindu Tâmil 
uniram-se contra o domínio estrangeiro. 
Infelizmente, após a independência em 1948, 
foi aprovada uma lei em 1956 reconhecendo 

“
Atualmente, os Budistas 

cingaleses representam 70% dos 
22 milhões de habitantes do Sri 

Lanka.

“JJesus olhou para eles e respondeu: ‘Para o 
homem é impossível, mas para Deus todas as coisas 

são possíveis.”

Mateus 19:26 (versao NVI)

o cingalês como a língua oficial do país. 
Isso preparou terreno para o conflito com 
a população Tâmil Hindu do país (que 
fala Tâmil) o que provocou uma guerra de 
25 anos onde dezenas de milhares foram 
deslocados e/ou mortos.

O fim da guerra em 2009 coincidiu com 
um movimento crescente que associava o 
budismo à cultura nacional e perseguia as 
minorias religiosas, incluindo os cristãos.

Atualmente, os budistas cingaleses 
representam 70% dos 22 milhões de 
habitantes do Sri Lanka. Para esses budistas, 
voltar-se para Jesus é o mesmo que voltar 
para o imperialismo cultural ocidental e à 
perda da identidade social.

Motivos de oração:

 ◉ Ore para que os cristãos preguem o evangelho 
usando padrões culturais apropriados do Sri 
Lanka que quebrem estereótipos imperialistas.

 ◉ Peça por um espírito de humildade para 
varrer as Comunidades Budistas Cingalesas, 
resultando em corações que buscam a verdade 
espiritual e famílias que respondem ao amor do 
Pai através de Jesus.
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Butao
17 de janeiro OButão é um pequeno reino situado 

no Himalaia. O Budismo tibetano está 
tecido em cada fibra da cultura butanesa. 
O Butão é retratado como um dos lugares 
mais felizes da terra, mas o povo butanês 
vivem com muito medo. Estes medos estão 
concentrados em apaziguar divindades 
locais e afastar o mal com rituais religiosos. 
Os idosos são frequentemente encontrados 
girando em transe em rodas de oração e 
recitando mantras na esperança de uma 
vida melhor após a morte.

Converter-se ao cristianismo pode significar 
perder o emprego e ser repudiado pela 
família e amigos. Ter uma “igreja doméstica” 
ou mesmo uma reunião com amigos com a 
intenção de compartilhar o amor de Jesus 
pode levar a prisão.

“
O budismo tibetano é tecido 

em cada fibra 
da cultura butanesa.

“As armas com as quais lutamos não são humanas; 
pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir 

fortalezas.”

2 Corintios 10:4 (Versao NVI)

O Butão está isolado do resto do mundo 
não apenas pelo seu tipo de solo, mas 
também pela sua desconfiança em relação 
aos que vem de fora. Os vistos custam $250 
por dia e os visitantes devem estar sempre 
acompanhados por um guia registrado. 
Visitar um templo ou outras áreas requer 
autorizações especiais.

Há um grupo inexperiente de tibetanos 
budistas que se voltaram para Jesus, até o 
momento eles são menos de 1000. 

Motivos de oração:
 ◉ Ore para que o pequeno mas crescente grupo 
de seguidores de Jesus permaneça firme em 
sua fé e tenha coragem de compartilhar as 
boas novas com aqueles que estão perdidos.

 ◉ Peçam ao Espírito Santo que crie uma efusão 
massiva em todo o Butão que provoque 
visões de Jesus e uma abertura espiritual em 
toda sociedade.

 ◉ Ore para que o evangelho seja ensinado 
através de histórias orais e formas de arte 
tradicionais, pois a taxa de alfabetização é 
baixa e as ferramentas para o evangelismo na 
língua deles são muito limitadas.
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18 de janeiro Buda nasceu em Lumpini, Nepal. Embora o Nepal 
tenha sido no passado um país principalmente 

Hindu, Buda é igualmente honrado juntamente com 
Shiva e outros deuses hindus.

Em 2008, uma nova oportunidade surgiu quando a 
monarquia Hindu finalmente chegou ao fim depois 
dos protestos pró-democracia. O que inicialmente deu 
início a uma era de oportunidades para o ministério 
cristão. No entanto, a revolta contra a conversão 
religiosa e a “violência religiosa” agora foram 
criminalizadas. Estas leis são dirigidas às missões 
cristãs.

