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"Aqueles a quem não foi anunciado, o verão, e os que 
não ouviram o entenderão."

Romanos 15:21
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O que achávamos ser um único projeto na 
América do Norte quando nos voluntariamos 
para executá-lo em 1992, tornou-se uma 
mobilização anual de oração … que agora 

passou para as mãos capazes de um ministério chamado 
RUN (Reaching Unreached Nations) - 
Alcançando Nações Inalcançadas.

A Maria e eu somos muito gratos 
a Deus por ter  nos conduzido por 
uma história ministerial de 30 anos de 
publicações e a distribuição de centenas de milhares de 
guias de oração.

Tudo começou com a mobilização de cristãos para 
aprenderem orarem por vizinhos muçulmanos de todo o 
mundo durante seus 30 dias anuais de Ramadã. Nos anos 
seguintes, Deus também moveu nossos corações para 
focarmos de forma semelhante nos hindus e nos budistas.

O ano de 2023 marca o 30º aniversário desde os 
primeiros 30 Dias de Oração® para o mundo muçulmano 
em 1993. Antecipando este marco (e nossa idade 
avançada), sentimos cada vez mais diante de Deus que Ele 
designaria outros para continuar esta jornada.

A transição ocorreu em setembro de 2022. Estamos 
mais do que animados ao reconhecer a mesma paixão 
que alimenta as pessoas da RUN e vemos o potencial 
de que seu alcance excederá em muito o nosso.

A nossa esperança é de que você junte-se a 
nós em oração para que Deus 
venha abençoar e multiplicar 
seu impacto sobre os povos 
do mundo que ainda não 
foram alcançados.

Que as orações resultantes de seus 
esforços, oferecidas com fé, esperança e 
amor, resultem em Jesus sendo glorificado 
e abraçado por muçulmanos, hindus e 
budistas.

Juntos no serviço ao Senhor

Paulo e Maria
WorldChristian.com

Querido amigo e parceiro de 
oração pelos inalcançados
Temos notícias empolgantes!

A nossa esperança 
é de que você 

junte-se a nós em 
oração
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O Ramadã é o mês mais santo do ano para os 
muçulmanos.
Os muçulmanos acreditam que este é o mês mais santo do ano. Segundo 
o Profeta Maomé, “Quando o mês do Ramadã começar, os portões do
céu são abertos e os portões do inferno são fechados”.

Foi também durante este mês que o Alcorão, o livro sagrado do Islã, 
foi revelado. 

O Ramadã é um momento de celebração e para passar tempo com 
a família e entes queridos. O fim do Ramadã é marcado por outro 
feriado, o Eid al-Fitr, também chamado de “Festival da Quebra do Jejum”. 
Os muçulmanos compartilham refeições e presentes, e comemoram 
durante esse período.

Os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol 
durante o Ramadã.
O jejum de dia dura todos os 30 dias do Ramadã. Este é um momento de 
oração, caridade e reflexão sobre o Alcorão.

Todos os anos, todos os muçulmanos devem participar desta ocasião, 

com exceção de crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas ou 
lactantes, pessoas doentes ou viajantes. 

O propósito do jejum não é apenas por razões espirituais, mas 
também para que os muçulmanos saibam quem está necessitado e 
depois ajudá-los. É também um momento de reflexão sobre o seu 
relacionamento com Deus.

Como é que os muçulmanos fazem o jejum?
Do amanhecer ao pôr do sol, os muçulmanos se abstêm de comer 
qualquer tipo de alimento, beber qualquer líquido, mascar chiclete, 
fumar ou praticar qualquer tipo de atividade sexual. Até mesmo o 
consumo de medicamentos é proibido.

Se fizerem qualquer uma dessas coisas, esse dia de jejum não será 
considerado válido e eles terão de recomeçar no dia seguinte. Para os 
dias em que eles não jejuaram devido a circunstâncias imprevistas, eles 
precisarão compensar esses dias após o Ramadã ou dar uma refeição a 
uma pessoa necessitada por cada dia em que eles não jejuaram.

O jejum não se aplica apenas à alimentação. Durante o Ramadã, 
espera-se também que os muçulmanos evitam a raiva ou o ciúme, as 
reclamações e outros pensamentos e ações negativas. Também devem 
limitar atividades como ouvir música ou assistir televisão.

O que acontece num dia do mês sagrado?
Um dia típico durante o Ramadã para a maioria dos muçulmanos 
consiste no seguinte:
• acordar antes do amanhecer para comer (Suhoor)
• Fazer a oração da manhã
• jejuar durante o dia
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O que é o Ramadã?
coisas para saber

Ao fazermos uma pausa para orar pelos muçulmanos 
neste mês, aqui estão quatro componentes 
fundamentais deste mês sagrado.
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Os       pilares do Islã
A religião islâmica é vivida de acordo com cinco “pilares” principais, 
que são práticas religiosas obrigatórias para todos os muçulmanos 
adultos.

• quebrar o jejum (Iftar)
• oração da noite
• orações especiais durante o Ramadã (Taraweeh)

Os muçulmanos ainda vão ao trabalho ou à escola, apesar do jejum. A 
maioria dos países muçulmanos reduz as horas de trabalho durante o 
mês santo em consideração daqueles que estão jejuando. 

Ao pôr do sol, uma refeição leve (Iftar) é servida para quebrar o 
jejum. A maioria dos muçulmanos vai à mesquita para a oração da noite 
e depois recitam outra oração 
especial do Ramadã. 

Mais de noite, eles fazem uma 
refeição maior, compartilhada 
com a família e os amigos.
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1. Recitar o credo (shahada) “Não há Deus senão Alá e
Maomé é Seu profeta.” Isso é dito no nascimento como as 
primeiras palavras que um bebê ouve, e os muçulmanos tem 
como meta que essas sejam as últimas palavras antes de sua 
morte. 

Uma pessoa que não é muçulmana pode se converter ao Islã 
ao recitar a shahada sinceramente.

2. Orar(salat) cinco vezes por dia. Cada oração do dia tem um
nome único: Fajr, Zuhr (Dhuhr, Dhur), Asr, Maghrib e Isha.

3. Doações de caridade(zakat) que pode ser tanto obrigatória

ou voluntária. Existe uma 
fórmula para doações, que é descrita no Hanafi madhab (uma 
escola de lei religiosa islâmica). O Zakat é 2,5% da riqueza que 
esteve na posse de alguém por um ano lunar. Se essa riqueza for 
inferior a um valor limite, que é o “nisab”, então nenhum zakat é 
pago.

4. Jejum (saum) principalmente durante o mês “santo” do
Ramadã.

5. Peregrinação (hajj) pelo menos uma vez na vida a Meca.
Isso é conhecido como “O Hajj”.
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Dia País

1 Beirute, Líbano
2 Muscat, Omã 
3 Baku, Azerbaijão 
4 Almaty, Cazaquistão 
5 Cazã, Rússia
6 Teerã, Irã
7 Dar es Salaam, Tanzânia
8 Argel, Argélia
9 Mogadíscio, Somália   
10 Bisqueque, Quirguistão 
11 Dubai, Emirados Árabes Unidos

12 Cabul, Afeganistão
13 Jerusalém, Israel 
14 Bagdá, Iraque
15 Medina, Arábia Saudita

Dia País

16 Sanaã, Iêmen
17 Djibuti, Djibuti
18 Damasco, Síria 
19 Mossul, Iraque
20 Tripoli, Líbia
21 Tunes, Tunísia
22 Adis Abeba, Etiópia
23 Amã, Jordânia
24 Cairo, Egito
25 Cartum, Sudão
26 Niamei, Níger
27 Tashkent, Uzbequistão
28 Rabat, Marrocos 
29 Islamabad, Paquistão
30 Meca, Arábia Saudita

Veja onde as nossas orações 
nos levarão este ano.
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Beirute, habitada há mais de 5.000 anos, é uma das cidades mais antigas 
do mundo e a capital do Líbano. Até o início de uma brutal guerra 
civil na década de 1970, Beirute era a capital intelectual do mundo 
árabe. Depois de décadas de reconstrução da nação e da capital, a 

cidade recuperou seu status de “a Paris do Oriente”. Apesar do progresso, um 
influxo de 1,5 milhão de refugiados sírios nos últimos dez anos colocou uma 
enorme pressão sobre a economia. Isso-juntamente com a pandemia do Covid, 
a devastadora "explosão em Beirute" em 4 de agosto de 2020, uma grave crise 
alimentar, escassez de combustível e uma libra libanesa sem valor-está levando 
muitos a chamar a nação de estado falido. À medida que as coisas vão de mal a 
pior em Beirute, a oportunidade nunca foi tão grande para a igreja se levantar 
e deixar sua luz brilhar diante das pessoas.

