
 

 

27 de Janeiro – 10 de Fevereiro de 2020 

Dia 1 Budistas do Japão Salmos 1:3 
Ore para que o Espírito Santo desperte uma fome 
espiritual e um desejo por conhecer, seguir e 
depender de Deus através de Jesus Cristo  

Dia 2 
Budistas de Butão, 
Nepal e do norte da 
Índia 

Colossensses 1:13-
14 

Ore para que o Senhor envie sonhos e visões que 
tragam os budistas dos Himalaias para Jesus. Ore 
para que os seguidores de Jesus que lá estão possam 
compartilhar as Boas Novas de Cristo abertamente e 
também a respeito de seu amor transformador. 

Dia 3 Budistas da Tailandia Salmos 106:3 

Peça a Deus para fortalecer tradições tailandesas 
que honrem a Ele. Peça a Ele que levante igrejas 
vivas e que elas se multipliquem em todos os grupos 
de pessoas da Tailândia. 

Dia 4  Budistas de Tibete João 11:33-35 
Peça a Deus que revele a si mesmo como Criador, e 
que o povo do Tibete entregue sua vida a Ele, e 
tenha um relacionamento profundo com Jesus.   

Dia 5 Budistas da Mongólia 1 Samuel 12:21 

Peça a Deus que levante obreiros para conectarem-
se e trabalharem com as comunidades da Mongólia. 
Ore para que os que vivem em áreas rurais possam 
ouvir as Boas Novas e se tornarem seguidores de 
Jesus.  

Dia 6  
Budistas Khin 
Vietmanitas 

Eclesiastes 3:11 

Ore para que o Povo de Deus possa comunicar as 
boas novas de forma que os Budistas do Vietnã 
possam realmente ouvir e serem envolvidos. 
Enquanto este povo ora pelo Ong Troi, ore para Deus 
fazer com que o povo saiba que Jesus é o único que 
eles procuram. 

 
 

… Pedindo a Jesus, o Senhor Ressurreto que traga 

trabalhadores para o mundo Budista   

João 11:39-40 
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Dia 7  
Budistas Khmer do 
Camboja 

Isaias 65:1 

Peça a Deus por ousadia aos cristãos Cambojanos 
para proclamar a paz do nome de Jesus para os 
budistas. Ore para que estes budistas possam 
entender que Jesus é o Principe da Paz, e que 
familias e vilarejos inteiros possam se tornar 
discípulos alegres de Jesus. 

Dia 8 
Shan da Tailândia,  
Myanmar e China 

1 Coríntios 9:12 

Ore para que os que acreditam em Shan possam se 
conectar com seus vizinhos através do que eles 
fazem em funerais e outros eventos culturais, 
honrando e representando Jesus corretamente para 
a comunidade. 

Dia 9 Sinhalese do Sri Lanka João 16:33 

Ore por uma profunda busca da verdade pela 
sociedade, e que os olhos dos líderes budistas sejam 
abertos. Ore para Deus mostrar aos crentes como 
compartilhar as boas novas sem levara o dinheiro em 
consideração.  

Dia 10 Bamar de Myanmar 3 João 1:4 

Ore para que os Bamars possam ter sonhos e visões 
sobre Jesus e tornarem-se seus discípulos. Apenas 
uma pequena porcentagem da população Bamar 
conhece Jesus. Peça que o Senhor levante 
trabalhadores para alcançar todos os vilarejos.  

Dia 11 Budistas do Oeste Colossenses 2:8 

Ore para que o Deus vivo abra os olhos do povo do 
Ocidente para ver que o budismo não leva a 
verdadeira vida. Ore para que os cristãos do 
Ocidente possam orar e se conectar com os amigos e 
vizinhos com amor, misericordia e a verdade de 
Jesus. 

Dia 12  
Budistas de Navaya na 
India 

Efésios 1:7-8 

Ore para que as pessoas que se converteram do 
Indusmo para este novo tipo de budismo. Muitos são 
de Dalit ou castas inacessíveis. Ore para que 
comunidades inteiras possam considerer Jesus e 
serem levados ao Pai, que os dá dignidade e 
esperança.  

Dia 13 
Budistas Asiáticos ao 
redor do mundo 

Leviticos 19:34 

Ore para que os seguidores de Jesus do Ocidente 
possam se comunicar com estes budistas e 
apresentarem Jesus à eles. Ore para que esses 
budistas possam se tornar seguidores de Jesus e 
comunicar o evangelho a suas familias para que 
estas também se tornem seguidoras de Jesus. 

Dia 14 
Ore ao Senhor da 
Seara  

Lucas 10:1-2 

Ore para que os seguidores de Jesus nas regiões 
budistas possam pregar Jesus a suas famílias e 
vizinhos, sem se apoiarem em pregadores famosos. 
Peça a Deus para dar ousadia a esses crentes para 
testemunhar de Jesus a seu povo. 

Dia 15 Com Deus é possível 
Mateus 19:26; 
Romanos 4:17 

Ore para que Deus possa trazer um grande 
movimento ao redor do mundo budista que 
desperte pessoas a necessitarem dEle. Ore para que 
este mundo possa entrar em um moviemento para 
fazer discipulos que dispertem outras pessoas. Isso 
não é impossível para Deus.  
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