BEM VINDO AOS 15 DIAS DE ORAÇÃO PELO POVO HINDU

B

em-vindo aos 15 dias de oração pelo Mundo Hindu
Como muito de vocês sabem, desde 1993 a WorldChristian.com
publicou um guia anual de oração chamando a Igreja num esforço conjunto para aprender sobre o assunto, orar a fim de
alcançar nossos vizinhos muçulmanos no mundo, particularmente durante o Ramadan.

Muitas vezes até 2004 nós produzimos também um livreto informativo guia de oração focado no
mundo Hindu. Infelizmente, ao longo dos anos nós fomos incapazes de responder aos repetidos
pedidos para produzir uma nova edição.
Mas a hora certa pode ter chegado agora.
Ao longo dos 2 últimos anos, várias pessoas ao redor do mundo
nos procuraram para transmitir que sentiram o chamado de Deus para uma ênfase renovada
sobre a Índia e a comunidade Hindu. Muitas reuniões se sucederam, eu senti que Deus estava
também me incomodando.
Você segura em sua mão o primeiro fruto de um esforço colaborativo para mobilizar a igreja para
aprender sobre e orar por mais de um bilhão de adeptos ao hinduísmo no mundo.
Por favor junte-se aos cristãos em diferentes países que separarão o período de 8 a 22 de outubro
para orar especificamente pelo mover do Espírito Santo entre os hindus e para revelação de Jesus, a
verdadeira Luz do Mundo, para eles. O período aproximadamente coincide com a estação dos
festivais hindus, paricularmente o Diwaii, muito popular festival das luzes. (Se este prazo não
funcionar para sua igreja, grupo ou ministério, sinta-se à vontade de selecionar outros 15 dias; não
há nenhuma razão para não orar em outros períodos).

Muito obrigado por unirem-se a nós.
Se você está disponível, por favor
considere em se tornar um apoiador
deste ministério e ajude-nos a
encorajar a compreensão de um
intercessorpara nosso mundo.
Paul
WorldChristian.com

Um desejo de abençoar
Não é nossa intenção, de
forma alguma, com esta
direção de oração
desprezar a Índia ou sua
religião majoritária. Pelo
contrário, como cristãos
nós abraçamos a
verdade que fomos
abençoados (conforme o
Apóstolo Paulo nos
lembra na sua carta aos
Gálatas 3:8) a fim de
sermos uma benção para
outras nações.
Nós reconhecemos que a Índia e o
hinduísmo são muito complexos, e cheio de
grandes tradições, para condensá-los
facilmente, explicar ou tomá-los
levianamente dentro de um mero livreto.
Como cristãos, nós ansiamos que todas as
pessoas do mundo tenham uma
oportunidade tangível de compreender a
graça de Deus encarnado em Jesus Cristo. Por
essa razão, nós nos informamos, a fim que
possamos entender, e aprender como orar e
apoiar esforços para fazer a graça conhecida
dentro dos nosso mundo indiano e
comunidades hindus.
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INTRODUÇÃO
Uma nota sobre o termo “Hinduísmo”
Para falar sobre o Hinduísmo como uma religião é uma tentativa de
simplificação que é, em última instância improdutiva. Não há
ortodoxia central ou crenças estabelecidas, adesão que possa ser
usada para determinar quem é ou não é um hindu. O que é
popularmente chamado hinduísmo podia ser melhor descrito como
um parlamento diversificado de sistemas de crenças, cada um dos
quais pode ter seus credos separados, crenças, etc. Pode ser melhor
falar ainda de muitos hinduísmos, ao invés de um hinduísmo.
Embora, seja útil reconhecer que a palavra “Hinduísmo” está em tão
grande uso hoje, mesmo pelos hindus, que seu uso é quase
inevitável.

Quem é um hindu ?

Os hindus compreendem cerca de 15% da
população do mundo. Pouca discussão ou
ensino existem em qualquer das numerosas
tradições hindus sobre como alguém pode se
tornar ou deixar de ser hindu. Ao invés,
tradições de castas, precedência histórica e
visão geral tradicional sustentam que há
poucas, se nenhuma, portas aceitáveis para
hindus que deixaram de ser hindu ou por
aqueles que não nasceram numa comunidade
hindu e para se tornar um (embora algumas
pessoas notáveis tentaram). Em suma, ser hindu
é primariamente baseado no fato de ter
nascido hindu, e não e um credo específico ou
crença em uma particular divindade
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Qual é o acesso deles ao Evangelho ?

Os hindus compreendem o segundo grupo de religião menos
alcançada no mundo. É estimado que somente 2% dos missionários
transculturais objetivam compartilhar o Evangelho com eles. A
maioria dos hindus ainda vivem sem qualquer oportunidade
significativa de entender o Evangelho de Jesus Cristo.

Quais são as origens das crenças e práticas hindus ?
Muitos santos, gurus, autores e personalidades famosas têm
contribuído para o desenvolvimento de muitos hinduístas.
Embora, nenhum deles são considerados como
fundador do modo de vida hindu.
Enquanto a maioria dos hindus afirmarão textos
religiosos como sendo valiosos, não há textos
sagrados que sejam considerados total e
igualmente autoritativos em todos os muitos
hinduísmos. Complexas e diversas as tradições
hindus existem no Sul da Ásia desde a
antiquidade.

Realmente, quanto mais voltamos na
história, mais difícil se torna identificar
crenças e práticas distintas. De fato,
sem um único fundador, um evento
de fundação, ou um texto sagrado
central autoritativo, a liberdade de
mudança, adotar novas ideias e
desenvolver novas tradições tornouse um dos traços mais

ÍNDIA EM ALGUNS NÚMEROS
comuns e facilmente reconhecidos na tradição hindu. A percepção
da comunidade hindu em si mesma continua a evoluir num ritmo
cada vez maior. Como esta auto-percepção evolui terá implicações
significantes para os hindus assim como o resto do mundo.

Por que orar até e durante o Diwali ?
Há muitas oportunidades excelentes para orar pelos hindus
durante o ano. O festival de 5 dias do Diwali é provavelmente o mais
conhecido e reconhecido de todos festivais hindus.Diwali ocorre em
outubro ou novembro cada ano e é popularmente conhecido como
o festival das luzes. Os hindus frequentemente dão ao Diwali uma
posição de importância acima de todos os Festivais, e durante a festa
eles dão uma ênfase especial na busca e celebração das bençãos em
suas vidas. Então parace ser apropriado usar este guia de oração
durante o Diwali.
Dada a importância que a maioria dos hindus dão ao Diwali, é
apropriado que nós devêssemos orar especificamente que os hindus
ao redor do mundo também recebam a maior benção de todas – a
revelaçao de Jesus, que é a Luz do Mundo e Salvador de toda
humanidade.