Beirute, Líbano Ênfase naOração 
❶ Ore para que o Príncipe da Paz inunde 

com Seu amor e misericórdia as milhares 
de igrejas domiciliares multiplicadoras que 
exaltam a Cristo nas 18 línguas faladas 
nesta cidade. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração venha sobre as igrejas domiciliares. 

❸ Ore para que Deus se mova para acabar 
com a violência e a destruição, com 
esperança e paz. 

❹ Ore para que o Reino de Deus se propague 
por meio de sonhos e visões, bem como por 
meio de evangelistas que compartilham as 
Boas Novas.

DIA 1 18 DE MARÇO

Beirute é uma das cidades mais 
antigas do mundo

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Beduíno https://joshuaproject.net/people_groups/10758/LE 
Árabe Sírio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/LE 
Árabe Palestino https://joshuaproject.net/people_groups/14276/LE
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Mascate, a capital de Omã, está localizada 
na costa do Golfo de Omã. O interior 
do país é um deserto arenoso, sem 
árvores e sem água, enquanto a costa 

serve de centro da cultura e do comércio. Omã foi 
originalmente chamado de “Mascate e Omã”, devido 
à importância da capital na governança do bem-
estar da nação. Nos últimos anos, o governo de Omã 
intensificou seu monitoramento de seguidores de 
Jesus e suas atividades. Devido ao decreto do sultão, 
os seguidores de Jesus em Omã enfrentaram duras 
perseguições. No entanto, como o país era conhecido 
nos tempos antigos por sua metalurgia e incenso, 
os seguidores de Jesus em Omã continuarão este 
legado ao permanecerem firmes, afiando uns aos 
outros como o ferro afia o ferro e trazendo uma 

oferta perfumada ao Rei dos Reis.

Mascate, Omã Ênfase naOração 
❶ Ore para que igrejas domiciliares que 

exaltam a Cristo se multipliquem em 
todas as 29 línguas faladas em Mascate, 
principalmente entre os árabes em Omã e 
os árabes beduínos. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
cura e paz venha sobre mães e filhos.

❸ Ore para que as bases de treinamento 
sejam equipadas, para que os líderes sejam 
multiplicados e para que a revelação de 
Jesus se espalhe pela cidade. 

❹ Ore para que o Reino de Deus venha 
através de sinais, maravilhas e poder sobre 
a elite, a família real e os pobres. 

DIA 2 19 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe de Omã https://joshuaproject.net/people_groups/10378/MU 
Árabe Beduíno https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA
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O velho se depara com o novo 
na cidade de Baku, capital 
do Azerbaijão. Ao caminhar 
pelas ruas de paralelepípedos 

da Cidade Velha, as Torres da Chama - 
um trio de arranha-céus deslumbrantes 
construídos para parecer uma chama 
no céu - pairam sobre as fachadas 
desgastadas pelo tempo. Assim como 
a perseguição governamental tentou 
extinguir as chamas da igreja clandestina 
na capital, que as “colunas de fogo” 
simbolizem os corações ardentes por 
Jesus que se levantarão e serão a 
característica definidora de Baku e do 
povo do Azerbaijão.

Baku, Azerbaijão Ênfase naOração 
❶ Ore para que revelações baseadas nas 

escrituras venham sobre as igrejas 
domiciliares clandestinas no seu envio 
de equipes nas 22 línguas em Baku, 
principalmente os povos Tártaro, do 
Azerbaijão e do Uzbeque do Sul. 

❷ Ore para que a glória da presença de Deus 
e o poder do Espírito venha equipar novos 
seguidores de Jesus. 

❸ Ore para que o centro regional de 
treinamento de igrejas domiciliares 
seja protegido pelos anjos guerreiros de 
Deus e seja fornecido com ferramentas e 
treinamento. 

❹ Ore para que o Reino de Deus destrua a 
obra destrutiva do diabo, e para que o 
Príncipe da Paz seja exaltado.

DIA 3 20 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Azerbaijano https://joshuaproject.net/people_groups/10528/AJ 
Tártaro https://joshuaproject.net/people_groups/15284/AJ 



O Cazaquistão é o maior país da Ásia Central. É uma nação de grande 
diversidade, abrigando muitas minorias étnicas e abundantes 
recursos minerais. A população do Cazaquistão é jovem, com 
metade dos residentes abaixo dos 30 anos. O nome "Cazaque" 

significa "vagar", enquanto o sufixo "stan" significa "lugar de". Depois 
de mais de 70 anos sob o domínio da União Soviética, que a terra dos 

'vagantes' encontre um lar, não apenas em termos de sua liberdade 
nacional, mas também nos braços de seu Pai celestial. 

Almaty, um importante centro industrial e antiga capital, fica no 
sudeste do país e é sua maior cidade.

Almaty, Cazaquistão Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 21 

línguas desta cidade, principalmente entre
os cazaques, uigures e uzbeques do norte. 

❷ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Almaty e que se 
multiplique por todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❹ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 4 21 DE MARÇO

É uma nação de 
grande diversidade

Grupo de Foco Interpessoal 
Cazaque https://joshuaproject.net/people_groups/12599/KZ 

Uigur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ 
Uzbeque do Norte https://joshuaproject.net/people_groups/14039/KZ
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A Rússia é uma terra de extremos. O maior país do mundo abriga muitos 
ambientes, relevos e recursos naturais. No entanto, um habitat extenso 
não tem significado uma vida fácil para a maioria das pessoas do país. 
Grande parte da história da Rússia é um conto sombrio de poucos ricos 

e poderosos que governam uma grande massa de pobres e indefesos. Embora o 
colapso da União Soviética em 1991 tenha trazido profundas mudanças políticas e 
econômicas, os russos tiveram que suportar uma economia fraca, inflação alta e a 
fúria dos males sociais durante grande parte da era pós-comunista. 

Hoje, a Rússia e seu líder tirânico, Vladimir Putin, estão envolvidos em 
várias guerras por procuração e recentemente invadiram a Ucrânia, apesar da 
significativa oposição global. A Igreja deve lutar para que Putin seja posto de 
joelhos diante do Rei dos Reis. Esta é a hora de libertação para que os filhos de 
Deus sejam livrem da ideologia comunista através da verdade do Evangelho. 

Cazã, uma das cidades mais antigas da Europa, é a capital da República do 
Tartaristão, no oeste da Rússia. A cidade é um importante centro cultural e 
educacional; quase metade de sua população é tártara, um grupo considerável de 
pessoas inalcançadas encontradas predominantemente na Rússia.

Cazã, Rússia

Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 

línguas desta cidade, principalmente entre
as línguas UUPG*. 

