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E este evangelho do Reino será pregado em  
todo o mundo como testemunho a todas as nações, 

 e então virá o fim.
— MATEUS 24:14

www.idserve.org



O que um grupo de jovens artistas em Los 
Angeles pode fazer para ajudar a enviar  
missionários para onde eles são mais 
necessários?
E se nós combinarmos o nosso amor por desenhar com a nossa fé em Jesus?

Nós não sabíamos que podíamos usar a nossa paixão e trabalho para compartilhar 
sobre missões! Durante a pandemia, fazer parte de missões digitais tornou-se a 
nossa oração respondida. Podíamos usar a nossa arte digital para desenhar para o 
Reino de Deus.

Missões digitais é partilhar o evangelho através de ferramentas digitais, recursos, 
e estratégias. Este é o momento de usar a tecnologia para chegar àqueles que não 
conhecem Jesus. Através deste guia de oração, queremos que as famílias orem por 
pessoas não alcançadas.

Nós esperamos que você se atreva a sonhar ousadamente, usando as suas 
habilidades para missões globais. Ele nos levará além do que podemos imaginar 
quando lhe dissermos “Sim”.

Nós lhe convidamos para fazer parte da nossa jornada com este guia de oração!

—  ANDREW FENG, LIDERANÇA DA INDIGITOUS NOS EUA, E NICK WU



Quem são os Povos de Fronteiras?
Povos de Fronteiras são pessoas agrupadas por língua e cultura. Eles 
são “Fronteiras” porque pouco menos de 0,1% deles são cristãos. Isso 
significa que menos de uma pessoa em cada 1000 no seu grupo se 
identifica com Jesus de alguma forma!

Existem cerca de 5.000 Povos de Fronteiras. Este guia de oração 
mostra 31 dos maiores grupos. As suas orações irão cobrir um total 
de 700 milhões de pessoas! Muitos são muçulmanos ou hindus. 
Estatisticamente, eles nunca conhecerão um cristão durante toda a 
sua vida. Com tão poucos cristãos, os Povos de Fronteiras precisam de 
missionários. Rezem para que os cristãos vão e os ajudem a tornar-se 
seguidores de Jesus!

Para os Pais
Convidamos você e à sua família para orar por 31 Povos de Fronteiras. 
Comece por contar a história a partir da perspectiva do personagem. 
Depois, ore em conjunto com os três itens de oração. Finalmente, 
escaneie o código QR para assistir um vídeo de oração. As suas orações 
fazem uma enorme diferença!



Tome nota da Escala de Progresso nas páginas seguintes. A escala 
conta a percentagem de evangélicos e cristãos professos em grupos de 
pessoas.

Digitalize os códigos QR 
nas páginas seguintes 
para saber mais sobre 
cada grupo de povos em 
prayercast.com. 
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ESCALA DE PROGRESSOS

NÃO ALCANÇADOS 
Poucos evangélicos e poucos que se identificam como cristãos. Pouco, se 
algum, histórico de cristianismo. Os Povos de Fronteiras são um subconjunto 
de não alcançados. 

MINIMAMENTE ALCANÇADOS
Poucos evangélicos, mas um número significativo que se identificam como 
cristãos.

ALCANÇADOS SUPERFICIALMENTE
Poucos evangélicos, mas muitos que se identificam como cristãos. Em grande 
necessidade de renovação espiritual e compromisso com a fé bíblica.

PARCIALMENTE ALCANÇADOS
Os evangélicos têm uma presença modesta.

SIGNIFICATIVAMENTE ALCANÇADO
Os evangélicos têm uma presença significativa.

A Escala de Progresso e os itens de oração são 
referenciados a partir do joshuaproject.net
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LEGENDA GEOGRÁFICA 

NOTA: Os grupos de povos são classificados por país. 
As localizações geográficas são aproximadas.

1 Tadjique 
afegão

2 Tuaregue 
argelino 

3 Xeique

4 Hui

5 Cazaque

6 Mongol

7 Uyghur

8 Ansari

9 Bania

10 Brahmin

11 Dhobi

12 Jat

13 Kapu

14 Kumhar

15 Kunbi

16 Mahratta

17 Nai

18 Rajput

19 Teli

20 Yadav

21 Malaio

22 Marroquino

23 Rakhine

24 Fulani

25 Arain

26 Pashtun

27 Wolof

28 Turco

29 Uzbeque

30 Árabe Iémen 
do Norte

31 Checheno



Ilustração de 
Jessica Tse

IDIOMA  
Dari Persa

LOCALIZAÇÃO
Afeganistão

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
10,831,000

Tadjique afegão  

 O meu nome é Sherzod e pertenço ao povo !(salaam alaikum) سالم علیکم
afegão tajique no Afeganistão. Fiz dois pratos deliciosos, um prato de 
arroz chamado osh e alguns pães sem levedura. Osh é um dos meus pratos 
favoritos. Possui cordeiro, diferentes especiarias, e vegetais como pimenta 
e alho. Na minha tradição, mostrar hospitalidade e receber em minha casa 
é uma grande honra. Espero que os meus amigos que virão mais tarde 
apreciem também estes dois pratos!

PONTOS DE ORAÇÃO: :

 Peça a Deus para restaruar a paz política e a 
estabilidade no Afeganistão.

 Peça a Deus para chamar obreiros cristãos 
treinados na língua Dari para levar o 
evangelho aos tajiques e plantar igrejas 
locais fortes. 

 Ore para que os fundos de socorro estejam 
disponíveis para aqueles que vivem em zonas 
afectadas pela fome. 

0.01% Cristã
Prayercast

Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive 
sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e 
vocês me acolheram.
— MATEUS 25:35
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Tuaregue argelino 

IDIOMA   
Árabe, Argelino 
Falado no Saara

LOCALIZAÇÃO
 Argélia

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
137,000

PONTOS DE ORAÇÃO:

 A Argélia não é muito receptiva com 
trabalhadores cristãos. Ore para que os 
missionários sejam criativos ao compartilhar o 
evangelho com o povo Tuaregue e Argelino.  

 Peça ao Espírito Santo para suavizar os 
corações das tribos muçulmanas. Ore para que 
recebam o evangelho. 

 Ore para que os poucos crentes Tuaregues 
reflitam Cristo e o evangelho nas suas 
comunidades.