Novamente, falou Jesus para eles, dizendo, ‘Eu
sou a luz do mundo. Quem me segue jamais
andará em trevas, mas terá a luz da vida.’” (João
8:12)

ÍNDICE DEMOGRÁFICO HINDU
GLOBALMENTE
■ O número de hindus ao redor do mundo é projetado para um
leve crescimento de mais um bilhão para aproximadamente 1.4
bilhão em 2050. Como percentual da população mundial, os
hindus permanecerão razoavelmente estáveis em 15%.
■ Enquanto os três países com o maior número de hindus são Índia,
Nepal e Bangladesh, sendo que os dois primeiro países suas
populações são de maioria hindu.
■

Índia
■ Os adeptos ao hinduísmo na Índia representam cerca de 80% do
total da população de 1.3 bilhões, seguidos de 14,2% pertencem
ao Islamismo e 2.3% ao cristianismo (dados de 2011).
■ De acordo com o Centro de Pesquisa Pew, em 2050 a Índia terá a
distinção de possuir as maiores populações das duas maiores
religiões no mundo: Islã e hinduísmo.
■ A Índia reconhece agora 22 línguas oficiais (das 100 que são
faladas). Enquanto hindi é falado pela maioria dos indianos, o
inglês (uma língua oficial subsidiária) é a mais importante língua
para política,
■

Continua no verso
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América do Norte
■ O número de hindus na América do Norte é previsto para
aumentar de 2.5 milhões em 2010 para 6 milhões em
2050.
■ O número deles nos EUA aumentarão de cerca de 1.8
milhões em 2010 para 4.8 milhões em 2050. A previsão
para a população hindu no Canadá é alcançar 1 milhão
em 2050.
■

DEMOGRAFIA CRISTÃ

■ Indianos que se identificam como cristãos estima-se de
25 a 80 milhões.
■ O número de cristãos no Nepal aumentou de quase um
punhado de pessoas há 65 anos atrás, para uma
estimativa de 2% da população atual de 29 milhões,
sendo assim um dos mais rápidos crescimentos da
população cristã no mundo.
■ (https://nepalchurch.wordpress.com/2016/07/27/
history-of-christians-in-nepal/)
■ Um estudo de 2013 da Pesquisa Pew reportou que a
Índia tem um dos mais altos níveis de hostilidade social
envolvendo religião no mundo. Apesar das semprecrescentes agressões pelos hindus nacionalistas contra
os cristãos, observadores concordam que o maior
desafio é realmente a necessidade de treinamento de
muitos mais pastores para o influxo (afluência) de novos
crentes.
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Sources: http://www.pewforum.org, World FactBook and
Operation World

ÍNDIA

Mapa político

OBRIGADO POR ORAR

E

Por Dr A M Thundiath um médico indiano profissional que estudou
Hinduísmo e o islã, ansioso para entender o que Deus está fazendo.

u estou muito feliz pelo lançamento do 15 Dias de Oração pelo Mundo
Hindu...de novo. Eu estava inspirado pelos 30 Dias de oração pelo Mundo
Muçulmano que nasceu nos anos 90 exatamente quando o terra do coração
do mundo muçulmano entrou num período de turbulência e guerra, pois no
meio das convulsões - conforme no livro de Atos – “Assim a palavra de Deus
crescia poderosamente e prevalecia.” (Atos 19:20).
No final dos anos 90, nós colaboramos com o WorldChristian.com para
publicar os 30 Dias de Oração pelo Mundo Hindu. Quando tristemente saiu de
impressão em 2004, ele ajudou a inspirar iniciativas nacionais de oração que
mobilizou 50.000 igrejas independentes na próxima década.
Agora é acompanhado pelo encontro anual de muitos líderes indianos
denominacionais, que vem crescendo de 100 líderes em2014 para mais de
1.000 em 2017.O objetivo é buscar um grande avivamento para 40 milhões de
cristãos indianos.

AUMENTO DA RESPOSTA E PERSEGUIÇÃO
Muitos milhares de missionários transculturais indianos
estão trabalhando em todo subcontinente. Centenas de
milhares de nepaleses, indianos e srilankês estão se voltando
para Cristo, tanto no subcontinente e entre o Sul da Ásia
diáspora.
Embora, desde 2014 tem havido uma crescente intolerância
religiosa contra os cristãos, na Índia e Nepal depois que o
nacionalista hindu Bharativa Janata (BJP) ganhou as eleições
na Índia. O BJP e outro agora encorajado grupo nacionalista
impôs do Hinduva (Hindu-ness) nas minorias do país
(muçulmanos, dalits, cristãos, tribais e os sem religião que
constituem cerca de 40% da população). Hindutva é uma
ideologia que começou há 90 anos atrás entre as altas-castas
dos Brâmanes.

A Lista Open Door’s Watch , que rastreia perseguição aos cristãos, agora classifica a
Índia no número 15, acima do número 31 quatro anos atrás. Quase diariamente há
relatórios sobre os extremistas hindus visando lugares de encontro de cristãos, acusandoos falsamente de distúrbio da paz diante de uma polícia intimidada. Quando esses
métodos não têm sucesso na conversão de cristãos ao Hinduva, eles frequentemente
partem para violência, como queimando igrejas ou batendo nos cléricos (padres).
A maioria dos cristãos que são alvo desse tipo vem de castas mais baixas, como os
Dalits, cujo número está em 200 milhões. Seu baixo status econômico-social faz deles um
alvo fácil para os extremistas.
A repressão é também muito forte aos ministérios cristãos que recebem fundos do
estrangeiro. Eles são cobrados por atividades anti-nacionalista. Cristãos estrangeiros
estão sujeitos à mesma acusação têm seus passaportes e atividades de caridade
encerradas. Cristãos ocidentais devem ser cuidados ao colocarem notícias nos seus
websites, pois são monitorados pelo governo.
Ainda, apesar da escala de violações contra a liberdade religiosa desde 2014, de
acordo com muitos líderes cristãos o maior desafio para a igreja da Índia é o discipulado.
Há uma grande necessidade de treinamento de mais pastores para ajudar no
amadurecimento do caráter do novos crentes para que permaneçam firmes quando
enfrentarem perseguições.
Então, em resumo, eu estou muito feliz sobre o lançamento do novo 15 Dias de
Oração pelo Mundo Hindu...LOUVADO SEJA O SENHOR.
Enquanto oramos pelo mundo hindu, por favor, ore Hab.3:2

• Que o povo de Deus possa ver o que Deus está
fazendo.
• Que o povo de Deus possa ser reavivado.
• Que Deus possa ter misericórdia da Sua Igreja
perseguida.
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para os seus entes queridos: o festival
1OUTUBRO 8 Odejejum
Karwa (ou Karva) Chauth

halash foi casada quando ainda era uma
criança. Quando seu marido aceitou a fé
em Jesus, ela logo o seguiu. Khalash

desejava usar as tradições da cultura hindu para
compartilhar a luz de Jesus com outros. Ela
estava entusiasmada quando percebeu que o
festival de Karwa Chauth, quando as esposas
hindus jejuam por seus maridos, podeeria se uma
forma para ela dividir sua fé. No Karwa Chauth,
ela convidou muitas amigas para sua casa para
celebrar. Khalash as encorajou a sentirem sede
pela água viva e levá-las a um

tempo de oração por seus maridos. Ela contou a
história de uma mulher que encontrou Jesus no
poço, e usou essa história para ilustrar como elas
poderiam conversar com Jesus sobre seus
problemas. No final do tempo de oração em
conjunto, ela deu a cada um delas um vaso de
barro como um símbolo para lembrarem de como
elas deveriam continuar sua sede por Deus e
pedir-lhe que as enchesse com Seu Espírito Santo.
O festival de Karwa Chauth começou há muitas
gerações atrás. Na língua hindi, Karwa significa
“vaso de barro” e Chauth significa
“quarto”, que é uma referência ao festival
que cai no quarto dia da lua minguante.
Hoje, muitas mulheres vão levantar antes
do nascer do sol para comer e beber antes
do jejum começar ao alvorecer
Tradicionalmente, uma mulher que jejua no
Kaewa Chauth não faz seu trabalho em casa.
Ao invés, ela veste as suas roupas mais
bonitas e muitas vezes se reúnem com
outras esposas na casa de uma anciã
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. Então a anciã poderá contar uma história
e elas rezarão e compartilharão pequenos
presentes (exemplos: braceletes, batom e
um pedaço de fruta), e talvez quebrar seu
jejum juntas com uma refeição depois que
começar a escurecer.
e quando a lua se tornar visível