❷ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Kazan e que se 
multiplique por todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❹ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 5 22 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Tártaro https://joshuaproject.net/people_groups/15284/RS 
Uzbeque do Norte https://joshuaproject.net/people_groups/14039/RS 
Turcomano https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

*UUPG - Unengaged Unreached People Group (Grupo de pessoas sem nenhum programa de instalação de igrejas em andamento)



Após um acordo nuclear fracassado 
com os EUA em 2015, fortes 
sanções ao Irã enfraqueceram sua 
economia e mancharam ainda mais 

a opinião pública sobre a única teocracia 
islâmica do mundo. À medida que o acesso 
às necessidades básicas e ao planejamento 
governamental piora, o povo do Irã fica 
ainda mais desiludido com a utopia islâmica 
prometida pelo governo. Estes são apenas 
alguns dos muitos fatores que estão 
contribuindo para que o Irã hospede a igreja 
que mais cresce no mundo. 

Teerã, capital do Irã e uma das cidades 
mais populosas do planeta, é a porta de 
entrada do país para o mundo.

Teerã, Irã Ênfase naOração 
❶ Ore por força e ousadia na instalação de 

igrejas domiciliares que glorificam a Deus 
nos UUPGs em Gilaki, Mazanderani e 
Persa. 

❷ Ore para que os crentes no governo, nos 
negócios, na educação e nas artes tenham 
influência para o Evangelho. 

❸ Ore pelo despertar e fortalecimento dos 
crentes que estão escondidos, e para que 
tenham ousadia para compartilhar sua fé. 

❹ Ore para que o Reino de Deus venha 
através de sinais, maravilhas e poder, e 
para a multiplicação do nosso alcance, do 
discipulado e da instalação de igrejas nas 
31 províncias do Irã.

DIA 6 23 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Gilaki https://joshuaproject.net/people_groups/11890/IR 
Mazanderani https://joshuaproject.net/people_groups/13610/IR 
Persa https://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR
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Dar es Salaam, que significa “Morada da Paz”, é a maior região 
metropolitana na Tanzânia. Embora a Tanzânia tenha uma presença 
cristã proeminente, a área em torno de Dar es Salaam tem muitos 
grupos de povos inalcançados. À medida que a igreja histórica 

se levanta em oração 
e interceda por seus 
vizinhos muçulmanos, 
Dar es Salaam será 
uma estação para o 
verdadeiro Shalom de 
Deus reinar.

Dar es Salaam, 
Tanzânia Ênfase naOração 

❶ Ore pela propagação do Evangelho e pela 
multiplicação de igrejas domiciliares entre 
os UUPGs em Gujarati, Punjabi Oriental e 
Somali.

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração comece na cidade e se espalhe por 
toda a nação. 

❸ Ore para que aqueles da igreja histórica 
alcancem além de seus muros e casas para 
impactar seus vizinhos. 

❹ Ore para que a glória de Deus venha em 
grande poder e santidade para trazer a 
condenação dos traficantes de pessoas. 

DIA 7 24 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Gujarati https://joshuaproject.net/people_groups/11982/TZ 
Punjabi Oriental https://joshuaproject.net/people_groups/14483/TZ 
Somali https://joshuaproject.net/people_groups/14983/TZ
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Argélia é o maior país da África. Apesar do 
deserto do Saara cobrir mais de 80% do país, 

Argel, a capital do país, é um oásis de cultura 
e empreendimento no norte. Apelidado de 

“Argel, o Branco” por seus belos edifícios caiados ao 
longo da costa do Mediterrâneo, esse nome assumiu 

um duplo significado, pois um grande número de 
argelinos foi lavado como a neve pelo sangue de 

Jesus nos últimos 20 anos. Mesmo com um avanço 
significativo, há muito trabalho a ser feito, com 
99,9% do país ainda inalcançado pelas Boas 
Novas. A população de Argel é de 2.854.000 
habitantes e a maior religião é o Islã, com 
96,5%.

Argel, Argélia Ênfase naOração 
❶ Ore para que a sabedoria vinda do Espírito 

venha sobre as igrejas domiciliares 
clandestinas quando enviarem equipes, 
principalmente para o povo árabe 
argelino. 

❷ Ore pela tradução do Novo Testamento 
que está acontecendo na língua Chenua. 

❸ Ore pela exaltação de Jesus e pela 
cura das mentes e corações dos novos 
seguidores de Jesus. 

❹ Ore para que sejam instaladas escolas 
de liderança que ajudam novos crentes a 
crescerem na fé e na ousadia. 

❺ Ore para que o Reino de Deus venha 
através de sonhos e visões, libertando os 
cativos da escuridão para que vejam a Luz 
do Mundo. 

DIA 8 25 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Argelino https://joshuaproject.net/people_groups/10379/AG 
Cabila https://joshuaproject.net/people_groups/12399/AG 
Shilha Central (Imazighen) https://joshuaproject.net/people_groups/12217/AG 
Beduíno Hamyan http://orvillejenkins.com/peoples/hamyanphantom.html 
Tajakant Beduíno https://joshuaproject.net/people_groups/15199/AG

A
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Mogadíscio, a capital e um importante 
porto da Somália, é a maior área 
metropolitana do país, localizada ao 
norte do equador, no Oceano Índico. 

Quarenta anos de guerra civil e conflitos entre 
clãs causaram danos à nação e enfraqueceram 
ainda mais as relações tribais, mantendo o 
povo da Somália dividido. Durante décadas, 
Mogadíscio tem sido um refúgio para militantes 
islâmicos que miram os seguidores de Jesus 
na Somália e nas nações vizinhas. Apesar de 
afirmarem ter um governo central, a maioria 
das pessoas identificam a Somália como um 
estado falido. Diante de grandes desafios como 
esses, a igreja na Somália está crescendo e os 
seguidores de Jesus estão compartilhando sua 
fé com ousadia para o povo.

Mogadíscio, Somália Ênfase naOração 
❶ Ore para que haja igrejas domiciliares 

multiplicadoras da paz e que exaltem a 
Cristo em todos os bairros, e em todos os 
21 idiomas desta cidade, principalmente 
entre os somalis, os árabes de Omã e os 
balúchis do sul. 

❷ Ore por um poderoso movimento de 
oração que venha proteger e acobertar os 
seguidores de Jesus. 

❸ Ore para que o Príncipe da Paz fortaleça 
os seguidores de Jesus com treinamento e 
ferramentas. 

❹ Ore para que o Reino de Deus venha 
para líderes religiosos, governamentais
e universitários através de sinais, 
maravilhas e poder.

DIA 9 26 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Somali https://joshuaproject.net/people_groups/14983/SO 
Árabe do Omã https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SO 
Baloch do Sul https://joshuaproject.net/people_groups/15034/SO

Os seguidores de Jesus 
estão compartilhando sua 

fé com ousadia
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O Quirguistão é um país 
montanhoso na Ásia 
Central. Os quirguizes são 
um povo muçulmano turco, 

constituindo três quartos da população 
do país, enquanto o interior abriga 
muitas minorias étnicas inalcançadas. 
A igreja no Quirguistão tem enfrentado 
uma crescente perseguição nos últimos 
anos. Após a queda da União Soviética 
em 1991, o Quirguistão recuperou a 
liberdade religiosa e, desde então, tem 
vivido o ressurgimento de pensamento 
islâmico em todo o país. 

Bisqueque, a maior área metropolitana 
do país, é também a capital.

Bisqueque, Quirguistão
Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 

línguas desta cidade, principalmente entre
os uigures, tártaros e quirguizes. 

