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Uma Nota dos Editores:

Bem-vindo a edição 2020 do guia
de oração dos 15 Dias de Oração
pelo Mundo Hindu!
Bem-vindo a edição 2020 do guia de oração
dos 15 Dias de Oração pelo Mundo Hindu!

Esse ano, mais que os outros em nosso
passado recente, foi conectado por uma
experiência compartilhada. Covid-19 tem
impactado pessoas em todo mundo, de todas
as esferas da vida. Uma maneira que afetou
nossa equipe e os colaboradores foi nos
forçando a desacelerar em nossa preparação
do guia de oração.
A experiência humana compartilhada de uma
pandemia global nos lembra da necessidade
que todos temos de conexão e esperança.
Conforme você usar esse guia, nós queremos
que você se sinta conectado às pessoas hindus
e aos trabalhadores que servem entre eles. Nós
também desejamos que você cresça na
esperança que os hindus venham à fé em Cristo
e vejam transformação em suas comunidades.
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Esse ano, nós focamos muito da nossa
oração sobre as mulheres no Hinduísmo. Em
todas as nações e religiões mulheres tem
sido negligenciadas ou tratadas como menos
valiosas que homens. Isso não está de
acordo com o projeto de Deus para Sua
amada criação. Nestas páginas, nós
esperamos reconhecer e destacar as
necessidades das mulheres que vivem em
comunidades hindus, orar por elas para que
sejam abençoadas, e procurar entender o
papel delas no Reino através dos olhos de
Deus.
Obrigado por tornar-se nosso parceiro na
intercessão por mulheres hindus em todo
mundo.
Os Editores
15 dias de Oração
Internacional

“Há partes do nosso
chamado, obras do
Espírito Santo, e
derrotas da escuridão
que não virão de outra
maneira do que através
de furiosa, fervorosa,
cheia de fé, incessante
oração.”
– BETH MOORE

SOBRE O HINDUISMO:

O Hinduísmo é uma religião?
O Hinduísmo é muito complexo para ser
descrito como uma simples religião, e nós não
tentaremos fornecer uma compreensão
abrangente dele neste guia. No Hinduísmo,
não existe uma ortodoxia central, credo ou
conjunto de crenças que possam ser usados
para determinar quem é hindu. A palavra
“Hinduísmo” na verdade descreve um grupo
diverso de muitas religiões, tradições, ou
sistema de crenças. Cada uma dessas seitas
pode ter seu próprio conjunto separado de
credos, crenças, etc. Pode ser melhor falar de
muitos Hinduísmos do que um Hinduísmo.
Entretanto, é útil reconhecer que a palavra
“Hinduísmo” é amplamente usada hoje, até
pelos próprios hindus, tanto que achamos seu
uso quase inevitável.
Quem é hindu?
Cerca de 15 por cento do mundo se
identifica como hindu. Ser hindu se
baseia principalmente em nascer em
uma família hindu, não em qualquer
conjunto de crenças, adoração a algum
deus específico, ou ato de conversão.
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Quais são as origens do Hinduísmo?
Muitos santos, gurus, autores e personalidades
famosas contribuíram para o desenvolvimento do
Hinduísmo. Entretanto, os hindus não dão crédito
exclusivo para uma pessoa ou evento fundador
pelo início do Hinduísmo. Enquanto a maioria dos
hindus concordam que certos textos sagrados
hindus são valiosos, nenhuma escritura sagrada é
considerada plena e igualmente autorizada por
todos os hindus. Tradições hindus complexas e
diversas existem no sul da Ásia desde antes da
história registrada. Além disso, a percepção de si
mesma da comunidade hindu tem mudado e
evoluído ao longo dos séculos e continua a se
desenvolver.

Sobre os 15 Dias de Oração pelo Mundo Hindu

Como começou
os 15 Dias?
No final de 1990 e 2000 várias edições de
um guia de oração mais longo por povos
hindus ajudaram cristãos a entender e
orar por comunidades hindus ao redor
do mundo. Em 2016, uma rede de
cristãos que trabalhava para compartilhar
o amor de Cristo com pessoas hindus foi
inspirada a trabalhar para avivar aquele
movimento de oração desenvolvendo
esse guia de oração para chamar à união
o Corpo de Cristo global em oração pelos
povos hindus.
Essa edição de 2020 é uma expressão do
amor que os seguidores de Cristo tem
pelos povos hindus; amor que incluí um
desejo que eles prosperem e descubram
salvação eterna em Jesus.

Quem escreve os artigos e produz o guia?
Conteúdo para o guia de oração é
fornecido por um grupo diverso de
seguidores de Cristo espalhados por todo o
mundo, dos quais muitos vivem, trabalham,
e amam pessoas hindus.

Como vocês decidem pelo que orar?
Nós aceitamos submissões de todo o
mundo, geralmente seguindo um tema
cada ano. Se você está interessado em
mobilizar oração por uma necessidade em
particular no mundo hindu, por favor nos
contate usando o formulário de contato
em nosso website: www.pray15days.org ou
envie um e-mail para info@pray15days.org.