Formas de orar
• Ore para que as mulheres hindus que estão
jejuando hoje desenvolvam uma profunda sede
pela água da vida que satisfaz para a vida eterna,
exatamente como Jesus prometeu à mulher
Samaritana.
• Ore para que as mulheres hindus experimentem
a luz de Jesus nas suas vidas e se tornem ousadas
e brilhem suas luzes que reflitam o amor de Jesus
para os seus maridos, filhos e que se estenda a
família e comunidades.
• Ore para os maridos hindus encontrem Jesus,
descubram a verdadeira piedade e vivam muito
tempo, saudáveis e que tragam glória a Deus.

• Jesus disse a ela, aquele que beber da

água terá sede de novo, mas aquele
que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. (João 4:13-14)
•

dia

I

2outubro 9 Índia e sua influência mundial

A Índia é a maior democracia do mundo,
com uma população estimada
em 1.34 bilhões de pessoas. A Nações
Unidas prevê que a India supere a China e
se torne a nação mais populosa na terra em
2022. O governo
Indiano estima que quase 80% da
população seja hindu, que significa que há
maias de 1 bilhão de hindus, somente na
Índia.
A influência global da Índia continua a
crescer num passo acelerado, alcançando o
mundo e trazendo um impacto visível em
áreas como mídias, entretenimento,
medicina, ciência e tecnologia, negócios e
sistema bancário. Muitas corporações
internacionais têm estabelecidos negócios
na Índia – reconhecendo que a Índia
atualmente tem um rápido-crescimento na
economia do mundo. As companhias
indianas estão expandindo seu alcance
para fora do país. Marcas fortes indianas,
como Tata, Mahindra e Reliance estão
sendo introduzidas para uma base de
clientes globais cada vez maior.

Os médicos indianos são encontrados
praticando medicina em muitos países. Indústrias
de Tecnologia de Informação global, incluindo
desenvolvimento e suporte de software,
frequentemente temos uma conexão indiana.
Como resultado dessas mudanças muitos
seguidores de Cristo (Particularmente no mundo
ocidental) que anteriormente teriam de viajar para
encontrar um hindu, agora o encontra em
reuniões em casa em diversas maneiras. Alguns

São agora vizinhos ou colegas de trabalho. Outros
enviam suas crianças para escolas onde eles
estudarão com colegas de classe hindus. O alto
ritmo de desenvolvimento na Índia, assim como a
globalização e imigração em alta escala de
indianos educados (qualificados), têm contribuído
para essa mudança. Hoje, mais hindus estão em
contato com os seguidores de Cristo do que no
passado.

FORMAS DE ORAR
• Ore para que mais cristãos focalizem o
ministério com os povos hindus no mundo.
• Orem para que mais discípulos de Jesus
aprendam como comunicar as Boas Novas aos
hindus de forma que ressoem com seus
corações e mentes.
• Orem para que os movimentos dos hindus em
direção a Cristo surjam e cresçam em todos os
tipos de comunidades hindus.

A influência global da Índia
continua a crescer num ritmo
acelerado, alcançando todo o
mundo...
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3Outubro 10 Devoção a Jesus: A história de Naniji

edo de manhã, Naniji olhou para rua.
Para sua surpresa ela notou uma face
sorrindo e olhando para ela de uma
janela de esteira de um prédio que ficava no
outro lado da rua. Era uma face que ela não
conhecia.
Um dia, um concerto especial ,
apresentando bhajans (músicas tradicionais
de devoção e adoração), acontecia naquele
prédio. Como era comum na Índia, todos os
vizinhos incluindo Naniji, foram convidados
para assisti-lo. Naniji sentou-se no chão com
outras mulheres da comunidade e alegrouse com a música de adoração.
of singing
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Durante o tempo da cantoria bhajans, Naniji
vivenciou um profundo senso de bhakti
(devoção, ou conexão com Deus) que foi o
maior que ela já havia experimentado. Esta
presença a impactou profundamente e ela
resolveu procurar a fonte.
Naniji logo aprendeu que as pessoas que
viviam do outro lado da rua também oravam
por aqueles que estavam aflitos por espírito
malignos. Ela ficou muito curiosa e um dia
foi ver o que estava acontecendo. Quando
ela chegou, testemunhou que os espíritos
malignos se submetiam ao nome de Yeshua
(Jesus).
Depois de testemunhar o poder
do nome de Yeshua, Naniji se
convenceu que Yeshua era o Deus
mais poderoso. Ela esperaria
ansiosa a noite chegar para poder
assistir as reuniões que aconteciam
do outro lado da rua. Durante a
hora de adoração, o Espírito Santo
tocou Naniji, e pela primeira vez ela
sentiu-se plena em seu interior. Ela

Naniji sentou-se no chão com
outras mulheres da comunidade
e apreciou a música de
adoração.
veio a acreditar no amor de Yeshua por ela
sem qualquer medo ou dúvidas que ela
havia sentido antes. Depois chegou a pensar
que aquela face que lhe sorriu do outro lado
da rua era Yeshua.
Ela continua a seguir Yeshua e, apesar da
forte oposição, testifica sobre Ele sem medo
onde quer que vá.

FORMAS DE ORAR
• Ore que os novos crentes como Naniji
tenham coragem e sabedoria necessárias
para compartilhar sua fé com amigos,
família e vizinhos.
• Ore para que autênticas expressões de
devoção a Jesus se multipliquem em todo
subcontinente Indiano por todas as
línguas, tribos e povos.
• Ore pelas crianças hindus, que elas
cresçam para serem poderosas
testemunhas entre seu povo.
•

dia
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4outubro 11 A história de Puja

u encontrei o amor de Cristo por mim
através da minha professora, que
gentilmente se ofereceu para ser minha
tutora particular porque eu estava atrasada
em meus estudos.
Um dia ela me convidou para ir a sua casa,e
apresentou-me a Bíblia para crianças. Ao
longo do tempo minha tutora compartilhou
o amor de Jesus por mim, ensinou-me a orar
a Ele, e como confiar que Ele ouve e
responde nossas orações. Conforme eu
começava a orar a Ele,
a minha fé
aumentava porque

É UMA MENINA

E

Ele respondia fielmente minhas orações. Através
deste processo, eu deixei de crer que Jesus era
mais um dos muitos deuses, para acreditar que
Jesus é o único caminho para ter um
relacionamento restaurado com o Deus Todo
Poderoso.
“Em casa, eu ainda tenho que lidar com muitos
problemas, como abuso verbal da minha família e
não ter muitas das minhas necessidades providas.
Mas eu sei que meu Pai Eterno me ama. Minha irmã
mais velha teve uma experiência com o amor de
Jesus. Ela inicialmente lutou se o seguiria ou não.
Mas ela orou e teve uma visão onde ela mesma
seguia Jesus conforme ele removia a fumaça em
frente a ela, e isto ajudou a sua fé crescer.