 Olá! O meu nome é Amastan, tenho nove anos e pertenço ao povo !(ahlan‘) أهال
tuaregue na Argélia. O meu pai e eu estamos viajando para um poço próximo com o 
nosso burro para trazer alguma água para a nossa família. O que mais me entusiasma 
é jogar um jogo chamado melghas com os meus amigos! Melghas é um jogo onde as 
crianças primeiro se escondem. Depois, outro tenta encontrá-los e marcá-los antes 
de chegarem ao poço para uma bebida. Na última vez que jogamos, eu fui pego antes 
mesmo de tocar no poço. Desta vez, vou correr mais que todas as outras crianças e 

chegar primeiro ao poço!

Ilustração de 
Ben Tong

0.01% Cristã
Prayercast

Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos 
graça e apostolado para chamar dentre todas as 
nações um povo para a obediência que vem pela fé. 
—ROMANOS 1:5
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Xeique

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Peça ao Senhor que abra os corações dos 
xeiques para que eles recebam as boas novas 
de Jesus Cristo

 Ore por um movimento de discipulado que 
abençoará os xeiques dentro desta década.

 Ore para que o Senhor envie trabalhadores 
fieis aos xeiques para lhes falar de Jesus.

আসসালাম ুআলাইকমু (āsasālāmu ālā’ikuma)! O meu nome é Hadhira, e 
sou um professor da escola Shaikh. Os Xeiques são muito diversificados 
nas nossas profissões. Muitos dos meus primos são agricultores no 
país, enquanto alguns dos meus amigos são artesãos e vendedores. 
Atualmente, muitos xeiques seguem o ritmo do mundo moderno, e ouvi 
dizer que também somos muito bons homens de negócios. Embora 
estejamos espalhados e ocupemos muitos empregos diferentes, estamos 
todos unidos por Alá. Acredito que somos abençoados por Alá para 
sermos diferentes e bem sucedidos nas nossas capacidades e talentos!

Ilustrado de
Becky Seo

IDIOMA   
Bengali

LOCALIZAÇÃO
 Bangladesh/
Sul da Ásia

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
125,776,000

0.00% Cristã
Prayercast

Assim, todos os povos da terra saberão que o Sen-
hor é Deus e que não há nenhum outro. 
—1 REIS 8:60
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Ilustração de 
Becky Seo

Hui

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que o povo Hui tenha uma fome 
de verdade espiritual que o leve a procurar e 
encontrar Cristo com os seus vizinhos cristãos.

 Ore para que os crentes chineses façam o que 
for preciso para apresentar Jesus Cristo ao povo 
Hui muçulmano.

 Ore para que um movimento de discipulado 
floresça entre o povo Hui.

你好 (ni hao)! O meu nome é Ma, e este é o meu amado neto Bai. 
Ele está crescendo tão rápido! Pertencemos ao grupo do povo Hui 
na China e, como muçulmanos sunitas, queremos mostrar a nossa 
devoção à Alá. Agora que Bai tem 10 anos, a nossa família decidiu levá-
lo conosco na nossa peregrinação anual a Meca. Estou feliz por ver que 
Bai está muito entusiasmado com esta viagem. Estamos ansiosos por 
todas as memórias que faremos juntos nesta viagem!

IDIOMA   
Mandarim

LOCALIZAÇÃO 
China

RELIGIÃO  
Islão

POPULAÇÃO  
13,917,000

0.01% Cristã
Prayercast

O Senhor está perto de todos os que o invocam, de 
todos os que o invocam com sinceridade.
— PSALM 145:18
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0.01% Cristã

Agora àquele que é capaz de fazer muito mais 
abundantemente do que tudo o que pedimos ou 
pensamos, de acordo com o poder em acção dentro 
de nós.
— EPHESIANS 3:20

Ilustração de 
Whitney Hii

Cazaque

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Peça ao Senhor que envie trabalhadores a 
longo prazo para viverem entre os cazaques e 
partilharem com eles o amor de Cristo.

 Peça ao Espírito Santo que abra os corações 
dos cazaques para os cristãos, para que eles 
sejam receptivos ao evangelho.

 Peça ao Senhor que levante igrejas locais 
fortes entre os Cazaques.

Сәлеметсіз бе (sälemetsiz be)! O meu nome é Inzhu e pertenço ao 
povo cazaque na China. O nosso povo é conhecido por sermos 
cavaleiros e nômades, o que significa que viajamos de lugar em lugar 
em busca de pastagens frescas para o nosso gado. Durante gerações, a 
minha família e eu temos cuidado de dezenas de cavalos nos pastos. O 
nome deste cavalo é Inju, ela é muito especial para mim porque está 
comigo desde que nasci. Ela nunca sai do meu lado e ajuda-me a 
cuidar de cavalos e potros recém-nascidos. Por vezes, eu a monto 
enquanto deixo os outros cavalos andarem livremente. Inju e eu 
somos eternamente amigos, e ela ocupará sempre um lugar especial 
no meu coração!

IDIOMA   
Cazaque

LOCALIZAÇÃO 
China

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
1,887,000

Prayercast
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0.04% Cristã

Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem 
fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o 
seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os 
abandonará.
— DEUTERONÔMIO 31:6

Ilustração de 
Jessica Tse

Mongol

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Há um número não confirmado de mongóis 
cristãos. Ore para que estes crentes partilhem o 
evangelho com os não crentes, e permaneçam 
firmes na sua fé e confiança em Deus.

 Ore para que Deus ajude os mongóis através de 
invernos rigorosos. Ore para que os mongóis 
possam experimentar o calor espiritual do amor 
e da graça de Deus.

 Muitos mongóis adoram as forças da natureza 
(tais como a lua, as estrelas, o sol, e os rios). 
Rezem para que Deus se possa revelar aos 
Mongóis como o único Deus verdadeiro.

Сайн байна уу (san ban oh)! Eu sou Batu e tenho nove anos. Tenho o 
meu arco e flecha prontos para o Festival de Naadam deste ano. Este é 
um festival que os Mongóis celebram no Verão. Ele possui três eventos 
principais: luta-livre, corridas de cavalos e tiro com arco e flecha. 
Estes são também chamados os “três jogos dos homens”. Este ano, os 
meus amigos e eu estamos a competir no tiro com arco e flecha como 
equipe. Embora eu seja uma criança, farei o meu melhor para atingir o 
maior número possível de alvos!

IDIOMA   
Mongol, 

Periférico

LOCALIZAÇÃO 
China

RELIGIÃO  
Budismo; 

forças da natureza

POPULAÇÃO  
5,655,000

Prayercast
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Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome; 
divulguem os seus feitos entre as nações.
— SALMOS 105:1

Ilustração de 
Jessica Tse

Uyghur

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que os crentes chineses Han possam 
liderar o caminho e mostrar a compaixão de 
Cristo para com os Uyghurs.