Milhares de Budistas nepaleses moram nas altas 
montanhas do Nepal. Eles lidam com um clima 
severo, terras agrícolas limitadas e imensa pobreza. 
Tradicionalmente, as famílias enviam um filho para 
o exército e outro para servir como monge Budista. 
Algumas crianças são enviadas para escolas de 
caridade em cidades maiores. Frequentemente vende-
se uma filha a um “”agente de emprego”” que, na 

“
a revolta contra a conversão 

religiosa 
e a “violência religiosa”

“Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos 
transportou para o Reino do seu Filho amado, em 

quem temos a redenção, a saber, o perdão dos 
pecados.”.

Çolossenses 1:13-14 (versao NVI)

Nepal

verdade, a leva para a Índia e para o comércio sexual.

O cristianismo é visto como uma intrusão estrangeira, 
principalmente ocidental, no Nepal. Para eles, o 
cristianismo mina a cultura e os valores tradicionais e 
atrai apenas as castas inferiores. Apesar disso, podemos 
ver uma força crescente entre os cristãos nepaleses 
conforme eles moldam uma identidade totalmente 
nepalesa e totalmente cristã.

Dito isto, a perseguição continua e está se 
intensificando. Ela vem dos religiosos na maior 
parte, mas também da sociedade, das famílias e das 
comunidades. Ore por graça e perseverança para 
os crentes, e para que os cristãos sejam aceitos e 
reconhecidos por sua contribuição para o bem da 
nação.

Motivos de oração:
 ◉ Ore pela sociedade cristã do Nepal, que 

busca promover reuniões para oração, 
compartilhamento, unidade e ministérios 
cooperativos.

 ◉ Peça a Deus que envie sonhos e visões de 
Jesus aos lamas e aos chefes das famílias 
budistas pelas montanhas do Nepal.

 ◉ Orem pelos trabalhadores que viajam de 
aldeia em aldeia nas altas montanhas, 
contando as histórias de Jesus a famílias 
inteiras.
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Estados 
Unidos

19 de janeiro Você ssabia que a cidade budista mais 
diversificada do mundo é Los Angeles? 

Com 300 templos e centros de meditação de 
quase todas as seitas budistas do mundo, 
Los Angeles abrange toda a gama de crenças 
budistas. 

Chaveiros de Buda, ornamentos, camisetas, 
colares e capas de celular são facilmente 
encontrados. Me pergunto o quanto é difundido 
na América o comércio de artigos budistas 
roubados. Confira em www.redbubble.com.

As ideias Budistas são promovidas ativamente 
nos EUA e em todas as sociedades ocidentais 
através de imagens de paz, calma e sabedoria 
sem qualquer discussão sobre a visão de 
mundo por trás da fachada. Um exemplo 
disso é o programa “”Escolas compassivas””, 
que se promove como secular, mas foi 
desenvolvido por um professor de estudos 
budistas tibetanos. O currículo é baseado em 

“Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração 
para o discernimento, se clamar por entendimento 

e por discernimento gritar bem alto.”

Proverbios 2:2-3 (versao NVI)

“Líderes empresariais como o 
falecido Steve Jobs da Apple 

promovem ativamente
a meditação Budista.

dois princípios Budistas tibetanos de “”atenção 
plena”” e “”contemplação””.

A cosmovisão Budista é ativamente celebrada 
em filmes como Star Wars, Kill Bill e Dr. 
Estranho. Líderes empresariais como o falecido 
Steve Jobs da Apple promovem ativamente 
a meditação Budista. O centro de jardinagem 
local frequentemente possui uma estatueta 
de Buda disponível para invocar a calma em 
nossos quintais.

A meditação budista é popular nos campi 
universitários. O contraste com a meditação 
cristã não poderia ser mais gritante. Na 
meditação budista, o foco está em esvaziar a 
mente, e a meditação cristã enche a mente com 
as escrituras e admira a beleza de Deus.

Motivos de oração:

 ◉ Peça para que Deus abra os olhos das pessoas 
que não entendem que o verdadeiro fim do 
Budismo é a aniquilação de si mesmo.

 ◉ Ore para que os Budistas americanos sejam 
libertos dos méritos e da escravidão aos 
espíritos malignos.

 ◉ Ore para que os seguidores de Jesus aqui nos 
Estados Unidos se envolvam e orem por amigos 
e vizinhos Budistas com amor, misericórdia e a 
verdade de Jesus.
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Tailandia
20 de janeiro Çomo é uma religião “baseada em obras”, 

o Budismo tem muitas tradições que seus 
seguidores são chamados a manter como 
parte da superação do seu carma. A mais 
notável entre elas é a Heet Sipsong , traduzida 
como “ 12 Tradições.