Jovens mulheres no Sul da Ásia, como Puia,
encontrar poucas oportunidades para educação, e
encarar o abuso ou negligência em casa e na
escola. Muitas delas são casadas antes do 18 anos.
Depois do casamento, tradicionalmente, a nova
noiva irá morar com a família do marido, onde ela
frequentemente enfrentará vários tipos de abusos
físicos e emocionais.
Ainda bem que alguns lugares, tais coisas estão
mudando. O número de meninas na escola tem
aumentado devido às campanhas governamentais
que encorajam as famílias a deixarem suas filhas
viver e serem educadas

FORMAS DE ORAR
m uma cidade ao norte da Índia, uma mãe que estava
grávida, antecipa o nascimento do seu bebê. Ela ainda não
sabe o gênero da sua criança, não por escolha, mas porque é
ilegal para um médico contar aos pais se o bebê é homem ou
mulher. O dia chega para a mãe dar a luz e ... É uma garotinha.
O coração da mãe se deságua, o pai suspira em
desapontamento. Não haverá festa ou celebração hoje, mas
haveria se fosse um menino. Imediamente o pai começa a se
preocupar com a exorbitante soma de dinheiro que ele terá de
pagar pelo dote da filha quando for arranjado o casamento
para ela. Tristemente, por causa do peso do dote, e outras
pressões da tradição, o aborto e assassinato de meninas não
são incomuns.

• Orem que a atitude predominante em
relação às mulheres e o lugar delas na
sociedade mudem e que suas identidades
como criações preciosas de Deus sejam
reveladas.
• Orem para que os crentes sejam modelados
com amor sacrificial de Cristo nutrindo e
apreciando suas esposas e filhas.
• Orem para que as mulheres venham a ter
um relacionamento com Cristo, seus
corações sejam completamente curados, a
fim de que , além de suas identidades como
amadas filhas de Deus, elas ensinem seus
filhos a andar em amor.
•
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OUTUBRO 12 Projeto de Tradução Bíblia Comum Hindi

u sempre fui muito aberto a Jesus, mas se eu
tivesse ouvido isso muitos anos atrás, eu
teria considerado seriamente me tornar seu
seguidor.” Este foi o comentário de um
homem hindu, que estava lendo o
Evangelho de João durante uma fase teste
do projeto de tradução da nova Bíblia Hindi.
Hindi é a língua do coração de mais de 300
milhões de pessoas, cuja maioria vive na
Índia. Embora totalmente traduzida ao hindi
há mais de 100 anos atrás,

a Bíblia permaneceu não lida pelos hindus em sua
língua hindi. Historicamente, a Bíblia é vista pelos
hindus como o livro sagrado dos cristãos, escrita
pelos cristãos e para os cristãos somente.
Muitos que trabalharam entre os hundis
notaram que a maioria das traduções não usam
palavras hindi para expressões chaves, tais como
“igreja” e “batismo”. Ao invés, eles contam com
palavras gregas desconhecidas. Outro termo
chave como “graça” e “salvação” são descritos
usando palavras raras em hindi ao invés de
palavras comuns.

Dados estes e outros
problemas, um
grupo de tradutores
trabalham em uma
nova tradução da
Bíblia que usa mais
palavras comuns e
apropriadas da
língua hindi. Esta
nova tradução tem
como foco tornar a
escritura mais clara
aos hindus, cuja
língua do coração é
hindi. Quando esta
nova
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tradução estiver completa, servirá como um
instrumento natural muito mais acessível para se
compartilhar o Evangelho com hindus, e ensiná-los
a serem discípulos de Jesus. Um progresso
significativo tem sido feito, e a tradução do Novo
Testamento está quase pronta.

FORMAS DE ORAR
• Ore para que o time de tradutores sejam
dirigidos pelo Espírito de Deus , e que
traduzam precisa e apropriadamente para o
público pretendido.
• Ore pelo término da tradução do Novo
Testamento, pelas finanças da impressão,
que a distribuição seja um sucesso e seu
uso entre os falantes da língua hindi
satsangs (bolsa de casa ) aconteça em todo
mundo.
• Ore pelo time de tradutores também seja
capaz de dar toda atenção à tradução do
Velho Testamento. Um time de tradutores já
começou a traduzir o livro de Gênesis.
• Ore para que os hindus leiam a Bíblia e
encontrem Jesus, de quem Pedro disse:
“Senhor, para quem iremos nós ? Tu tens as
palavras da vida eterna. Nós temos crido e
bem sabemos que tu és o Santo de
Deus.” (João 6:68, 69)
•
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OUTUBRO 13 A diáspora hindu: presença global

á mais ou menos 70 milhões de adeptos ao
hinduísmmo que vivem fora da Índia,
vivendo em mais de 140 países. Enquanto a
Índia tem o maior número de hindus, Nepal
tem o maior percentual (mais de 80% ) de
hindus do mundo (seguidos por Mauritia
com cerca de 50%, Guiana, Fiji e Suriname
com cerca de um terço). Outros países com
finalmente com meio milhão de hindus,
incluindo Bangladesh, Indonesia (Bali),
Pakistão, Sri Lanka, Malasia e nos EUA.
Em muitos desses países a população hindu
é muito influente e carrega um forte senso
de identidade, ela continua afiliada com a
grande comunidade hindu ao redor do
mundo. A cultura hindu, como ela se adapta
ao meio ambiente fora da sua casa no sul da
Ásia, pode se tornar complexa. A tipicamente
pluralística e sincrestista visão hindu sobre o
mundo permite aos hindus gerenciar este
desafio razoavelmente bem, mas isto não é
sempre um processo fácil.
Como em muitos dos casos de imigração,
uma terceira cultura, que nem é totalmente
tradicional e nem é inteiramente local,
emerge. Membros multiculturais se
desenvolvem como diáspora hindu que vive
em múltiplos mundos. Muitos deles tornamse integrantes de mais de uma sociedade.

Alternativamente, algumas comunidades
hindus da diáspora escolhem o isolamento de
uma cultura local, desenvolvendo uma forte
mentalidade “nós e eles”.
Seguidores locais de Cristo nesses países
devem buscar por estratégias de Deus para
remover barreiras culturais desnecessárias e
ministrar efetivamente aos hindus – para aqueles
que estão isolados em si mesmos da cultura local,
e para aqueles que desenvolveram múltiplas
identidades culturais. A sabedoria de Deus – não
limitada pelas tradições cristãs da cultura
ocidental – é necessária. Nestes casos, é essencial
pessoas que sejam semelhança de Cristo.

FORMAS DE ORAR
• Orar que os membros da diáspora hindu,
muitos que vivem próximos aos
discípulos de Cristo, encontrem Seu amor
através desses discípulos.
• Orem que mais trabalhadores sejam
levantados com foco no importante
campo de colheita da diáspora.
• Ore pelos jovens dessas famílias da
“terceira-cultura”, que eles encontrem
Cristo e amem suas famílias ao invés de se
rebelarem em confusão.
•
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Hindus Guajarati do Hemisfério Sul

s comunidades da
diáspora da Índia
estão presentes
nos países do
hemisfério Sul por
séculos. Elas
trabalharam duro
e se
estabeleceram
como essenciais
na economia, área
social, religião e
agentes políticos
dentro de países
como África do
Sul, Fiji, Australia,
Nova Zelândia,
Zimbabue,
Zambia, Peru e
Maláui.
Os hindus Gujarati
são um grupo
étnico importante
nas comunidades
da diáspora
indiana.