❷ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Bisqueque e que se 
multiplique por todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❹ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 10 MARÇO 27

A igreja no Quirguistão 
tem enfrentado uma 

crescente perseguição 
nos últimos anos

Grupo de Foco Interpessoal 
Quirguistão https://joshuaproject.net/people_groups/12933/KG 
Tártaro https://joshuaproject.net/people_groups/11434/KG 
Uigur https://joshuaproject.net/people_groups/15755/KG
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Dubai é a capital do emirado de Dubai, 
um dos mais ricos dos sete emirados 
que compõem os Emirados Árabes 
Unidos (EAU). Dubai tem sido 

comparado com Hong Kong e é considerado o 
principal posto comercial do Oriente Médio. É 
uma cidade de arranha-céus, praias e grandes 
negócios. Devido à sua grande população 
expatriada, há diversidade religiosa e tolerância dentro 
da cidade. No entanto, o governo tem sido criticado por ser autoritário sempre 
que os xeques governantes são questionados. Ex-mulçumanos convertidos 
são frequentemente pressionados por familiares e membros da comunidade a 
renunciar à sua fé. Devido a isso, muitos seguidores de Jesus não exercem sua 
fé publicamente. Essa é a hora dos membros da igreja em Dubai defenderem 
corajosamente a sua fé em Jesus e fazerem discípulos dos vários povos que Ele 
trouxe para esta terra próspera.

Dubai, Emirados 
Árabes Unidos Ênfase naOração 

❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus pelas 
24 línguas desta cidade. 

❷ Ore pela tradução do Novo Testamento 
em árabe do Golfo. 

❸ Ore para que um poderoso movimento de 
oração nasça em Dubai e se multiplique 
por todo o país. 

❹ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❺ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 11 MARÇO 28

Grupo de Foco Interpessoal 
Japonês https://joshuaproject.net/people_groups/12322/AE
Cigano (Halebi) Nawari  https://joshuaproject.net/people_groups/11597/AE
Cingalês https://joshuaproject.net/people_groups/14196/MU

Muitos seguidores de 
Jesus não exercem sua fé 

publicamente
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povo Afegão em Cabul (a 
capital e maior cidade 

do Afeganistão) têm 
enfrentado um 

momento desafiador após a 
ascensão do Talibã ao poder em 
agosto de 2021. Mais de 600.000 
pessoas fugiram do país desde 
janeiro de 2021, contribuindo para 
os quase 6 milhões de refugiados 
afegãos no exterior. Apesar dessa 
instabilidade, os crentes em Cabul 
estão firmes, já que a igreja no 
Afeganistão é a segunda igreja 
que mais cresce no mundo.

Cabul, Afeganistão Ênfase naOração 
❶ Ore pela exaltação de Jesus e pela 

transformação de novos crentes, para que 
sejam libertos das fortalezas demoníacas e 
feitos completos. 

❷ Ore pelo resgate e proteção dos órfãos 
de guerra e pelas muitas crianças que 
carecem de comida e cuidados. 

❸ Ore para que o Reino de Deus venha 
através de sinais, maravilhas e poder.

DIA 12 MARÇO 29

Grupo de Foco Interpessoal 
Hazara https://joshuaproject.net/people_groups/12076/AF  
Tadjique Afegão https://joshuaproject.net/people_groups/14372/AF 
Pashtun oriental (do Norte) https://joshuaproject.net/people_groups/14256/AF 
Pashtun do Sul https://joshuaproject.net/people_groups/14327/AF

Mais de 600.000 
pessoas fugiram 
do país desde 

Janeiro de 2021

O
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Jerusalém, um local sagrado de peregrinação para as três religiões 
Abraâmicas do judaísmo, cristianismo e islamismo, é um foco de conflitos 
religiosos e étnicos, bem como de posicionamento geopolítico. Os judeus 
são vistos diante o Muro das Lamentações em antecipação à vinda do 

Messias, que reconstruirá o Templo. Enquanto isso, os muçulmanos visitam o 
local onde acreditam que Maomé ascendeu ao céu e recebeu requisitos para 
orações e peregrinações. Ao mesmo tempo, os cristãos são vistos visitando os 
locais que remetem à vida, morte e ressurreição de Jesus. Há muito que atrai 
em Jerusalém e, apesar de uma média de mais de 3 milhões de turistas que 
visitam a cidade a cada ano, a região tem tido dificuldades para manter a paz 
devido a profundas divergências culturais e políticas que separaram Israel de 
seus países vizinhos. Juntando a tudo isso uma rica diversidade e 39 idiomas, o 
cenário é ideal para o inicio de um movimento de Deus, que não apenas curará e 
transformará a cidade, mas também virará a região de cabeça para baixo.

Jerusalém, Israel Ênfase naOração 
❶ Ore pela união entre 

judeus e árabes 
enquanto instalam 
igrejas domiciliares 
multiplicadoras e 
que exaltam a Cristo 
entre os povos 
listados. 

❷ Ore para que 
um poderoso 
movimento de 
oração venha 
sobre as igrejas 
domiciliares. 

❸ Ore pela paz entre todos os grupos 
étnicos, línguas e povos através da 
declaração de Jesus, o Messias. 

❹ Ore para que o Reino de Deus venha 
através de sinais, maravilhas e poder.

DIA 13 30 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe (Palestino) Israelita https://joshuaproject.net/people_groups/14276/IS 
Judeu Israelita https://joshuaproject.net/people_groups/12267/IS 
Judeu Marroquino https://joshuaproject.net/people_groups/12374/IS 
Judeu Etíope https://joshuaproject.net/people_groups/11180/IS 
Árabe Sírio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IS



Bagdá, anteriormente chamada de “cidade da paz”, é 
a capital do Iraque e uma das maiores aglomerações 
urbanas do Oriente Médio. Bagdá era reverenciada 
pelos muçulmanos como o centro cosmopolita 

do mundo árabe quando o Iraque estava no auge de sua 
estabilidade e estatura econômica na década de 1970. Depois 
de sofrer com guerras e conflitos quase que constantes 

nos últimos 30 anos, esse emblema hoje é apenas uma 
lembrança distante para o povo. Hoje, a maioria dos 

grupos tradicionais de minorias cristãs no Iraque 
pode ser encontrada em Bagdá, totalizando cerca de 
250.000 pessoas. Com um crescimento populacional 
sem precedentes e a contínua instabilidade 
econômica, uma oportunidade está surgindo para 
que os seguidores de Jesus no Iraque venham curar 
sua nação fraturada por meio da paz de Deus, 
encontrada somente no Messias.

Bagdá, Iraque Ênfase naOração 
❶ Ore para que as igrejas domiciliares 

multiplicadoras venha lançar movimentos 
evangélicos entre os árabes iraquianos, os 
árabes do norte do Iraque e os curdos do 
norte.

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração venha sobre as igrejas domiciliares. 

❸ Ore para que a igreja histórica seja cheia 
da graça e ousadia de Deus enquanto seus 
membros compartilham sua fé com outras 
pessoas. 

❹ Ore para que o Reino de Deus avance por 
meio da oração e do evangelismo. 

DIA 14 31 DE MARÇO

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Iraquiano https://joshuaproject.net/people_groups/12247/IZ 
Árabe do Norte do Iraque https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ
Curdo do Norte https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ
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Medina é uma cidade na Arábia Saudita. É o local de origem do 
Islã há aproximadamente 1.400 anos, quando seu fundador, 
Maomé, declarou que nenhuma outra religião deveria existir na 
Península Arábica, e assim, fundou a comunidade muçulmana. 

Devido a isso, Medina é a segunda cidade mais santa do Islã. Todos os anos, 
cerca de 2 milhões de muçulmanos peregrinam 
a Medina e a Meca, a cidade mais santa do 
Islã. No entanto, cada vez mais sauditas estão 
ficando desiludidos com o Islã e vindo a Jesus por 
meio da mídia digital, viajando para o exterior e 
testemunhando fielmente dentro da nação. Com 
o incentivo do príncipe herdeiro por uma Arábia

Saudita modernizada, surge uma oportunidade para a igreja saudita se opor à 
declaração de Maomé feita há 1.400 anos e de capitalizar uma liberdade maior 
para a sua nação ao reivindicar seu país para o Rei dos Reis.