“Depois que Jesus disse isso, ele
olhou para o céu e orou:
“Pai, a hora chegou. Glorifique
seu Filho, para que seu Filho
possa glorificar você. Pois você
deu a ele autoridade sobre
todas as pessoas para que ele
pudesse dar vida eterna para
todos aqueles que você deu a
ele. Agora isso é vida eterna:
Que eles conheçam você, o
único Deus verdadeiro, e Jesus
Cristo, aquele que você enviou.

info@pray15days.org

João 17:1-3
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INTRODUÇÃO

Orando pelos hindus

“A colheita é abundante, mas os
trabalhadores são poucos; por isso,
ore sinceramente ao Senhor da
Colheita para enviar trabalhadores
para sua colheita.” (Mateus 9:37-38)

Hindus são o segundo maior grupo religioso
não alcançado no mundo, com apenas
cerca de 2 porcento de ministros
transculturais focados em compartilhar o
evangelho com eles. Isso significa que a
maioria dos hindus ainda vivem sem
qualquer acesso significativo ao evangelho
de Jesus Cristo
Em Lucas 4:17-19, Jesus declara, “O Espírito
do Senhor está sobre mim, pois ele me
ungiu para proclamar boas novas aos
pobres. Ele me enviou para proclamar
liberdade aos prisioneiros e recuperação de
vista aos cegos, libertar os oprimidos,
proclamar o ano do favor do Senhor.”
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Nesse guia de oração, nós encorajamos
você a orar por todas as necessidades das
pessoas hindus que se encontram entre
alguns dos mais pobres no mundo e
necessitam de liberdade, favor e boas
novas. Ore por eles para serem
abençoados, para serem curados e para
terem a oportunidade de ouvir o evangelho
de Jesus Cristo. Nós oramos para que você
seja inspirado pelas escrituras fornecidas e
permita que o Espírito Santo dirija suas
orações e seu coração em direção ao povo
hindu que Deus ama.

Dia 1 - 8 de novembro

Mulheres no Hinduísmo

Como Nós Podemos Orar?
Alka foi assaltada em plena luz do dia, na
estada perto de sua casa enquanto levava
seus filhos para a escola. O agressor se
aproximou em uma motocicleta, olhou-a
diretamente nos olhos, e arrancou algumas
joias de ouro do seu corpo. O ladrão a
deixou cheia de medo.
Para muitas mulheres, andar nas ruas da
Índia é uma perigosa e assustadora
necessidade. A visão hindu das mulheres é
complicada. Hindus adoram muitas deusas,
com particular respeito pela Deusa Mãe.
Mulheres hindus são geralmente as
cuidadoras principais dos ídolos da família,
e elas permanecem no centro da maioria
das práticas religiosas domésticas. O
ensino hindu orienta os homens a cuidar e
proteger as mulheres em suas casas.
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Enquanto mulheres em regiões dominadas
pelos hindus tenham, às vezes na história,
desfrutado de alguma liberdade social e
influência, este é geralmente um privilégio
reservado para mulheres de casta superior
ou ricas. Para a maior parte, o valor das
mulheres é dependente de seu
relacionamento com os homens, como
esposa, mãe, ou filha.
Hoje, as mulheres hindus na Índia estão se
organizando mais para exigir igualdade
perante a lei e liberdade de assédio. Mas
ainda há muito que precisa ser mudado para
elas serem capazes de andar na rua sem
medo. Alka tem frequentado um Satsang, ou
reunião espiritual, organizado por seguidores
locais de Cristo. Ela pediu oração no Satsang
depois do seu ataque e sentiu alívio do medo.

Ore por mulheres hindus que
buscam justiça e proteção em
suas nações, que elas tenham
suporte das autoridades, como
descrito em Lucas 18:1-8.
Ore por homens hindus, que
tratem as mulheres com respeito e
cuidado, e pelos homens cristãos
para serem exemplos disso em
suas comunidades. (Tito 2:6-8)
Ore por mulheres hindus que
buscam conforto espiritual, que
elas encontrem paz que excede
conhecimento através da fé em
Cristo. (João 14:27)

Dia 2 - 9 de novembro

Encontros Sobrenaturais
Se você perguntar a um crente de origem hindu como ele veio para a fé em Jesus,
geralmente ele contará que Jesus foi o único capaz de curá-lo das doenças ou o
libertou de tormento espiritual. Uma exibição miraculosa do poder de Jesus pode
ser notável para cristãos ocidentais, mas é bastante normal para cristãos do
subcontinente indiano.
Em uma humilde aldeia agrícola, há uma jovem mulher que lidera a classe da escola
dominical para crianças em sua comunidade. Não muito tempo atrás, a vida dela era
muito diferente. Ela estava profundamente envolvida com bruxaria. A pele dela havia
ficado preta e os olhos vermelhos. Ela era atormentada por demônios. Sua família a
levou a vários curandeiros, mas isso somente piorou a condição dela. Ninguém –
nem os deus nos templos nem os médicos – puderam a ajudar.
Finalmente, um crente em sua aldeia convidou a família desta mulher para vir à
sua comunidade para orar. Ela foi liberta dos demônios através da oração em
nome de Jesus, e totalmente curada. Sua família inteira colocou a fé em Jesus
naquele dia.
Histórias de cura sobrenatural são comuns entre povos hindus. Eles são
profundamente espirituais e Jesus os encontra de uma maneira espiritual.
Eles são como o homem curado em Atos 3 de quem Pedro disse, “Pela fé no
nome de Jesus, esse homem que vocês veem e conhecem foi fortalecido. É o
nome de Jesus e a fé que vem através Dele que o curou completamente, como
todos vocês podem ver.” (Atos 3:16)
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Como Nós Podemos Orar?