Eles são conhecidos por serem habilidosos e
propensos aos negócios. Cerca de 88% dos
Gujaratis são hindus. Os comerciantes e
trabalhadores gujaratis trouxeram com eles
suas crenças hindus e práticas religiosas para os
países onde eles migraram. Eles construíram
templos e salões para comunidade, e
promoveram celebrações dos festivais hindus
como Diwali e Holi. Como exemplo desta
influência o festival Diwali é agora oficialmente
celebrado dentro da Nova Zelândia por cidade e
conselhos regionais.
Muitas pessoas nas nações onde a diáspora
indiana se estabeleceu foram profundamente
afetadas com suas crenças e práticas. A ioga e
meditação são dois componentes mais
populares da cultura hindu e que foram
transferidas para as comunidades locais. Muitas
outras ideias religiosas , como karma (a lei da
causa e efeito), reencarnação, chakras (centros
espirituais de força no corpo humano) estão
encontrando aceitação entre grandes setores da
população. Infelizmente, o reverso não é
verdade; a Igreja teve um impacto limitado
sobre a diáspora guajarati.
Recentemente, uma família de origem
indiana, ministrando para hindus da diáspora na
nação Malawi na África, compartilharam que
este ano,

viveriam de forma transparente deixando que
pessoas vissem o trabalho de Deus em suas vidas,
eles têm visto alguns hindus Gujaratis escolherem
seguir Jesus. Eles têm uma enorme necessidade
de mais ministros de língua gujaratis para
ajudarem a discipular os novos crentes.

FORMAS DE ORAR
Ore para que, como em Maláui, o mesmo
mover de Deus aconteça entre as
comunidades gujaratis em todo mundo.
Ore para que os seguidos de Cristo gujaratis
vivam sem medo o Evangelho, e façam
discípulos entre os seus amigos gujaratis.
Ore para que as Igrejas do Hemisfério Sul
alcancem os gujaratis em suas áreas de
influência, e também enviem trabalhadores
para esta colheita de gujaratis em todo
mundo.

“Irmãos (e irmãs), o bom desejo
do meu coração e a minha
súplica a Deus pelos (hindus
gujaratis) é para sua
salvação.” (Romanos 10:1 –
itálicos do autor)
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Outubro 15 Festivais: Trazendo a comunidade prá perto

maioria das tradições hindus não dão
ênfase ao comparecimento pessoal nas
reuniões religiosas que tenham elementos
de adoração, comunhão e pregação, tão
comuns para a maioria dos cristãos.
Enquanto muitos hindus frequentemente
visitam templos, estas visitas são
normalmente feitas sozinhas ou em
família. O evento principal durante tais
visitas é um momento pessoal em frente a
um ídolo. Há sinais que esta abordagem
de adoração está mudando, em alguns
lugares, particularmente no oeste, onde
alguns templos hindus começaram a
formatar seus cultos e atividades nos
moldes de programas ocidentais.
Para a vasta maioria dos hindus ao redor
do mundo os festivais – não reuniões
semanais – são a cola que traz a
comunidade unida. Alguns desses festivais,
tais como Diwali e Holi são celebrados
entre línguas, castas e outras barreiras
comuns culturais. Outros festivais
permanecem altamente localizados
dentro de etnias específicas e grupos de
castas. Muitos festivais encontram sua
origem na mudança de estações, com um
número de festivais ocorrendo logo após a
época das colheitas.
Os festivais hindus são oportunidades
estratégicas para interação entre os
seguidores de Cristo e os hindus. Estes
festivais combinam comida, celebração e
várias formas de

adorar muitos dias. Cristãos com discernimento
podem usar estas oportunidades para construir
genuínos relacionamentos com hindus, e para
aprender sobre a comunidade hindu. Um benefício
adicional de construir um relacionamento com um
hindu durante a estação de festivais e que eles
estão abertos para discutir questões espirituais
que cada festival destaca.

FORMAS DE ORAR
Ore para que os olhos dos hindus sejam
abertos durante as estações dos festivais e
vejam que Cristo é o verdadeiro Senhor da
Colheita e que eles venham agradecê-lo por
suas abundantes bençãos.
Ore por discípulos de Cristo nas famílias
hindus que lutam com aspectos idólatras
dos festivais. Ore para que eles não se
separem das suas famílias/sociedade, mas
que aprendam a representar Cristo dentro
de suas famílias ao mesmo tempo que não
comprometam sua fé.
Ore para que a alegria dos festivais, e sua
força em sustentar a comunidade, sejam
experimentados e modelados e pelos
discípulos de Cristo, levando muitos hindus
a Jesus.
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9Outubro 16 Hindus do Nepal

Nepal foi oficialmente uma nação hindu até
2008 quando se tornou uma república
federal democrática. A população do país
com cerca de 30 milhões é pouco mais de
80% hindu, tornando-se o único país de
maioria hindu além da Índia. Um terrível
conflito armado entre a monarquia e as
forças Maoístas, que terminou em 2006, fez
com que muitos nepaleses se tornassem
refugiados e se estabelecessem ao todo
mundo.
Em abril de 2015, o Nepal foi abalado por
um terremoto, que matou mais de 9 mil
pessoas, danificou ou destruiu mais de 600
mil estruturas e deslocou mais de 2,8
milhões de pessoas. A resultante resposta
internacional maciça, que incluiu ajuda de
emergência, cobertura de notícias e oração,
elevou a consciência global da Igreja sobre
o Nepal e sua população na maior parte
hindu a um nível sem precedentes.
Até 1951, o Nepal era oficialmente
fechado aos ministros cristãos. Apesar
disso, alguns nepaleses ao longo da
fronteira indiana vieram para Cristo. Em
1950, quando os ministérios cristãos
entraram no Nepal, eles foram
primeiramente orientados pelos
ministérios de misericórdia, devido às
políticas do governo. Parcialmente por
causa disto, a Igreja no Nepal se
desenvolveu com um significativo grau de
independência.

As comunidades hindus no Nepal
frequentemente incorporam elementos
budistas e tradições animistas. Tal é a mistura
que, para um observador externo, isto pode
ser difícil perceber onde as tradições hindus
terminam e a budista ou animista começam.
Nos últimos 25 anos o número dos
seguidores de Cristo tem crescido no Nepal
em uma taxa impressionante, especialmente
entre grupos específicos de língua, tribos e
castas. A maioria dos hindus nepaleses são
abertos ao Evangelho.
Os nepaleses frequentemente decidem
seguir a Cristo depois de experimentarem
Seu amor e poder.

Em quase toda vida dos crentes nepaleses há
uma história da intervenção milagrosa de Deus, os
nepaleses crentes são fortes testemunhas de
Cristo onde quer que vão, proclamando o nome
de Jesus, orando por pessoas para serem curadas
lidando diretamente com opressão demoníaca.