Medina, Arábia Saudita Ênfase naOração 
❶ Ore por um avanço que honre a Cristo e 

pelo lançamento de igrejas domiciliares 
multiplicadoras nas 24 línguas de Medina, 
principalmente entre os grupos de pessoas 
listados. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração venha varrer as igrejas domiciliares 
e para que a igreja em Medina se torne 
uma casa de oração para todas as nações. 

❸ Ore para que a revelação de Jesus como 
Rei se espalhe por todos os bairros. 

❹ Ore para que o Reino de Deus quebre a 
escuridão e traga esperança para aqueles 
que estão presos na escuridão.

DIA 15 1 DE ABRIL

Cada vez mais
sauditas estão 
desiludidos com 
o Islã

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Saudita Najdi  https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Árabe Beduíno https://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA 
Árabe Iemenita do Sul https://joshuaproject.net/people_groups/15198/SA 
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Sanaã, a capital do Iêmen, tem sido por muitos séculos o principal centro 
econômico, político e religioso do país. Segundo a lenda, o Iêmen foi 
fundado por Sem, um dos três filhos de Noé. Hoje, o Iêmen é vitima 
da pior crise humanitária do mundo, após uma brutal guerra civil que 

começou há seis anos. Desde então, mais de 4 milhões de pessoas fugiram de 
suas casas e já houve 233.000 vítimas da guerra. Há mais de 20 milhões de 
pessoas no Iêmen que dependem de alguma forma de ajuda humanitária para 
sobreviver. A Igreja no mundo todo tem de defender o Iêmen nesta hora e 
acreditar que o país pode viver sua melhor fase e receber um dilúvio batismal 
da misericórdia e graça de Deus, que transformará a nação através do sangue 
de Jesus.

Sanaã, Iêmen Ênfase naOração 
❶ Ore para que a cura e a restauração 

cheguem à nação à medida que as igrejas 
são estabelecidas entre os árabes do norte 
do Iêmen, os árabes de Tihami e os árabes 
sudaneses. 

❷ Ore para que um poderoso movimento 
de oração venha trazer cristãos de toda 
a parte para levantarem esta cidade 
devastada pela guerra. 

❸ Ore para que o Senhor tenha misericórdia 
da cidade e ponha fim à guerra civil que 
assola a nação. 

❹ Ore para que o Reino de Deus venha 
através da misericórdia, dando dádivas 
aos pobres e abrindo corações para o Seu 
Reino.

DIA 16 2 DE ABRIL

A Igreja no mundo todo tem 
que se levantar em favor do 
Iémen nesta hora

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe do Iémen do Norte https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Árabe Tihami https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Árabe Sudanês https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM
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A República do Djibuti é um pequeno país rico em 
petróleo, estrategicamente localizado no Chifre 
da África. Sob o domínio francês, a nação era 
conhecida como Somalilândia Francesa, até que 

o país conquistou a independência dos colonos europeus
em 1977. A nação de Djibuti apresenta uma paisagem
rústica e extrema, desde as planícies áridas do deserto
no sul até as montanhas verdejantes no norte. As quatro

maiorias étnicas do país são os somali, os afar, os omani 
e os iemenitas – todos os quais são povos inalcançados 

no Chifre da África e na Península Arábica. Tendo 
mais estabilidade e fácil acesso do que seus países 

vizinhos ao nordeste e sudeste, Djibuti é uma 
conjuntura fundamental para que a Igreja ganhe 

povos árabes e da África Oriental que ainda 
não foram alcançados. Djibuti é também o 
nome da capital.

Djibuti, Djibuti Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 11 

línguas desta cidade. 

❷ Ore pela tradução do Novo Testamento 
em árabe Ta‛izzi-Adeni. 

❸ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Djibouti e que se 
multiplique por todo o país. 

❹ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. Ore pela 
ressurreição do propósito divino de Deus 
para esta cidade.

DIA 17 3 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Afar (Danakil) https://joshuaproject.net/people_groups/11486/DJ 
Árabe Iemenita https://joshuaproject.net/people_groups/15198/DJ 
Somali https://joshuaproject.net/people_groups/14983/DJ
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Damasco, capital da Síria, e Homs, principal centro do levante sírio e 
catalisador da guerra civil iniciada em 2011, são duas das cidades 
mais populosas do país. A capital foi coroada por sua beleza e já 
foi chamada de “A Pérola do Oriente”. Ambas as cidades sofreram 

muitas perdas e deterioração desde o início da guerra. 
Com Bashar al-Assad ainda no poder, a única esperança 
verdadeira para a cura e transformação da Síria são as 
Boas Novas de Jesus. Felizmente, muitos sírios relatam 
que o Messias se revelou a eles em sonhos e visões 
enquanto fugiam do país. Com o país sob o controle 
opressivo de Assad, o conflito diminuiu e, com o aumento 
da estabilização, uma oportunidade se apresenta para 
os seguidores de Jesus voltarem para suas casas e 
compartilharem com seu povo a Joia eterna, imperecível e 
de grande valor.

Damasco, Síria Ênfase naOração 
❶ Ore pelo fim da violência e pelas igrejas 

domiciliares multiplicadoras que exaltam 
a Cristo nas 31 línguas de Damasco e 
Homs, especialmente nos grupos de 
pessoas listados.

❷ Ore pelos refugiados, pelos pobres e pelos 
abatidos para que encontrem esperança e 
cura em nome de Jesus. 

❸ Ore para que o Reino de Deus avance 
por meio de sinais, maravilhas e poder 
em líderes militares, empresariais e 
governamentais.

DIA 18 4 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Sírio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/SY
Curdo do Norte https://joshuaproject.net/people_groups/12877/SY 
Árabe do Norte do Iraque https://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ 
Alawite https://joshuaproject.net/people_groups/18805/SY 
Árabe Palestino https://joshuaproject.net/people_groups/14276/SY

Muitos sírios relatam 
que o Messias se 

revelou a eles
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Quando o Iraque estava no auge de sua 
estabilidade e estatura econômica 
na década de 1970, os muçulmanos 
reverenciavam a nação como o centro 

cosmopolita do mundo árabe. No entanto, após 
suportarem guerras e conflitos quase constantes 
nos últimos 30 anos, este emblema é apenas uma lembrança distante do povo. 
Com o crescimento populacional sem precedentes e a contínua instabilidade 
econômica, uma oportunidade surgiu para que os seguidores de Jesus no 
Iraque possam curar sua nação fraturada por meio do shalom de Deus, 
encontrado apenas no Príncipe da Paz. 

Mosul, capital da província de Ninawa, é a segunda maior cidade do Iraque. 
A população tem tradicionalmente consistido de curdos e uma minoria 
significativa de árabes cristãos. Depois de muitos conflitos étnicos, a cidade 
caiu nas mãos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) em junho 
de 2014. Em 2017, as forças iraquianas e curdas finalmente expulsaram os 
insurgentes sunitas. Desde então, esforços têm sido feitos para restaurar a 
região devastada pela guerra.

Mossul, Iraque Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 14 

línguas desta cidade, principalmente entre
os grupos de pessoas listados. 

❷ Ore pelas equipes que dedicaram suas 
vidas para estabelecerem igrejas e 
compartilharem o Evangelho com a nação; 
ore por sua proteção sobrenatural e por 
sabedoria e coragem. 

❸ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Mosul e que se 
multiplique por todo o país. 