 Atualmente, mais de um milhão de Uyghurs 
estão a ser detidos e colocados em campos 
de internamento. Ore por proteção sobre os 
homens, mulheres e crianças Uyghur nestes 
campos.

 Ore para que os Uyghurs encontrem Jesus na 
sua dor e que Deus use este mesmo sofrimento 
para os conduzir ao Reino.

 O meu nome é Meryem e eu pertenço ao povo !(yakhshimusiz) خەيرلىك ئەتىگەن
Uyghur. Vivo em Xinjiang, que se situa na parte ocidental da China. A minha 
família, como outras famílias Uyghur, cultivam diferentes recursos como 
algodão, uvas, melões, e outras frutas. Vivemos perto de um sistema de 
irrigação que faz florescer as nossas colheitas. Como resultado, a nossa 
indústria agrícola é grande e bem sucedida. Acabei agora de recolher uvas de 
uma fazenda próxima. Vou levá-las de volta a casa, aos meus pais e ajudá-los 
a vender ou a transformar em vinho!

IDIOMA   
Uyghur

LOCALIZAÇÃO 
China

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
11,921,000

0.01% Cristã
Prayercast
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Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 
temos comunhão uns com os outros e o sangue de 
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 
— 1 JOÃO 1:7

Ilustração de 
Samuel Chiu

Ansari

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Rezem para que Deus envie seguidores 
indianos de Jesus aos seus vizinhos Ansari 
para partilharem com eles a boa nova.

 Orem por um movimento de discipulado 
entre eles nesta década.

 Rezar por boas escolas para que as crianças 
Ansari possam ter uma educação que as 
ajude a sair da pobreza.

 ,Sou Nasirah, uma mulher Ansari a viver em Uttar Pradesh (halloo) !ہیلو
Índia. Sou costureira e trabalho na grande indústria têxtil dentro da 
minha comunidade. É o mesmo trabalho que a minha mãe e a minha 
avó fizeram antes de mim. Todos os dias, trabalho no meu tear manual 
para fazer vestidos de seda, como este que estou usando neste 
momento! Hoje vou para as aldeias rurais com a minha família para 
prestar ajuda aos agricultores menos afortunados. Tenho uma família 
unida e adoramos ajudar na nossa comunidade sempre que podemos!

IDIOMA   
Urdu

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Islão (Sunita)

POPULAÇÃO  
10,700,000

0.00% Cristã
Prayercast
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Como ele diz em Oséias: “Chamarei ‘meu povo’ a 
quem não é meu povo; e chamarei ‘minha amada’ a 
quem não é minha amada. 
— ROMANOS 9:25

नमस्ते (namaste)! O meu nome é Eshana e sou um comerciante 
de especiarias Baniyan na Índia. Todas as minhas especiarias são 
caseiras e feitas por mim e pela minha família. Queres algumas ervas 
aromáticas para adoçar o teu chá ou alguma especiaria para fazer a tua 
sopa picante? Temos tudo! Vendo as minhas especiarias aos aldeões 
e vizinhos locais. Por vezes, também gosto de trocar especiarias com 
aldeias vizinhas e comerciantes. Os ingredientes de lá são diferentes 
dos que encontramos em casa. Nunca se sabe que tipo de especiarias 
você encontrará!

Bania

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore pela salvação destas pessoas e que Deus 
possa enviar muitos trabalhadores cristãos 
entre eles e satisfazer as suas necessidades 
espirituais e físicas.

 Ore por programas de desenvolvimento e 
alfabetização.

 Ore por uma fome espiritual na comunidade 
Baniyan e Vanian que os conduza a Cristo.

Ilustração de  
Whitney Hii

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
29,240,000

0.02% Cristã
Prayercast
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O Rei responderá: “Digo-lhes a verdade: O 
que vocês fizeram a algum dos meus menores 
irmãos, a mim o fizeram”. 
— MATEUS 25:40

Ilustração de 
Becky Seo

Brahmin

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Os brâmanes são vistos como conhecedores e 
iluminados; Ore pela luz do evangelho para lhes 
trazer o conhecimento de Cristo na Índia.

 Ore por sabedoria para os discípulos de Jesus 
que são amigos e partilham a sua fé com 
Brahmins.

 Ore para que o verdadeiro Deus se revele a 
esta comunidade e use Brahmins para pregar e 
ensinar sobre Jesus Cristo.

शुभ प्रभात (shubh prabhaat). Bom dia, eu sou Ved. Você gostaria de me observar 
realizando este ritual de adoração? Só os brâmanes são capazes de realizar este 
ritual especial, pois somos a única casta que pode ser sacerdote. É uma grande 
honra para os forasteiros observar, pois só executamos os nossos rituais hindus para 
aqueles que se encontram em castas superiores. A geração mais jovem de brâmanes 
já não procura esta prática antiga, e poucos conhecem o conhecimento dos Vedas. 
A maioria agora busca se tornar educadores, legisladores, acadêmicos, médicos, 
políticos, engenheiros de computação, e assim por diante. No entanto, como um 
velho sacerdote, espero espalhar a importância da nossa tradição e conhecimento.

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
59,134,000

0.00% Cristã
Prayercast
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Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te 
todos os povos. 
— SALMOS 67:3

Dhobi

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Uma vez que muitas das suas profissões estão sendo 
substituídas e desaparacendo, ore para que o povo 
Dhobi tenha acesso a uma melhor educação e a 
novas habilidades no mundo moderno.

 Ore para que o povo Dhobi ouça o evangelho e para 
que apenas Jesus Cristo possa lavar os seus pecados.

 Ore para que o Espírito Santo dê ao povo Dhobi fome 
espiritual para que ele não fique satisfeito até que 
prove e veja que o Senhor é bom.

नमस् े(namaste)! O meu nome é Bhavna e faço parte do povo Dhobi da Índia. 
Sempre estive rodeado de água porque a minha família e os meus vizinhos 
tem sido lavadores e limpadores toda a vida. Quando eu era criança, corria à 
volta das piscinas de lavagem e brincava na água. A minha mãe apanhava-me, 
depois ensinava-me a secar e passar a ferro as roupas que o meu pai tinha 
lavado. Agora que sou mais velho, tento ajudar os meus pais a ganhar dinheiro 
de todas as formas que posso. Ultimamente, tem havido menos clientes devido 
à popularidade das máquinas de lavar roupa. Espero poder apoiar os meus pais 
durante o máximo de tempo que puder.