FORMAS DE ORAR
• Ore pela continuidade da estabilidade
do Nepal, à luz da crescente
prosperidade de seu povo.
• Ore para que efetivamente sejam
testemunhas de Cristo e alcancem os
refugiados nepaleses no mundo.
• Ore pela continuidade e aumento da
abertura ao Evangelho entre os
nepaleses hindus.
•

Pressionando em
Ao longo dos próximos 5 dias, nós estaremos orando estrategicamente pelo festival de Diwali.
Diwali é a maior e a mais reconhecida celebração nacional dos hindus, uma extravagância
cultural e religiosa que se destaca entre os muitos festivais e rituais que compõem o hinduísmo.
Há diferentes histórias com variações regionais atrás do festival, que é tipicamente celebrado
em outubro e novembro; as datas mudam a cada ano de acordo como calendário lunar. Nós
encorajamos você a tirar um tempo e preparar seu coração e pressioná-lo a ir mais fundo.
Vamos orar com paixão para que a Luz de Cristo brilhe nas vidas de muitos hindus este ano, e
pedir ao Rei da Glória para visitar aqueles que precisam muito do seu toque.
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pai de Manisha puxou um pedaço de
papel amassado, e com um sinal de
resignação, lançou-o sobre a mesa. Ele
então diss: “Fomos a muitos astrólogos, e
eles todos concordaram, seu casamento
deve acontecer em poucas semanas, ou
nós teremos de esperar pelo menos mais
seis meses antes de haver outra data
auspiciosa (favorável).” O papel continha
os nomes e aniversários de ambos
Manisha e Rajesh, os ingredientes
essenciais para qualquer astrólogo
determinar se Manisha e Rajesh deveriam
se casar, e, se então, quando o casamento
deveria acontecer. Eventualmente, ambas
famílias concordam e escolhem uma das
datas auspiciosas para o casamento.
Mesmo a hora auspiciosa (duas da
manhã) foi designada por um astrólogo
para que a cerimônia se realizasse.
Para entender o hindu médio, devemos
tomar notas do lugar significativo em que
a maioria dos hindus conceituam como
lugar e data auspiciosos. Gráficos e cartas
astrológicas abundam, e consultoria aos
profissionais da astrologia é central nas
vidas de muitos hindus. A astrologia e a
pesquisa para datas auspiciosas são
importantes para considerar quando
embarcar em um novo risco, como
abertura de um novo negócio ou início de
um casamento, ou mesmo fazer compras
domésticas.

Horas e lugares inauspiciosos ou desfavoráveis
também são comumente identificados para serem
evitados. Fundamental no hindu é astrologia que
todo mês, as duas semanas da lua crescente são
auspiciosas, mas as duas semanas da lua
minguante não são. Diferenças como essas
continuam a exercer um papel influente nas vidas
de até mesmo dos mais instruídos e ricos hindus.

FORMAS DE ORAR
• Ore para que os hindus encontrem a
verdadeira liberdade em Cristo, e parem
de acreditar em superstições que
aprisionam pessoas em escravidão e
medo.
• Ore para que os hindus que estão lutando
pela pureza espiritual encontrem a pureza
verdadeira e paz em Jesus Cristo, que
venceu a morte e é um tesouro que não se
acaba.
• Ore para que os povos hindus venham a
conhecer a Deus, o Criador dos céus e da
terra.
•

Destaques do Diwali
Hoje é Dhanteras. Dhan significa
riqueza, e Teras significa 13 (como este
festival ocorre no 13º dia de um
calendário hindu comum). Hoje,
muitos hindus comprarão bens de
metal, incluindo tudo de ouro a
utensílios de cozinha, acreditando que
é auspicioso fazê-lo em preparação
para a adoração de Lakshmi, a deusa
da riqueza e da prosperidade.
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tradição clássica hindu sustenta que há 4
estágios da vida. O primeiro estágio é o de
um estudante solteiro, depois é do chefe de
família, que se inicia com o casamento. Os
hindus colocam um alto valor sobre uma
família produtiva, e a força do hinduísmo
tem residido tradicionalmente nas fortes
estruturas de família multigeracional.
Depois de levantar e fazer provisões
adequadas para a próxima geração, um
chefe de família é encorajado a se retirar da
sua vida e gastar um tempo focado em
assuntos espirituais. Depois deste estágio,
vem o quarto estágio da vida, peregrinação
e renúncia do sem casa em busca da verdade
e a iluminação.
Vale a pena notar que muitos poucos na
sociedade vivam esses quatro estágios, mas
eles mantém os ideais, e fortemente
influenciam as escolhas da vida dos hindus
ao redor do mundo. Na prática, o hinduísmo
há muito permitiu aos homens e mulheres
de qualquer estágio da vida renunciar às
possessões mundanas e focar unicamente na
busca pela verdade.

No Reino de Deus, um discípulo de Cristo pode
facilmente identificar os valores tradicionais
hindus pela busca da verdade acima das
possessões materiais. Em Mateus 10, Jesus enviou
seus 12 discípulos, dizendo que eles não
deveriam levar provisões extra para sua jornada.
Eles deveriam ter foco na proclamação do Reino
dos céus, curando os doentes, ressuscitando os
mortos, curando os leprosos e expulsando os
demônios.

FORMAS DE ORAR
Orar para que hindus em todos estágios da vida
percebam sua necessidade pela luz no caminho da
vida, e tenha uma oportunidade de encontrar o
Cristo vivo, cujo sangue purifica-nos de todos
pecados.
Orar para que os seguidores de Cristo alcancem os
hindus e utilizem formas de apresentações do
Evangelho que honrem os vários e nobres ideais
que os hindus mantém.
Orem para que os hindus ao redor do mundo
tenham uma fome despertada para buscar a
Verdade, independentemente de qual estágio da
vida estejam.

“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não
ser por mim.” (João 14:6)
16

Destaques do Diwali
Hoje, muitos hindus decorarão os
chãos das suas casas com rangoli
(complicados e coloridos padrões
feitos com arroz moído). Muitos hindus
acreditam que neste dia o deus Krishna
matou um demônio, significando a
vitória do bem sobre o mal e luz sobre
as trevas. Devido as diferenças nas
observações lunar, em alguns anos
(incluindo este) Diwali é celebrado no
sul da Índia hoje e no norte da Índia
amanhã.
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OUTUBrO 19 Diwali: O festival das luzes
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rimeiro, durante o Diwali, eu me reuni em
uma pequena casa indiana juntamente com
outros seguidores de Cristo. Nós levamos
uma lâmpada de óleo e acendemos a
lâmpada central. Então, por sua vez, nós
acendemos as lâmpadas daqueles a nossa
volta. Com silenciosas orações em nossos
lábios, nós levamos as lâmpadas aos cantos
escuros da casa e as colocamos onde elas
podiam lançar muita luz. Uma canção de
adoração a Jesus se elevou no ar, e
cantamos juntos: “Deixe a lâmpada
queimar, deixe o nome do Senhor habitar
no templo do meu coração.” Conforme a
música chegou ao fim, toda casa se encheu
com uma luz cintilante e, embora fosse
noite, as lâmpadas queimaram mais
intensamente porque elas brilhavam em
meio à grande escuridão.
Luz é o tema central do festival Diwali.
Durante o Diwali, lâmpadas de barro com
mechas de algodão, chamadas diva, são
cheias de óleo, e alinhadas ao longo das
varandas, etc. O festival Diwali traz uma
atmosfera de celebração que pode ser
comparada em nosso mundo ao período de
Natal. Pessoas se vestirão com novas roupas
e frequentemente trocam presentes com
amigos e família. Diwali pode ser visto como
uma celebração do Sul da Ásia como
herança cultural, pois nem sempre está
intimamente associado à idolatria,