•Ore pelos crentes
indianos, para que
cresçam no
conhecimento de
Deus, que eles possam
ser maduros e fortes
na fé deles. (Efésios
1:17-21)
• Ore para que o povo
hindu reconheça
Jesus como o único,
verdadeiro Deus e
não apenas outro
guru ou professor
poderoso. (1 Timóteo
2:3-5)
• Ore por liberdade e
libertação das
fortalezas espirituais
onde idolatria, magia
negra, e sacrifício de
sangue são
praticados. (Efésios
6:10-12)

Dia 3 - 10 de novembro

Músicos Clássicos Indianos
Música clássica indiana é profundamente
conectada aos textos sagrados e às
práticas do hinduísmo. A intenção é ser
muito emotivo, como se fosse um reflexo
da voz dos deuses, inspirando adoradores
a um maior crescimento espiritual.
Asha é uma musicista clássica que se
mudou para a cidade com seu marido,
Anand, esperando encontrar um
emprego tocando ou ensinando música.
Seu casamento foi difícil, com frequentes
brigas e separações. Asha encontrou
apoio

de um casal de amigos cristãos que a
encorajaram, a apoiaram e oraram com ela
quando as coisas ficaram realmente
difíceis. Através da amizade deles, Asha
veio a entender o amor de Cristo, e
encontrou conforto e paz por acreditar
Nele. Asha continua orando pelo marido
dela, mas a música dela tem mudado.
Onde ela costumava cantar canções que
contavam as histórias dos antigos deuses
hindus, agora ela canta canções que
louvam Jesus e contam Sua história,
adaptando canções cristãs ao estilo
clássico indiano.

Como podemos orar?
•Na tradição hindu, os primeiros
músicos eram divinos e, portanto,
usar seus instrumentos para
adoração é uma prática
profundamente espiritual. Ore
para que os músicos de hoje
encontrem Cristo enquanto
tocam, e cantem uma nova canção.
Seja inspirado por Salmos 96:1-3.
• Ore para que os cristãos da Índia
usem a música para refletir a voz de
Cristo, encorajando outros crentes à
um maior crescimento espiritual e
para atrair hindus que buscam uma
nova canção para cantar. (Salmos 33)
•Apocalipse 5:9 profetiza que uma
nova canção será cantada ao trono
de Deus por pessoas de toda tribo,
língua e nação. Ore por aqueles de
tribos hindus para se juntarem a
este futuro coral.
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Dia 4 - 11 de novembro

Chhaupadi e os Mitos sobre Menstruação
Como Nós Podemos Orar?
É uma noite fria nas montanhas. Uma pequena
“cabana” escura se situa nos limites da aldeia.
Você esteve aqui antes. Você conhece as
histórias de mulheres morrendo de picadas de
cobras ou ataques por homens violentos. Você
sentiu a vergonha de ser “impura” e o
desconforto de deitar no chão duro. Você já
esteve aqui antes, forçada a dormir no escuro
e em um lugar frio todos os meses desde de
que você começou a menstruar.
Desesperada por calor e dominada pelo medo
por causa do bem-estar dos seus dois filhos
pequenos, você decide ascender um pequeno
fogo. A cabana não tem ventilação, apenas uma
pequena porta que você tem que rastejar para
entrar. Você e seus filhos caem no sono com o
cheiro de fumaça, para nunca mais acordar...
Esse relato de um evento real descreve a prática
hindu nepalesa do Chhaupadi. Essa prática
particular é vista principalmente nas áreas
remotas do Nepal.
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Entretanto, crenças negativas sobre
menstruação tem sido uma influência por
todo mundo hindu, impactando o senso de
valor de mulheres hindus, a habilidade delas
de adorar, e sua saúde.
Durante a menstruação, mulheres são
frequentemente consideradas impuras. Elas
devem dormir separadas de seus maridos.
Acreditando que as coisas que elas tocam
estragarão, elas podem ser proibidas de
entrar na cozinha ou ir próximo a plantações
e gado. Elas são frequentemente impedidas
de ir à escola ou ao templo e não são nem
mesmo permitidas orar aos deuses por causa
da contaminação. Essa atitude impede que a
educação adequada sobre saúde menstrual e
produtos de higiene muitas vezes não estejam
disponíveis ou sejam muito caros para usar,
colocando vidas em riscos por infecção.

• 80% das mulheres nessas áreas
remotas não tem acesso a
absorventes. Muitas morrerão de
infecções preveníeis relacionadas à
falta de higiene menstrual. Ore por
educação continuada sobre saúde
menstrual e higiene, assim como maior
acesso a absorventes.
• Por favor, ore para que as mulheres
em todo o mundo hindu tenham a
oportunidade de ouvir a mensagem
do evangelho e venham a fé
salvadora; encontrando vida,
esperança e valor Nele.
•Por favor, ore para que o valor que
Jesus coloca nas mulheres, como
mostrado em Mateus 9:20-22, supere
a vergonha cultural. Ore pelo sucesso
das políticas e programas que trarão
mudança na vida dessas mulheres.

