


Olá, é uma alegria ver você por aqui!
 “E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste 
morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação” Apocalipse 5:9

 Uma em cada quatro pessoas no mundo é muçulmana (*). Isso significa 23,6% de toda a nossa população. São cerca de 1,57 
bilhão de pessoas jejuando durante os 30 dias do Ramadã, buscando Alá incessantemente nesse tempo. É muita gente, certo?

 Sabendo disso, nós que somos irmãos em Cristo e trabalhamos com povos muçulmanos, nos juntamos para um período de intensa 
oração e jejum pelos muçulmanos espalhados pelo globo. E estamos muito felizes que você quis se juntar a nós. Essa é a segunda edição do 
Juntos no Ramadã, e queremos desafiar a igreja brasileira a dedicar parte do seu dia a buscar a face do Senhor, clamando por uma profunda 
revelação de Jesus entre todos os povos.

 Aqui você encontrará pedidos de oração diários, bem específicos. Verá o que o Senhor já está fazendo entre este povo. Também vai 
poder conhecer mais sobre a maneira de pensar dessas pessoas que seguem o islamismo e dos obreiros no campo. Esperamos, com todo 
nosso coração, que você cresça em intimidade com o Senhor neste tempo, e que se sinta parte do mover de Deus no mundo.

Dicas práticas: 
1. Separe um tempo em sua agenda para orar por cada pedido. Isso fará com que 
você se mantenha firme no compromisso. 
2. Se jejuar for algo muito difícil para você, escolha uma refeição do dia para isso. 
3. Esses pedidos são um guia; deixe o Senhor guiar as suas palavras. 

Um grande abraço de todos nós:
Associação de Missões Transculturais Brasileira, Eu Oro pelo Norte da África, Frontiers, Hikmah, Junta de Missões Mundiais, 
Jovens com uma Missão (30 dias de Oração pelo Mundo Muçulmano, Missão Fronteira, Bit el Nour), Missão Evangélica 
Árabe do Brasil, Missão para o Interior da África, Operação Mobilização, OMS, Povos Muçulmanos Internacional, VOCARE.

*FONTE: Joshua Project. https://joshuaproject.net/religions/6.



 O Islã hoje é praticado por cerca de 1,57 bilhão de muçulmanos, 
ou seja, quase 25% da população mundial, distribuídos na sua maioria 
entre a Ásia, o Oriente Médio e África. A maioria dos muçulmanos não são 
árabes. Segundo dados da Folha de S. Paulo, publicados em 2009, o Islã, 
apesar de ser uma religião em crescente expansão, ainda é minoria na 
Europa e nas Américas mesmo com o amplo contingente migratório.
 Para alguém ser considerado um verdadeiro muçulmano, é 
necessário cumprir as cinco principais práticas da religião islâmica (deen), 
elas são: declaração de fé (shahada), orações cinco vezes ao dia (salat), 
esmolas (zakat, jejum no mês de Ramadã (saum), peregrinação à Meca 
(hajj).
Essas práticas são chamadas pilares. O jejum nesse mês é um momento 
de extrema importância para o crente islâmico, pois a pessoa está mais 
sensível a Deus, ela tem mais motivação para ler o Corão e a disposição 
de orar também fica mais evidente. É tempo de buscar Alá.
 Nesse período de 30 dias, muçulmanos de todo mundo realizam 
um jejum que compreende uma parte significativa de seus dias: inicia-se 
antes do nascer do sol e dura até o pôr-do-sol. Após isso, as famílias da 
comunidade muçulmana (ummah) visitam e convidam umas às outras em 
seus banquetes de quebra do jejum. Elas fazem isso para comemorar 
esse grande episódio da fé islâmica. Também é comum que as ruas e 
casas fiquem iluminadas com luzes de cores variadas. É um tempo de 
comunhão e festa, pois Alá, segundo eles, teria trazido a revelação à eles 
neste mês.
 Durante o Ramadã, muçulmanos fazem suas refeições somente 
após o pôr do sol e antes do nascer do sol (durante a noite e madrugada). 
No período do dia, é proibido comer, beber, fumar, tragar saliva, ter 
contato com pessoas do sexo oposto, jogar jogos de azar e ter relações 
sexuais.
Importante destacar que, em vários países de maioria muçulmana, 
durante o mês de Ramadã comer em público, é um crime que pode levar 
ao pagamento de multas e até à prisão de cidadãos locais.