Ilustração de-
Becky Seo

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
11,993,000

0.02% Cristã
Prayercast
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Ouvindo isso, não apresentaram mais 
objeções e louvaram a Deus, dizendo: 
“Então, Deus concedeu arrependimento 
para a vida até mesmo aos gentios!”.
— ATOS DOS APÓSTOLOS 11:18

Ilustração de 
Samuel Chiu

Jat

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que médicos cristãos, enfermeiros 
e trabalhadores de ajuda humanitária 
tenham oportunidades de partilhar o amor 
de Jesus.

 Peça ao Senhor que faça surgir igrejas em 
crescimento entre os Jats para a glória do 
Seu nome.

 Ore para que as igrejas e as organizações 
missionárias aceitem o desafio de adotar e 
alcançar os Jats.

ਸਤ ਸ੍ਰਰੀ ਅਕਾਲ, (sata srī akāla), Eu sou Jumari! Eu sou uma mulher Jat de Punjab. 
Neste momento, estou a trabalhar neste phulkari, ou bordado. A minha parte 
favorita são estas florzinhas, elas parecem legais, não? Eu aprendi a bordar com 
a minha mãe e estou fazendo este para o casamento da minha irmã este ano. O 
casamento terá um total de 100 destas peças de bordado! Tive o meu próprio 
casamento no ano passado, e é por isso que uso este nathli, ou anel para o 
nariz. Todas as mulheres casadas da minha comunidade usam anéis como este, 
e algumas até têm missangas decorativas. Muito bem, chega de conversa, tenho 
de voltar ao trabalho!

IDIOMA   
Punjabi, 

Ocidental

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo, 
Sikhismo, 
Islamismo

POPULAÇÃO  
29,863,000 0.03% Cristã

Prayercast
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O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes 
vozes nos céus que diziam: “O reino do mundo 
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 
reinará para todo o sempre”.
— APOCALIPSE 11:15

Ilustração de  
Jessica Tse

Kapu

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Peça ao Senhor para enviar crentes indianos 
aos Kapu para lhes falar de Jesus Cristo.

 Os Kapu vivem em aldeias que muitas 
vezes não têm acesso à medicina moderna, 
eletricidade e água limpa. Ore para que as 
necessidades espirituais e físicas dos Kapu 
sejam satisfeitas por Jesus Cristo.

 O hinduísmo é amplamente praticado entre o 
povo Kapu. Ore para que Deus abra as mentes 
e os corações dos Kapu à verdade da Bíblia e se 
revele como o único Deus verdadeiro.

నమస్కారం (namaskārām)! O meu nome é Karan e esta é a minha filha 
Annya. Pertencemos ao grupo do povo Kapu na Índia. Kapu significa 
agricultor ou protetor, e é exatamente isso que eu faço: cultivar e 
proteger a minha família. Muitos Kapu já fizeram parte do exército, mas 
agora somos majoritariamente agricultores. Estou a caminho da fazenda 
enquanto acompanho Annya até à escola. Ela vai entrar no Ensino 
Médio este ano! Ela tem de carregar muitos livros com ela, por isso 
espero que não se tenha esquecido de nada!

IDIOMA   
Telugu

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
15,424,000

0.02% Cristã
Prayercast
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“Ó comunidade de Israel, será que eu não posso 
agir com vocês como fez o oleiro?”, pergunta o 
Senhor. “Como barro nas mãos do oleiro, assim são 
vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel.
— JEREMIAS 18:6

Ilustração de 
Whitney Hii

Kumhar

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore por uma fome espiritual na 
comunidade de Kumhar que os conduza a 
Cristo.

 Ore por um movimento de discipulado que 
abençoará os Kumhar nesta década.

 Ore para que o Senhor envie equipes de 
trabalhadores para ajudar o povo Kumhar 
com as suas necessidades espirituais e 
físicas.

नमस् े(namaste)! O meu nome é Mishika e pertenço ao povo Kumhar na 
Índia. A minha aldeia é especializada na fabricação de cerâmica. Fazemos 
potes de todos os tipos, grandes e pequenos! A minha parte preferida do 
processo de fabricação de vasos é adicionar cores e padrões de pintura aos 
vasos que fazemos. Neste momento, estou pintando uma pequena taça que 
foi feita por um dos meus irmãos esta manhã! Primeiro, deixo secar o barro 
fresco. Depois, adiciono uma cor de base fina, e uma vez que esta seca, posso 
adicionar círculos, linhas, e redemoinhos como decoração! Esta tigela vai 
fazer parte de um conjunto que eu criei!

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
15,375,000

0.01% Cristã
Prayercast
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Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem 
atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei 
algo em que não creriam se lhes fosse contado. 
— HABACUQUE 1:5

Ilustração de 
Samuel Chiu

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore pela salvação do povo Kunbi e que 
Deus possa enviar trabalhadores cristãos 
para trabalhar entre eles e satisfazer as suas 
necessidades espirituais e físicas.

 Ore para que os cristãos Kunbi cheguem ao 
seu próprio povo.

 Ore para que os seus homens e mulheres 
possam deixar de fumar.

नमस् े(namaste), eu sou Advik! Eu sou um homem Kunbi de Gujarat. Neste 
momento, a minha aldeia está a preparar a nossa tradição da Dança de Goa! 
Dentro de alguns momentos, as mulheres começarão a dançar enquanto 
todos os homens tocarão estes ghumots, ou tambores. Realizamos esta 
dança como uma oração para proteção sobre as nossas casas e comunidade. 
Estamos também vestidos com roupas tradicionais para esta dança, e tanto os 
homens como as mulheres usam uma cor rosa. O corante rosa vem da planta 
manjistha, que usamos em muitas das nossas roupas. Oh, agora eles estão me 
chamando, até logo!

Kunbi

IDIOMA   
Gujarati

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
18,499,000

0.05% Cristã
Prayercast
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“Por causa da opressão do necessitado e do gemido 
do pobre, agora me levantarei” diz o Senhor, “Eu 
lhes darei a segurança que tanto anseiam”. 
— SALMOS 12:5

Ilustração de 
Jessica Tse

Mahratta

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que o povo Mahratta possa encontrar 
esperança e receber o dom gratuito do 
evangelho.

 Ore para que Deus afaste o povo Mahratta da 
adoração de falsos ídolos.