❹ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. Ore pela 
ressurreição do propósito divino de Deus 
para esta cidade.

DIA 19 5 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Sírio https://joshuaproject.net/people_groups/15152/IZ 
Curdo do Norte (Behdini) https://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ  
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Trípoli, capital da Líbia, é uma grande área metropolitana no Mar 
Mediterrâneo ao sul da Sicília e ao norte do deserto do Saara. 
O país esteve sob domínio estrangeiro intermitentemente por 
mais de 2.000 anos antes de sua independência em 1951. 

Devido ao seu clima árido, a Líbia era quase totalmente dependente de 
ajuda externa e de importações para manter a estabilidade de sua economia 
– até que o petróleo foi descoberto no final dos anos 1950. Desde a ascensão
e queda do estado socialista sob a liderança de Muammar Gaddafi, a nação 
tem lutado para acabar com o conflito residual e construir instituições estatais. 
Da presença da igreja existente, muitos seguidores de Jesus são severamente 
perseguidos ou mortos e permanecem escondidos. Apesar de tal aflição, uma 
oportunidade incomparável na história da Líbia se apresenta nesta hora para 
que a igreja permaneça corajosa e reivindique a nação para Jesus.

Tripoli, Líbia

Ênfase naOração 
❶ Ore pelas milhares de igrejas domiciliares 

multiplicadoras que exaltam a Cristo nas 
27 línguas faladas nesta cidade. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração venha sobre as igrejas domiciliares. 

❸ Ore para que Trípoli seja um local de 
envio, impactando toda a nação e a região 
com o poder libertador de Jesus. 

❹ Ore para que o Reino de Deus destrua as 
obras do diabo.

DIA 20 6 DE ABRIL

Muitos seguidores de Jesus são severamente 
perseguidos ou mortos e permanecem 
escondidos

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Líbio (tripolitano) https://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY 
Árabe Cirenaico https://joshuaproject.net/people_groups/11454/LY
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Tunis é a capital da Tunísia e a maior cidade do país. 
A costa acessível da Tunísia no Mar Mediterrâneo e 
sua localização estratégica atraíram conquistadores 
e visitantes ao longo dos tempos. Depois de 

conquistar sua independência em 1956, a população 
da Tunísia dobrou em poucas décadas. Apesar da 
prosperidade recente da nação, o Islã continua 
sendo uma presença dominante, e os crentes são 
frequentemente perseguidos com dureza. Essa é hora 
de apoiar o povo da Tunísia e proclamar que a vitória 
de Jesus trará a verdadeira e duradoura libertação para 

sua terra.

Tunes, Tunísia Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 11 

línguas desta cidade, principalmente entre
os árabes da Tunísia e os Shawiyas. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração nasça em Túnis e se multiplique por 
todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❹ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 21 7 DE ABRIL

Essa é a hora de apoiar o 
povo da Tunísia e proclamar a 
vitória de Jesus

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Tunisiano https://joshuaproject.net/people_groups/15641/TS 
Shawiya https://joshuaproject.net/people_groups/14899/AG
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dis Abeba, a capital e maior cidade da Etiópia, está localizada em um 
planalto bem irrigado cercado por colinas e montanhas no centro 
da nação. A metrópole é o centro educacional e administrativo da 

Etiópia e também o centro de produção de grande parte da África 
Oriental. A Etiópia, um dos países mais 
antigos do mundo, experimentou um 
poderoso mover de Deus nos últimos 
anos. Em 1970, o país tinha cerca de 
900.000 evangélicos autodenominados, 
cerca de 3% de sua população total. Hoje, esse número ultrapassa 21 
milhões. Como a nação mais populosa do Chifre da África, a Etiópia está bem 
posicionada para ser uma nação de envio para suas muitas tribos inalcançadas 
e nações vizinhas.

Adis Abeba, Etiópia Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 14 

línguas desta cidade. 

❷ Ore pela tradução do Novo Testamento na 
língua Harari. 

❸ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Adis Abeba que se 
multiplique por todo o país. 

❹ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❺ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 22 8 DE ABRIL

A Etiópia está bem 
posicionada para ser 
uma nação de envio

Grupo de Foco Interpessoal 
Arsi (Arusi) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/19652/ET 
Hararghe Oromo (Ittu, Oromo Oriental) https://joshuaproject.net/people_groups/12286/ET 
Selale (Tulema) Oromo https://joshuaproject.net/people_groups/15624/ET 
Somali https://joshuaproject.net/people_groups/14983/ET

A
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Ênfase na 
Oração 
❶ Ore pela propagação do 

Evangelho e pelas  igrejas 
domiciliares multiplicadoras
entre os povos árabes 
palestinos, árabes Najdi e 
árabes do norte do Iraque. 

❷ Ore pelo avanço do Reino de 
Deus nas 17 línguas de Amã. 

❸ Ore para que nasça na 
cidade um poderoso 
movimento de oração e que 
se multiplique por todo o 
país. 

❹ Ore pela ressurreição do 
propósito divino de Deus 
para esta cidade.

A Jordânia é um país de deserto rochoso no sudoeste da Ásia. A nação é 
um estado jovem que ocupa uma terra antiga que carrega os vestígios 
de muitas civilizações. Separada da antiga Palestina pelo rio Jordão, 
a região desempenhou um papel de destaque na história bíblica. 

Os antigos reinos bíblicos de Moabe, Gileade e Edom estão dentro de suas 
fronteiras. Está entre os países com as politicas mais liberais do mundo árabe, 
embora compartilha os problemas da região. A esmagadora maioria da população 
é árabe. 

Amã, a capital, é o principal centro comercial, financeiro e de comércio 
internacional da Jordânia. A cidade está construída sob colinas no limite 
ocidental das montanhas ʿAjlūn. Amã, a “cidade real” dos amonitas, 
provavelmente foi a acrópole no topo do planalto que Joabe, general do rei Davi, 
conquistou. A cidade amonita foi reduzida a escombros sob o domínio do rei 
Davi e reconstruída ao longo dos séculos para se tornar a cidade contemporânea 
de hoje. No entanto, apesar de ser um porto de paz no Oriente Médio, a Jordânia 
é uma terra que vive na escuridão espiritual. Portanto, é necessária uma nova 
conquista, em que o Filho de Davi ilumine a nação do Jordão com a verdadeira 
luz de Deus.

Amã, Jordânia
DIA 23 9 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Palestino https://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Árabe Najdi  https://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM
Árabe do Norte do Iraque https://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM
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Cairo, que em árabe se traduz como “O 
Vitorioso”, é a capital do Egito e a área 
metropolitana mais populosa da África. 
Cairo é uma cidade antiga e extensa 

que fica às margens do Nilo e abriga muitos 
patrimônios mundiais, figuras históricas, povos 
e idiomas. Cerca de 10% de todos os egípcios 
se identificam como cristãos coptas, embora a 
intolerância religiosa da maioria muçulmana e a 
bagagem religiosa impede o avanço desse braço 
já existante. O Egito também abriga 1,7 milhão 
de crianças órfãs, a maioria das quais vivem pelas 
ruas do Cairo e sobrevivem com à mendicância 
ou pequenos furtos. Esses desafios trazem uma 

oportunidade incrível para a rede de seguidores de Jesus na cidade vitoriosa 
adotarem uma geração e formarem um exército de mais que vencedores.

Cairo, Egito Ênfase naOração 
❶ Ore pela ousadia e coragem nas igrejas 

domiciliares clandestinas no seu envio de 
equipes para as 31 línguas faladas nesta 
cidade, principalmente para os árabes 
egípcios, árabes Saidi e árabes líbios. 

❷ Ore pela união na a igreja e para que 
os cristãos de origens tradicionais 
e ortodoxas tenham coragem para 
compartilhar as Boas Novas. 