 Esta região é recortada por diferentes desafios 
econômicos, políticos, culturais e religiosos. Segundo 
pesquisas do IMB-Global Research, existem atualmente 63 
povos de origem islâmica, totalizando cerca de 7,3 milhões 
de pessoas que ainda não possuem NENHUM representante 
do nosso Senhor Jesus entre eles. É uma região sensível e 
problemas com vistos são comuns.

 África Ocidental - Cerca de 92% dos senegaleses 
professam a fé muçulmana. A maioria pertence a irmandades 
sufis. Um país devastado pela seca, gerando êxodo rural 
e consequentes problemas sociais. Embora a tradição de 
mutilação feminina tenha diminuído, ainda persiste. 

 Norte da África - É formado por 6 países (Argélia, 
Egito, Lìbia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia), sua população 
(aproximadamente 200 milhões de pessoas) é em grande 
maioria muçulmana e pregar o Evangelho nestes países é um 
crime que pode levar à prisão.
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Ore para que Deus se revele através de sonhos e visões entre as etnias muçulmanas, que tenham seus olhos abertos e se voltem 
para Jesus. Ore por aqueles que, com o coração sincero, buscam a Deus nas noites especiais do Ramadã.

Ore para que os muçulmanos que procuram se aproximar de Deus O encontrem. Ore para que quando estiverem estudando o 
Corão numa passagem que fale sobre Jesus, o Espírito Santo ilumine as mentes para que sejam convencidas da verdade em Jesus 
e desejem conhecer mais sobre Ele. Ore pelos obreiros. Por sabedoria ao compartilharem o Evangelho.

Ore para que a resistência ao Evangelho em alguns países islâmicos seja quebrada e que um movimento de plantação de igrejas 
possa emergir entre muçulmanos convertidos nas diversas etnias.

Peça pelos obreiros que estão na linha de frente. Que o Senhor faça milagres na aquisição linguística, providencie portas abertas 
para permanecerem, lhes dê estratégias e projetos para propagação do Evangelho aos nossos amigos muçulmanos.

Ore para que os cristãos que são perseguidos, nos diferentes países de maioria muçulmana, permaneçam fiéis e cresçam unidos, 
com ousadia e, apesar do intenso sofrimento e perseguição, sejam sempre fortalecidos pelo Senhor.

Clame por mais obreiros para servir entre os povos muçulmanos! Apesar do crescimento ainda são poucos os brasileiros que estão 
servindo nestas regiões (no Norte da África, região com mais de 200 milhões de pessoas, estão servindo atualmente pouco menos 
de 30 obreiros brasileiros). Que o povo de Deus ouça, se levante e obedeça sem reservas!
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Oremos para que como igreja possamos aproveitar as oportunidades para servir e também compartilhar as Boas Notícias na 
Diáspora Muçulmana. Muitos muçulmanos, que antes viviam em países fechados para o Evangelho, hoje estão vivendo na América 
Latina, Europa (por exemplo na Espanha, país de 47 milhões de pessoas, há mais de 2 milhões de muçulmanos e apenas 600 mil 
cristãos evangélicos) e em outras regiões onde há plena liberdade para a proclamação do Evangelho.