 Os Mahrattas fazem parte da classe 
rural superior; a maioria das famílias são 
proprietárias de terras e criam culturas 
agrícolas. Como resultado, desprezam as 
pessoas que consideram não serem suas 
iguais. Ore para que os Mahrattas possam 
experimentar o amor e a graça de Deus.

 नमस् े(namaste)! O meu nome é Grishma e eu sou uma mulher Mahratta da 
Índia. Trabalho em casa fazendo diferentes tarefas domésticas enquanto o 
meu marido cuida das nossas vacas. Ele utiliza o gado para ajudar a cultivar 
o solo e a colheita. Há pouco, lavei as nossas roupas à mão. Isto significa 
esfregar sabão nas roupas contra um pedaço de concreto e depois enxaguá-
las num balde de água. Neste momento, estou cozinhando um mingau na 
fogueira para que o meu marido possa comer quando chegar a casa. Mal 
posso esperar que este dia atarefado acabe!

IDIOMA   
Marathi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
31,159,000

0.00% Cristã
Prayercast
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Até os cabelos da sua cabeça estão todos 
numerados. Não tenha medo; tem mais valor do que 
muitos pardais.
— LUCAS 12:7

Ilustração de  
Jessica Tse

Nai

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que os crentes indianos construam 
amizades com os Nai e lhes falem do 
Salvador.

 Ore por um movimento de discipulado que 
abençoará o povo Nai nesta década.

 Muitos Nai não sabem ler. Orem pelo acesso 
a materiais áudio bíblicos e para que Deus 
direcione os Nai a ouvir programas de rádio 
cristã nas suas línguas.

नमस् े(namaste)! O meu nome é Ashish e faço parte do grupo do 
povo Nai na Índia. Nai significa barbeiro, e é isso que muitas pessoas 
Nai, incluindo eu próprio, fazem para viver. O meu trabalho inclui 
dar cortes de cabelo, barbear barbas, e ocasionais preparativos para 
o casamento. Fazer cortes de cabelo pode não parecer muito, mas 
é significativo porque posso dar às pessoas uma nova aparência. 
Quando vejo sorrisos no rosto das pessoas, sinto-me feliz e 
orgulhoso do meu trabalho. Espero que este rapaz goste do seu novo 
corte de cabelo!

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
11,933,000

0.00% Cristã
Prayercast
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Embora eu seja o menor dos menores de todos os 
santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos 
gentios as insondáveis riquezas de Cristo.
— EFÉSIOS 3:8

Ilustração de 
Samuel Chiu

Rajput

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que a comunidade Rajput cresça 
cada vez mais na consciência de Jesus e das 
suas necessidades em relação a Ele.

 Ore para que o Senhor dê a Rajputs uma 
fome espiritual e satisfaça essa fome.

 Ore para que os Rajputs compreendam o 
valor de se tornar parte da família real de 
Deus.

 नमस् े(namaste), eu sou Mahendra. Sou um homem Rajput de Uttar 
Pradesh. Nós, Rajputs, descendemos da linhagem real, e continuamos hoje 
estas tradições de honra. Esta é uma espada cerimonial que é usada em 
casamentos e outras cerimónias, e esta é a roupa tradicional para o Festival 
anual dos Camelos. Outra tradição importante para a minha comunidade é 
a forma como estilizamos as nossas barbas! Como podem ver, eu enrolo o 
meu bigode e barba, tal como muitos dos homens da minha comunidade.
Esta é apenas uma das muitas formas que preservamos e expressamos a 
nossa cultura!

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
45,611,000 0.02% Cristã

Prayercast
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Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós 
e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele 
que permanece no amor permanece em Deus, e 
Deus nele.
— 1 JOÃO 4:16

Ilustração de  
Samuel Chiu

Teli

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que o Espírito Santo unja os líderes 
da comunidade Teli e os leve a abrir as portas 
para que o seu povo siga Jesus.

 Ore para que os crentes cheguem a este grupo 
de pessoas com as bênçãos de Cristo.

 Ore para que o Senhor levante os crentes 
de Teli que irão discipular outros e iniciar o 
movimento de formação de discípulos entre 
este grupo de pessoas.

नमस् े(namaste), eu sou Akash. Sou um agricultor Teli de Uttar Pradesh, 
e neste momento estou na fazenda da minha familiar. Aqui, cultivamos 
grandes campos de mostarda e outras plantas, que utilizamos para 
extrair óleos. A minha família está no negócio de óleos há gerações, 
assim como muitos dos membros da minha comunidade. Neste 
momento, estamos a poupar dinheiro para uma prensa de óleo 
mecânica, o que tornará o trabalho muito mais fácil.

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
18,839,000

0.02% Cristã
Prayercast
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Então disse aos seus discípulos: “A colheita 
é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Peçam, pois, ao Senhor da colheita  que envie 
trabalhadores para a sua colheita”.
— MATEUS 9:37-38

Ilustração de 
Becky Seo

Yadav

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore pela salvação do povo Yadav e pelos 
missionários para que sejam pioneiros em 
novos ministérios entre eles.

 Ore pela alfabetização e pelo trabalho de 
desenvolvimento comunitário.

 Ore para que a prática do trabalho 
infantil termine e para que a educação 
seja disponibilizada a todas as crianças, 
especialmente às meninas.

नमस् े(namaste)! O meu nome é Daivi e este é o meu irmão mais velho 
Dhiman. Ele é o meu melhor amigo e nunca ficamos entendiados quando 
trabalhamos juntos! Temos de cuidar do gado desde o começo da manhã até 
à noite, mas às vezes é divertido! Durante os intervalos, também gostamos de 
lutar com os nossos primos e de cantar e dançar muito. Também gostamos de 
ouvir as histórias que as nossas tias e tios nos contam sobre os deuses como 
Vishnu e Krishna. Eles até nos ensinaram a rezar regularmente ao Singaji para 
proteger o nosso gado e apresentar ofertas como manteiga, mangas verdes, 
e açúcar. A vida não é muito má, mas por vezes gostaria de poder ir à escola 
como outras crianças em vez de trabalhar nos campos.

IDIOMA   
Hindi

LOCALIZAÇÃO 
Índia

RELIGIÃO  
Hinduísmo

POPULAÇÃO  
58,642,000

0.01% Cristã
Prayercast
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Atribui ao Senhor, ó famílias dos povos, atribui ao 
Senhor glória e força!
— SALMOS 96:7

Ilustração de 
Whitney Hii

Malaio

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Peça ao Senhor da colheita que envie 
operários para trabalhar entre cada grupo 
malaio.