Cada uma dessas tradições está associada 
ao ciclo lunar mensal e concentra-se em 
um ritual do templo no qual espera-se que 
cada família da aldeia participe. As tradições 
incluem ações como: oferecer aos monges 
pratos especiais de arroz glutinoso, oferecer 
dinheiro para os monges fazer penitência, 
ouvir os melhores sermões de Buda, derramar 
água sagrada e dar mantos aos monges.

A maioria das casas tailandesas, mesmo 
em áreas urbanas, bem como edifícios 
governamentais e templos budistas têm uma 

“
A mais notável entre elas é a Heet 

Sipsong, traduzida como
“12 Tradições.”

“Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por 
mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, 

olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não 
podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. 

Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas 
não podem andar; nem emitem som algum com 
a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os 

fazem e todos os que neles confiam.”

Salmos 115:4-8 (versao NVI)

“casa espiritual”. Elas são miniaturas de casas 
que são colocadas em um pilar no quintal. 
Os adeptos preparam oferendas de frutas 
e flores, levam até esta casa, levantam suas 
mãos demonstrando respeito, e colocam sua 
oferenda em frente à esta mini casa.

Estas ações destinam-se a gerar mérito para 
combater qualquer mau pensamento ou ação 
do mês anterior. Ao honrar os espíritos e as 
tradições do Budismo, o povo espera renascer 
num estado superior de iluminação.

Infelizmente, eles reconhecem que é 
improvável, mesmo para os monges, alcançar 
a iluminação nesta vida.

“Motivos de oração:
 ◉ Peça para que os olhos dos budistas tailandeses 

sejam abertos para que vejam que frutas, flores 
e arroz glutinoso nunca poderão limpar seus 
corações ou lhes dar mérito suficiente para 
mudar seu carma.

 ◉ Orem para que conheçam o verdadeiro criador 
do mundo: “do Senhor é a terra “(Salmos 24:1)

 ◉ Ore para que o ciclo geracional de tradições 
transmitidas seja quebrado para que a verdade 
da graça de Jesus possa ser entendida
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21 de janeiro Buda nasceu no Nepal, mas alcançou a 
iluminação na Índia. No meio de uma 

sociedade Hindu moralmente rígida, ele pregou 
“”o Caminho do Meio.” Foi um esforço para 
encontrar pontos em comum entre a ala asceta 
extrema do hinduísmo e as práticas mais comuns 
que resultaram em ganância e exploração do 
outro.

Alguns consideram o budismo como um 
movimento de reforma do hinduísmo. Hoje, mais 
de 2600 anos depois, os Hindus na Índia estão 
achando os ensinamentos de Buda atraente e 
estão se convertendo novamente. Isso é causado 
pelo sistema de castas que ainda controla a 
sociedade.

Os Dálites/Bahujans /castas e tribos registradas 
compreendem 25% da população. Esses grupos 
foram oprimidos por milhares de anos devido ao 

“Hoje, mais de 2600 anos depois, os 
Hindus na Índia estão achando os 

ensinamentos de Buda
atraentes e estão se convertendo 

novamente.

“Tenham cuidado para que ninguém os escravize a 
filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas 

tradições humanas e nos princípios elementares 
deste mundo, e não em Cristo.”

Çolossenses 2:8 (versao NVI)

India

sistema de castas.

A Igreja na Índia é extremamente diversificada. 
As igrejas ortodoxas atribuem seu legado ao 
Apóstolo Tomé. Os católicos representam o 
maior grupo da Índia, com 20 milhões de fiéis 
e são respeitados pelo seu trabalho com os 
pobres. Nos últimos 15 anos, as denominações 
evangélicas e pentecostais registraram um 
crescimento explosivo.

A perseguição à Igreja Cristã tem aumentado 
nos últimos anos. Em algumas regiões da Índia, 
grupos hindus queimaram igrejas e mataram 
seguidores de Jesus. Houve pouca repercussão 
quanto a isso, porque 80% dos crentes 
pertencem às castas inferiores.

Motivos de oração:

 ◉ Ore para que os Dálites e outras ‘castas 
inferiores’ compreendam que Jesus aceita 
todas as pessoas.

 ◉ Peçam que os líderes da Igreja, 
especialmente nas zonas rurais, possam 
resistir à perseguição Hindu.

 ◉ Ore pela formação de pastores, professores, 
evangelistas e missionários.
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Peça ao Senhor 
da çolheita!

