


    [ 64 ] brasil e os indígenas

Os indígenas constituem um dos segui-
mento menos evangelizados do Brasil. 
Pelo menos 117 etnias não têm presença 
missionária e nem conhecimento do 
Evangelho. Dessas, 74 são abertas ao 
cristianismo, mas não há quem pregue 
ao povo. Ore para que o Senhor levante 
missionários para as tribos brasileiras 
e pense sobre dispor-se para ser um 
deles. Ore pelos trabalhos de tradução 
da bíblia para as línguas indígenas, 
tanto as escritas como as orais. Ore con-
tra o infanticídio cometido em algumas 
tribos; também para que os índios ten-
ham seus direitos preservados e sejam 
salvos em Jesus.

      [ 65 ] brasil e os 
               ribeirinhos

Os povos ribeirinhos – que vivem às 
margens dos rios - são o segundo seg-
mento menos evangelizado do Brasil. 
Somente na Amazônia existem mais de 
37 mil comunidades, sendo que em 10 
mil dessas não há presença de igrejas 
evangélicas. Vamos orar para que mais 
cristãos se levantem para pregar as 
Boas Novas ao povo ribeirinho e para 
que deles mesmos surjam muitos mis-
sionários! Vamos nos dispor a conhecer, 
orar e sermos enviados até eles com 
o Evangelho. Ore também para que 
tenham acesso a tratamentos de saúde, 
educação, saneamento básico, boa 
alimentação e o que mais necessitarem. 
Vamos clamar por este povo!

    [ 66 ]brasil e os ciganos

Estima-se que existam cerca de 1,2 
milhão de ciganos em todo o Brasil. 
Eles estão em 291 municípios, divididos 
entre 21 estados brasileiros, e somente 
1% se declara cristão. Entre os ciganos 
há um grande índice de analfabetismo, 
principalmente entre as mulheres. Ore 
contra o preconceito que esse povo so-
fre. O povo cigano é muito místico e sua 
cultura é fechada. Vamos orar para que 
mais pessoas sejam levantadas para 
trabalhar com eles e que a Bíblia seja 
traduzida em seus dialetos. Muitos de 
nós temos ciganos em nossas cidades. 
Vamos nos dispor a criar relaciona-
mento e pregar Jesus a eles. Vamos orar 
pela 
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      [ 67 ] brasil os 
               sertanejos 
 
 
O povo sertanejo vive espalhado em 
pequenos assentamentos no nordeste 
brasileiro. Há um grande índice de anal-
fabetismo, desnutrição e pobreza entre 
eles. Muitos ainda estão à mercê de 
grandes latifundiários, proprietários de 
terras e da água. Superstições e sincre-
tismos são comuns entre eles. Estima-
se que existam 6 mil assentamentos 
sem a presença de igrejas cristãs. 195 
municípios nordestinos têm um índice 
de 0,8 a 5% de evangélicos na popula-
ção. Ore para que esse povo seja liberto 
da exploração, tenha acesso à educação, 
saúde e água. Ore para que o Evangelho 
chegue à eles e leve transformação por 
dentro e por fora.

    [ 68 ] Mundo e a Carência
             de bíblias

De 7 mil línguas conhecidas no mundo, 
cerca de 4 mil ainda não têm uma 
tradução da Bíblia. 1778 não apresentam 
nenhuma linha do Evangelho traduzido. 
Mais de um bilhão de pessoas ainda 
não têm acesso à Bíblia em sua língua 
materna. Imagine se não pudéssemos 
ler sobre o amor de Deus em nosso 
idioma! Muitos irmãos deram suas vidas 
e seu sangue para que a Palavra do Sen-
hor chegasse até nós, em nossa própria 
língua. Ore para que o Pai levante mais 
valentes, linguistas que se dediquem 
a traduzir a Bíblia para outros idiomas. 
Ore para que a mensagem da Cruz 
chegue aos corações do mundo, nas 
línguas que esses corações falam.

     [ 70 ] brasil e os 
              cadeirantes

Segundo o IBGE, existem 24,5 milhões 
de brasileiros com algum tipo de 
deficiência física, e muitos deles são ca-
deirantes. Apenas 4,7% das cidades tem 
rampas de acesso para esse público, 
e 36% deles se sentem descriminados 
em seu trabalho. Vamos orar para que 
o país, Estados e municípios trabalhem 
para melhorar as condições de vida 
dessa população, atendendo a normas 
de acessibilidade e segurança nas calça-
das, instituições públicas e privadas, 
transporte público, escolas, espaços de 
lazer, etc. Ore contra o preconceito e a 
favor da inclusão, e para que todos ten-
ham atendimento médico de qualidade.

    [ 69 ] paraolímpiadas

Segundo dados do IBGE de 2015, 6,2% 
da população brasileira apresenta 
algum tipo de desabilidade: visual, 
auditiva, física ou intelectual. Em 
Setembro acontecerão as Paralimpía-
das no Brasil, um evento que pode 
inspirar muitos a superarem seus lim-
ites. Alguns atletas que participarão 
dos jogos são cristãos. Vamos orar por 
eles, para que seus testemunhos de 
superação e salvação alcancem muitas 
vidas. Que eles possam testemunhar 
ao mundo sobre o amor de Jesus e in-
fluenciem os que estiverem ao redor! 
Ore também para que o preconceito 
seja quebrado e o Brasil se dedique 
em questões de acessibilidade e 
inclusão.




