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Cristãos de todo o mundo têm esperado pelo 
retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas Ele 
mesmo disse em Mateus 24:14, “E este evangelho 
do Reino será pregado em todo o mundo como 
testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” 
Milhares de grupos étnicos em todo o mundo 
ainda precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, 
e cerca de 180 deles estão localizados na China. 
Eles são conhecidos como “Grupos de Povos não 
Alcançados e Não incluídos - PNANI”, porque 
atualmente não há estratégias evangelísticas de 
implantação de igrejas entre eles. Como esses 
PNANIs serão capazes de ouvir o Evangelho e 
adorar ao nosso Deus diante do seu trono celestial?

Você pode fazer parte do esforço de alcançar esses 
últimos PNAIs, por meio de suas orações — 
orações para que o Senhor envie trabalhadores 
para a colheita de cada um desses grupos étnicos. 
Os 31 PNANIs da China representados neste 
folheto são classificados por idioma e etnia. Eles 
foram selecionados não apenas por sua grande 
população , mas também por manterem as suas 
próprias identidades cultural e linguística. Junte-se 
a nós no compromisso de orar por esses PNANIs, 
diariamente, utilizando esse guia de 31 dias de 
oração.

Se você deseja obter mais informações sobre como 
envolver-se no esforço de alcançar esses PNANIs 
para Cristo, entre em contato conosco através do 
endereço:  

PNANI@sent.com



Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande 
multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, 
tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do 
Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E 
clamavam em alta voz:

           “A salvação pertence ao nosso Deus, 

            que se assenta  no trono, e ao Cordeiro”.

Apocalipse 7:9-10
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Motivos de oração:
• Ore para que linguistas traduzam a 
Bíblia para a língua Cun dando ao povo a 
oportunidade de ouvir as boas novas em sua 
língua mãe.

• Ore para que os poucos crentes Cun 
compartilhem, com coragem, a verdade e a 
esperança em Cristo com os seus vizinhos.

• Ore para que, à medida que o Senhor 
se revela ao povo Cun, as pessoas passem 
a buscar o criador dos céus em vez de 
confiarem nas estrelas.

O povo Cun é descendente de chineses Han (que 
migraram para a Ilha Hainan a cerca de 1.000 
anos) e do povo Li, também da Ilha Hainan. 
Através de casamentos entre eles ao longo de 
muitas gerações, desenvolveram uma única e 
própria língua, cultura e identidade étnica.

Há, hoje, 88.000 Cun vivendo ao longo do Rio 
Changhua, na costa oeste da Ilha Hainan, uma 
ilha tropical na costa sul da China. O povo Cun 
é formado por pescadores e camponeses, sendo 
sua principal atividade econômica a colheita de 
arroz, coco, café, castanha, borracha, manga e 
outras frutas tropicais. O clima úmido e quente de 
Hainan permite colheitas por todo o ano. Os Cun 
historicamente têm baixo poder aquisitivo e não 
possuem vestimentas tradicionais.

Os Cun falam a língua Cun, apesar de se referirem 
ao seu idioma como sendo a “língua da vila”. A 
língua deriva do Mandarim chinês, mas contém 
várias palavras emprestadas de outras minorias. 
A maioria dos Cun é supersticiosa e consulta 
guias astrológicos para tomar decisões. Muitos, 
ainda, seguem religiões folclóricas e crenças 
animistas. Grande parte do povo parece viver em 
completa escuridão espiritual, enquanto luta pela 
sobrevivência e sustento de suas famílias através do 
campo.

Há cerca de vinte anos, uma missão baseada 
em Hong Kong trouxe o evangelho para alguns 
membros da comunidade Cun. Vários aceitaram as 
boas novas com alegria e as compartilharam com 
os vizinhos. Há hoje cerca de 200 crentes entre os 
Cun. No entanto, quatro em cada cinco pessoas 
ainda não ouviram o evangelho. Nem a Bíblia 
ou qualquer outro material evangelístico, está 
disponível na língua Cun.

 村人 
cūn rén



Nas encostas do centro-sul da China vivem 
aproximadamente 1.3 milhão de pessoas 
conhecidas como os Dongs do Norte. Menos de 
uma em cada 1.000 pessoas creem em Jesus Cristo; 
todo restante deste povo vive sem esperança. Uma 
vez que os Dongs do Norte não possuem língua 
escrita, alcançar a maioria analfabeta requer a 
pregação oral do evangelho.

Os Dongs do Norte têm uma cultura voltada 
para a família. Cada vila tem entre 50 e 600 
famílias, todas compartilhando apenas um ou dois 
sobrenomes. Quando o trabalho da colheita dá 
uma folga, as famílias se reúnem ao redor de suas 
grandes torres. Essas construções extravagantes, 
que ultrapassam 30 metros de altura e que são 
feitas sem pregos, são o centro comunitário e 
social da vila. Os Dongs se reúnem ao redor dessas 
torre para cantar, contar histórias, compartilhar 
novidades e jogar.

Os festivais são uma parte importante da cultura 
dos Dongs do Norte. Rituais tradicionais de 
cortejos dão aos jovens, homens e mulheres, 
uma oportunidade para conhecer os seus futuros 
cônjuges. Durante os cortejos, espera-se que uma 
moça Dong cante por 2 ou 3 dias sem repetições. 
Um enorme festival de canto acontece todos os 
anos, em fevereiro, com cerca de 25 a 30 mil 
participantes e expectadores. Lindas canções 

cantadas na língua Dong enchem o vale e contam 
as maravilhas da cultura local.

Os Dongs do Norte acreditam que todas as 
coisas possuem espírito, incluindo rios, árvores, 
montanhas, pedras e campos. O medo tem tomado 
conta dos seus corações, consumindo as suas 
vidas em tentativas de apaziguar esses espíritos. A 
adoração de ancestrais também permeia a cultura, 
à medida que o povo procura os mortos para que 
estes sirvam de intermediários entre os espíritos e 
os viventes. Os Dongs do Norte precisam conhecer 
Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o 
homem.

Motivos de Oração:
• Peça a Deus que dê aos Dongs um desejo de 
conhecê-Lo e que o véu que os impede de vê-Lo, 
verdadeiramente como Ele é, seja retirado.

• Ore para que um dia as canções que enchem o 
vale sejam canções de louvor oferecidas ao único 
Deus verdadeiro.

• Ore pelos poucos crentes de Dong. Ore 
para que eles cresçam diariamente na sua 
caminhada com Deus e que vivam como 
testemunhas corajosas e comprometidas com o 
seu Salvador, Jesus Cristo.
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 北侗族 
běi dòng zú



Motivos de Oração:
• Ore para que os Mulao, mesmo não sendo 
religiosos, se conscientizem da necessidade de 
um relacionamento com Deus através de Jesus 
Cristo.

• Ore para que aqueles que vivem em meio a 
tanta beleza desejem conhecer o Deus criador 
de todas as coisas e que sejam capazes de 
ouvir as boas novas em sua língua.

