
 

 

 
Setembro 12, 2019 – The Invitation  

Assunto: Mundo Hindu 
 

Junte-se ao JOCUMeiros ao redor do mundo através da oração e  buscando a ouvir voz de Deus. Ele o está 

convidando! 

 

      
Mundo Hindu– 15 Dias de Oração 

 

Os hindus são o segundo maior grupo religioso do mundo menos alcançado, com certa de 2% de 

missionários transculturais engajados no compartilhamento do Evangelho. A maioria dos 1.1 bilhão 

de Hindus no mundo ainda vivem sem nenhum acesso significativo ao Evangelho de Jesus. Este 

mês, nós convidamos você a orar pelos Hindus no dia 12 de Setembro como parte do Dia Global 

De Oração em JOCUM, chamado “The Invitation”. E nós também convidamos você a se juntar os 

15 dias de oração com foco no Mundo Hindu. 

O 15 Dias é um movimento anual que chama Cristãos e igrejas do mundo todo a separar 15 dias, de 

20 de Outubro a 3 de Novembro, a aprender sobre oração e orar pelos hindus espalhados ao redor 

do mundo. Esse período compreende o significante Festival das Luzes Hindu, chamado de Diwali (ou 

Deepawali) que é o mais notável festival dos hindus e um excelente tempo para orar e compartilhar 



 

 

com eles sobre o precioso amor de Cristo, a luz do mundo. O guia de oração está disponível em 

diversas línguas e é gratuito, ou podem ser adquiridos por um valor simbólico dependendo do país. 

Você pode acessar os guias de oração aqui: www.pray15days.org. 

 

Se você só dispõe de alguns momentos para orar durante o dia global de oração, então ore para que 
a luz da presença de Cristo ser recebida de forma plena entre os hindus de forma geral, e por 
qualquer hindu que você conheça pessoalmente. Obrigado por ser parte desse dia. Nós gostaríamos 
de receber seu testemunho sobre como você orou através do email: prayer@ywam.org. 
 
 

 
 

Preparando-se para orar: 
 

Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em 

trevas, mas terá a luz da vida” (João 8:12) 
 
“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, 

também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no 

lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos 

homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.” 
(Mateus 5:14-16). 
 
Enquanto você se prepara para orar, lembre-se de que Jesus declarou ser, ele mesmo, a luz do mundo 

e que o Seu povo também era a luz do mundo. Pense em uma forma de representar essa luz no local 

onde você está orando. Por exemplo, acenda velas, ligue lanternas, ore ao amanhecer, ou encontre 

outras formas de trazer à mente essa imagem poderosa de Jesus e Seus povo trazendo luz à lugares 

tenebrosos. Que suas orações pelo mundo Hindu sejam feixes de luz na escuridão. Que a luz da 

presença Dele se manifeste com plenitude entre aqueles que ainda não o conhecem. 

 
 

http://www.pray15days.org/
mailto:prayer@ywam.org


 

 

 
 

Ore pelo Mundo Hindu: 

 

• Ore pelos mais de 2 mil obreiros de JOCUM que trabalham no Sul da Ásia. Muitos deles 

trabalham diretamente com o povo hindu. 

• Ore pelos 2.328 povos hindus não alcançados (https://joshuaproject.net/religions/5) e para 

que eles voltem-se a Cristo. A Índia é onde a maioria dos hindus vivem, totalizando uma 

população de cerca de 80%  dos quase 1.4 bilhão de indivíduos. Os hindus também são uma 

população imensa no Nepal, Bangladesh, Paquistão e Indonésia. 

• Ore pela distribuição de Bíblias no mundo hindu e a erradicaçã da carência bíblica. Muitos 

hindus não tem acesso à Bíblia ou à educação bíblica de forma significativa. A Bíblia é o 

trabalhador que nunca dorme, nunca se cansa, não requer mantenedor e sempre dá fruto.  

• Ore para que os hindus tenham encontros transformadores com Cristo à medida que eles 

fazem suas peregrinações e buscam a Deus, muitas vezes todos os anos. 

• Ore para que Deus inicie mais movimentos de hindus que vêm a conhecer a Jesus em todas 

as formas de comunidades hindus. 

            “Não há nada que a oração intercessora não possa fazer. Crente, você tem uma 
ferramenta poderosa em suas mãos - use-a bem, use-a contentemente, use-a agora com fé, 
e você certamente prevalecerá” – Charles Spurgeon 

 

https://joshuaproject.net/religions/5


 

 

 
Aja: 

 

• Visite www.pray15days.org para mais informação e para obter uma cópia do guia de oração de 

2019. 

• Reveja todas as línguas nas quais este guia de oração será publicado. Por favor, encoraje seu 

circulo de influência a orar. 

 

• Mizo  

• Nepali  

• Hindi  

• Khasi  

• Paite  

• Tangkhul  

• Inglês 

• Espanhol 

• Português 

• Alemão 

• Holandês 

• Russo 

• Ucraniano  

• Garo  

• Coreano 

• Ore regularmente. Coloque o alarme para despertar às 9:38 da tarde ou manhã todos os dias 

para lembrar você da ordem de Jesus em Mateus 9:38: orar para que Ele envie mais 

trabalhadores que possam ir e compartilhar as boas novas entre os povos hindus em todos os 

lugares. 

