Oração de Hajj

9 a 11 de agosto de 2019

introdução

Convidando os cristãos ao jejum e oração pelos muçulmanos que participam do Hajj

Em Lucas 7, Jesus diz a uma pecadora: “Seus pecados estão perdoados… Sua fé te salvou; vá em paz”.
Porque Jesus é Deus, Ele tem toda a autoridade e poder para perdoar todos os nossos pecados através do seu
sacrifício na cruz e de Sua Gloriosa ressurreição para aqueles que O recebem pela fé. Louvado seja Deus por
Sua misericórdia! No entanto, há 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo que rejeitam esta misericórdia ao
rejeitar Jesus como Salvador. Em vez disso, eles peregrinam para Meca, na Arábia Saudita, para receberem o
perdão de Deus pelos seus pecados.
Considere uma das Hadiths (os ditos de Maomé): Foi contado que Abu Hurayrah (que Allah se agrade dele
ele) disse: “Eu ouvi o Profeta (que as bênçãos e a paz de Allah sejam sobre ele) dizer:” Quem faz o Hajj por
amor à Allah e não profere nenhum discurso obsceno ou faça qualquer ato maligno, voltará (livre do pecado)
como sua mãe lhe deu. ”(Al-Bukhaari, 1449; Muslim, 1350)
Portanto, o Hajj é o cume da vida para os muçulmanos. Eles buscam não apenas o perdão dos pecados, mas
também para aprofundar sua lealdade a Allah.
Como o Hajj é um dos cinco pilares do Islamismo, todos os muçulmanos são ordenados a realizar o Hajj
pelo menos uma vez na vida, quando são capazes O Hajj começa no 8º dia do 12º mês de Dhul Hijjah no
calendário islâmico. Durante estes dias, cerca 3 milhões de muçulmanos de todo o mundo reúnem-se em Meca
para realizar atos sagrados e seguir os os passos de Maomé, seu profeta. Este ano, o Hajj começará no dia 18 de
agosto e será por três ou mais dias.

Este é um convite para os cristãos a oraren pelos os muçulmanos,
enquanto eles realizam a peregrinação, o Hajj.
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As próximas páginas e conteúdos foram criadas para
direcionar as suas orações durante o Hajj.
Para preparar-se espiritualmente para este tempo de oração, leia Hebreus 9:1 – 10:19.
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Ato sagrado 1: Ihram (limpeza, dia de preparação)
Os peregrinos devem entrar no estado de Ihram (pureza), que envolve lavar e usar roupas brancas e simples.
Estas vestes indicam que todos os peregrinos são iguais. Após essa purificação, os peregrinos estão aptos
oficialmente para prosseguir no Hajj.
Ao cruzarem a fronteira de peregrinação, os homens gritarão a Talbiyah, uma oração muçulmana: “Aqui estou
em Teu serviço, ó Senhor, aqui estou. Aqui estou eu no TEU serviço e não há outro nenhum. É Teu somente Todo
Louvor e Toda Generosidade, e somente em Tu é a soberania. E não há outro”.
Durante este dia de purificação, peregrinos visitam a Kaaba na Grande Mesquita. Depois de deixar a Grande
Mesquita, muitos peregrinos caminham para a cidade-acampamento chamada Mina para passar a noite.
Escrituras-chave para Orar
O Filho é o esplendor da glória de Deus e a representação exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua
poderosa palavra. Depois que ele se ofereceu como sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus no céu.
Hebreus 1:3
Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote das boas coisas que já estão aqui agora, ele passou pelo maior e
mais perfeito tabernáculo que não é feito com mãos humanas, isto é, não parte da criação deste mundo. Ele não
entrou por meio do sangue de cabras e bezerros; mas ele entrou no Santíssimo Lugar de uma vez por todas com
seu próprio sangue, obtendo assim a eterna redenção. O sangue de animais aspergido sobre aqueles que são
cerimonialmente impuros santifica-os para que eles sejam exteriormente limpos. Ainda mais o sangue de Cristo
que se ofereceu sem mácula à Deus, para nos purificar de atos que nos levam à morte, para que possamos servir ao
Deus vivo. Hebreus 9:11-14
Diante do Pai
• Jesus Cristo é o esplendor da glória de Deus e a representação exata de Deus. Ore para que a resplendor
de Jesus brilhe fortemente e brilhe hoje em Meca. Ore para que os muçulmanos saibam que Jesus provê “a
purificação pelos pecados”. Ore para que essa jornada espiritual deles possam incluir sonhos e visões de Jesus.
• Quando esses muçulmanos entram na Grande Mesquita e vêem a Kaaba, sentem-se como se estivessem
entrando no lugar mais sagrado da Terra. Hebreus 9:11-14 (acima) fala sobre um “tabernáculo perfeito”,
construído não por mãos humanas mas que Jesus Cristo entrou para prover “redenção eterna”. Ore para que
os peregrinos saibam que somente em Jesus eles podem ter uma consciência imaculada e eterna redenção. O
próprio Jesus é o cumprimento do Santíssimo lugar!
• Tudo o que o Islã proíbe vem com um aviso de punição nesta vida e certamente no futuro. Da mesma forma,
tudo o que ele prescreve vem com uma promessa de recompensa pessoal. Às vezes essa recompensa é uma
bênção ou sinal do favor de Deus, mas a recompensa mais procurada por muitos muçulmanos é a remissão de
seus próprios pecados. Portanto, muitos homens e mulheres fazem a peregrinação não apenas uma vez (como é
exigido de todos os muçulmanos que são capazes), mas repetidamente, enquanto são capazes, ao longo de suas
vidas. Ore para que esse crescente movimento do Hajj leve à desilusão entre os muçulmanos,
especialmente os jovens. Ore para que eles fiquem fartos de rituais vazios, obras mortas e
hipocrisia.