 Todos os detalhes necessários para o êxito do 
Jejum, segundo o Islamismo, estão registrados no que 
os muçulmanos chamam de “Fiqh Ramadã”, ou seja, uma 
legislação necessária para as práticas do jejum durante o 
mês de Ramadã. Gestantes, mulheres menstruadas, idosos, 
crianças abaixo da idade da puberdade, doentes mentais e 
algumas outras classes de pessoas estão isentas do jejum.
 Todo muçulmano acredita que há um anjo que escreve 
suas boas ações e outro que escreve suas más ações e no Dia 
do Julgamento, todas as ações serão pesadas. Caso as boas 
ações pesem mais que as más, haverá uma grande chance, 
mas sem certeza, do muçulmano entrar no “paraíso”. Caso 
contrário, se queimará eternamente no inferno. Com isso, todo 
muçulmano no mês de Ramadã fica sem comer, vai a mesquita 
com mais frequência e realiza algumas orações especiais. Os 
muçulmanos acreditam que neste mês, as portas do céu se 
abrem e as do inferno se fecham.

Sudão
Foi dividido em dois por diferenças étnicas e religiosas, porém 
continua sendo um campo de batalha físico e espiritual. A 
maioria dos seus habitantes são muçulmanos árabes sunitas. 
Cristãos compreendem uma pequena minoria, enfrentam 
forte perseguição e a conversão ao cristianismo é legalmente 
punível com a morte. Dos 143 grupos étnicos sudaneses, 129 
permanecem não alcançados.
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Ore para que o povo Somali seja considerado um povo alcançado! Isso significaria que pelo menos 2% de sua população seria 
formada por seguidores de Jesus e que eles teriam uma Igreja centrada em Cristo multiplicando-se no meio deles. Os somalis são 
um povo muçulmano muito difícil de alcançar. A maioria diria que isso é impossível!

Ore para que o amor de Cristo quebre as barreiras entre os muçulmanos e os seguidores de Jesus. Para que os discípulos de Jesus 
sejam cartas vivas entre seus compatriotas muçulmanos. E que, como Corpo de Cristo, possamos expressar o Seu amor para os 
povos muçulmanos até os confins da Terra.

Oremos pelos obreiros que estão servindo entre povos de idiomas complexos para que aprendam as línguas locais e que com 
sabedoria e ousadia possam compartilhar a Boas Novas!

Ore por sabedoria e coragem para aqueles que já experimentaram o amor de Jesus (ex-muçulmanos), para que eles continuem 
a compartilhar de sua fé em Jesus Cristo com seus familiares e compatriotas, apesar da forte pressão de serem expulsos de suas 
casas e outras retaliações pela sociedade.

Peça pelos povos muçulmanos que têm acesso à internet para que sejam expostos à verdade de Cristo através das redes sociais. 
Peça também por novas estratégias que estão sendo desenvolvidas e usadas para proclamar o Evangelho em lugares restritos.

Ore para que os muçulmanos sejam libertos de seus esforços em ganhar a salvação por si mesmos; para que homens, mulheres e 
crianças por todo o mundo muçulmano ouçam o Evangelho e abracem a Cristo como seu Senhor e Salvador.
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Ore pela multidão de refugiados e os vários grupos não-alcançados para que ouçam o verdadeiro Evangelho e aprendam como 
podem seguir a Jesus.