 Peça ao Espírito Santo para conceder 
sabedoria e favor às agências missionárias que 
se concentram no povo Malaio.

 Ore para que Deus dê ao pequeno número de 
crentes Malaio a audácia de partilhar Cristo 
com o seu próprio povo.

Hai! O meu nome é Azura (azul), e estes são os meus amigos, Jaya (verde) e 
Nurin (rosa). Pertencemos ao povo malaio na Malásia. No nosso caminho de 
volta da escola, os amigos da minha família e eu encontrámos algumas flores, 
raízes e plantas de samambaia para cultivar no outro dia, e temos cuidado 
delas desde então! Elas cresceram tão alto num período tão curto do tempo! 
O nosso povo é muito grande na agricultura no campo, onde há milhares de 
plantas para explorar e colher. Devido ao clima húmido da Malásia, somos 
capazes de cultivar todo o tipo de frutas e legumes. Algumas das minhas 
favoritas são durião, jambu merah, mangostão, e rambutan!

IDIOMA   
Inglês, Malaio

LOCALIZAÇÃO 
Malásia

RELIGIÃO  
Islão

POPULAÇÃO  
13,192,000

0.10% Cristã
Prayercast
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E que em seu nome seria pregado o 
arrependimento para perdão de pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém.
— LUCAS 24:47

Ilustração de  
Samuel Chiu

Marroquino

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Peça ao Espírito Santo para suavizar os 
corações dos árabes marroquinos para 
com os cristãos, para que sejam receptivos 
ao evangelho.

 Ore para que Deus chame equipes de 
intercessores que fielmente se posicionem 
no distanciamento para com os árabes 
marroquinos.

 Peça a Deus para dar ousadia aos crentes 
árabes marroquinos para partilharem o 
amor de Cristo com os seus amigos e 
famílias.

 eu sou Ilias. Sou do Marrocos e neste momento estou na ,(salam) سالم
fazenda da minha família. Trabalho aqui com os meus pais e a minha 
irmã, e sou responsável pela ordenha das cabras todas as manhãs! 
Também me encarrego das galinhas e ovelhas. Adoro tomar conta 
deles! Estou usando um chapéu chamado fez e muitos dos rapazes do 
Marrocos usam-nos. Normalmente, não estou vestido assim, mas esta 
vestimenta é especial para as festividades.

IDIOMA   
Árabe, falado 
por Marrocos

LOCALIZAÇÃO 
Marrocos

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
24,221,000

0.09% Cristã
Prayercast
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Anunciem a sua glória entre as nações, seus 
feitos maravilhosos entre todos os povos!    
— 1 CRÔNICAS 16:24

Ilustração de 
Whitney Hii

Rakhine

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que o povo Rakhine possa utilizar 
adequadamente a Bíblia birmanesa para a literatura 
escrita.

 Ore para que sejam produzidos materiais evangelísticos 
(tais como materiais audiovisuais, canções, folhetos, 
etc.) na língua Rakhine.

 Ore por uma fome espiritual na comunidade de 
Rakhine que os conduza a Cristo.

ဟယ််လုို� (haallo)! Os nossos nomes são Kyine, Pemala, e Yadana, e pertencemos ao 
povo Rakhine em Myanmar. Estamos todos a caminho do festival “Thingyan Water”. 
Este Festival anual é significativo para nós porque marca o primeiro dia do novo 
ano! Uma longa tradição do nosso povo é pegar ramos de plantas thabyay (folhas 
de plantas tropicais) e utilizá-los para aspergir água perfumada nos nossos amigos e 
familiares a partir de tigelas de prata. Outro costume que apreciamos é o das barracas 
intermináveis dos alimentos de rua birmaneses, onde tudo é gratuito durante o festival. 
É uma celebração da vida e do renascimento!

IDIOMA   
Rakhine, 
Birmanês

LOCALIZAÇÃO 
Myanmar 
(Birmânia)

RELIGIÃO  
Budismo

POPULAÇÃO  
2,718,000

0.10% Cristã
Prayercast
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Mas a terra se encherá do conhecimento 
da glória do Senhor, como as águas enchem 
o mar. 
— HABACUQUE 2:14

Ilustração de 
Whitney Hii

Fulani

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que os poucos crentes cristãos entre o povo 
Fulani sejam enviados professores para os ajudar a 
estabelecerem-se bem na sua fé.

 Ore para que eles se encontrem, a fim de se unirem, e 
que aprendam a viver no poder do Espírito de Cristo, 
experimentando consistentemente o Seu fruto.

 Ore para que os Fulani sejam capazes de cuidar 
adequadamente das suas famílias e para que estejam 
melhor preparados para as condições em rápida 
mudança do século XXI.

Sannu! O meu nome é Maimuna (esquerda), e esta é a minha mãe, Nabilah (direita). 
Pertencemos ao povo Fulani na Nigéria. Nós duas acabamos de regressar de uma curta 
viagem, onde entregamos leite às crianças da nossa tribo. Quando viajamos, eu e a 
minha mãe usamos estas marcas em nossos rostos e carregamos estas tigelas especiais 
de leite para representar de que tribo somos. A nossa tribo está espalhada por muitos 
pastos porque somos semi-nômades, o que significa que viajamos grandes distâncias 
para encontrar mantimentos e abrigo, ao mesmo tempo que cuidamos do gado e de 
outros animais. Mal posso esperar para ver para onde vamos a seguir!

IDIOMA   
Fula

LOCALIZAÇÃO 
Nigéria

RELIGIÃO  
Islão

POPULAÇÃO  
30,453,000

0.08% Cristã
Prayercast
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O povo que caminhava em trevas viu uma 
grande luz; sobre os que viviam na terra da 
sombra da morte raiou uma luz. .
— ISAÍAS 9:2

Ilustração de 
Becky Seo

Arain

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que o Deus Todo-Poderoso direcione 
trabalhadores fieis para levar a mensagem de salvação 
ao povo Arain no Paquistão.

 Ore para que, em breve, o povo árabe no Paquistão 
seja discipulado nos caminhos de Jesus.

 Ore por uma insatisfação espiritual com o Islã e uma 
vontade de investigar as reivindicações de Jesus Cristo.

