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Introdução
OHaje está programado para 29 a 31 de julho de 2020. As datas podem variar um pouco dependendo do
dia em que se vê a lua, o qual define o início domês lunar. Devido ao Covid-19, há uma possibilidade de que
oHaje seja cancelado.

Em Lucas 7, Jesus disse a umamulher pecadora: “Perdoados são os teus pecados ... A tua fé te salvou; vai-te
em paz”. Jesus tem a autoridade e o poder para perdoar todos nossos pecados através de Seu sacrifício
expiatório na cruz e de Sua gloriosa ressurreição. No entanto, hoje, 1,8 bilhão demuçulmanos nomundo
rejeitam amisericórdia de Deus ao rejeitar Jesus como Salvador. Por sua vez, eles fazem peregrinação a
Meca, na Arábia Saudita, para receber o perdão dos pecados de Alá.

Considere este Hádice (ditos do profetaMaomé): Foi narrado que AbuHurayrah disse: Ouvi o Profeta
dizer: “Qualquer um que realize o Haje por causa de Deus e que não fale coisas obscenas ou realize obras
más, voltará (livre de pecado) como quando suamãe o deu à luz.” (Al-Bukhaari, 1449;Muçulmano, 1350)

Portanto, o Haje é o auge na vida dosmuçulmanos. Buscam não apenas o perdão dos pecados, mas também
aprofundar sua lealdade a Alá.

OHaje é um dos cinco pilares do Islã; a todos osmuçulmanos se pede que realizem oHaje pelomenos uma
vez na vida, se puderem. OHaje começa no 8º dia do 12ºmês de Dhul Hijjah no calendário islâmico. Nesses
dias, mais de dois milhões demuçulmanos de todo omundo vão aMeca para realizar atos sagrados e seguir
os passos deMaomé, seu profeta. Nste ano, o Haje começará em 29 de julho e durará três dias oumais.

Tudo o que o Islã proíbe vem com uma advertência de castigo nesta vida e na seguinte. Também há
recompensas na forma de bênçãos ou sinais do favor de Deus, mas a recompensamais buscada pormuitos
muçulmanos é o perdão de seus pecados. Ore para que a crescente comercialização doHaje leve à desilusão
entre osmuçulmanos. Ore para que eles fiquem saturados de rituais vazios, obras mortas e hipocrisia

Devido à pandemia do Covid-19, o Haje pode ser cancelado este ano.Muitos muçulmanos já decidiram
cancelar sua viagem hámuito planejada e perderam os depósitos não reembolsáveis feitos para a viagem a
Meca porque seus operadores turísticos faliram. Uma viagem para o Haje pode custar de US $ 10.000 a US
$ 15.000 por pessoa emuitos muçulmanos economizam dinheiro por anos para pagar esta viagem. Ore para
que Deus use essas circunstâncias para trabalhar no coração e namente dosmuçulmanos, para que possam
ver omaterialismo e o ritualismo vazio do Islã. Ore para que possam conhecer que o perdão dos pecados só
é encontrado no Senhor Jesus Cristo.

As páginas a seguir foram projetadas para alimentar as orações
centradas emCristo durante cada um dos três dias deste Haje.

Para se preparar espiritualmente para este período de oração, leia
Hebreus 9: 1 - 10:22.

Chamando os cristãos a orar e jejuar pelos muçulmanos que vão para o Haje



Oração pelo Haje Día 1
29 de julho del 2020

Chamando os cristãos a orar e jejuar pelos muçulmanos que vão para o Haje

Ato Sagrado 1: Ihram (dia de limpeza e preparação)
Os peregrinos devem entrar no estado de Ihram (pureza), que envolve o ritual de se lavar e, em
seguida, usar roupas brancas e lisas. Essa roupa indica que todos os peregrinos são iguais. Após
essa limpeza, os peregrinos estão oficialmente noHaje.

Ao cruzarem a linha para começar a peregrinação, os homens gritam o Talbiyah, uma oração
muçulmana: “Aqui estou a teu serviço, ó Senhor, aqui estou. Aqui estou a teu serviço e tu não
tens parceiros. Só teu é todo louvor e toda generosidade, e só tua é a soberania. Tu não tens
parceiros.”

Neste dia de purificação, os peregrinos visitam aGrandeMesquita na qual se encontra a Kaaba.
A Kaaba é um edifício preto no centro damesquita, que é considerado a “Casa de Deus” (Bayt
Allah), o local mais sagrado do Islã. É equivalente ao Santo dos Santos no tabernáculo e no
templo judaico. Depois de deixar a GrandeMesquita, muitos peregrinos caminham para a cidade
das barracas, Mina, para passar a noite.

Escritura chave para orar
“Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que agora estão aqui, ele passou pelo
tabernáculo maior e mais perfeito que não é feito por mãos humanas, ou seja, não faz parte desta
criação. Ele não entrou por meio de sangue de bodes e novilhos; mas ele entrou no Lugar Santíssimo de
uma vez por todas com seu próprio sangue, obtendo assim a redenção eterna. O sangue de bodes e
touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre aqueles que são cerimoniais imundos os santificam,
de modo que eles sejam limpos externamente. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito
eterno se ofereceu semmácula a Deus, purifica nossa consciência de atos que levam àmorte, para que
possamos servir ao Deus vivo.” Hebreus 9:11-14

Indo diante do Pai
• Ore para que osmuçulmanos saibam que somente o Senhor Jesus Cristo fornece a

“purificação pelos pecados” que eles desejam. Ore para que sua jornada espiritual inclua
sonhos e visões de Jesus.