• Ore para que o nome de Jesus seja espalhado 
no meio do povo para que nenhum Mulao 
possa dizer que não sabe o que significa seguir 
a Jesus como Senhor e Salvador.
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仫佬族 
 mù lǎo zú

A Província de Guangxi oferece alguns dos mais 
espetaculares cenários da Terra. A paisagem é 
pontilhada de picos de calcário irregulares que 
alcançam dezenas de metros no ar, parecendo 
facas afiadas. Em meio desse cenário de tirar o 
fôlego, estão 250.000 membros do povo Mulao. 
Apesar de o idioma Mulao ser falado pela maioria 
dos membros da nacionalidade Mulao, muitos 
deles são bilíngues ou mesmo multilíngues em 
Mandarim chinês, Zhuang e Dong. Hoje, no 
centro da civilização Mulao, não se usa mais as 
vestimentas tradicionais e muitos jovens têm o 
Chinês como primeira língua.

Os Mulao já foram pessoas religiosas, antigamente 
crendo em vários deuses. Entretanto, hoje em dia 
a religião não tem mais um papel importante em 
suas vidas. No passado, durante o Festival Yifan, 
os Mulao faziam sacrifícios de porcos e ovelhas e 
dançavam a tradicional dança do leão e do dragão, 
enquanto o “xamã” (feiticeiro) repetia cantos 
especiais. Embora nessa região da China muitos 
comam comidas exóticas como cachorro, gato e 
cérebro de macaco, o povo Mulao é proibido de 
comer cachorro ou os órgãos de qualquer animal.

Não se tem informação sobre missões entre os 
Mulao antes de 1949. Alguns relatórios posteriores 
a esta data dão conta da existência de mais de 
2.000 crentes entre o povo.  Contudo, visitantes 
recentes encontraram membros do povo Mulao 
que nunca conheceram um cristão e que nem 
mesmo sabem o que a palavra “cristão” significa.



Motivos de Oração:
• Ore para que Deus dê ao povo Mulao Jia 
desejo de conhecê-lo.

• Ore para que Ele leve cristãos, Bíblias e 
programas de rádio às suas vilas para que eles 
ouçam as Boas Novas. Ore para que Deus 
lhes dê sonhos e visões que apontem para a 
Sua verdade. Assim, quando eles ouvirem o 
evangelho, aceitem Jesus como Salvador.

• Ore para que Deus levante crentes com 
corações voltados ao povo Mulao Jia, a fim 
de que lhes apresentem o evangelho de uma 
forma facilmente compreendida.

Terreno irregular 
e restrições 
governamentais têm 
impedido, juntamente 
com outras barreiras, 
que 34.600 Mulao 
Jia, do leste da 
província de Guizhou, conheçam o Deus de amor.

Pouco se sabe sobre o povo Mulao Jia, que não 
deve ser confundido com os Mulao da província 
de Guangxi. As aldeias dos Mulao Jia estão 
situadas sobre os montes íngremes de Majiang, 
Kaili, Huangping, Duyun, Fuquan e Weng’na, 
municípios de Guizhou, principalmente entre os 
grupos Miao e Han. Seus vizinhos muitas vezes 
se referem a eles como Miao, embora o Mulao Jia 
rejeite essa identidade, vendo-se como um grupo de 
pessoas em separado.

A origem da língua Mulao Jia é desconhecida, 
sendo que muitas de suas comunidades já 
esqueceram sua língua nativa, utilizando hoje o 
chinês. Eles adotaram ainda costumes locais dos 
Han, incluindo a celebração de certos festivais. 
Mas há uma característica única através da qual são 
ainda conhecidos: sua habilidade em manufaturar 
facas. Quando um casal concorda em se casar, os 
pais muitas vezes negociam um dote calculado em 
gado. Quanto mais gado a família possui, melhor a 
sua posição diante dos outros moradores da vila.

Os Mulao Jia veneram uma série de espíritos 
e falsos deuses, incluindo arroz, água, árvore e 
espíritos da floresta. Rituais complicados são 
realizados durante casamentos, funerais e outros 
eventos importantes para apaziguar os espíritos. 
Presos em servidão pelos demônios, os Mulao Jia 
precisam desesperadamente conhecer a Deus, que 
quer libertá-los.
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木老家族 
 mù lǎo jiā zú



Motivos de Oração:
• Ore para que os olhos dos Shui se abram 
para o único Deus verdadeiro e para que eles 
O sigam com todo seu coração, mente, alma 
e força.

• As aldeias Shui estão localizadas em áreas 
de difícil acesso. Ore para que o Evangelho 
seja espalhado de aldeia em aldeia, chegando 
mais e mais às áreas rurais.

• Ore para que os poucos crentes entre os Shui 
corajosamente proclamem o Evangelho entre 
os povos, e que os corações de muitos sejam 
transformados à medida que seguem a Cristo.
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 水族  
shuǐ zú 

Shui é um povo não alcançado da província de 
Guizhou, que vive em aldeias de cerca de 200 
pessoas, ou 45 famílias, em média. Os Shui são 
amigáveis e gostam de entreter os visitantes. Eles 
são isolados em todos os âmbitos da sociedade 
e também são autossuficientes em todas as áreas 
da vida. A população dos Shui é pequena se 
comparada a muitos outros grupos minoritários 
na China, algo em torno de 444.250 membros. 
Menos de um por cento dos Shui é cristão.

Os Shui são agricultores em sua maioria. Eles 
fazem terraceamento e utilizam principalmente 
búfalos no arado. Os homens aram a terra e 
negociam na cidade, enquanto as mulheres 
plantam e colhem nos campos, muitas vezes com 
bebês nas costas.

As religiões dos Shui são muito típicas de grupos 
isolados da China. Elas incluem o politeísmo, o 
animismo, o culto aos antepassados e algumas 
crenças católicas sincréticas. O culto aos 
antepassados é a religião principal. Muitos dos 
Shui não classificam o culto aos antepassados 
como uma religião, mas como um estilo de vida. 
O animismo é parte essencial de sua cultura, sendo 
que os Shui acreditam que tudo na natureza tem o 
seu próprio espírito. O catolicismo foi introduzido 
em 1800, quando missionários católicos 
trabalharam entre os Shui. Naquele período 30 
igrejas foram estabelecidas, com cerca de 5.000 
crentes Shui. No entanto, nenhum dos frutos 
desses esforços permanece até hoje. Todas essas 
religiões misturaram-se e fundiram-se para formar 
o seu sistema de crença religiosa contemporânea.



Motivos de Oração:
•  Peça a Deus que envie ao oeste da China 
obreiros chineses com amor pelo povo Xibe 
para compartilharem a verdade de Cristo 
com eles.

•  Peça a Deus que dê ao povo Xibe um 
desejo de conhecê-Lo, e que dê ainda 
oportunidade a esse povo de ouvir as Boas 
Novas do Evangelho.

•  Peça a Deus que proteja a minoria cristã 
desse povo, além de coragem para proclamar 
a verdade de Jesus Cristo no meio do povo 
Xibe.