ਅਸੱਲਾਮ ੂਅਲੈਕੁਮ (asalāmū alaikuma)! Olá! O meu nome é Pavith Ramday, e faço 
parte do povo Arain no Paquistão. Viemos de um humilde passado de casta 
agrícola, mas ao longo de muitos anos temos sido capazes de nos erguer e nos 
tornarmos legisladores e políticos. O meu pai era advogado, e eu segui-o para 
me tornar advogado, também. Um dia vou ensinar o meu futuro filho a trabalhar 
arduamente durante a sua educação, pois nós, os Arains, somos sempre 
diligentes no nosso trabalho. Neste momento, tenho de fazer uma chamada a 
um dos meus clientes. Falamos em breve!

IDIOMA   
Punjabi, 

Ocidental

LOCALIZAÇÃO 
Paquistão

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
9,830,000

0.00% Cristã
Prayercast
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Aqueles que são sábios reluzirão como o 
fulgor do céu, e aqueles que conduzem 
muitos à justiça serão como as estrelas, 
para todo o sempre. 
— DANIEL 12:3

Ilustração de 
Jessica Tse

Pashtun

PONTOS DE ORAÇÃO:

 As maiores barreiras à fé são as barreiras sociais 
e culturais. Os pashtuns no Paquistão têm sido 
chamados a maior sociedade tribal muçulmana do 
mundo. Reze para que os Pashtuns encontrem a 
verdadeira esperança e salvação através de Jesus 
Cristo.

 Ninguém sabe quantos pashtuns seguem Jesus. 
Sementes do evangelho têm sido semeadas 
amplamente. Orem para que o Espírito Santo 
fortaleça e proteja os novos crentes contra qualquer 
perseguição para que as suas vidas possam ser uma 
testemunha de Deus.

 Ore pelas traduções da Bíblia em curso.

 .Eu sou Mahzala, uma mulher Pashtun do Paquistão !(salaam alaikum) سالم علیکم
Eu estou usando este vestido brilhoso e colorido porque estou praticando a 
Dança Attan. Esta é uma dança folclórica que os Pashtuns faziam em tempos 
de guerra ou casamentos, e é agora a dança nacional. Os dançarinos, homens e 
mulheres, movem-se em círculo enquanto aplaudem e se viram ao ritmo dos 
tambores. Estou tão entusiasmada para performar esta dança, e espero que 
todos também a desfrutem!

IDIOMA 
Pashto, Norte

LOCALIZAÇÃO 
Paquistão

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
26,061,000

0.00% Cristã
Prayercast
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Todas as nações que tu formaste virão e te 
adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. 
— SALMOS 86:9

Ilustração de 
Samuel Chiu

Wolof

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Orem para que o pequeno número de crentes 
Wolof tenha a coragem de partilhar o amor de 
Cristo com o seu próprio povo e seja forte através 
da perseguição.

 Peça ao Senhor para dar aos crentes Wolof 
oportunidades de partilhar o amor de Cristo com o 
seu próprio povo.

 Peça ao Senhor que eleve igrejas locais fortes entre 
os Wolof.

Salaam aleekum, eu sou Fadia! Eu sou uma mulher Wolof que vive no Senegal, 
África. Neste momento, estou na praça da aldeia. Todos os eventos da 
comunidade acontecem aqui, tais como jogos de dança e luta-livre! Na minha 
comunidade, uma das coisas mais importantes, tanto para mulheres como para 
homens, é como nos vestimos, e adoro usar vestidos e penteados elegantes. 
Mais tarde, irei ao mercado para comprar cereais para a minha família. Muitas 
das pessoas no mercado estarão vestidas com roupa formal porque a roupa é 
uma parte muito importante da nossa cultura!

IDIOMA   
Wolof

LOCALIZAÇÃO 
Senegal

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
6,331,500

0.01% Cristã
Prayercast

34      POVOS DE FRONTEIRAS



E, por causa dos seus atos e das suas 
conspirações, virei ajuntar todas as nações 
e línguas, e elas virão e verão a minha 
glória.
— ISAÍAS 66:18

Ilustração de 
Whitney Hii

Turco

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que as igrejas e as organizações 
missionárias aceitem o desafio de chegar aos 
turcos.

 Peça a Deus para dar aos crentes turcos e aos prin-
cipais líderes entre os turcos a audácia de partilhar 
o evangelho com o seu próprio povo.

 Ore para que a Turquia evite tanto os conflitos 
étnicos (especialmente com os curdos) como o 
ressurgimento do fundamentalismo muçulmano.

Merhaba! O meu nome é Silaah e pertenço ao povo turco na Turquia. Sou 
carpinteiro, o que significa que rodo fios, transformo nós coloridos em tapetes, 
e bordo tapetes feitos à mão. A tapeçaria faz parte da tradição da minha família 
há muitas gerações. Fui ensinado pela minha mãe, cuja mãe lhe ensinou, e 
assim por diante. Uma tradição que temos é a utilização de cores da terra, tais 
como verde escuro e castanho, com pedaços de cores mais ricas, como o roxo 
real e o vermelho. Este pedaço de pano que estou segurando é a minha última 
criação! Ele pode ser transformado em muitas coisas diferentes, como carpetes 
ou tapetes, ou talvez um lenço de algum tipo. Mal posso esperar para ver o que 
ele se tornará!

IDIOMA   
Turco

LOCALIZAÇÃO 
Turquia

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
56,199,000

0.01% Cristã
Prayercast
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O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, 
como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente 
com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas 
que todos cheguem ao arrependimento.
— 2 PEDRO 3:9

Ilustração de 
Samuel Chiu

Uzbeque

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore para que os novos cristãos usbeques 
compreendam rapidamente a Palavra de Deus 
e se comprometam com uma comunidade 
local onde encontrem força.

 Ore para que Deus levante igrejas locais fortes 
em todos estes países entre os uzbeques.

 Peça ao Senhor que envie trabalhadores 
adicionais a longo prazo para viverem entre os 
usbeques e partilharem o amor de Cristo com 
eles.

Salom! Eu sou Anora e esta é a minha amiga Tahmina. Somos ambas 
mulheres uzbeques a viver no Uzbequistão. Eu venho de uma família 
de pastores, uma profissão comum aqui na minha cidade. Hoje em dia, 
os meus filhos e netos continuam a trabalhar na mesma fazenda em 
que eu trabalhava quando era jovem. Atualmente, passo a maior parte 
do meu tempo com as mulheres mais velhas da minha comunidade, 
onde gostamos de nos sentar e conversar, e ver as crianças mais novas 
a brincar nas ruas.