• Receba treinamento de como alcançar os Hindus através do ministério de Missões de Fronteira 

de JOCUM: www.ywamfm.org. 

http://www.pray15days.org/
http://www.ywamfm.org/


 

 

• Consulte o site do Projeto JOSHUA, que é dedicado aos povos do Sul da Ásia, por motivos de 

oração: http://www.southasiapeoples.org 

• Coordene um tempo de intercessão em sua localidade, ou com o seu ministério, utilizando o 

vídeo informativo https://www.prayercast.com/hinduism.html para introduzir o tópico. 

• Leia a edição especial Missões de Fronteira de 2019 sobre a Índia e o desafio único que ele 

apresenta: http://www.missionfrontiers.org/issue/archive/india-the-greatest-challenge-to-

world-evangelization 

• Visite e interaja com as paginas do Instagram & Twitter para o Ore 15 dias: 

https://www.instagram.com/pray15days/ e https://twitter.com/@pray15days/ 

• Leia e Aprenda 

o Discipulado entre os hindus, por Timothy Shultz 

o Sundar Singh: Pegadas sobre as Montanhas, por Janet & Geoff Benge (Ywam Publishing) 

o Pegadas da Fé: Histórias de JOCUM no Sul da Asia, por Sonja. Svoboda; 

o Formação de Discípulos que contagia, por David Watson 

 

 

 
  

• Se você tem interesse em oração e comunicação, você pode ser parte da The Invitation,. 
contate-nos em prayer@ywam.org. Nós precisamos de um administrador/coordenador; 
fotógrafos/filmmakers; e pesquisadores. 

• Compartilhe no facebook.com/youthwithamission, faça o post de uma foto e comente sobre o 
que você orou. 

• No twitter.com, procure #praywithywam e faça um tweet sobre seu tempo de oração/poste 

http://www.southasiapeoples.org/
https://www.prayercast.com/hinduism.html
http://www.missionfrontiers.org/issue/archive/india-the-greatest-challenge-to-world-evangelization
http://www.missionfrontiers.org/issue/archive/india-the-greatest-challenge-to-world-evangelization
https://www.instagram.com/pray15days/
https://twitter.com/@pray15days/
mailto:prayer@ywam.org
http://facebook.com/youthwithamission
http://twitter.com/


 

 

uma foto. Você também pode postar uma foto no Instagram e usar a mesma hashtag 
#praywithywam. 

• Envie um email para prayer@ywam.org nos informando como foi sua oração e o que Deus 
revelou para você. 

 

 
 

A Jocum Ozarks orou pela Europa Central em Julho 
Foto: JOCUM Ozarks 

Como nós oramos 

Agosto 2019 -  UofN 

• Nós ouvimos de muitas pessoas sobre as palavras que eles receberam de Deus 
durante o seu tempo de oração: o Jubileu; simplicidade; um sentimento de retornar à 
verdade fundamental; confiar; comunhão; e, isto é ministério de dedicação 

Julho 2019 - Europa Central 

• JOCUM Ozarks em Arkansas: “Nós distribuímos o mapa da Europa Central que estava 
incluso com a descrição das necessidades de oração e então cada um assumiu a 
identidade de uma nação da região. Um se tornou Croata, outro Macedônio e mais 
alguém Romeno, etc. Foram dados cerca de 15 minutos para se pesquisar sobre cada 
nação e então cada um compartilhou em primeira pessoa. Falamos um pouco sobre a 
nação, pontos fortes, desafios as crenças que a maioria das pessoas em “nossa" 
nação compartilhava, etc. Alguns falaram sobre o povo maluco que havia em sua 
vizinhança, chamados de Jovens com uma Missão e o que parece que eles estavam 
fazendo. Depois que cada um compartilhou sobre sua identidade como Croata etc., 
nós oramos por aquela nação e o seu povo. Assumir a identidade das pessoas dessas 
nações tornou eles reais para nós. No final, havia uma competição amigável sobre 
qual era a nação mais trabalhadora, Hungria ou Polônia” (foto acima) 

 

mailto:prayer@ywam.org


 

 

Tópicos Futuros: 
 

Outubro 10: Crianças em Risco 
Novembro 14: Toquio 
Dezembro 12: Israel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não perca a The Invitation: 
 

● Assine para receber atualizações. Vá ao site ywam.org, ache o link “Mantenha-se Conectado” na 

pagina inicial, coloque o seu endereço de email e clique em “Assinar" 

● Faça o download das atualizações do movimento de oração em uma língua específica. Vá para 

ywam.org/theinvitation. (Atualmente disponível em Espanhol, Português, Coreano, Indonésio ou 

solicite outras línguas.) 

● Faça parte das conversas sobre como Deus está nos guiando através desse tempo de oração. 

Comente na página do Facebook na segunda quinta-feira em facebook.com/youthwithamission ou 

no Twitter @ywam, hashtag #praywithywam. Você também pode postar uma foto no Instagram 

e utilizar a mesma hashtag, #praywithywam. 

15 DIAS DE ORAÇÃO 
Pelo mundo muçulmano 

http://ywam.org/
http://ywam.org/theinvitation
http://facebook.com/youthwithamission


 

 

● Agora você pode ouvir “The Invitation” em um podcast. Para se inscrever ou ouvir episódios 

antigos vá para ywampodcast.net/prayer 

● Por favor, se você sentir que Deus está lhe dando um uma palavra ou direção para o tempo de 

oração de JOCUM, entre em contato: prayer@ywam.org 

 

http://ywampodcast.net/prayer