❸ Ore para que o Reino de Deus penetre em 
universidades, cafeterias, lares e fábricas.

DIA 24 10 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Egípcio https://joshuaproject.net/people_groups/11722/EG 
Saidi (Árabe do Alto Egipto) https://joshuaproject.net/people_groups/14643/EG 
Árabe Líbio https://joshuaproject.net/people_groups/13169/EG

Cerca de 10% de todos os 
egípcios se identificam como 

cristãos coptas
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Cartum, a capital do Sudão, é um grande centro de comunicações no 
nordeste de África. Antes da separação do sul em 2011, o Sudão era 
o maior país da África. Após
décadas de guerra civil, o país

assinou um acordo para separar o sul 
predominantemente cristão do norte 
muçulmano, que buscava se tornar 
um Estado islâmico desde a década 
de 1960. O Sudão é um prospero 
campo de colheita, lar de centenas 
de povos inalcançados. Como um 
importante centro comercial, Cartum é 
a sementeira da nação.

Ênfase naOração 
❶ Ore por um avanço na visão e liderança 

que resultará em milhares de igrejas 
domiciliares multiplicadoras e que exaltam 
a Cristo nos 34 idiomas desta cidade, 
especialmente entre os UUPGs listados. 

❷ Ore pelo estabelecimento de oração 24 
horas por dia, 7 dias por semana e para 
que corações sejam abertos, para que os 
seguidores de Jesus ouçam do céu. 

❸ Ore para que escolas de liderança sejam 
desenvolvidas e para que formadores de 
igrejas sejam enviados a todos os setores 
da sociedade. 

❹ Ore para que o Reino de Deus venha 
através de sinais, maravilhas e poder.

DIA 25 11 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Sudanês https://joshuaproject.net/people_groups/15104/SU 
Beja https://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU 
Fur https://joshuaproject.net/people_groups/11779/SU 
Gaaliin https://joshuaproject.net/people_groups/11787/SU 
Guhayna https://joshuaproject.net/people_groups/11976/SU

Cartum, Sudão

O Sudão é um prospero campo 
de colheita, lar de centenas 

de povos inalcançados.
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O Níger é um país sem 
litoral na África Ocidental. 
O Níger tem uma das 
taxas de nascimento 

e crescimento populacional mais 
rápidas do mundo, com mais de 75% 
de seus habitantes tendo menos de 
29 anos, e também é um dos países 
mais pobres. 

Niamei, localizada ao longo do 
rio Níger, é a capital do país. Existe 
indústria na cidade, mas a maioria 
das pessoas trabalha no setor de 
serviços. Niamei é o lar da Grande 
Mesquita e de uma população 
predominantemente muçulmana.

Niamei, Níger Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus em 

todas as UUPGs desta cidade. 

❷ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Niamey e que se 
multiplique por todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❺ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 26 12 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Zarma https://joshuaproject.net/people_groups/16100/NG
Fulani Wodaabe https://joshuaproject.net/people_groups/20064/NG
Hausa do Norte https://joshuaproject.net/people_groups/12070/NG 
Sokoto (Nigéria) Fulani https://joshuaproject.net/people_groups/10949/NG

O Níger tem uma das 
taxas de natalidade e 

crescimento populacional 
mais altas do mundo
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Tashkent, a capital do Uzbequistão e a maior 
cidade da Ásia Central, é o principal centro 
econômico e cultural da região. Depois de 
cair nas mãos dos árabes no século 8, o 

Uzbequistão foi tomado pelos mongóis na Idade 
Média e finalmente conquistou sua independência 
após a dissolução da União Soviética em 
1991. Desde então, o Uzbequistão melhorou 
drasticamente em boa parte dos aspectos da 
vida, até mesmo sendo premiado com a economia 
mais aprimorada do mundo em 2019. Apesar 
desse progresso, a igreja tem sido amplamente oprimida no país e forçada 
a se registrar no governo, que busca restringir e controlar as atividades e a 
expressão da comunidade de fiéis. Enquanto o governo tenta fortalecer seu 
controle sobre a crescente comunidade protestante, a igreja uzbeque tem a 
oportunidade de mostrar o verdadeiro valor de Jesus ao obedecê-Lo a todo 
custo.

Tashkent, Uzbequistão Ênfase naOração 
❶ Ore pela multiplicação de igrejas 

domiciliares multiplicadoras e que exaltam 
a Cristo entres os grupos de pessoas do 
norte do uzbeque, do sul do uzbeque e do 
turcomano. 

❷ Ore para que um forte movimento de 
oração consagrada, alimentado pelo 
Espírito e alimentado pelas Escrituras, 
venha de cada crente. 

❸ Ore para que trabalhadores surgem 
da colheita, para que famílias sejam 
alcançadas e comunidades sejam 
impactadas pelo Evangelho. 

❹ Ore para que o Reino de Deus avance 
por meio de sonhos e visões, e para que 
Jesus seja exaltado nos corações e mentes 
dos crentes - e para que eles encontrem 
segurança em Jesus.

DIA 27 13 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Uzbeque do Norte  https://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZ
Uzbeque do Sul https://joshuaproject.net/people_groups/15201/UZ
Turcomano https://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ
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Rabat, a capital de Marrocos e uma das quatro cidades imperiais do país, 
é uma grande área urbana situada ao longo da costa atlântica. Embora 
a nação esteja se modernizando rapidamente e experimentando um 
padrão de vida crescente, o Marrocos é conhecido por suas difíceis 

condições de vida, pobreza 
opressiva, trabalho infantil 
e perseguição religiosa. No 
entanto, apesar desses desafios, 
hoje muitos marroquinos estão 
vindo à fé em Jesus por meio de 
programas de rádio e músicas de 
louvor na língua berbere. Esses 
seguidores de Jesus também 
estão se reunindo para formar 
centros de treinamento para 
alcançar a nação.

Rabat, Marrocos Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 12 

línguas desta cidade, principalmente entre
os grupos de pessoas listados. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração nasça em Rabat e se multiplique 
por todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❹ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 28 14 DE ABRIL

Os marroquinos estão 
vindo à fé em JesusGrupo de Foco Interpessoal 

Shilha (Imazighen) Central  https://joshuaproject.net/people_groups/12217/MO 
Jebala https://joshuaproject.net/people_groups/12336/MO 
Berbere Arabizado e Árabe Marroquino https://joshuaproject.net/people_groups/13819/MO
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Islamabad é a capital do Paquistão e está localizada perto 
da fronteira com a Índia. A nação é históricamente e 
culturalmente relacionada ao Irã, Afeganistão e Índia. 
Desde a sua independência em 1947, o Paquistão tem 

lutado para alcançar a estabilidade política e sustentar 
o desenvolvimento social. Estima-se que o país seja o
lar de 4 milhões de crianças órfãs e de 3,5 milhões de
refugiados afegãos. Os seguidores de Jesus em Karachi
são frequentemente perseguidos com severidade. Desde
que as conversas entre o governo paquistanês e principais

grupos terroristas foram dissolvidas em 2021, houve um 
aumento acentuado nos ataques aos seguidores de Jesus. 

Chegou a hora da Noiva de Cristo apoiar a igreja no 
Paquistão e orar pelo avanço do Evangelho em 

todas as tribos inalcançadas de Islamabad.

Islamabad, Paquistão Ênfase naOração 
❶ Ore pelo avanço do Reino de Deus nas 18 

línguas desta cidade, principalmente entre
as línguas dos grupos de pessoas listados. 

❷ Ore para que um poderoso movimento 
de oração nasça em Islamabad e se 
multiplique por todo o país. 

❸ Ore para que os seguidores de Jesus 
andem no poder do Espírito. 