Dia 5 – 12 de novembro

Recurso Diwali: Dhanteras

Nos próximos cinco dias, nós vamos focar nossas orações no festival hindu de cinco
dias, Diwali. A palavra Diwali é uma abreviação da palavra Deepavali, que significa
“uma fileira de lâmpadas”. Durante o Diwali, os hindus celebram o triunfo da luz
sobre as trevas e do bem sobre o mal. Diwali se destaca entre os quase constantes
festivais e rituais que compõe um hinduísmo vivo e é facilmente a celebração hindu
mais reconhecida do ano.
Há muitas variações da celebração Diwali, mas as mulheres hindus geralmente
organizam uma limpeza completa de suas casas antes de começar. A maioria
marcará 12 de novembro como o início do festival, um dia conhecido com
Dhanteras: Dhan significa riqueza, e Teras significa 13, já que este festival ocorre no
13º dia de um calendário hindu comum.
Em Dhanteras, as mulheres hindus sairão com seus amigos e familiares,
especificamente para comprar coisas feitas de diferentes metais, incluindo ouro e
prata, utensílios de cozinha, automóveis, e outros bens preciosos. Elas acreditam
que fazendo isso trarão bençãos, riqueza e segurança para o ano a frente. Algumas
famílias também realizarão cerimônias especiais na esperança de manter a morte
longe dos seus amados no ano seguinte.
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HOW CAN WE PRAY?

Ore pelos hindus
começando a celebrar o
Diwali, que eles
descubram a Luz do
Mundo. (João 8:12)

Os rituais do Diwali que
se concentram em
garantir riqueza
apresentam a
necessidade de
“acumular tesouros no
céu” como descrito em
Mateus 6:19-21. Ore por
essa revelação entre as
mulheres hindus.
Ore para que os crentes
nas comunidades
hindus sejam
testemunhas visíveis de
Cristo durante o Diwali.
(Marcos 4:21-22)

Dia 6: 13 de novembro

Recurso Diwali: Naraka Chaturdashi
Como na maioria dos festivais, escolas
fecharão antes, durante e depois do
Diwali. Trabalhadores migrantes
retornarão para casa, famiílias se
reunirão, mães cozinharão banquetes
para seus filhos e seus netos.
Hoje, muitos hindus do sul da Índia
celebrarão o Naraka Chaturdashi, também
chamado Choti Diwali (literalmente, “Pequeno
Diwali”). Essa é uma comemoração de
quando o deus Krishna derrotou o demônio
Narakasura que havia tomado o controle de
todos os reinos na terra. As mulheres
geralmente são as primeiras a se levantar
pela manhã, para preparar comida e realizar
o ritual de adoração (puja) em nome de sua
família.
Após refeições abundantes, as
famílias ascendarão lâmpadas
chamadas diyas e fogos de
artifício.
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Mulheres hindus frequentemente se
ocupam sentando juntas no chão de suas
casas criando rangoli, que são padrões
complexos feitos com arroz moído colorido
que parece areia. Alguns desenhos são
passados de geração em geração. Esses
desenhos são pensados para trazer sorte,
e são especialmente colocados para
saudar os muitos visitantes que irão de
casa em casa durante as celebrações
Diwali.

Como podemos orar

Mateus 4:1-7 conta a história de
quando Jesus mostra autoridade
sobre o diabo e sua oferta dos
reinos do mundo. Ore pelos
hindus celebrando o Naraka
Chaturdashi, que eles aprendam
sobre Aquele que veio para
trazer luz às trevas.
Ore pelas mulheres hindus, que
acordam cedo com as
preparações do festival, para que,
ao buscarem Deus e Suas
bençãos nessas manhãs
incomuns, encontrem o Deus vivo
e Seu grande amor por elas.
A reunião com a família nos
feriados é um tempo para que
aqueles que ouviram as boas
novas de Jesus compartilhem
com outras pessoas. Ore para
que aqueles que voltam para
suas casas com o conhecimento
do evangelho o compartilhem
com ousadia. (1 Pedro 3:15)

Dia 7: 14 de novembro

Recurso Diwali: O Festival das Luzes

Como Nós Podemos Orar?

- Mulheres hindus
Uma típica manhã Diwali tem crianças
correndo para fora de casa empinando
pipas, música alta de DJ´s de esquina, filas
de devotos em frente a templos cujos sinos
tocam quase infinitamente e cheiro de
comidas especiais. Haverá incontáveis
visitantes para saudar, presentes para
serem dados e muita comida para cozinhar.
As mulheres vestirão seus melhores saris e
joias para o puja (adoração/culto) noturno.
Crianças sortudas soltarão fogos de artifício
dia e noite, sob a repreensão das avós e
mães.
O terceiro dia do Diwali é o dia mais
importante do festival. Hindus em todo o
mundo celebrarão alegremente a vitória do
bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. Ao
pôr do sol, novos e sofisticados fios de luzes
serão acesos junto com a iluminação
tradicional de muitas pequenas lâmpadas
de óleo feitas de argila (chamadas diyas) ao
redor da casa.
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Alguns fazem um caminho de
luzes convidando Lakshmi, a
deusa da riqueza, para entrar e
abençoar seu lar. Outros
ascendem as lâmpadas
relembrando quando o povo de
Ayodhya iluminou sua cidade
com pequenas lâmpadas para
dar boas-vindas ao retorno do
rei Ram que resgatou sua
esposa, Sita, e derrotou o rei
demônio Ravan.
Sita é considerada um modelo para as mulheres hindus. Ela é
conhecida por sua integridade, auto sacrifício, coragem e pureza.
Em algumas versões da história dela, ela é convidada a passar por
uma prova de fogo, através da qual ela prova sua pureza antes de
ser aceita de volta pelo rei Ram depois que ele a resgata.