FORMAS DE ORAR
• Ore para que os hindus vejam Jesus, que
• disse sobre ele mesmo, “Eu sou a luz do
• Mundo. Quem me seguir não andará em
trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8:12)
• Ore pelos discípulos de Cristo, que eles
encontrem formas de se unirem aos
vizinhos durante o festival e encontrem
oportunidades de compartilharem o
Evangelho.
• Ore para que os hindus ao redor do mundo
venham a conhecer a verdadeira luz do
mundo, Jesus, em quem é pleno de alegria
e esperança.
•

Diwali destaques
Hoje, as famílias se reunirão para buscar
prosperidade e bençãos para o próximo
ano. Eles acenderão as lâmpadas por
muitas razões, e esperam ansiosos pelo
futuro com alegria e esperança. Quando
Jesus começou seu ministério público,
foi escrito de Cafarnaum (onde Jesus
vivia), “O povo que estava vivia em
trevas viu uma grande luz; sim, aos que
estavam vivendo na região da sombra
da morte, a estes a luz raiou. Desde
então começou Jesus a pregar e dizer:
Arrependei-vos, porque é chegado o
reino dos céus.” (Mt 4:16-17)

17
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Outubro 20 O sistema de casta
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sistema de casta hindu é um sistema de
classes sociais determinada pelo nascimento.
Não tem uma única origem, mas ao invés
disso foi gradualmente desenvolvido por
muitos séculos através de muitas influências .
Os sistemas são desenvolvidos dentro de
cada casta é designado para realizar
diferentes funções na sociedade, tais como,
aqueles que nascem na casta dos “Brâmanes”
e servem como sacerdotes, ou aqueles que
nascem na casta “Shudra” e servem como
trabalhadores manuais. Na realidade, poucos
brâmanes são sacerdotes, muitos agora são
programadores de computação. E nem todo
sacerdote é um brâmane, como há
sacerdotes de outras castas também.
Somente entre as castas superior (Brâmane) e
inferior (Shudra) já houve alguma clareza de
fato. Dentro de cada casta principal, existem
milhares de subcastas. Ao longo da história, o
sistema de castas nunca funcionou de forma
clara, e as tentativas mais tradicionais e
modernas de descrevê-lo com precisão são
inadequadas.
Em toda Bíblia, Deus realça Seu amor por
todas pessoas, culturas diferentes,
comunidades sociais etc. É também evidente
que qualquer tentativa de um grupo em
desqualificar outro grupo é intolerância e
contraria o amor de Deus e Seu projeto para
humanidade. Embora, a casta hindu seja o

grupo social que ela/ele mais de perto se
identifica. É importante por isso que nós não os
dispensemos. Ao invés, nós podemos afirmar a
comunidade que eles se sentem parte, honrando
e declarando o fato que Deus vê toda
humanidade como igualmente valiosa,
independentemente da casta, credo, cor ou
cultura.

FORMAS DE ORAR
Ore para que os de grupos de pessoas em
direção a Cristo aconteçam entre todas as
muitas milhares de hindus e castas.
Ore para que o amor altruísta do Bom
Samaritano seja um modelo para os hindus
ao redor do mundo do mesmo amor do Pai
por todos.
Ore pelas atuais gerações de jovens da Índia
e adultos, que eles trabalhem com amor e
sabedoria pela justiça entre todas as pessoas
da Índia, e corrijam os muitos erros históricos
que o sistema racista de casta produziu.

O sistema de casta é um
sistema social de classes
determinados pelo
nascimento.

Diwali destaques
Hoje, muitos visitarão amigos, família
e vizinhos e compartilham presentes e
doces. Irmãos buscam suas irmãs nas
casas dos seus sogros, e as trazem
para casa para passarem tempo com a
família neste dia. Filhas recémcasadas, juntamente com seus
maridos, são às vezes convidadas para
refeições especiais e presentes são
dados, como forma de celebração do
amor e devoção entre maridos e
esposas.
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m Diwali, um grupo de estudantes de uma
nação hindu se reuniu com uma família s. A
maioria desses estudantes está distante dos
seus países e sentem muita saudade de suas
família. Eles cantam bhajans (músicas
tradicionais de adoração devocional) , e cada
um compartilha sobre o significado do
Diwali para eles. Eles contam histórias sobre
suas famílias e tradições, e como eles sentem
falta dos doces de casa.
O anfitrião do encontro compartilha suas
lutas enquanto crescia tentando ser bom e
encontrar paz. Ele compartilha como Jesus
superou a escuridão em sua

vida, encheu-a com paz, e lhe ajudou a viver uma
vida de humildade cheia de esperança. O Espírito
de Deus estava presente e alguns dos estudantes
que assistiam responderam positivamente,
indicando que eles foram fortemente tocados pelo
testemunho do anfitrião, e o quanto isso os fez
sentir em casa. Depois do tempo de
compartilhamento, todos eles partilharam uma
refeição juntos. A noite foi cheia de unidade
espiritual, amizade, tradição, e compartilhamento
da luz de Jesus com estudantes de um país onde
uma pequena minoria honra o nome de Cristo.

Diwali destaques
Hoje é o último dia do Diwali.
Tradicionalmente, irmãos e irmãs se
encontrarão neste dia para
expressarem amor e afeição um pelo
outro. As irmãs orarão para que seus
irmãos tenham uma vida longa e
proteção para o próximo ano. Em
troca, os Irmãos dão às irmãs
presentes e doces

FORMAS DE ORAR
Ore que mais seguidores de Cristo sejam
capazes de desenvolver relacionamentos
calorosos com os estudantes hindus, e
tenham oportunidades de dividir com eles o
quanto Jesus pode trazer luz em cantos
escuros do seus corações.
Ore para que estudantes hindus nos campus
ao redor do mundo sejam abertos para Deus,
e em última análise experimentem o amor de
Jesus e o abracem como o caminho para
Deus.
Orem pelo bem-estar emocional dos
estudantes internacionais hindus e os
estudantes no exterior, pois estão distantes
da família e amigos.
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pesar de frequentemente viverem em
proximidade com Igrejas na Europa, na
América do Norte e em outros lugares mais,
o hindu da diáspora permanece muito
negligenciado pelo ministério da
oportunidade. É estimado que há cerca de
1.6 milhões de hindus nos EUA (de um total
de 2.1 milhões de pessoas com etnia
indiana), e aproximadamente 900.00 no
Reino Unido (de um total de 1.5 milhões de
pessoas com etnia indiana.
A maioria dos hindus nesses lugares
continua a dar grande importância na
manutenção de sua identidade e cultura
hindus e no cultivo de uma coesão geral
dentro de sua comunidade. Muitas vezes, há
um desejo forte em indivíduos de manter
pelo menos algumas de suas práticas
religiosas e culturais para que eles possam
preservar seu relacionamento com sua
comunidade.
Um líder cristão no Reino Unido
comentou: "Muitas vezes as igrejas locais
não sabem como se conectar e chegar à
comunidade local hindu. 'O que eu digo?',
'Não sei o que eles acreditam!' E 'E se eu
disser ou fazer o que é errado?' São apenas
alguns dos

temores e preocupações que os seguidores de
Cristo muitas vezes expressam. Se não forem
abordados, esses medos podem levar a um estado
de paralisia e evasão dentro da igreja e,
finalmente, a uma falha em compartilhar o amor
de Cristo com a comunidade hindu como parte do
ambiente local onde Deus os colocou ".
O desafio é sair de nossas zonas de conforto,
aprender sobre nossos vizinhos hindus e
compartilhar o amor de Cristo com eles.
Continuemos a orar para que os hindus tenham
oportunidades de encontrar de forma tangível o
amor de Cristo, a Luz do mundo e se voltarem para
Ele como seu Senhor e Salvador.
Vamos nos lembrar, nós somos abençoados
para abençoar. Desejamos ser a resposta a nossas
orações ?