Há mais 
de 200 
anos, uma 
guarnição 
do nordeste da Manchúria, com 3.000 homens, 
foi enviada do leste à província de Xinjiang, no 
extremo oeste da China, para dominar o território 
em nome do imperador. O povo Xibe Ocidental, 
hoje com cerca de 31.000 membros, é descendente 
daquela guarnição e continua vivendo em 
Xinjiang, na fronteira com o Cazaquistão — uma 
área conhecida pela instabilidade étnica e cuja 
cultura é predominantemente muçulmana. 

Apesar do povo Xibe Ocidental estar cercado 
de grupos muçulmanos, os seus membros ainda 
aderem, em grande medida, ao xamanismo, 
enquanto alguns se voltaram para o Budismo 
Tibetano e outros ainda para politeísmo. 
Recentemente, no entanto, alguns deles têm crido 
em Jesus Cristo! Há apenas algumas histórias 
bíblicas em áudio disponíveis em sua língua, mas 
não as Escrituras. 

O povo Xibe Ocidental tem preservado a língua 
que os distingue, além das suas roupas típicas e das 
suas casas. Os seus membros são conhecidos pelas 
suas habilidades com arco e flechas e equitação. A 
importância dessas habilidades é evidenciada no 
seu costume de pendurar um arco sobre a porta 
das suas casas quando nasce um filho homem. Se 
o rebento for uma menina, uma fita vermelha é 
pendurada ao invés do arco.

A maioria do povo fala duas ou mais línguas, por 
causa da grande quantidade de grupos étnicos que 
os cercam, incluindo chineses, cazaquistaneses, 
uigures, russos e mongóis. A sua língua escrita, que 
é uma variação de manchu,  foi presevada, apesar 
de apenas cerca da metade deles ainda falarem sua 
língua nativa, o dialeto Xibe.
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西锡箔族 
xī xī bó zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que, depois de anos sendo 
marginalizados, os corações do povo Ga Mong 
se abram ao Evangelho e que os seus membros 
encontrem a sua verdadeira identidade em 
Cristo.

• Ore para que crentes de povos vizinhos 
ultrapassem barreiras geográficas e culturais 
para levar ao povo Ga Mong o Evangelho.

• Ore para que o povo Ga Mong seja liberto 
do peso da escuridão da superstição e do culto 
aos antepassados e que , ao contrário, louvem 
e busquem o Pai que vive.
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Há mais de 1.000 anos o povo Ga Mong tem 
vivido em vilas espalhadas na região central de 
Guizhou, na China meridional. Há centenas de 
anos, o povo Ga Mong dominou a região, lutando 
para defender os seu direito pela terra. Agora, no 
entanto, eles estão marginalizados e sem poder. A 
linda Guizhou é coberta por campos esverdeados 
e montanhas íngremes, mas é uma das províncias 
mais pobres da China, o que torna muito pobre o 
povo Ga Mong.

São classificados pelo governo chinês como povo 
Miao ou She, mas rejeitam essa identificação e 
desejam ser reconhecidos como um grupo étnico 
distinto. Eles falam uma língua relacionada à 
língua do povo Ge, vestem roupas tradicionais e 
têm costumes e festivais exclusivos ao seu povo. 
O povo Ga Mong celebra um grande festival, 
em outubro, com rinhas de galo e de boi, 
acompanhadas de uma festa comunitária.

Eles não aderem a nenhuma religião, mas veneram 
os seus ancestrais. Todo lar tem um altar no qual 
se fazem oferendas e orações aos ancestrais e a 
espíritos de pessoas da família. O povo Ga Mong 
considera qualquer ofensa a um ancestral como 
algo muito sério, que pode provocar uma tragédia 
para o lar.

Há cerca de 50.000 membros e nenhum cristão 
entre o povo Ga Mong. A região onde eles vivem 
é remota e tem sido negligenciada. Alguns povos 
vizinhos têm cristãos entre si, mas a maioria 
dos membros do povo Ga Mong jamais ouviu o 
Evangelho e nem mesmo conhece um cristão. Não 

há Bíblia ou qualquer 
material evangelístico 
em seu dialeto.

革蒙族
 gé měng zú



Motivos de Oração:
•   Ore para que os crentes do povo Ge fiquem 

firmes em sua fé em Cristo. Ore para que 
eles não percam a coragem.

•   Ore pela plantação de igrejas vibrantes e 
reprodutoras, cheias de crentes que amem 
a pregação do Evangelho.

•   Ore para que a palavra de Deus e o 
Espírito Santo quebrem barreiras. Ore 
para que o povo Ge saiba que o Deus 
Criador os ama e oferece libertação.

O povo Ge ouviu 
o Evangelho pela 
primeira vez quando 
missionários entraram 
em sua região nos anos 
1920. O missionário M. H. Hutton, trabalhou 
diligentemente para criar uma escrita para a língua 
Ge. Por volta de 1937 um hinário e um catecismo 
foram publicados, apesar de não haver nenhum 
indício de distribuição. Os missionários se 
alegraram muito quando se converteu o primeiro 
cristão. Ge. M. H. Hutton disse: “isso me lembra 
os nove anos de oração e trabalho para conseguir 
uma entrada naquela tribo, para alcançar aquela 
alma. Agora são seis homens e eu ouvi dizer que 
as suas esposas e famílias estão interessadas no 
Evangelho também”.

Alguns membros do povo Ge aceitaram Cristo 
antes dos missionários serem expulsos em 1951 e 
dos crentes serem perseguidos. Hoje, a fé daqueles 
primeiros crentes parece ter desaparecido, sem 
vestígios de sementes deixadas para trás. Até a 
língua escrita foi perdida; por isso, a tradução 
da Bíblia em texto escrito parece impossível. Há 
grande necessidade de uma tradução oral das 
Escrituras. O povo Ge vive nas lindas montanhas 
de Guizhou. A maioria deles pratica uma 
combinação de religiões tradicionais, com aspectos 
de animismo, politeísmo, e culto aos ancestrais. 
Eles não têm conhecimento de que o Deus Criador 
deseja ter um relacionamento pessoal com eles. 
De 125.000 membros, menos de 130 aceitaram a 
oferta de salvação. Você se comprometeria a orar 
pela salvação do povo Ge?
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葛民  
         gé mín



罗迫河

  苗族 
(luó pò hé) miáo zú

Motivos de Oração:
• Peça a Deus que dê ao povo Luobohe Miao 
um desejo de conhecê-lo e que abra o caminho 
para que eles O aceitem. Ore para que a 
Bíblia seja traduzida na sua língua e gravada 
em áudio para os que não sabem ler.

• Peça a Deus que levante crentes com um 
coração aberto ao povo Luobohe Miao, que 
apresentem o Evangelho aos seus membros de 
forma que eles entendam.