 Muitas são os conceitos que os brasileiros, incluindo os 
cristãos, têm dos muçulmanos. Isso ocorre principalmente pela 
grande quantidade de informação que recebemos diariamente 
por intermédio dos meios de comunicação, mostrando-nos com 
toda riqueza de detalhes as guerras e as atrocidades que ocorrem 
nos países muçulmanos, sejam como consequência da invasão de 
exércitos estrangeiros ou da ação de muçulmanos radicais. Por isso, 
possivelmente uma das melhores formas de se iniciar uma conversa 
com cristãos sobre o islamismo é afirmando que os muçulmanos, 
na sua grande maioria, são pessoas como nós: pacíficos, convictos 
de que há um Deus soberano que é criador dos céus e da terra, 
e preocupados em ter uma vida sossegada juntamente com seus 
familiares e amigos. Outro aspecto importante que precisa ser 
mencionado desde o princípio é que há algo que une os seguidores 
do cristianismo e do islamismo: ambas as religiões traçam suas 
origens a partir de Abraão. Os cristãos o fazem por meio de Isaque 
e os muçulmanos por meio de Ismael. Tudo começou há cerca de 
quatro mil anos quando Abrão, aceitando a sugestão de sua esposa 
Sarai, tomou a Agar, uma escrava egípcia, como mulher. Quando 
Sarai percebeu que sua escrava, por ter engravidado, a desprezava, 
ela a maltratou tanto que Agar teve de fugir. No entanto, a promessa 
de Deus para Agar era: “multiplicarei sobremodo a tua descendência, 
de maneira que, por numerosa, não será contada” (Gen. 16:10). 
Além de prometer que a descendência de Abraão através de Ismael 
se transformaria numa grande nação, o Senhor também disse que 
“Ele (Ismael) será entre os homens, como um jumento selvagem; a 
sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele; e habitará 
fronteiro a todos os seus irmãos” (Gen. 16:12). Creio que existem 
poucas dúvidas de que estas promessas já se cumpriram. Hoje é 
conhecido de todos que os muçulmanos, principalmente os árabes, 
se consideram filhos de Abraão e descendentes de Ismael.

Arábia Saudita - O berço do Islamismo é destino turístico para onde 
muçulmanos fazem peregrinação a Meca (hajj). O príncipe regente, 
Mohammed bin Salman, decidiu tornar o país uma sociedade mais 
moderada. Pesquisas revelam que o número de crentes já alcançou 
os milhares, porém vivem anônimos.

Iraque -  O país vive hoje o desafio de se sustentar como uma única 
pátria diante de três grandes frentes que habitam o país: os sunitas, 
os xiitas (2/3 da população) e os curdos que desejam a criação do 
Curdistão. O governo ainda retira 99% de sua receita do petróleo. A 
perseguição aos cristãos persiste.

Jordânia - Religião oficial: Islã. Governo é uma monarquia 
constitucional que segue uma mistura de lei civil e lei religiosa 
islâmica. Sua economia é a menor do Oriente Médio. Sofre a falta de 
recursos naturais. Tem liberdade religiosa desde que a lei islâmica 
seja seguida. A discriminação e perseguição a cristãos persistem. 
Apenas 6% da população é formada por cristãos. Dos 20 grupos 
étnicos, 13 não são alcançados.
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Ore pelo povo Yazidi. Embora eles sejam frequentemente considerados curdos, formam uma minoria religiosa e étnica com crenças 
e práticas únicas e incompreendidas por seus vizinhos, levando à perseguição e à demonização como "adoradores do demônio". 
Um de seus hinos relembra 72 tentativas de seus vizinhos nos últimos três séculos de exterminá-los. Hoje, os líderes yazidis temem 
estar enfrentando o 73º massacre. "Nossa religião inteira está sendo varrida da face da Terra", disse Vian Dakhil, um parlamentar 
yazidi em Bagdá pelo Partido Democrático Curdo.

Ore por esperança para aqueles que lutam em resposta à crise do Covid. Ore por crescimento espiritual e maturidade para 
cada crente. Ore para que os crentes permaneçam firmes nos pequenos grupos como igreja ao invés de ir e vir, por bons 
relacionamentos. Líderes maduros – Que estejam morrendo para si mesmo, com desejo de servir aos outros, ao invés de 
preocupar-se com posição. Ore para que os crentes sejam ousados para compartilhar sua fé; dispostos a trabalhar para o 
crescimento do reino.

Ore pelos muçulmanos que estão conhecendo Jesus. Eles enfrentam sérios dilemas com a realidade que enfrentam e tudo aquilo 
que aprenderam em suas vidas. Um destes dilemas é se verdadeiramente Jesus é o único caminho para Deus, então todos os 
outros caminhos estão errados.

Ore para que todo o povo Fulani do Níger possa ver um movimento através de um pequeno grupo de cristãos Fulani existente e 
das igrejas estabelecidas.