❹ Ore pela ressurreição do propósito divino 
de Deus para esta cidade.

DIA 29 15 DE ABRIL

Grupo de Foco Interpessoal 
Punjabi Ocidental https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6420 
Punjabi do Sul https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6405 
Sindhi https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6400
Baloch Ocidental https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6419
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Meca, o berço do Islã e o centro religioso para o qual centenas 
de milhões de muçulmanos se dirigem diariamente em 
oração, é a cidade mais sagrada do Islã. O Islã teve origem há 
aproximadamente 1.400 anos na nação da Arábia Saudita, quando 

o fundador, Maomé, declarou que nenhuma outra religião deveria existir na
Península Arábica. Todo ano, cerca de 2 milhões de muçulmanos peregrinam a
Meca e Medina, embora cada vez mais, os sauditas estão se desiludindo com
o Islã e vindo para Jesus por meio da
mídia digital, viagens ao exterior e fieis 
testemunhas dentro da nação. Com o 
incentivo do príncipe herdeiro por uma 
Arábia Saudita modernizada, surge uma 
oportunidade para a igreja saudita se 
opor à declaração de Maomé feita há 1.400 anos e capitalizar numa liberdade 
maior dentro de suas fronteiras através da reivindicação do seu país para o Rei 
dos Reis.

Meca, Arábia Saudita Ênfase na Oração 
❶ Ore para que Jesus seja glorificado, e para 

que igrejas domiciliares multiplicadoras 
e guiadas pelo Espírito nasçam nas 24 
línguas desta cidade, principalmente 
entre os árabes sauditas najdi, os árabes 
sauditas hijazi e os árabes omanis. 

❷ Ore para que um poderoso movimento de 
oração se levante das nações da terra por 
esta grande cidade. 

❸ Ore por um surgimento de revelação e 
visitação angelical. 

❹ Ore para que o Reino de Deus avance 
através dos guerreiros de oração sauditas 
que estão na mira dos oficiais de seu 
governo.

DIA 30 16 DE ABRIL

Todos os anos, cerca 
de 2 milhões de 
muçulmanos peregrinam 
a Meca

Grupo de Foco Interpessoal 
Árabe Saudita Najdi  https://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Árabe Saudita Hijazi https://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA 
Árabe Omani  https://joshuaproject.net/people_groups/10378/SA



A Noite do Poder 17 DE ABRIL

aylat al-Qadr, a “Noite do Poder”, celebra a revelação dos primeiros versos do Alcorão ao profeta islâmico Maomé. É um evento 
excepcionalmente significativo - orações e boas ações feitas nesta noite são consideradas de maior valor do que todas as orações 
e boas ações feitas em mil meses.

Esta noite também é conhecida como a “Noite do Destino”, quando muitos acreditam que seu destino para o ano seguinte 
será determinado. Portanto, é especialmente importante que os muçulmanos orem por perdão e bênçãos nesta noite, e muitos 
oram durante toda a noite. Algumas pessoas até ficam na mesquita durante os últimos dez dias do Ramadã para não perder esse 
momento.

Existem opiniões diferentes sobre a data do Laylat al-Qadr , mas, em geral, concorda-se que é mais provável que caia durante as 
últimas dez noites do Ramadã, com as noites ímpares sendo mais prováveis. Das noites ímpares, a noite do dia 27 (que é a noite 
anterior ao 27º dia do Ramadã, já que o dia islâmico começa com o anoitecer) é a mais provável, de acordo com muitos estudiosos 
muçulmanos.

Acredita-se também que os anjos passam essa noite em constante jornada entre o céu e a terra, distribuindo paz e bênçãos aos 
crentes enquanto oram.

❶ Durante Laylat al-Qadr, os muçulmanos estão buscando a Deus com foco real. Ore para que 
Deus se revele milagrosamente a eles em sonhos e visões.

❷ Muitos muçulmanos buscam o perdão dos seus pecados nesta noite. Ore para que tenham 
uma revelação de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo (João 1:29).

❸ Ore para que esta Noite do Destino traga oportunidades para os seguidores de Jesus 
compartilharem o Evangelho com sua família e amigos.

Como orar 
nesta noite

L
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Ore pelos muçulmanos 
enquanto eles marcam 
o fim do Ramadã
Muçulmanos de todo o mundo celebrarão o feriado de três dias do Eid al-Fitr 
a partir deste fim de semana. Embora a data exata do seu início dependa do 
aparecimento da lua, o Eid provavelmente começará na sexta-feira, 21 de abril.

Nos próximos dias, os muçulmanos celebrarão o fim do Ramadã através de orações 
em uma mesquita local ou outro local de encontro e quebrarão o jejum com um 
banquete especial. A maioria geralmente se veste com suas melhores roupas novas 
quando visitam amigos e familiares, desejando-lhes um feliz Eid.

Em muitos países, os muçulmanos têm a tradição de dar dinheiro e comida aos pobres 
nessa época. Muitos dão doces ou dinheiro para as crianças. É por isso que este feriado 
às vezes é conhecido como Doce Eid. É uma ocasião feliz e alegre, um pouco semelhante à 
celebração do Natal.

Se você tem um amigo, vizinho ou colega de trabalho muçulmano, cumprimente-o com 
um caloroso “Eid Mubarak” (“Abençoado Eid”) e pergunte como eles estão comemorando. Ou 
faça-lhes uma breve visita em casa – uma expressão comum de amizade e celebração durante 
esta época.

Por fim, lembre-se de que suas orações são vitais para a transformação de vidas. Não 
somente nessa época, mas durante todo o ano.

Obrigado pelas orações.
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É simples, porém difícil de fazer 
porque o Islã se tornou umas das 
religiões mais temidas do mundo. 
Essa reputação vem de uma longa 

história de conquistas, conversões 
forçadas, discriminação e atrocidades 
terroristas que circulam em nossa mídia 
de notícias todos os dias.

Esta perspectiva 
não se limita aos 

cristãos. Essa é uma 
opinião defendida 

por hindus, chineses, 
socialistas, e budistas. O 

Islã, com sua rígida avaliação dos “outros”, 
se separa de todos os povos não-
muçulmanos da Terra.

No entanto, os muçulmanos 
não são o Islã. Muçulmanos são 
indivíduos, homens e mulheres, 
meninos e meninas. Durante 
séculos, muçulmanos em muitas 
partes do mundo se isolaram em 

comunidades que reforçam o 
estereótipo de que os cristãos 
são ignorantes, mundanos e 
escravos do hedonismo que 
o mundo tão prontamente
oferece. Esse estereótipo
precisa ser contestado.

Pode ser tentador para nós temer, fugir e até lutar 
contra os muçulmanos. Mas, quando fazemos isso, 
seguimos um roteiro que o Islã usa há séculos para 
retratar os cristãos como os “outros” que devem ser 
contestados ou evitados.

O caminho mais direto para amar os muçulmanos é 
orar por eles. Quando oramos, assumimos o próprio 

coração de Deus. Deus ama tanto os muçulmanos que enviou Seu 
único Filho ao mundo para amá-los, perdoá-los e salvá-los.

Ao orarmos pelos muçulmanos, descobrimos que nossos 
corações começam a mudar. Começamos a vê-los como Deus 
os vê. Eles não são portadores desconhecidos de uma ideologia 
perigosa e ameaçadora. São homens e mulheres, meninos e 
meninas que estão perdidos — como nós já estivemos — e precisam 
de um Salvador. 

E agora?

Quando oramos, 
assumimos o próprio 
coração de Deus. 

Os cristãos costumam perguntar: “Como posso participar dos movimentos sem 
precedentes de Deus entre os muçulmanos hoje?” A resposta é simples: “Ame os 
muçulmanos”.
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