costumam ser as que
mantêm a adoração e
rituais na família. Ore
para que elas sejam parte
do sacerdócio real dos
seguidores de Cristo. (1
Pedro 2:9)
- Ore para que hoje,
povos hindus tenham a
revelação de Jesus, a Luz
do mundo e Salvador de
toda humanidade. (João
8:12)

- Ore para que a verdade
do grande amor de Cristo
pelo povo hindu seja
levantada, como um
candelabro, para que
todos os hindus a
encontrem. (Mateus 5:15)

Dia 8: 15 de novembro

Recurso Diwali: Deus
como Libertador Govardhan Puja
No quarto dia do Diwali, devotos hindus do
deus Krishna relembrarão como Krishna
sustentou o Monte Govardhan por oito dias,
para proteger a cidade sagrada de Vrindavan de
chuvas mortais enviadas pelo deus Indra. Uma
imagem da montanha será criada com esterco
de vaca. Mulheres cozinharão cinquenta e seis
alimentos vegetarianos diferentes (conhecidos
como chappan bhog), que são preparados e
oferecidos ao senhor Krishna à noite. Essa
celebração reconhece Krishna como libertador.
Muitas mulheres hindus sentirão que precisam
de libertação. Na cultura hindu tradicional, a
mulher irá morar com a família de seu marido
após o casamento. Não é incomum ter uma
mãe e um pai, com todos seus filhos e noras
vivendo sob o mesmo teto. Esse sistema de
família conjunta é tão comum nas famílias
hindus na Índia que tem sua própria designação
de código tributário: Uma Família Indivisa.
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Famílias conjuntas são altamente valorizadas
na sociedade hindu. Embora esse arranjo
possa ser um belo exemplo do desígnio de
Deus para indivíduos e famílias, também
pode ser difícil para mulheres cujo lugar na
hierarquia dentro de sua nova família é
muitas vezes determinado pela idade do
irmão com quem se casaram. O valor do
dote de uma noiva também afeta sua
posição na família. Oficialmente ilegal na
Índia desde 1961, pelo menos, mas ainda
amplamente praticado, o dote é o sistema
em que a família da noiva dá um presente
para a família do noivo como condição para
o casamento. Essa expectativa pode colocar
um grande fardo financeiro sobre a família
da noiva e contribui fortemente para a
preferência por filhos do sexo masculino.

Como Nós Podemos
Orar?
Ore pelas mulheres hindus
que precisam de um
libertador, para
encontrarem Jesus, que
prometeu água viva para a
mulher no poço em João
4:4-6.
Ore pelos homens hindus,
igualmente em
necessidade de um
libertador, para guiarem
suas famílias ao Libertador
descrito por Davi em
Salmos 40.
Ore para que as mulheres
sejam igualmente
valorizadas na sociedade
hindu, criada por Deus e
amada por Ele. Gálatas
3:27-29.

Dia 9: 16 de novembro

Diwali Feature: Brothers
& Sisters and Bhai Dooj
O último dia do festival de cinco dias
Diwali é chamado Bhai Dooj. “Bhai”
significa irmão e “Dooj” se refere ao
segundo dia depois da lua nova, quando
é celebrado.
A maioria dos festivais e cerimônias hindus
enfatizam a importância da família e o Bhai
Dooj foca especialmente no
relacionamento entre irmão e irmã. Esta
tradição se origina de várias histórias que
retratam o amor e o apoio dado aos
deuses hindus por suas irmãs.

Em Bhai Dooj, mulheres hindus orarão por
uma longa e feliz vida para seus irmãos.
Frequentemente demonstrarão seu amor
um pelo outro com uma refeição e
presentes. Irmãos podem ser enviados para
trazer suas irmãs para casa se elas moram
em outro lugar.
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Como Nós Podemos
Orar?

Às vezes, casais recém casados são ambos
convidados ao lar da família da esposa
para uma celebração. Irmãs orarão por

Orar pelos irmãos de hindus que
conhecem Cristo, essa pode ser uma
chance para que eles compartilhem o

uma vida longa para seus irmãos e por
proteção no ano que está chegando. Em

amor de Cristo e para orar em Seu
nome por salvação e proteção de seus
irmãos e irmãs.

retorno, irmãos costumam dar presentes
às irmãs.
Geralmente, se uma mulher hindu entra
em conflito com seus sogros, após a morte
de seus pais o irmão dela se tornará seu
único advogado e permanecerá essencial
para prover uma sensação de segurança
no caso dela precisar de ajuda.