Ore para que os obreiros possam lançar as sementes e que os corações sejam transformados em terra fértil para que a semente 
nasça e dê muitos frutos.

Peça que a paz de Deus chegue às regiões muçulmanas que sofrem com conflitos, guerras e injustiças.
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Ore pelas crianças, filhas de seguidores de Jesus, e que vivem em países de maioria muçulmana. Elas têm como matéria 
obrigatória o Islã na escola, tendo que recitar de memória os textos bem longos do Corão. Mas em suas casas seguem aprendendo 
mais sobre Jesus através de seus pais.



Ásia (Sul da Ásia) - Os muçulmanos desta região fazem parte de uma 
linha diferente dentro do Islamismo. Eles são chamados de os xiitas 
dos doze imãs. Dentro desta linha, os muçulmanos creem e seguem os 
descendentes de Maomé e misturam suas crenças com misticismo e 
práticas ocultas. Moram em meio aos xiitas mas esta comunidade segue 
muito fechada para o Evangelho e até mesmo para relacionamentos 
mais profundos.

Ásia (Extremo Oriente) - Mais de 40 milhões de muçulmanos sendo 
de maioria sunita e estão espalhados pelo país. Apenas 1% de cristãos 
entre eles. Até hoje permanecem como povos não-alcançados, com 
cerca de 88% de pessoas que nunca ouviram o evangelho. A Igreja local 
tem enviado obreiros, mas por falta de treinamento, muitos voltaram 
frustrados.
 
Indonésia - Maior arquipélago do mundo, com um total de 17.508 ilhas. 
É o país de maior população islâmica do mundo, com 90% de seus 
habitantes (mais de 250 milhões) praticando o Islã. Além de sofrer com 
as intempéries climáticas, o país enfrenta a violência de extremistas 
islâmicos. Movimentos do Espírito Santo estão acontecendo ali, porém 
ainda restam mais de 200 grupos étnicos não alcançados

NOITE DE PODER (Laylat al Kadr) - Os muçulmanos creem que foi nesta noite 
que o Corão teria sido revelado pela primeira vez. “É a noite melhor que mil 
meses” (*). Milhões de muçulmanos estão em vigília e em choro, clamando 
a Alá incessantemente por perdão, pois acreditam que ele libera um perdão 
especial durante as rezas na Noite do Poder. Também creem que Alá manda 
legiões de anjos para realizarem tarefas especiais na Terra, que ele pode 
se revelar por meio de visões e aproveitam a ocasião para pedir bênçãos 
específicas. (*) fonte: https://www.islamreligion.com/pt/articles/11191/capitulo-
97-al-qadr-noite-do-poder/

Informação Contexto mundiali
 A estereotipagem do mundo do islã é uma tarefa infrutífera, 
tamanha a sua diversidade interna. Hoje em dia, conflitos sectários 
estão despedaçando populações muçulmanas no Oriente Médio, África 
e Ásia. Enquanto um grupo de muçulmanos perseguem a visão de uma 
fé com olhos racionalistas, voltados para a frente, outro grupo olha 
para trás, para o que consideram uma era pristina, quando Maomé 
estabeleceu a primeira comunidade islâmica em Medina. Para o segundo 
grupo, os hadiths (que são as tradições proféticas) são cruciais para 
realizar sua visão, permitindo aos muçulmanos que desejam moldar a 
própria vida inspirados no profeta, que assim o façam. Essas tradições 
registram dezenas de milhares de relatos curtos acerca de ações, 
atitudes, preocupações, preferências e preconceitos de Maomé. Lidos 
literalmente, os hadiths podem levar os muçulmanos para muitas 
direções: à compaixão por viúvas e órfãos, a atitudes patriarcais para 
com mulheres, ao desprezo por minorias religiosas e à jihad militar pela 
causa do islã.
 Alguns grupos muçulmanos estão voltando a se dedicar aos 
hadiths, reconhecendo que muito de seu conteúdo aponta mais para 
circunstâncias sociais de séculos passados do que para exigências 
presentes e futuras de sociedades diversas. Eles estão tentando 
selecionar essas tradições proféticas de tal modo que complementam, e 
não contradigam, os valores do século 21... Como os não muçulmanos, 
especialmente os cristãos, devem reagir a tais revisões muçulmanas 
do hadith? O primeiro passo essencial é ver que faz parte da luta 
contínua em busca da identidade dentro do mundo islâmico, luta travada 
entre os que gostariam de impor, quanto a sua escritura considerada 
por eles sagrada, uma linha literalista de sua fé sobre as massas e 
seus oponentes que desejam redefinir o islã como uma fé moderna, 
racionalista, não extremista. Este segundo grupo deseja claramente 
manter os elementos essenciais do islã, mas expressando-os dentro dos 
moldes do século 21.