• Ore para que os membros do povo 
Luobohe Miao que saem da sua região para 
conseguir emprego, entrem em contato com 
o Evangelho, o recebam de braços abertos e 
levem as Boas Novas de volta para casa, para 
serem compartilhadas com as suas famílias e 
vizinhos.
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Escondida nas montanhas da China meridional, 
impedida de ouvir as Boas Novas por causa da 
miséria, restrições oficiais, animismo e barreiras 
linguísticas, a maioria dos cerca de 94.000 
membros do povo Luobohe Miao, da região 
central da província de Guizhou, nunca ouviu o 
nome de Jesus. As suas vilas estão localizadas nas 
encostas das montanhas, onde terra fértil e fontes 
de água cristalina são raridade. A miséria negou 
a algumas crianças a oportunidade de receber 
educação além do quinto ano. A maioria dos 
membros do povo Luobohe Miao não sabe ler, 
escrever ou, até mesmo, falar chinês.

O seu exclusivo dialeto Miao os isolou, mesmo de 
outros povos Miao ao seu redor, cujas línguas são 
diferentes. Não há Bíblias ou materiais cristãos no 
dialeto Miao do povo Luobohe. Não se sabe de 
crentes em seu meio.

Eles são um povo animista, que crê em espíritos 
que habitam árvores, pontes, poços, montanhas 
e batentes de portas. Um altar aos ancestrais 
está exposto em destaque em cada casa e as 
famílias devem consultar os xamãs para que estes 
intermedeiem curas quando alguém adoece. O 
povo Luobohe Miao acredita que específicos 
sacrifícios devem ser feitos em determinados 
períodos, de forma adequada para cada espírito, 
senão a retribuição poderá resultar em fogo, 
calamidade, doença ou até mesmo a morte.

A sua vida é de 
constante medo, 
sem chances de 
conhecerem o Deus 
de cujo amor os 
libertará.



Motivos de Oração:
•  Ore para que o povo Mashan Miao, que 
tem vivido nas trevas por tanto tempo, 
conheça a luz, Jesus, como seu Senhor e 
Salvador. Ore para que Cristo mude as vidas 
e a cultura do povo Mashan Miao, a fim de 
que reflitam o amor de Deus àqueles ao seu 
redor.

•  Ore para que, mesmo com o povo Mashan 
Miao tendo sido espalhado pelas montanhas, 
os crentes consigam alcançar mesmo a vila 
mais remota com o Evangelho. Ore para que 
cada um dos quatro grupos receba as Boas 
Novas no seu próprio dialeto.

•  Ore para que os cerca de 250 crentes 
do povo Mashan Miao sejam firmes na 
proclamação do amor de Cristo àqueles ao 
redor. Ore para que os crentes existentes 
encorajem uns aos outros e se encontrem para 
orar e estudar a Bíblia. Ore para que esses 
grupos se tornem igrejas estabelecidas.

Quando o 
missionário Willian 
Clifton Dodd 
viajou pela China 
meridional, na 
região do povo 
Mashan Miao, nos 

anos 1920, ele escreveu: “nós passamos por uma 
terra sem Cristo. Uma pessoa pode suportar o 
paganismo absoluto por alguns dias se tiver alguns 
irmãos em Cristo consigo. Mas andar por centenas 
de quilômetros sem um vestígio de qualquer coisa 
cristã, marchar com firmeza por tanto tempo e por 
tão longo caminho contra tamanho paganismo, 
isso sim é andar numa terra de escuridão e senti-la 
nitidamente.”

Da extensa história de brutalidade perpetrada pelos 
chineses contra o povo Miao, a mais vil guerra 
começou em 1800. Um enorme exército chinês 
foi mobilizado de províncias de toda a China, para 
exterminar completamente o povo Miao. Cerca 
de meio milhão de pessoas foram massacradas, 
forçando os sobreviventes a fugirem para regiões 
mais remotas e montanhosas. Esse fato, somado 
a várias outras influências históricas parecidas, 
espalhou os membros do povo Miao, resultando 
na atual variedade de línguas Miao. Na verdade, o 
próprio povo Mashan Miao foi dividido em quatro 
línguas, cada uma nomeada de acordo com a região 
de Guizhou na qual vivem: setentrional, meridional, 
central e ocidental.

Há grandes diferenças entre os dialetos e os hábitos 
desses quatro grupos, sendo que cada grupo pratica 
religiões étnicas próprias, além do animismo. Não 
há igrejas conhecidas nesse povo, havendo apenas 
algumas gravações em áudio disponíveis que o povo 
pode entender. A sua estrutura social e comunitária 
é muito restrita, criando uma barreira adicional à 
introdução do Evangelho. Com uma população 
de mais de 200.000, há apenas 250 crentes em seu 
meio.
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 马山

  苗族
(mǎ shān) miáo zú



Motivos de Oração:
• Ore para que Deus dê ao povo Guiyang 
Miao um desejo de conhecê-Lo. Que o Pai 
mostre-se como um Deus de misericórdia, 
amor e milagres. Que o Senhor abra o 
caminho para que cada membro desse povo, 
cada vila, ouça as Suas Boas Novas de forma 
que as pessoas entendam.

• Ore para que Deus proteja os cristãos 
que moram entre o povo Guiyang Miao 
de prejuízos e perseguições, proteja-os em 
verdade e os guarde de ocultismos e mentiras, 
e abençoe-os de tal forma que eles vejam essas 
bênçãos e desejem conhecer este Deus de amor.

• Ore para que Deus chame crentes de 
Guiyang para alcançar as vilas do povo 
Guiyang Miao. Que eles tenham visão para 
ultrapassarem barreiras culturais e linguísticas 
com o objetivo de comtemplar a salvação dos 
perdidos. Que venha o Seu Reino a todas as 
tribos e línguas do povo Guiyang Miao!

11
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Espalhados pelas montanhas ao redor da capital da 
província de Guizhou estão 284.163 membros do 
povo Guiyang Miao. As suas línguas, além de sem 
escrita, são tão variadas, que apenas alguns deles 
já ouviram falar do Deus que criou a exuberante 
paisagem verde e as falésias calcárias onde as suas 
vilas estão localizadas.

A maioria dos membros do povo Guiyang Miao 
é composta de agricultores que trabalham nos 
terrenos rochosos diariamente. Dependendo do 
recurso disponível mais próximo, algumas de suas 
casas são feitas de madeira e algumas de lajes de 
ardósia fina arranjadas de forma quadricular. O 
povo Guiyang Miao é amistoso e hospitaleiro 
e adora cantar, dançar e tocar instrumentos de 
sopro feitos de bambu, chamados lusengos, 
principalmente durante os festivais locais.

O povo Guiyang Miao é animista e vive com 
medo dos maus espíritos que as pessoas acreditam 
habitar montanhas, pontes, batentes de portas, 
fogões, poços e árvores. Sempre que um membro 
da comunidade adoece, a sua família deve 
consultar um xamã para se comunicar com o 
mundo dos espíritos. Rituais de cura podem 
incluir sacrificar uma galinha, queimar incenso 
ou até mesmo beber uma aranha. Nenhuma das 
cinco línguas faladas pelo povo Guiyang Miao 
tem tradução da Bíblia ou de qualquer material 
evangelístico. A sua proximidade com a cidade de 
Guiyang, onde há várias igrejas cristãs, tem feito 
pouca diferença na sua conversão a Cristo. Apesar 
de ser provável que alguns procurando trabalho 
tenham encontrado 
cristãos pelo caminho, 
a maioria das pessoas 
ainda não ouviu 
as Boas Novas de 
salvação.