22 de janeiro Jesus era um professor melhor do que 
qualquer um de seus discípulos. Então, por 

que ele enviou 72? A solução para a escassez 
de trabalhadores não foi atrair todos com a sua 
pregação, mas levantar trabalhadores que se 
envolvessem pessoalmente com os que estavam 
longe de Deus.

No nordeste da Tailândia, os cristãos têm realizado 
reuniões evangelísticas por aproximadamente três 
décadas. O que resultou em milhares de “mãos 
levantadas para Cristo”, mas menos de algumas 
centenas de discípulos. Em comparação, no ano 
de 2018, 14 equipes ministeriais de membros 
comuns da igreja saíam regularmente orando e 
caminhando, compartilhando seu testemunho 
e apresentando a Jesus de forma simples. Em 
meados de 2019, essas equipes iniciaram 35 novos 
grupos de discipulado, com 240 novos discípulos 
participando regularmente.

“
Atualmente, os Budistas 

cingaleses representam 70% dos 
22 milhões de habitantes do Sri 

Lanka.

“Depois disso o Senhor designou outros setenta e 
dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas 
as cidades e lugares para onde ele estava prestes 

a ir. E lhes disse: “”A colheita é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao 

Senhor da colheita que mande
trabalhadores para a sua colheita.”

Luças 10:1-2 (versao NVI)

Na região central da da Tailândia, um grupo 
completamente diferente de cristãos saiu 
para falar de Jesus de casa em casa. Pessoas 
interessadas de uma única aldeia foram 
convidadas a formar um grupo para ouvir do 
evangelho. Aqueles que se voltaram para Jesus 
formaram comunidades de fé, que se reuniam 
naquela aldeia. Em meados de 2019, eles haviam 
plantado 423 igrejas simples nas aldeias.

A maioria dos budistas na Ásia vive em sociedades 
rurais que mantêm fortes laços comunitários. 
A boa nova deve incluir o cuidado de Deus não 
apenas para indivíduos, mas também para famílias 
e aldeias..

Motivos de oração:
 ◉ Ore para que os crentes de origem budista não 

confiem em pregadores famosos ou panfletos, 
mas compartilhem sua experiência pessoal com 
vizinhos e amigos. Peça por convicção bíblica 
de que os cristãos comuns podem e devem ser 
testemunhas de Deus hoje para o seu próprio 
grupo.

 ◉ Peça que os novos crentes e os crentes próximos 
sejam cheios do Espírito Santo para falar a 
verdade com ousadia. Ore para que eles criem 
grupos de discípulos que farão o mesmo: irão 
compartilhar as boas novas e iniciar novos 
grupos!
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Dusrante estes 21 dias de oração nos unimos a pessoas de todo o mundo, todos 
juntos e ao mesmo tempo, focados nos mesmos lugares e pessoas. Queremos 

encorajar todos vocês a continuarem. Vamos prosseguir e usar o conteúdo deste guia 
ao longo do ano.

Abaixo estão algumas formas de usar as escrituras para orar pelas necessidades e 
pelos povos budistas do mundo. A Palavra de Deus é poderosa e eficaz: Jesus, a 
Palavra Viva de Deus, criou o universo pelo poder da sua Palavra. Encorajamos você 
a usar as escrituras para ajudá-lo a continuar orando.

29

Formas de orar
usando as Escrituras

“E eles cantavam um cântico novo: “”Tu és digno de receber 
o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu 

sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, 
povo e nação. 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para 

o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.” 
(Apocalipse 5:9-10)

Ore para que Jesus, o Cordeiro que foi morto, receba a glória 
que Seu Nome merece através da adoração de cada tribo, 

língua, povo e nação.

“Pois, embora vivamos como homens, não lutamos 
segundo os padrões humanos. 4. As armas com as quais 

lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas 
em Deus para destruir fortalezas. 5. Destruímos argumentos 

e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento 
de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo 

obediente a Cristo.”
(2 Coríntios 10:3-5)

Peça a Deus que derrube todas as fortalezas que mantêm as 
pessoas sob o budismo e as liberte em Jesus, o caminho, a 

verdade e a vida.

“Respondeu Jesus: “Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro 
que se alguém disser a este monte: ‘Levante-se e atire-se 

no mar’, e não duvidar em seu coração, mas crer que 
acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes 
digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o 

receberam, e assim lhes sucederá.” 
(Marcos 11:22-24)

Peça a Deus que dê ao seu povo muita fé para pedir coisas 
que parecem impossíveis, levando a um mover de Jesus em 

cada povo e lugar no mundo Budista.