NOITE DE PODER (Laylat al-Qadr) - Ore para que o Senhor Jesus se revele de forma especial e poderosa aos muçulmanos nesta 
noite. Enquanto você ora, saiba que há muitos clamando a Alá em desespero, sem ter a certeza do perdão. Mas sabemos que 
nosso Deus veio ao mundo, está conosco, está próximo e quer se revelar a eles. 

Oremos pelos cristãos na Argélia, neste país muitos tiveram sonhos e visões com Jesus Cristo e o número de cristãos cresceu 
consideravelmente entre a etnia kabyle. Há poucos meses vários cristãos foram presos e impedidos de reunirem-se, mas apesar 
disso nossos irmãos continuam buscando formas pacíficas de manifestarem sua fé em Jesus Cristo entre seus compatriotas 
muçulmanos. Oremos por perseverança e sabedoria destes nossos irmãos e que o testemunho de fé deles em Jesus continue 
crescendo em todo Norte da África.

Ore para que Deus envie trabalhadores ansiosos por trabalhar a longo prazo nas regiões onde refugiados vivem em condições 
precárias e sem esperança.

Ore para que se abram oportunidades de estudo da Palavra com nossos amigos muçulmanos, até com aqueles mais resistentes 
ao Evangelho, em regiões remotas. Seguimos crendo que a Palavra de Deus é suficientemente poderosa para seguir falando ao 
coração de homens e mulheres.

Ore para que haja um grande crescimento entre os adoradores de Jesus Cristo na Península Arábica. Peça que Ele ajude os 
crentes a fazerem da adoração um instrumento contra as fortalezas de seus próprios corações e contra as batalhas que travam no 
reino espiritual nesta nação. Ore para que a adoração seja infundida com Seu poder. Ore para que o Corpo de Cristo na Península 
Arábica seja revigorado, renovado e rejuvenescido na adoração. Ore para que os crentes não percam de vista sua importância, e 
que desejem permanecer firmes cada vez mais. Ore para que os crentes sejam lembrados diariamente de que a adoração a Jesus 
é nosso primeiro chamado. Ore para que os aspectos mundanos da vida, e preocupações atuais, não endureçam nossos corações 
e desviem os crentes da adoração.

04/05

05/05

06/05

07/05

08/05

09/05

Ore para que amor de Deus seja proclamado nas cidades e aldeias que nunca ouviram o Evangelho e que a Igreja local se envolva 
na evangelização das etnias muçulmanas.



 Contrariando as repetidas negações dos muçulmanos, 
aspectos chaves da ideologia de grupos muçulmanos radicais 
estão, de fato, fundamentados na história e nos textos 
islâmicos. A Al-Qaeda, o EI e o Boko Haram originam-se 
principalmente dos pensamentos wahhabi e salafi, que são 
tradições de interpretação fundamentalista islâmica de ampla 
influência no mundo muçulmano.
 Líderes fundadores de grupos jihadistas foram ou 
discípulos de importantes mestres wahhabi-salafi ou se 
inspiraram em suas obras. Conforme afirmou um estudioso 
muçulmano, “A sharia instrui o homem quanto à maneira de 
se alimentar, receber visitas, comprar e vender, matar animais, 
lavar-se, dormir, ir ao banheiro, governar, praticar a justiça, 
orar e realizar outros atos [de culto]”. Diferente do cristianismo 
ocidental, onde debates divisionistas muitas vezes giram 
em torno a doutrinas teológicas, no islamismo as escolas 
de pensamento mais importantes refletem diferenças em 
jurisprudência. As principais distinções entre essas escolas 
estão nas opiniões divergentes acerca de fontes autorizadas 
ou raízes da lei. Todas aceitam o Corão e a Suna (exemplos de 
Maomé) como fundamentos, mas diferem quanto à importância 
do consenso na discussão acadêmica coletiva e na discussão 
analógica individual.