 贵阳

北苗族 
 (guì yáng) běi miáo zú



Motivos de Oração:
•  Peça a Deus que dê aos Mjuniangs o 
desejo de conhecê-Lo.

•  Peça a Deus que levante crentes com 
um coração ardente pelos Mjuniangs, 
que aprendam a sua língua, que levem 
o Evangelho às suas vilas perdidas e o 
compartilhe de forma que eles entendam.

•  Peça a Deus que frustre os esforços dos 
xamãs, a fim de que os Mjuniangs anseiem 
pelo mais alto poder do Deus que os quer 
salvar.

Nos barrancos 
íngremes na interseção 
que separa as 
províncias de Guangxi, 
Guizhou e Hunan 
estão as exóticas vilas 
de madeira de Mjuniang. Conhecida como “Miao 
Cao”, ou “Miao de grama”, por seus vizinhos, a 
maioria desses 95.500 Mjuniangs nunca ouviu falar 
de Jesus.

Apesar dos Mjuniangs descenderem dos Miaos, 
tanto étnica quanto historicamente, a sua 
proximidade com os Dongs mudou radicalmente 
a sua cultura. Eles falam um dialeto Dong e 
muitas de suas vilas se orgulham de lindas torres 
de tambor, nativas do povo Dong. Essas estruturas 
octogonais sobem acima do nível das vilas em 
muitas camadas de beirais arrebitados, geralmente 
com um pavilhão de múltiplos beirais no topo. 
Durante festivais especiais, como o ano novo 
chinês, muitas vilas Mjuniangs se reúnem para 
celebrar.

Os seus vizinhos Dongs não os consideram como 
Dongs, mas como um povo separado. Aliás, conta-
se uma história na qual membros do povo Dong 
expulsaram os Mjuniangs que viviam entre eles 
e os forçaram a construir a sua própria vila. Mas 
depois de três anos de más colheitas, os Dongs 
fizeram as pazes com os Mjuniangs, acreditando 
que as suas ações tivessem sido a causa de suas más 
colheitas. 

Os Mjuniangs são animistas e veneram espíritos e 
ancestrais. Eles creem que os xamãs de suas vilas 
podem ajudá-los a suavizar a ira desses espíritos 
através de sacrifícios e rituais. A sua vida é repleta 
de medos, ausente de conhecimento do Deus que 
os criou. Eles vivem sem qualquer suspeita de 
que esse Deus deseja ser conhecido, almejando 
que o Seu amor, que elimina todo o medo, seja 
experimentado por eles.
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草苗族 
 cǎo miáo zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que a Bíblia seja traduzida na 
língua Buryat.

•  Ore para que cristãos tenham liberdade de 
morar e trabalhar entre os Buryats.

•  Ore para que prisões espirituais sejam 
desfeitas e que os Buryats se abram para o 
Evangelho.

13
Mongolian A maioria dos Buryats vive no sul da Sibéria, mas 

cerca de 78.000 deles habitam o norte da China. 
Os Buryats que se mudaram para a China vivem 
no extremo norte da Mongólia interior, próximo à 
fronteira da Rússia com a Mongólia, desde os anos 
de 1.700.

Os Buryats têm relação próxima com os Mongóis, 
compartilhando história, cultura, crenças, estilo 
de vida e língua. Os Buryats são tradicionalmente 
pastores; a sua economia e cultura são baseadas na 
criação de cavalos, ovelhas, cabras, gado e renas. 
Alguns se sustentam da agricultura.

Os Buryats seguem o Budismo Tibetano, além 
de crenças animistas, o que os faz crer que vários 
objetos têm espírito. Eles praticam rituais para 
protegerem as famílias dos maus espíritos tentam 
enganar esses espíritos para se protegerem. Às vezes 
eles colocam nomes de sexo oposto em seus filhos 
numa tentativa de confundir os espíritos que os 
“prejudicam”.

Vivendo em isolamento geográfico, sob um regime 
comunista, os Buryats têm sido impedidos de 
ouvir o Evangelho. Apenas porções das Escrituras 
estão disponíveis na língua Buryat e o ‘Filme Jesus’ 
ainda não foi traduzido para o seu idioma.

布利亚
特族

          bù lì yà tè zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que a tradução da Bíblia em 
Kalmyk-Oirat seja logo concluída.

•  Ore para que os crentes Hans, vizinhos dos 
Oirats, compartilhem com eles o Evangelho.

•  Ore para que igrejas sejam plantadas na 
comunidade Oirat

Os Oirats são mongóis. 
A sua população na 
China é de 250.708 
pessoas, concentradas 
na província de Qinghai, bem como em partes 
das províncias de Gansu e de Xinjiang.

Em 1618, os Oirats fugiram para o oeste da 
Rússia, devido a conflitos com outros grupos 
mongóis. No século XVIII eles foram oprimidos 
na Rússia, voltando assim para o seu lar 
ancestral, na China, em 1771. Foi uma jornada 
difícil, cercada de hostilidades e fome. Apenas 
cerca de 20% dos Oirats conseguiram voltar a 
Xinjiang. Alguns dos Oirats ficaram para trás, 
ainda na Rússia, e foram chamados de Kalmyk 
— “deixados para trás”.

A língua dos Oirats é conhecida como Kalmyk-
Oirat. Os Oirats seguem o Budismo Tibetano; 
muitos retêm crenças xamanísticas, uma vez que 
xamãs ainda realizam rituais e cerimônias entre 
o povo Oirat. Os Oirats são conhecidos por 
abandonarem os seus mortos pelos campos, ao 
invés de enterrá-los, por causa da sua crença de 
que o espírito deixa o corpo imediatamente após 
a morte.

O Novo Testamento foi traduzido para Kalmyk-
Oirat em 1827, mas deixou de ser impresso em 
1894. Uma versão atualizada da Bíblia está sendo 
produzida.
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 瓦剌族
          wǎ là zú



Juntos às encostas das montanhas da província de 
Gansu estão aproximadamente 40.000 Zhugqus 
Tibetanos, vivendo na escuridão, sem a luz de 
Cristo.

São tradicionalmente politeístas e seguem uma 
tradição pré-budista chamada Bon. Suas crenças 
incluem o culto às “montanhas santas”, as mais 
altas existentes na região, as quais eles acreditam 
serem habitadas por poderosos demônios. Orações 
são levadas às montanhas em troca de sucesso, paz 
e riquezas.

Além disso, a cada ano os homens Zhugqus 
Tibetanos realizam uma cerimônia de colocação 
de estacas (fixam bandeirolas no chão). Durante 
essa celebração, os homens vão a cavalo ao cume 
de uma montanha alta onde colocam bandeirolas 
com pedidos de oração. Ali, eles queimam farinha, 
manteiga, chá e cevada como oferta ao “deus da 
montanha”.