IDIOMA   
Uzbeque

LOCALIZAÇÃO 
Uzbequistão

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
35,857,000

0.02% Cristã
Prayercast
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E se dirá: “Aterrem, aterrem, preparem o caminho! 
Tirem os obstáculos do caminho do meu povo”. 
— ISAÍAS 57:14

Ilustração de 
Whitney Hii

Iémen árabe do Norte

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Ore por uma tradução bíblica escrita em árabe 
sanaanês. Existem alguns recursos áudio, mas o 
governo saudita restringe severamente a Internet.

 Ore por um movimento do Espírito Santo que dê 
aos iemenitas do Norte uma vontade de abraçar 
Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que 
dependam somente d’Ele para a salvação.

 Ore por um movimento de formação de 
discípulos entre os iemenitas do norte da Arábia 
Saudita que se espalhe para a sua pátria no 
Iémen.

 O meu nome é Makin e esta é a minha mulher Rima. Ambos !(salam) سالم
pertencemos ao grupo do povo árabe do Norte do Iémen. Nos casamos há 
alguns meses e temos vivido felizes um com o outro desde então. Nós dois 
somos também os únicos cristãos nas nossas famílias. Ambos acabamos de 
regressar de uma reunião secreta onde cantamos canções e demos louvores 
a Deus. Porque a adoração a Deus não é permitida no Iémen, temos de ser 
cuidadosos nas nossas viagens a estes encontros. A minha esperança é que 
um dia Rima e eu possamos adorar a Deus livremente com as nossas famílias 
e comunidade.

IDIOMA   
Árabe, Sanaani, 

Falado

LOCALIZAÇÃO 
Iémen

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
12,111,000

0.00% Cristã
Prayercast
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No meio da rua principal da cidade. De cada lado do 
rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes 
por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem 
para a cura das nações.
— APOCALIPSE 22:2

Ilustração de 
Becky Seo

Checheno

PONTOS DE ORAÇÃO:

 Orar pela resistência e protecção dos poucos 
crentes chechenos conhecidos.

 Orar pela estabilidade política na zona onde 
vivem os chechenos e a Ingush.

 Peça ao Senhor para derrubar as barreiras do 
evangelho para que os trabalhadores cristãos 
que vivem e trabalham entre os chechenos 
vejam frutos.

Салам (salam)! Eu sou Salamu, um soldado do exército checheno. 
Mesmo quando a nação está em guerra, eu digo que há sempre tempo 
para uma dança! Nós dançamos porque somos um país independente! 
Por muito que as tropas russas invadam, Alá nos concederá a 
liberdade! Eu sou Chovka, esposa de Salamu. É um grande dia porque 
posso dançar com o meu marido. Ele está sempre em guerra, lutando 
em batalhas, por isso rezo a Alá todos os dias para que ele chegue a 
casa em segurança. Quando saio para trabalhar nos campos todas as 
manhãs, não posso evitar de me precupar pensando no que o meu 
marido está fazendo. Só posso rezar e esperar que Alá continue a 
protegê-lo para que possamos voltar a dançar juntos desta forma.

IDIOMA   
Checheno

LOCALIZAÇÃO 
Rússia

RELIGIÃO  
Islã

POPULAÇÃO  
1,454,000 0.01% Cristã

Prayercast

38      POVOS DE FRONTEIRAS



Sobre a Coorte de Desenho de Personagens
Jessica Tse
Estudante de Arte 

Jessica está a completar o seu mestrado em educação na Universidade 
Azusa Pacifico. Ela começou a explorar a arte digital durante a pandemia 
e está entusiasmada por usar a sua arte para glorificar a Deus.

Whitney Hii
Estudante de Arte

A Whitney está a estudar animação e efeitos visuais na Universidade de 
Azusa Pacifico. Adora trabalhar ao lado de colegas artistas cristãos que 
estão a usar os seus talentos para o Reino.

Becky Seo
Estudante de Arte

Becky é uma estudante de ilustração no ArtCenter. Ela é nova no 
desenho de personagens e gosta do desafio. Ela espera usar os seus dons 
e paixões para ter um impacto positivo no mundo.

Samuel Chiu
Estudante de Arte

Samuel é um estudante de animação na Universidade Loyola 

Marymount. Ele adora servir a igreja e aprofundar os seus 

conhecimentos de design. Está ansioso por ver Deus moldar a sua obra 

de arte e os seus planos futuros.

Ben Tong
Director de Arte e Mentor

Ben é um designer de personagens profissional com experiência 
anterior na Dreamworks TV. Como instrutor e director de arte deste 
folheto de orações, tem guiado os estudantes no crescimento artístico 
e espiritual.

Amanda Zuniga
Conselheiro

Amanda é esposa e mãe e gestora de design na Panda Express. Ela vê 
Deus usar a arte através deste projecto para trazer glória a Si próprio e 
aguarda com expectativa que a igreja seja mobilizada para missões.

Nick Wu
Produtor 

Nick é uma produtora de conteúdos criativos e estudante de seminário 
na DTS. Está revigorado para mobilizar jovens adultos para missões 
usando os seus dons e talentos dados por Deus.

Andrew Feng
Chumbo Americano, Indigitous 

Adora imaginar novas formas de capacitar as pessoas para a grande 
comissão para além das quatro paredes da igreja.
 
Desenho e disposição do livro: Kat Yao, Jeanette Feng



INDÍGITOUS é “Indígena” e “Digital”. Indigitous é apaixonado por ajudar a cumprir a Grande 
Comissão, envolvendo e libertando crentes para Missões Digitais através de eventos globais, 
recursos digitais, e construção de comunidades. www.idserve.org

JOSHUA PROJECT é uma iniciativa de investigação que procura destacar os grupos étnicos do 
mundo com o menor número de seguidores de Cristo. www.joshuaproject.net

CHINESE EVANGELICAL FREE CHURCH OF LOS ANGELES é uma congregação multilingue com 
cultos e ministérios em inglês, cantonês e mandarim para levar o evangelho de Cristo à comunidade 
de Monterey Park e do Grande Vale de San Gabriel desde 1974. www.cefcla.org

A ALIANÇA EVANGÉLICA MUNDIAL busca fortalecer as igrejas locais por meio de alianças 
nacionais, apoiando e coordenando a liderança de base e buscando formas práticas de mostrar a 
unidade do corpo de Cristo. www.worldea.org





Quem são os Povos de 
Fronteiras?

O que um grupo de jovens artistas em Los 
Angeles pode fazer para ajudar a enviar 
missionários para onde eles são mais 
necessários?

Nós lhe convidamos para fazer parte da nossa 
jornada com este guia de oração!