Balcãs - O Sudeste Europeu é formado, em sua maioria, 
por povos muçulmanos. Encontramos cidades charmosas e 
paisagens maravilhosas, porém a população tem uma história 
sofrida, marcada por guerras, conflitos, comunismo e divisões 
sangrentas. Mas se eles descobrissem alguém maior que as 
forças que os dividem?

i Informação Contexto mundial



Ore para que abram oportunidades de estudo da Palavra com muçulmanos, até com aqueles mais resistentes ao Evangelho, em 
regiões remotas.

Ore para que Deus envie trabalhadores ansiosos por trabalhar a longo prazo nas regiões onde refugiados vivem em condições 
precárias e sem esperança. 
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 As estatísticas mostram que é pequeno o número de missionários 
brasileiros entre os muçulmanos. Todavia, Deus em Sua infinita graça não se 
esquece dos filhos de Maomé. Não fomos até eles, mas o Senhor os trouxe até 
o Brasil.
 Estima-se que há pelo menos 12 mil árabes morando no Brasil. É 
importante ressaltar que nem todos são muçulmanos. A primeira onda de 
imigração contou com cristãos, católicos e maronitas. No segundo momento, 
grande parte era composta por muçulmanos vindos do Líbano, Palestina e Síria.
 Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
há 35 mil muçulmanos brasileiros. Todavia, a maioria das instituições islâmicas 
discorda desse número, uma vez que as estatísticas anteriores incluíam 
islâmicos no item: “outras religiões”.
 A Sociedade Beneficente Muçulmana declarou que no Estado de São 
Paulo, o número de mesquitas teve um crescimento considerável nos últimos 
anos. No ano 2000 havia apenas seis mesquitas no Estado, em 2010 o número 
chegou a 27 e delas 11 estão localizadas na capital.

No Brasil
Por isso, te desafiamos a continuar orando após esses 30 dias juntos, para que 
possamos pregar o evangelho àqueles que estão ao nosso lado:

PEDIDOS DE ORAÇÃO - Diáspora Muçulmana
1. Ore para que os imigrantes e refugiados muçulmanos encontrem no 
Brasil a oportunidade para conhecer a verdade do Evangelho.
2. Ore para que o Senhor levante a igreja brasileira para alcançar este 
grupo minoritário dentro de nossa nação
3. Ore para que mais igrejas se envolvam com o Mistério da Diáspora e 
possam apresentar a Salvação de Jesus Cristo à essas pessoas.
4. Ore por relacionamentos verdadeiros e profundos entre a comunidade.
5. Peça ao Senhor que a Igreja local possa treinar adequadamente e 
enviar obreiros para trabalhar entre eles

Muitos dos povos nativos de um dos países do Norte da África, eram nominalmente cristãos até o surgimento do islamismo nesta 
região. Atualmente, há um renascimento da língua e da cultura tradicionais. Ore por mais abertura e capacidade de resposta ao 
evangelho. Muitos muçulmanos têm sido chamados por Deus através de visões e sonhos. Ore para que Deus interceda enviando 
ainda mais visões e sonhos da Sua verdade a este povo. Ore por crescimento e coragem para o pequeno número de Crentes de 
origem Muçulmana. Ore para que eles tenham a visão de comunidades vibrantes de seguidores de Jesus, por meio da formação e 
multiplicação de discípulos.
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Alá - Deus.  A palavra árabe usada para expressar Deus.  Esta palavra não tem 
gênero, nem plural.