• Ao entrar na GrandeMesquita e ver a Kaaba, os muçulmanos sentem que estão entrando no
lugar mais sagrado da terra. Hebreus 9:11-14 diz que o Senhor Jesus entrou no “Lugar
Santíssimo de uma vez por todas pelo seu próprio sangue, obtendo assim a redenção eterna”.
Ore para que os peregrinos saibam que somente em Jesus eles podem ter uma consciência
semmácula e a redenção eterna.
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Día 2
30 de julho del 2020

Chamando os cristãos a orar e jejuar pelos muçulmanos que vão para o Haje
Oração pelo Haje

Ato Sagrado 2:Wuqoof (de pé emArafat)
Hoje é o dia mais importante doHaje. Por quê? Porque os eruditos muçulmanos dizem que este é o
"dia no qual a religião do Islã foi aperfeiçoada". OHaje só é válido quando se observa o dia de
Wuqoof. É neste dia que osmuçulmanos acreditam que seus pecadosmaiores emenores são
perdoados. Se não passam por esse dia, sua peregrinação não tem sentido. Hoje, pedirão
misericórdia e perdão a Alá enquanto se detém ou sentam perto doMonte Arafat.

Osmuçulmanos acreditam que, ao terminarem este dia, serão purificados do pecado, o que também
os leva a ser livres da vergonha. Ao pôr do sol, um canhão soa. Os peregrinos deixam oMonte
Arafat para ir aMuzdalifah, um local aberto, nivelado, onde dormem ou ficam despertos a noite
toda sob as estrelas.

Escritura chave para orar

“No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: ‘Veja, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
domundo!’” João 1:29

“Ele [Jesus Cristo] nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele [Jesus] é aquele a quemDeus
designou como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham que, por meio de seu nome,
todo aquele que crê nele recebe perdão dos pecados.”Atos 10:42-43

Indo diante do Pai
• Os peregrinosmuçulmanos desejam que seus pecadosmenores emaiores sejam removidos de

suas vidas. As palavras de João Batista expressam que Jesus tira os pecados domundo. Ore para
que osmuçulmanos não sintam que têm um coração purificado até que aceitem e se deleitem
com a obra consumada de Cristo.

• Deus designou Jesus para ser juiz de vivos emortos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo
recebe perdão dos pecados. Ore para que a verdade da vida, morte e ressurreição do Senhor
Jesus penetre no coração sedento dosmuçulmanos. Ore para que sejam atraídos ao Doador da
Vida e creiamNele para receber o perdão dos pecados somente através do Seu nome.

• Ore para que, à medida quemuitos muçulmanos busquem ficar acordados a noite toda para
orar, tenham sonhos e visões do Senhor Jesus Cristo (Atos 2:17). Peça a Deus céus abertos para
que os que buscam genuinamente um encontro comDeus o encontrem.
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Oração pelo Haje Día 3
31 de julho del 2020

Chamando os cristãos a orar e jejuar pelos muçulmanos que vão para o Haje

Para os peregrinos, o terceiro dia é o dia mais longo. Existem 5 atos
sagrados diferentes que devem realizar e podem ser feitos em
qualquer ordem.

• Eles apedrejarão os pilares de Satanás
• Os homens rasparão a cabeça (um ato de humildade e limpeza)
• Eles sacrificarão um animal aceitável
• Eles darão a volta na Kaaba sete vezes
• Correrão entre as duas colinas de Safa eMarwa

Escritura chave para orar
"Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra... as forças
espirituais do mal nos reinos celestiais." Efésios 6:12

E por essa vontade, fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus
Cristo de uma vez por todas. E todo sacerdote permanece diariamente a
seu serviço, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca
podem tirar pecados. Mas quando Cristo ofereceu para sempre um único
sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus, esperando a partir
desse momento até que seus inimigos fossem transformados em um
estrado de seus pés. Por uma única oferta, ele aperfeiçoou desde sempre
os que estão sendo santificados.”Hebreus 10:10-14

Indo diante do Pai
• Osmuçulmanos entendem que há batalhas espirituais causadas

por Satanás. Atirar pedras em Satanás durante o dia do
apedrejamento não faz sentido. A cruz e a ressurreição de Cristo
derrotaram Satanás. Ore para que possam conhecer a Cristo e a
poderosa obra que fez para derrotar Satanás.

• Enquanto osmuçulmanos circulam a Kaaba e correm de colina a
colina, ore para que vejam a futilidade desses atos. Ore para que
eles encontrem a Água Viva, Jesus.

• Embora existammuitos símbolos e rituais no Haje que se apoiam
em fundamentos pagãos, também há alguns que foram
apropriados da história de Abraão emGênesis. O sacrifício de
animais feito neste dia comemora a disposição de Abraão de
sacrificar seu filho. O Alcorão fala muito pouco de Abraão. À
medida que a história do sacrifício de animal de Abraão é vivida
pormilhões demuçulmanos, ore para quemuitos sejammovidos
a buscar mais informações sobre o Abraão da Bíblia e o
verdadeiro significado do carneiro que ele sacrificou no lugar de
seu filho Isaac.

• Uma profunda consciência do pecado pessoal e o desejo
desesperado de se libertar dele são um sinal claro da obra do
Espírito Santo na vida de uma pessoa (João 16). Amaioria busca
paz através do perdão, mas a paz verdadeira e duradoura vem só
ao reconciliar o relacionamento entre Deus e o homem. Essa
reconciliação não pode ser encontrada noHaje, mas só em
Cristo. Ore para que osmuçulmanos que retornam doHaje
fiquem inquietos, sem paz até encontrar Cristo.
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