Uma vez que as suas vilas de barro, madeira 
e pedra estão construídas nas encostas das 
montanhas, é comum que a extensão de uma casa 
seja o teto da próxima casa abaixo.

Os Zhugqus falam uma variação de uma língua 
tibetana, Khampa, inteligível entre outros falantes 
de Khampa tibetano na vizinhança. Não há 
materiais cristãos em sua língua e não há esforços 
conhecidos em direção à evangelização desse povo.

Motivos de Oração:
•  Peça a Deus que dê aos Zhugqus Tibetanos 
fome de conhecimento da verdade e que 
estes não mais se satisfaçam com o culto aos 
demônios, mas que desejem o Deus de amor.

•  Ore para que o Deus da colheita levante 
trabalhadores para esse campo e para que os 
corações dos Zhugqus Tibetanos estejam abertos 
para receber as Boas Novas.

•  Ore para que obreiros aceitem o desafio 
de traduzir as Escrituras para a língua dos 
Zhugqus Tibetanos e que gravações em áudio 
sejam disponibilizadas àqueles que buscam a 
verdade.



15
Tibetan

竹曲

藏族                 
(zhú qū) zàng zú



Motivos de Oração:
•  Peça a Deus que frustre qualquer prática de 
culto a demônios entre os Sogwo Arigs e que dê 
ao povo um desejo de conhecer a verdade que 
pode libertá-los.

•  Ore para que Deus crie um meio, onde 
parece não haver meios, para que os Sogwo 
Arigs O conheça. 

•  Peça a Deus que levante crentes com um 
chamado para pregar entre os Sogwo Arigs.

•  Peça a Deus que coloque ao alcance dos 
Sogwo Arigs mensagens em áudio, a Bíblia e 
o ‘Filme Jesus’ em idiomas similares aos seus. 
Que eles entendam a mensagem e recebam 
Cristo de braços abertos.
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No alto de um planalto frio da província de 
Qinghai vivem 45.000 Sogwo Arigs, distantes da 
mensagem do Evangelho.

Numa elevação de mais de 3.500 metros acima do 
nível do mar, os Sogwo Arigs vivem em um solo 
coberto pela neve durante nove meses do ano; nos 
outros três meses, o solo se torna barro.

A sua língua e muitos dos seus costumes religiosos 
lembram hoje os dos seus vizinhos tibetanos, 
apesar de sua herança ser mongol. Na verdade, eles 
vivem em tendas circulares de estilo mongoliano, 
com molduras de madeira e cobertas de lã.

Os Sogwo Arigs perderam a sua língua original e 
assumiram a língua tibetana Amdo Hbrogpa, com 
algumas palavras de origem mongol misturadas. 
Eles foram dominados por uma sucessão de reis até 
cerca de 1950, quando as autoridades comunistas 
eliminaram o governo da família real.

Agora eles aderem ao Budismo tibetano ou ao 
Bon, uma forma de Budismo tibetano com 
tradições xamanísticas e animistas. Animais 
são frequentemente sacrificados a demônios e 
divindades no topo de um altar composto por 
esterco de iaque.

Clima hostil, terreno irregular, língua e religião 
não são os únicos impedimentos à mensagem 
do Evangelho. Os Sogwo Arigs treinam grandes 
matilhas de cães para 
atacarem estranhos 
que tentam entrar em 
suas vilas. 

  苏果

阿日柯族 
(sūguǒ) ā rì kē zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que Cristo seja proclamado entre 
os Sanjiang Bahengs e que o Evangelho se 
espalhe em cada clã e em cada vila.

•  Ore para que os olhos se abram entre os 
Sanjiang Bahengs e que os seus corações se 
dobrem ao único Deus, ao invés dos seus 
ancestrais.

•  Ore para que os poucos crentes entre 
os Sanjiang Bahengs e vizinhanças 
compartilhem com coragem com os seus 
vizinhos e que muitas vilas venham 
glorificar e conhecer a Deus.

“No princípio, um 
sapo criou o mundo 
e essa criação foi 
perfeita. Então o 
homem, pecador por 
natureza, destruiu 
a perfeita harmonia matando o sapo. Enquanto 
morria, o sapo separou o homem do mundo dos 
espíritos e introduziu dor, doença e mortalidade. 
Desde essa época, o homem tem sofrido infortúnio 
e os espíritos trazem calamidade sobre a criação”. 
Assim creem os Sanjiang Bahengs.

Os Bahengs estão localizados principalmente no 
extremo sul da China, próximo à fronteira com 
o Vietnã. Os Sanjiang Bahengs são o maior de 
dois subgrupos desse povo. A maioria dos 50.000 
membros desse grupo vive em pequenas vilas nas 
províncias de Guangxi e Guizhou.

Os Sanjiang Bahengs se dividem em clãs bem 
definidos e sempre se casam fora do seu clã. A sua 
língua principal é o Pa-Hng.

Há apenas alguns cristãos entre os Sanjiang 
Bahengs, mas nenhuma igreja. A maioria dos 
Bahengs se relaciona com uma mistura de religiões 
folclóricas, animismo e culto aos ancestrais. Eles 
creem que cada pessoa tem 12 almas e que, ao 
morrer, as almas de uma pessoa devem voltar à 
aldeia espiritual dos seus ancestrais. Toda casa 
tem um altar de família, onde os ancestrais são 
exaltados e pedidos de proteção e cura são feitos. 

Há gravações em áudio do Evangelho na língua 
materna dos Sanjiang Bahengs, mas não há 
tradução da Bíblia, e não tem havido ações no 
sentido de se construir igrejas nos últimos tempos.
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   三江

巴哼人 
(sān jiāng) bā hēng rén



Motivos de Oração:
• Ore para que os Nunus desejem conhecer 
Deus, para que as sementes do Evangelho, 
quando plantadas em suas vilas, caiam em 
terreno fértil, façam raízes e cresçam para a 
salvação.

• Peça a Deus que levante crentes nas 
redondezas com um compromisso pelos Nunus, 
que aprendam a sua língua e apresentem 
a mensagem da verdade a eles de forma 
inteligível.

• Ore para que os Nunus percebam a 
futilidade dos seus rituais quando os 
realizarem e desejem algo mais. Ore para 
que, quando o amor de Deus seja a eles 
apresentado, seja recebido de braços abertos.
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Para escaparem da perseguição dos seus vizinhos 
Zhuangs e Hans, os Nunus do sul da China 
fugiram para a região rochosa e de montanhas do 
oeste da província de Guangxi, onde hoje ganham 
a vida em um terreno difícil, mas belo, sem 
conhecer o Deus que criou essa beleza.

Os Nunus são também conhecidos por Beilong 
Yao. Eles falam uma língua Hmongic e são um dos 
11 subgrupos Bunu da China.  