Al-Qaeda - uma organização multinacional islâmica sunita militante fundada em 
1988 por Osama bin Laden, Abdullah Azzam e vários outros voluntários árabes 
durante a Guerra Soviético-Afegã.  A Al-Qaeda opera como uma rede de extremistas 
islâmicos e jihadistas salafistas.

Boko Haram - Grupo Terrorista Africano. O nome "Boko Haram" é geralmente 
traduzido como "a educação ocidental é proibida".  Haram vem do árabe ماَرَح 
(harām, "proibido"); e a palavra hausa boko (a primeira vogal é longa, a segunda 
pronunciada em um tom baixo), que significa "falso", que é usada para se referir à 
educação ocidental secular.

Corão - Livro mais sagrado do Islamismo. Para os muçulmanos teria sido esta a 
revelação da palavra de Deus ao, por eles reconhecido, profeta Maomé.

Deen - Religião, fé ou estilo de vida.

Fiqh - Jurisprudência.

Hadiths - Lit. "narração", "notícias".  História que reúne a tradição profética, os ditos 
e atos de Maomé.

Hajj - A principal peregrinação a Meca.  O quinto pilar do Islã.

Imã - Líder encarregado de dirigir o salat (oração).

Jihad - Esforço, luta, superação. Também conhecido como o termo designado ao 
conceito de Guerra Santa.

Meca - Cidade mais sagrada do Islamismo, e, portanto, para toda a comunidade 
muçulmana global.
Ramadã - Nono mês do calendário islâmico prescrito para o jejum. Mês mais 
sagrado no Islamismo.

Salafi - é a ideia de que o Islã mais autêntico e verdadeiro é encontrado no exemplo 
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vivido pelas primeiras e justas gerações de muçulmanos, conhecidos como Salaf, 
que eram os mais próximos tanto no tempo quanto na proximidade do, por eles 
reconhecido, profeta Maomé.

Salat - Orações, rezas.

Saum - Jejum

Shahada - Testemunho de fé islâmica.  Consiste em expressar com a língua e com 
o coração: “declaro que não há outro deus senão Alá, e declaro que Maomé é o 
mensageiro de Alá”.

Sufis - O crente sufi aceita os cinco grandes pilares do Islã e, portanto, assume o 
legalismo em linhas gerais, mas aspira a uma relação mística e ascética com Alá.

Sunita - são a maioria entre os muçulmanos — cerca de 86% a 90% pertencem a 
essa corrente. Os adeptos se consideram parte do ramo mais tradicional e ortodoxo 
do Islã. De fato, o nome sunitas vem da expressão "Ahl al-Sunna" ‘o povo da tradição’.

Sunnah - Tradições e práticas do profeta islâmico Muhammad, que constituem um 
modelo a ser seguido pelos muçulmanos.  A sunnah é o que todos os muçulmanos 
da época de Maomé, evidentemente, viram, seguiram e transmitiram às gerações 
seguintes.

Ummah - Comunidade, pessoas.  Comunidade de crentes muçulmanos.

Wahhabi - Tem sido descrito de várias maneiras como "ultraconservador", 
"ortodoxo", "austero", "puritano”; e como um "movimento de reforma" islâmico para 
restaurar a "adoração monoteísta pura" pelos devotos.

Xiitas - Reivindicam o direito de Ali, genro do por eles reconhecido profeta Maomé, 
e de seus descendentes de guiar a comunidade islâmica. Uma ramificação do 
islamismo, a qual só aceita os ensinamentos de Maomé, divulgados pelo seu genro 
Ali por acreditar que ele é seu legítimo sucessor.

Zakat - Literalmente significa purificação.  Refere-se ao imposto obrigatório que 
todo muçulmano paga como caridade que corresponde a 2,5% de sua riqueza.

Fonte: Fundación de Cultura Islámica (Espanha)
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