3030

Formas de orar
usando as Escrituras

“Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro 
não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro 

suficiente para completá-la?” 
(Lucas 14:28)

Ore para que Deus levante o seu povo, que vejam com os 
olhos Dele o mundo Budista como um todo e possam ver 
regiões que precisam dos seus trabalhadores e dos seus 

recursos.

Ore para que essas pessoas possam compartilhar isso de uma 
forma que o corpo de Cristo possa agir conforme o querer 

de Deus, enviando trabalhadores e recursos para onde Deus 
precisa.

“E, finalmente, o que foi semeado em boa terra: este é 
aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita 

de cem, sessenta e trinta por um.”
(Mateus 13:23)

Peça a Deus que os seguidores de Jesus aproveitem todas 
as oportunidades para compartilhar as boas novas por toda 

parte.

Peça que eles compartilhem de modo que as pessoas 
realmente entendam e, como resultado, respondam 

positivamente a Deus.

“Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; e 
o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra 

com os sinais que a acompanhavam.” 
(Marcos 16:20)

Louve a Deus porque Ele promete sinais e maravilhas para 
confirmar a sua Palavra.

Ore para que os crentes esperem por milagres sem duvidar 
enquanto proclamam quem é Deus e orem por aqueles que 

têm formação Budista.

“Quando entrarem numa casa, digam primeiro: ‘Paz a 
esta casa’. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês 
repousará sobre ele; se não, ela voltará para vocês. Fiquem 
naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem, pois o 

trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de 
casa em casa.” 
(Lucas 10:5-7)

Ore por crentes que reconheçam quando o coração das 
pessoas está pronto para receber a Jesus.

Ore para que os crentes cheguem através das relações com 
familiares, vizinhos e aldeia para ver discípulos tornarem-
se discipuladores, que por sua vez farão discípulos que se 

tornarão discipuladores.

“Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no 
Senhor.” 

(Salmos 27:14)

Por cada crente que partilha o evangelho no mundo budista, 
ore para que tenham força para resistir às dificuldades, ao 

stress, à perseguição e ao sofrimento.

“Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 
três meses, argumentando convincentemente acerca do 

Reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se 
recusaram a crer, e começaram a falar mal do Caminho 

diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles.Tomando 
consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na 

escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que 
todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia 

ouviram a palavra do Senhor.” 
(Atos 19:8-10)

Ore para que, à medida que os relacionamentos com Jesus 
cresçam profundamente e se multipliquem rapidamente, esses 
novos relacionamentos comecem a atingir outros povos e até 
outras culturas, para que todos os povos e lugares ouçam as 

boas novas e tenham uma chance de voltarem-se para Deus.
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Formas de orar
usando as Escrituras

“Não levem bolsa nem saco de viagem nem sandálias; e 
não saúdem ninguém pelo caminho.” 

(Lucas 10:4)

Ore para que os crentes que partilham as boas novas com os 
budistas tenham todas as suas necessidades supridas.

Ore também para que o Senhor crie em nós um desejo muito 
forte de orar, compartilhar as boas novas e sacrificar o que for 

necessário para ver os grupos de Jesus se multiplicarem.

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja 
um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no 

amor, na fé e na pureza.” 
(1 Timóteo 4:12)

Ore por homens e mulheres e por todas as gerações para que 
se envolvam totalmente na missão de serem e crescerem 

como discípulos frutíferos em meio a colheita daqueles que 
estão prontos para se voltarem a Deus.

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, 
mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que 

ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, 
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado 

celestial de Deus em Cristo Jesus.” 
(Filipenses 3:13-14)

Peça para Deus ajudar cada crente a manter o ímpeto 
diariamente, enquanto ouve Sua voz, Lhe obedece e partilha 

fiel e fervorosamente com os outros.

“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. 
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não 

permanecer na videira. Vocês também não podem dar 
fruto, se não permanecerem em mim.” 

(João 15:4)

Peça a Deus Pai que ajude cada crente a ter uma vida tão 
intimamente ligada a Jesus que produza muito fruto para a 

glória de Deus.

“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito 
pelo vínculo da paz.” 

(Efésios 4:3-4)

Peça a Jesus que ajude o corpo de Cristo a trabalhar unido 
como um só, assim como Ele e o Pai são um só

“Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor.” 
(Salmos 27:14)

Ore para que cada pessoa e cada lugar que está agora sob a 
influência do Budismo venha a experimentar plenamente o 

reino de Deus, o poder e a glória de Jesus, Sua justiça e a paz 
e alegria do Espírito Santo.
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