Ore por famílias hindus, que elas se
voltem a Cristo como uma única
família completa, o que fortalece a fé
de cada membro e fornece um forte
testemunho do coração de Deus
para a família. (Hebreus 2:10-12)
Ore pelas mulheres hindus, que elas
vejam e reconheçam o amor que
Cristo demonstrou como um irmão à
muitas irmãs na vida dele e sejam
atraídas para a única fonte de
segurança e amor eternos que
existe. (1 Tessalonicenses 1:4-5)

Dia 10 – 17 de novembro

Em dívida com os deuses

Como Nós Podemos
Orar?
• A Escritura diz muito
sobre a liberdade que há
em Cristo. Ore pelos
hindus que estão retidos
no medo pela crença de
que precisam obter
ajuda ou proteção dos
deuses deles. (Gálatas
5:1)

Sobre a cama de hospital de sua pequena filha, Jaya chorou.

Como muitos na tradição hindu, o entendimento de

Ela não sabia como ou por que sua única filha havia ficado
tão doente, tão repentinamente. Seriam suficientes os
esforços do médico para salvar sua filha? Embora Jaya
normalmente não pensasse muito sobre questões
religiosas, ela agora se voltou em desespero para os deuses
de sua família. Ela implorou: “Se você curar minha filha, se
você salvar a vida dela, eu visitarei seu templo 70 vezes por
70 pujas (cerimônias especiais de oração).”

Jaya dos deuses dela é que você não consegue algo
deles de graça. Frequentemente hindus farão
grandes promessas aos deuses deles em troca de
favores ou proteção, apenas para descobrir que é
incrivelmente difícil ou impossível para eles
cumprirem seus compromissos. Quando eles
experimentam a liberdade que vem de seguir Jesus,
experencia-se uma revelação emocionante.

A filha de Jaya se recuperou rapidamente. Alguns anos
depois, Jaya lembrou-se do seu voto no hospital e percebeu
que ainda não estava perto de o cumprir. O medo invadiu o
coração de Jaya. Talvez os deuses punissem ela e a filha dela!
Jaya rapidamente telefonou a um sacerdote para
providenciar um puja no próximo fim de semana.
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• Ore por mais curas e
milagres que farão que
Jesus se torne famoso,
entre as comunidades
hindus, como o Deus que
cura.
• Ore para que Romanos
8:1-2 se torne um
testemunho real para
muitos hindus.

Dia 11: 18 de novembro

Cerimônias de Nomeação Hindu
Um recém-nascido nepalês recebe uma
gota de mel para que seu primeiro gosto
seja da doçura da vida. Nas tradições hindus
nepalesas, pais frequentemente pedirão a
um sacerdote que realize um nauran, uma
cerimônia no 11º dia após o nascimento
para anunciar o nome da criança. Os pais
convidarão suas famílias, suas comunidades
e seus deuses para abençoar e proteger a
criança nesse evento especial.
É importante que o nauran ocorra
exatamente no 11º - perder esse dia faz o
bebê e sua família vulneráveis a problemas
com os deuses. Sacerdotes frequentemente
se recusam a realizar o nauran em outro dia,
temendo que isso possa afetar eles também.
Não ter um nauran no dia correto pode
significar que a comunidade hindu não
permitirá que a criança e sua família
participem nos festivais – isso é considerado
má sorte para todos ao redor.
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Maya era uma jovem mãe nepalesa nos
EUA que não pôde achar um sacerdote
hindu para realizar um nauran para sua
recém nascida no 11º dia. A irmã de Maya
sugeriu que o bebê poderia ser
abençoado por um sacerdote americano
que ela conhecia, um sacerdote do Sri
Yeshu (Senhor Jesus) que gostava de
aprender sobre as tradições nepalesas.
Como um sacerdote do Sri Yeshu, Chris
poderia pedir por uma benção em
qualquer dia.
Maya concordou e convidou a família e
amigos para vir ao lar dela. Chris usou
muitos símbolos e elementos familiares à
Maya e explicou sobre o amor de Sri
Yeshu por crianças pequenas. Aquele dia,
Maya e a família dela aprenderam muito
sobre Sri Yeshu e se sentiram confiantes
que seu bebê havia sido verdadeiramente
abençoado.

Como Nós Podemos
Orar?
•Ore abençoando crianças
hindus e ore para que elas
tenha a oportunidade de
conhecer Cristo. (Veja
Lucas 2:27-32)
• Ore para que pais hindus
peçam ao Criador ajuda na
criação dos filhos e
reconheçam Suas respostas.
(Veja Mateus 7:7-11)
• Ore para que hindus que
vivem em lugares onde
são minoria encontrem
seguidores de Cristo que
gostem de aprender sobre
suas tradições e
encontrem maneiras
criativas de compartilhar
a Palavra de Deus. (Veja
Atos 17:23-28)