Para os mais de 61.000 Nunus, a vida é difícil 
devido à falta de água. Houve uma época em 
que a sua região fora habitada por tigres, ursos, 
veados, aves e javalis selvagens; por isso, os homens 
alimentavam as suas famílias através da caça, 
enquanto as mulheres se embrenhavam na mata 
em busca de verduras e cogumelos. Hoje as aves 
são escassas e a agricultura é difícil. Alguns Nunus 
têm que percorrer longas distâncias apenas para 
chegarem à fonte de água mais próxima.

As suas tradições animistas os levaram a cultuar os 
seus ancestrais, assim como uma falsa divindade 
chamada Pan Hu. No décimo sexto dia do décimo 
mês lunar de cada ano, os Nunus realizam um 
alegre festival em honra a Pan Hu, durante o qual 
as pessoas participam de rituais que lembram uma 
possessão demoníaca. 

Não há cristãos conhecidos entre os Nunus, e não 
há tradução das Escrituras para a sua língua. As 
suas vidas são cercadas 
de dificuldades, miséria 
e medo de demônio, 
enquanto vivem e 
morrem sem nunca 
terem conhecido o 
sacrifício que Jesus 
pagou para libertá-los.

努努族 
 nǔ nǔ zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que os Yanghuangs desejem 
conhecer Deus e para que Deus dê a eles um 
meio de ser conhecido. Ore para que esse 
desejo os leve a buscar programas de rádio em 
chinês, a andar por perto das igrejas dos Mos 
e fazer-lhes perguntas, ou mesmo, a buscar 
crentes nessa região que possam compartilhar 
com eles as Boas Novas.

•  Peça a Deus que abra os seus olhos para 
que eles O vejam como Ele verdadeiramente 
é.  Ore para que quando ouvirem a verdade 
sobre Cristo, a recebam de braços abertos.

•  Peça a Deus que levante crentes com 
amor pelos Yanghuangs e que levem a eles o 
Evangelho de forma inteligível.

Escondidos nas colinas 
do sul da província de 
Guizhou estão 55 mil 
Yanghuangs que ainda 
precisam ouvir sobre 
o nome de Jesus. As 
suas vilas estão aninhadas entre outros grupos da 
região. Como resultado, a maioria dos Yanghuangs 
fala duas ou até três línguas, seja chinês ou bouyei, 
além da sua língua materna.

Eles são uma mistura étnica de um povo Maonan, 
chamado Tem, e de um povo Shui, chamado Rao. 
Por isso, os Yanghuangs se consideram tanto Ten 
como Rao, apesar de falarem o mesmo dialeto. É 
possível que a sua língua, derivada do Shui, seja 
a mesma do povo vizinho chamado Mo, que tem 
alguns cristãos em seu meio devido ao trabalho 
missionário desenvolvido entre eles por volta de 
1800.

Tendo em vista suas habilidades linguísticas e a 
presença da igreja dos Mos em seus arredores, 
existe a possibilidade deles ouvirem a mensagem 
do Evangelho via transmissões de rádio e 
esforços evangelísticos locais. Entretanto, apesar 
das possibilidades, os Yanghuangs continuam 
na escuridão do politeísmo e animismo sem 
conhecimento do Deus que os criou e os ama.

Eles acreditam em espíritos e divindades 
que controlam as suas vidas e que devem ser 
apaziguados para que haja sucesso entre os 
Yanghuangs. Praticar rituais específicos com 
sacrifícios e oferendas a esses espíritos é um 
pré-requisito para o sucesso. Falhar pode levar ao 
desastre, à doença ou à morte.

Eles precisam desesperadamente conhecer aquele 
que pode libertá-los.
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杨黄族
 yáng huáng zú



Motivos de Oração:
•  Ore pela proteção de crentes entre os Gepos; 
ore para que eles tenha liberdade de exercerem 
e compartilharem a sua fé livre e abertamente.

•  Ore para que os Gepos Orientais 
abandonem os seus deuses e espíritos e busquem 
o único Deus verdadeiro.

•  Ore para que os Gepos se livrem do seu 
intenso medo da morte e de doenças, à medida 
que se voltam para Aquele que venceu a morte.
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O povo Gepo vive na província de Yunnan, no 
sudoeste da China, e é classificado pelo governo 
chinês como parte da nacionalidade Yi. Os Gepos 
são divididos em dois outros grupos, Leste e Oeste, 
cada um com costumes e línguas diferentes. Até 
1949, os Gepos Orientais eram considerados uma 
casta inferior pelos seus vizinhos, chegando a ser 
escravizados por outros povos Yi. Os casamentos 
entre os Gepos Orientais e outros grupos Yi 
eram restritos, mas essas regras sociais foram 
extintas nos últimos anos. Há hoje 78.000 Gepos 
Orientais. Eles guardam a sua identidade cultural 
cuidadosamente e continuam usando vestimentas 
tradicionais, incluindo uma enorme indumentária 
feminina utilizada na cabeça.

A maioria dos Gepos é politeísta e animista, 
seguindo ainda elementos do Budismo, do 
Taoísmo e do culto a ancestrais. Eles veneram 
muitos deuses e espíritos, incluindo o “espírito da 
colheita”, para quem sacrificam galinhas e outras 
criações, a fim de garantirem uma boa colheita a 
cada ano. Os Gepos Orientais também observam 
uma série de regras relacionadas à saúde e à 
higiene, uma prática proveniente de surtos antigos 
de doenças e medos relacionados à morte. Eles 
creem que as doenças são controladas por espíritos 
que devem ser apaziguados e manipulados para 
que não tragam morte ao lar.

Há poucos cristãos entre os Gepos, sendo que os 
que existem têm sofrido intensa perseguição nos 
últimos anos. Crentes 
têm sofrido o confisco 
de terras, tortura e até 
morte.

  东葛泼族 
dōng gé pō zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que os Yangliu Lalus desejem 
conhecer Deus e para que, quando o 
Evangelho lhes for apresentado, eles o recebam 
e nele creiam.

•  Ore para que os crentes levantados por 
Deus entre os Yangliu Lalus sejam firmes ao 
compartilharem o Evangelho com seus irmãos 
e irmãs e que igrejas sejam plantadas.

•  Ore para que aqueles que creem que as 
almas dos mortos continuam vagando na 
Terra encontrem aquele cujos olhos passam por 
toda a Terra, buscando aqueles que são fieis 
a Ele (II Crônicas 16:9). Ore para que, um 
dia, eles estejam entre a multidão que adora e 
louva o Altíssimo.

O povo Yi é um 
do 55 grupos 
étnicos minoritários 
reconhecidos 
oficialmente pelo 
governo chinês. No 
entanto, os Yis são compostos de diversos 
subgrupos menores, a maioria dos quais jamais 
ouviu o Evangelho. Um desses grupos não 
alcançados é o Yangliu Lalu.

Os 45 mil Yangliu Lalus estão espalhados pela 
região montanhosa e remota do centro-sul da 
província de Yunnan, próximo à fronteira com 
Mianmar. Eles imigraram para lá durante as 
dinastias Ming e Qing, fugindo de guerras entre os 
povos Yi e imigrantes Hans chineses. Os Yangliu 
Lalus celebram vários festivais, um dos quais 
chamado “O Dia das Garotas”. Nessa ocasião 
especial, as mulheres viajam alegremente para a 
casa dos pais para descansarem do seu trabalho 
habitual de cuidar de suas próprias famílias.