FORMAS DE ORAR
• Ore pela igreja local, que uma ousadia e
um amor pelos hindus sejam trocados
pelo medo de dizer ou fazer alguma
coisa errada.
• Ore para que Deus forneça

“Já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos
temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador
do mundo (João 4:42)

oportunidades de relacionamentos para
começar a crescer entre os seguidores de
cristo e amigos hindus, vizinhos e colegas de
trabalho.

• Ore para que os hindus aprendam e
entendam quem Jesus é, e que o Espírito
Santo os ajudará a saber como segui-Lo
enquanto permanecem culturalmente
ligados a sua grande comunidade.
•

Tirthayatra: uma
jornada da
escuridão para a
luz

A

s crianças pequenas rapidamente se
ajuntam em filas. Com seus uniformes
limpos, elas dirigem sua atenção ao
professor de frente e começam a recitar
uma antiga oração em sânscrito*:

“Asato ma sad gamya,
tamso ma jyotir gamya,
mrityor ma amritm gamya.”
Em português lê-se assim:

Leva-me da falsidade para a
verdade, leva-me da escuridão para
a luz, leva-me da morte para a
imortalidade.”

Uma jornada
Recitar esta velha oração é um hábito diário de
muitos hindus. A maioria deles prontamente
reconhece que a humanidade é escravizada pela
falsidade, escuridão, e morte. A vida é vista por
muitos como uma jornada melhor despendida
quando se busca a ajuda de alguém mais forte
que possa trazer liberdade à escravidão.

Esta jornada é resumida pela palavra
tirhthayatra, que é uma combinação de duas
palavras em sânscrito, é comumente usada para
descrever um “vau” (local raso de um rio) em um
rio ou um “caminho” para algum lugar santo.
Tirtha pode também significar uma ação ou
transição (normalmente de natureza espiritual)
que é realizada com a ajuda de alguém mais forte.
A segunda palavra é yatra, que significa um
“jornada” ou “peregrinação” juntas, elas produzem
a palavra tirthayatra, que descreve uma jornada
espiritual em busca de alguém, o qual a esperança
hindu possa libertar-lhes da falsidade, escuridão e
morte.
Tradicionalmente, a tirthayatra seria realizada
em conjunto com a família ou amigos, e entre as
colheitas quando pessoas poderiam pagar para
estar longe de suas tarefas normais. Costumava ser
mais comum para os peregrinos que viajavam a pé
nos lugares santos enquanto sofriam as
dificuldades que em si mesmas serviam como atos
de devoção. Na era moderna, embora, muitos
peregrinos renunciaram tais atos, e agências de
viagens oferecem pacotes completos para a
Tirthayatra que incluem transporte, acomodação
e mesmo um guia. Mas quando eles se aproximam
do

Sânscrito é uma língua antiga e é a raiz de muitas, mas não de todas, línguas indianas. Menos de 1% dos
indianos falam sânscrito, e é mais usada para popósitos litúrgicos pelos sacerdotes hindus,
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“Esta é a mensagem que dele
ouvimos, e vos anunciamos: que
Deus é luz, e não há nele trevas
nenhumas. Se dissermos que temos
comunhão com ele, e andarmos em
trevas, mentimos, e não praticamos a
verdade.
Mas, se andarmos na luz, como ele
na luz está, temos comunhão uns

seu destino, é ainda comum ver peregrinos
removerem seus calçados como sinal de
humildade e fervor.
Uma ponte
A prática do tirthayatra fornece uma ponte para
umdiálogo potencial entre os seguidores de Cristo
e os hindus. Nós podemos discutir a natureza da
escravidão e escuridão, e nossa necessidade
mútua por alguém mais forte do que nós, um
Salvador, para nos libertar. Qualquer peregrino
que partiu nessa jornada tem uma consciência de
suas necessidades. A oração do início deste artigo
é uma humilde
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declaração de necessidade; ela tem
ecoado por milênios. Como seguidores de
Cristo, temos de admitir nossas
necessidades antes de dar boas vindas a
Cristo como nosso Salvador. Se nos
lembrarmos disto, então podemos ter
empatia com a busca dos hindus, porque
ela é familiar para nós.
Esta similaridade entre vocês pode abrir
os olhos do seu amigo hindu e ver como as
Boas Novas é exatamente isto – uma
resposta às orações deles pela Verdade,
Luz e imortalidade. É o que João transmitiu
no Novo Testamento e:

com os outros, e o sangue de Jesus
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo
o pecad1 João 1:5-7 .”
“Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. João 3:16”

Qual o próximo?

O

s hindus são muito abertos sobre sua fé. Há uma grande diversidade entre os hindus sobre o que
eles acreditam e como eles vivem suas vidas. É, portanto, importante honrar cada hindu como um
único indivíduo, e perguntar-lhes diretamente o que sua fé significa para ele. Procure onde os
hindus vivem, trabalham e estudam perto de você, então encontre uma forma de desenvolver um
relacionamento com eles. No processo, você sem dúvida encontrará ocasiões para demonstrar o
amor de Cristo, Não comece compartilhando o Evangelho: em vez disso, comece com um genuíno
interesse por eles. Lembre-se que pessoas não se importam muito com o que você sabe, até que
eles saibam o quanto vocês se importa. Isso é amizade, é uma abertura para caminhar ao lado deles
em sua vida. Mantenha seus novos amigos e suas famílias em suas orações. Considere o que o
Apóstolo João escreveu para você que busca um relacionamento com eles: “Amados, se Deus assim
nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.” (1 João 4:11). Um dos mais importantes atos
de amor que todos somos capazes de realizar é reservar tempo para orarmos pela bênção de Deus
estar presente na vida dos nossos vizinhos hindus no mundo.“Então, disse aos seus discípulos: A
seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9:37”
Obrigada por orar conosco este ano,

Aqui há algumas outras opções e
atividades que você pode considerar,
como acompanhar:
●

●

●

●

●

Dê uma olhada nas páginas de
ministérios patrocinadores que
podem fazer este guia de oração
possível. Ore por eles, aprenda a
cerca das oportunidades que eles
oferecem, voluntariado, etc.
Decida orar pelos hindus ao longo do
ano.
Descubra (e apoie) os esforços de divulgação
para estudantes hindus e imigrantes que
possam viver em sua comunidade.
Leia um livro ou dois, ou assista um vídeo,
para aprender mais sobre os hindus (veja as
páginas centrais para uma amostra de
títulos).
Verifique o website internacional para este
foco de oração: pray15days.org

●
Congratulamo-nos
com você para se
juntar a nós e outros em todo o mundo no
próximo ano, enquanto oramos e
continuamos buscando a bênção de Deus
sobre os nossos vizinhos hindus do
mundo.
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