Dia 12: 19 de novembro

Bruxaria e superstição
Em comunidades onde é comum se
envolver com o sobrenatural para
proteção e poder, pessoas que se
envolvem com espíritos em nome de
outros são influentes, sendo temidas e
reverenciadas. Dayans, também
conhecidos como curandeiros, são
principalmente ativos em áreas pobres e
rurais na Índia, entre grupos tribais onde
a superstição é generalizada.
Recentemente, dois evangelistas indianos
visitaram uma aldeia onde nunca haviam
estado antes. Sem saber realmente o que
fazer, eles começaram a cantar canções
de adoração a Jesus e orar pela aldeia em
Seu nome. Um grupo de mulheres se
reuniu para ouvir; algumas eram
incomodadas pela adoração. Os dois se
sentiram guiados a orar por uma mulher
em particular e Deus os usou para a
libertar de opressão demoníaca. Uma vez
que a mulher ficou em paz, eles contaram
as boas novas de Jesus Cristo.
Imediatamente ela colocou sua fé em
Cristo junto com seu marido e filhos.
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No dia seguinte, os evangelistas visitaram
a família para os encorajar na fé deles.
Eles descobriram que aquela mulher era
a principal dayan da aldeia dela, como seu
pai antes dela. Ela mostrou a eles uma
sala inteira dedicada à magia negra. Todas
as pessoas da aldeia visitavam ela para ler
a sorte ou para amaldiçoar seus vizinhos.
Agora ela tem se arrependido de todas
essas coisas. Ela esvaziou a sala e jogou
fora todos os itens.
À medida que a mulher crescia em sua fé,
ela começou a compartilhar seu
testemunho com amigos e a família dela.
Todos sabiam quem ela era e puderam
ver o quanto Jesus tem transformado a
vida dela. Muitas pessoas se tornaram
crentes através do seu testemunho e
começaram a se encontrar na casa dela
para orar e adorar.

HOW CAN WE PRAY?

Ore pelas pessoas presas
por crenças
supersticiosas e
comprometidas com a
feitiçaria, que elas
encontrem liberdade e
paz quando elas
experimentarem o amor
de Cristo. (Romanos
8:37-39)
Ore pelos obreiros
cristãos em vilas
como essa, que
tenham toda a
armadura de Deus.
(Efésios 6:10-20)
Ore por novas
comunidades de
crentes em povos
hindus não
alcançados.
(Filipenses 1:9-10)

Dia 13: 20 de novembro

Casamentos Hindus
Como Nós Podemos
orar?

Se você perguntar a uma esposa hindu sobre
seu casamento, você pode ser convidado a
passar algumas horas olhando fotos e vídeos!
A cerimônia de casamento não é somente
um evento memorável da vida, é também um
dos samskaras, ou ritos de passagem
sagrados ao logo da vida. A maioria das
famílias segue as tradições tanto quanto
possível para garantir bençãos sobre o novo
casal. Como resultado, muitas partes das
festividades de casamento são similares
mesmo em uma ampla variedade de
tradições hindus.
A noiva costuma ter um elaborado desenho
de mehndi (henna) pintado dos dedos até os
cotovelos. O nome do noivo pode estar
escondido nos padrões detalhados. Quando
o noivo deixa sua casa em direção ao local do
casamento para receber sua noiva, uma
procissão de amigos e família vai junto com
ele.
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Em algumas tradições, eles dançam ao som de
animados tambores e soltam fogos de artifício à
frente do noivo, o qual chega em um cavalo
decorado de forma colorida. O sentimento de
celebração se espalha àqueles que passam.
No casamento, o noivo coloca uma guirlanda de
flores sobre a noiva e dá a ela um colar especial,
chamado de “mangal sutra” que é um dos
símbolos externos dela estar se casando.
Seguem-se grandes celebrações com família,
amigos, vizinhos e colegas e uma generosa
refeição.

Isaías 62:5 diz, “... como o noivo
se regozija por causa noiva,
assim se alegrará seu Deus por
vocês.” Ore pelos casais hindus
recém casados, que eles sejam
felizes em seus casamentos e
conheçam as bençãos de Deus.

Ore para que muitos casais
hindus recebam as “vestes da
salvação” e o “manto de justiça”
como descrito em Isaías 61:10.

Ore para que comunidades
hindus inteiras recebam convites
para entrar no Reino de Cristo e
que eles celebrem a ceia das
bodas do Cordeiro. (Apocalipse
19:9).

Dia 14: 21 de novembro

Caridade no Hinduísmo
No calor do verão e enfraquecidos pela
desnutrição, milhares sofrem e encaram a
morte in Bihar, um estado
predominantemente rural no nordeste da
Índia. Com um dos mais fracos sistemas de
saúde no país, os pobres em Bihar estão
particularmente sob risco de uma epidemia
recorrente de encefalite aguda. Bihar tem
mais de 80% de hindus e apenas 0,12% da
população é cristã.
No entanto, quando crentes locais de uma
parte de Bihar reuniram voluntários para
distribuir suprimentos e medicamentos nos
hospitais à famílias necessitadas, Nivedita foi a
primeira a levantar a mão.
Nivedita faz parte do 1% da Índia. Ela e seu
marido administram um negócio de sucesso
na cidade de Bihari e ela tem mais
compromissos sociais do que pode manter
em sua agenda.
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Ela é de alta casta, origem
brâmane e sua rica família a
treinou para ser benevolente com
os outros, mas também para
manter sua imagem na sociedade.
Nivedita ficou chocada com o caos
e o desespero evidentes no
hospital local, onde grandes
multidões corriam para conseguir
suprimentos. Ela está acostumada
a ser uma doadora, mas a
necessidade era esmagadora.
Caridade é considerada uma
importante virtude no hinduísmo.
Hospitalidade e doar ao pobres
são deveres religiosos (dharma).
O ensino hindu promove a ideia
de que se cada indivíduo na
sociedade realizar seus deveres
religiosos, as necessidades de
todos serão atendidas. No
entanto, a divisão entre ricos e
pobres permanece ampla na
Índia.