O que a Bíblia diz?
* São declarações como essas que os muçulmanos não dão espaço para o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Mateus 28: 18-20, Lucas 3: 21-22, Efésios 2: 1 no estado
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Ato sagrado 2: Wuqoof (no Monte Arafat)
Hoje é o dia mais importante do Hajj. Por quê? Porque os estudiosos muçulmanos dizem que este é o “dia
em que a religião do Islã foi aperfeiçoada”. O Hajj só se torna válido quando o dia de Wuqoof é seguido. Pois
é neste dia que os muçulmanos acreditam que todos os pecados, grandes ou pequenos, são perdoados. * Se eles
perderem esse dia, sua peregrinação será inútil. Hoje, eles invocarão Allah por misericórdia e perdão quando
estiverem em pé ou sentados perto do Monte Arafat.
Os muçulmanos acreditam que, quando terminarem este dia, serão purificados do pecado, o que também os
livra da vergonha. Ao pôr do sol, soa uma trombeta. Peregrinos deixam o Monte Arafat vão para Muzdalifah,
onde dormem ou mesmo ficam acordados a noite toda sob as estrelas.
Escrituras-chave para Orar
No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!” João 1:29
Jesus Cristo nos envia para pregar e testemunhar que Ele é o único a quem Deus nomeia como Juiz dos Vivos
e dos Mortos. Todos os profetas testificam sobre ele que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados
pelo seu nome. Atos 10:42-43
Diante do Pai
• Os peregrinos muçulmanos desejam que seus pecados maiores e menores sejam perdoados de suas vidas. As
palavras de João Batista clamam que Jesus tira os pecados do mundo. Orem para que os muçulmanos não
sintam o coração limpo até que aceitem e se deliciem com a obra consumada de Cristo em nosso favor.
• Deus designou Jesus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo
recebe o perdão dos pecados. Ore para que a verdade da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus penetre
nos corações sedentos dos muçulmanos. Ore para que sejam atraídos para o Doador da Vida e creiam Nele
para receber o perdão dos pecados somente através de Seu nome.
• Ore para que muitos muçulmanos tenham sonhos e visões do Senhor Jesus Cristo (Atos 2:17). Peça a Deus
para que se abra o céu para que aqueles que estão genuinamente buscando um encontro com Deus, e O
encontrem através de Jesus.
• Com uma profunda consciência do pecado pessoal e o desejo desesperado de se livrar dele é um sinal claro
do trabalho do Espírito Santo na vida de uma pessoa (João 16). A maioria procura a paz através do mero
perdão, mas a paz verdadeira e duradoura vem somente através da reconciliação entre Deus e o homem. Esta
reconciliação não pode ser encontrada no Hajj, mas somente em Cristo, comprado com seu sangue. Ore
para que os muçulmanos que retornam do Hajj inquietos, não encontrando a verdadeira paz até encontrarem
reconciliação por meio de Cristo.
Muzdalifah,
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Monte Arafat,
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Para os peregrinos, o terceiro dia é o dia mais longo. Existem cinco
atos sagrados diferentes para realizar e eles podem ser feitos em quase
qualquer ordem.
• Eles apedrejam os pilares de Satanás.
• Homens raspam suas cabeças como um ato de humildade e de
limpeza. 	
• Eles sacrificam um animal aceitável.
• Eles dão 7 voltas na Kaaba.
• Eles percorrem distância de duas colinas, Safa e Marwa, em memória
de Hagar, que fez isso para encontrar água para seu filho Ismael.

Escrituras-chave para Orar
Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a
Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”. João 7:37,38

Muzdalifah
Coletando
pedras

Apedrejamento de Satanás

Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as
forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12
Diante do Pai
• Os muçulmanos entendem que existem batalhas espirituais causadas
por Satanás. Atirar pedras em Satanás durante o dia do apedrejamento
é sem valor comparado a cruz e ressurreição que derrotou Satanás.
Ore para que eles conheçam a Cristo e tenham armas poderosas “para
derrubar fortalezas”. (2 Coríntios 10: 4)
• No Antigo Testamento, sacrificar animais significava o perdão dos
pecados. Depois que Jesus morreu na cruz, o sacrifício de animais não
é mais necessário, pois Sua morte cobriu todos os pecados. Ore para
que os muçulmanos entendam o significado por trás do sacrifício e da
cruz de Jesus. Ore para que sejam justificados e santificados em Cristo.
• Enquanto os muçulmanos dão as voltas na Kaaba e percorrem de
colina em colina, peçam que eles possam ver o quanto estes atos são
vazios. Ore para que eles encontrem a Água Viva, Jesus.
• Embora existam muitos símbolos e rituais no Hajj que fundamente as
práticas pagãs, há também alguns que foram apropriados da história
de Abraão em Gênesis. O pai Abraão é um profeta importante no Islã,
mas o Alcorão tem muito pouco a dizer sobre Abraão. A história dele
na Bíblia é muito mais rica, mais compreensível e concreta. E além
de tudo, aponta para um Salvador que abençoa as nações. Como a
história do sacrifício de animais de Abraão é repetida por milhões
de muçulmanos, ore para que muitos busquem mais informações
sobre o Abraão bíblico e o verdadeiro significado do carneiro que ele
sacrificou no lugar de seu filho Isaac, que através do seu único filho,
Jesus, o cordeiro de Deus, foi morto em seu lugar.
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