Como Nós Podemos
Orar?

Ore pelos pobres em Bihar, e
pelas organizações que
trabalham para melhorar os
cuidados médicos nesse
estado necessitado.
Ore pelos ricos, famílias de
alta casta na sociedade
hindu, para usarem seus
recursos e influência para
ajudar os pobres.
(Provérbios 14:31)
Ore para que os cristãos
sigam os ensinamentos de
Cristo sobre dar aos pobres.
(Mateus 6:1-4, Mateus
6:19-21, Lucas 18:22)

Dia 15: 22 de novembro

Jovens Noivas
A família de Preeti arranjou o casamento
dela 3 anos atrás quando ela ainda estava
na faculdade. Como é comum entre alguns
grupos na Índia, ela permaneceu na casa
de seus pais após o casamento enquanto
terminava os seus estudos universitários.
A irmã de Preeti segue Jesus e tem
compartilhado com ela muito do amor e
do poder de Deus. Preeti tem tido sonhos
e visões de Jesus, experimentado curas e
respostas a orações. Entretanto, ela tem
resistido a um compromisso em seguir
Jesus por medo de seus sogros e o que
ela enfrentará quando for viver com a
família de seu marido. Ela sabe que, como
nora, será esperado que realize diversos
rituais e jejuns em adoração às divindades
da família. Se ela não fizer, qualquer
infortúnio que a família experimente
provavelmente será atribuído a ela por
não cumprir seus deveres.
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Para muitas jovens mulheres de famílias
hindus, há um alto custo em seguir Jesus.
Se elas escolherem seguir Jesus antes de
seu casamento ser arranjado, a família
delas terá dificuldade em achar um cônjuge
para elas. Alternativamente, elas podem ser
casadas com uma família que as
pressionará para realizar os deveres
religiosos hindus. Em algumas culturas
hindus, a nova esposa vai morar com os
sogros e pode ser maltratada no novo lar
dela. Isso geralmente acontece mesmo se
ela participar de todos os rituais e adoração
tradicionais.
No entanto, para aquelas mulheres que
contabilizaram esse custo e permaneceram
firmes na fé delas, muitas tem se tornado
influências poderosas no lar de seus sogros.
Com o tempo, muitas famílias
experimentam da benção e paz de Jesus e
permitem que suas noras continuem a
adorar Jesus. Algumas famílias são
impactadas grandemente, e outros
membros da família vem para a fé em Cristo
também.

Como Nós Podemos
Orar?

• Ore pelas jovens
mulheres crentes que não
tem o apoio de suas
famílias. (Isaias 43:1,2)

• Ore para que mulheres
que são as únicas crentes
em suas famílias recebam
as bençãos de Mateus
5:1-12.
• Ore para que mulheres
crentes sejam a luz e o sal
de suas famílias. (Mateus
5:13-16)

Final

Inclinando-se para frente
Enquanto a maioria dos hindus (mais de
1 bilhão) vive na Índia, mais de 100
milhões de hindus vivem fora da Índia. É
certo que hindus ao redor do mundo
foram profundamente impactados pela
epidemia de Covd-19. Entretanto, o
sofrimento dos hindus na Índia, e
particularmente hindus dalit, merecem
destaque especial.
Por volta de 200 milhões de hindus na
Índia são dalits. Pelo fato de a maioria
deles trabalhar em setores informais da
economia indiana, como assalariados
diários ou em empregos com pouca
garantia de segurança, eles estão na
vanguarda daqueles que sofrem devido
à pandemia e ao resultado do bloqueio
quase que total na Índia. Membros da
comunidade dalit foram historicamente
evitados por séculos e frequentemente
são tratados como os mais baixos da
sociedade indiana.
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Embora muitos dos milhões que ficaram
desempregados devido à Covid-19 sejam
certamente muçulmanos e de algumas outras
comunidades minoritárias, a maioria é hindu.
É quase certo que, quando este guia cair em
suas mãos, aqueles que tem perdido tanto,
na melhor das hipóteses, tiveram apenas uma
porção da vida deles restaurada. Para muitos
hindus, as cicatrizes do Covid-19
permanecerão por muito tempo depois que
uma vacina for encontrada e um novo normal
retomado. Isso é somado a muitos outros
desafios que os hindus na Índia enfrentam,
incluindo o conflito comunal, tensões
regionais entre nações vizinhas, e a contínua
influência dos nacionalistas hindus.

Nesse contexto, é fácil ficar desanimado
em nossas orações. No entanto, Max
Lucado corretamente nos aponta de volta
ao nosso Criador e Rei, quando ele diz,
“Nossas orações podem ser estranhas.
Nossas tentativas podem ser fracas. Mas,
uma vez que o poder da oração está
naquele que a ouve e não naquele que a
diz, nossas orações fazem a diferença.”

Obrigado por orar conosco e muitos mais ao redor do globo, em
nome dos povos hindus em todos os lugares. Nós estamos
ansiosos para orar com você e muitos mais ao redor
do globo ano que vem.
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