As famílias dos Yangliu Lalus vivem 
tradicionalmente em casas de madeira de três 
cômodos, sendo o cômodo central utilizado 
como a área onde os visitantes são recebidos, 
os alimentos são preparados e as refeições são 
realizadas.

Os Yangliu Lalus adoram os ancestrais e acreditam 
que a alma de uma pessoa morta não vai para 
um próximo mundo, mas que fica vagando nesse 
mundo mesmo. A maioria deles nunca teve a 
oportunidade de ouvir sobre Jesus e não há 
conhecimento de igreja entre eles. Não há Bíblia 
ou quaisquer outros materiais disponíveis em sua 
língua.

Cada vez mais Yangliu Lalus estão deixando de se 
comunicar em sua própria língua, utilizando em 
seu lugar apenas o chinês. Isso torna mais fácil o 
acesso e entendimento do Evangelho por meio de 
materiais disponíveis em chinês.
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  杨柳

腊鲁人 
 (yáng liǔ) là lǔ rén



Motivos de Oração:
•  Ore para que Deus levante obreiros de curto 
e longo prazo para irem às vilas dos Limis 
compartilhar as Boas Novas de Jesus Cristo de 
forma fácil de entendimento.

•  Ore para que os corações dos Limis se abram 
para ouvirem e responderem ao Evangelho de 
Jesus Cristo.

•  Ore para que os Limis que receberem o 
Evangelho se comprometam a pregar e plantar 
igrejas entre o seu povo.
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A província de Yunnan, no sudoeste da China, 
abriga muitas minorias que jamais ouviram as Boas 
Novas de salvação. Um desses grupos é chamado 
Limi. 

Considerados parte da nacionalidade Yi pelas 
autoridades chinesas, os Limis ainda mantém a sua 
língua, cultura e costumes. Apenas recentemente 
eles começaram a permitir o casamento com 
membros de outras minorias.

Aproximadamente 35.000 Limis vivem numa 
região remota de montanhas no oeste de Yunnan, 
sendo considerados mais isolados e ariscos do que 
outras minorias da região. Eles falam a própria 
língua e evitam contato com os de fora, o que 
dificulta a penetração da mensagem do Evangelho 
em suas vilas.

Várias formas de culto aos espíritos compõem 
as suas práticas religiosas, incluindo o culto a 
ancestrais, o politeísmo e o animismo. Rituais e 
cerimônias são realizados para venerar os espíritos 
e honrar os ancestrais.

Sem Bíblia ou quaisquer outros materiais 
evangelísticos disponíveis em sua língua, e com 
o coração fechado para estranhos, os Limis 
continuam sendo uma das minorias menos 
alcançadas de Yunnan.

俐米族 
 lì mǐ zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que o Deus da colheita levante 
trabalhadores que desejem ver os Lolos 
chegarem à fé salvadora em Jesus Cristo.

•  Ore para que o Espírito Santo revele 
aos Lolos a futilidade das suas crenças 
supersticiosas e se acheguem ao único Deus 
verdadeiro.

•  Peça a Deus que liberte os Lolos da prisão 
e da mentira sobre os ancestrais, a qual o 
Diabo usa para mantê-los longe da liberdade 
que vem de um relacionamento com Jesus 
Cristo.

Espalhado pela 
região sudeste 
da província 
de Yunnan, 
chegando à 
fronteira com o 
Vietnam, está 
o povo Lolo, 
uma minoria 
que necessita 
desesperadamente do 
Evangelho.

Classificados pelas 
autoridades chinesas 
como subgrupo dos Yis, 
são também chamados de Luoluopo. No entanto, 
os 36.000 Lolos falam uma língua bem diferente 
daquela falada por outros grupos Luoluopos.

Os Lolos são supersticiosos. Acreditam em 
inúmeros espíritos e cultuam ancestrais. Para que 
se tenha um exemplo, quando alguém morre, 
a família organiza uma “dança dos espíritos”, 
durante a qual o genro carrega uma bola de tecido 
numa bolsa nos ombros. A cerimônia tem a 
intenção de ajudar a alma da pessoa a encontrar o 
caminho que leva aos ancestrais.

Cada casa dos Lolos contém um altar para o 
espírito do lar, colocado na parede do fundo. 
À esquerda fica a cozinha, onde está o altar dos 
ancestrais. O mais velho da casa é responsável 
pela manutenção desses altares, além da realização 
dos vários rituais em homenagem aos ancestrais. 
Os Lolos ainda veneram duas divindades que eles 
acreditam terem criado o mundo. Eles acreditam 
que “Ket Do” criou o universo e as pessoas que o 
habitam e que “Mit Do” governa a Terra e cuida 
deles.

Não há crentes ou igrejas conhecidas entre os 
Lolos, nem materiais evangelísticos escritos, 
gravados em áudio ou em vídeo disponíveis em 
sua língua. A distinção da sua língua e cultura 
vem diminuindo a cada dia,  à medida que eles se 
misturam mais e mais com a cultura do povo Han.

Apesar da sua habilidade em falar chinês dar-lhes 
oportunidades de ouvirem o Evangelho, os Lolos 
ainda vivem na escuridão.

23
Yi

东南
罗罗族 
 dōng nán luó luó zú



Motivos de Oração:
•  Peça a Deus que dê aos Niesus um desejo de 
conhecê-lo.

•  Peça a Deus que levante crentes com um 
coração ardente para levar aos Niesus as Boas 
Novas do único Deus verdadeiro que os ama e 
que quer ter um relacionamento com eles.

•  Ore para que Deus remova a cegueira 
espiritual dos Niesus e abra os seus olhos para o 
Seu amor para com eles.
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A parte sudoeste da província de Yunnan tem 
várias minorias étnicas diferentes espalhadas por 
suas montanhas. Os 34.000 Niesus Centrais vivem 
numa área remota dessa província, bem longe 
daqueles que podem levar-lhes as Boas Novas da 
salvação de Jesus Cristo. As minorias vizinhas 
também não foram alcançadas, o que compromete 
ainda mais a oportunidade dos Niesus conhecerem 
o Deus de amor.

Na sua cultura, um casal não é considerado 
casado até que tenha tido um filho junto. Aos 16 
anos, uma menina recebe o seu próprio quarto 
da família, onde o seu namorado é convidado a 
frequentar. Antes do nascimento de uma criança, 
o laço entre um jovem casal pode ser quebrado 
através de uma pequena cerimônia na qual um 
graveto é quebrado. Depois do nascimento do 
primeiro filho, entretanto, os laços matrimoniais 
são de fato selados e o casal pode, então, mudar-se 
para o seu próprio lar.

Os Niesus cultuam vários deuses e espíritos: alguns 
benevolentes, outros perigosos. Eles vivem em 
constante medo, tentando apaziguar os deuses e os 
espíritos a fim de receber benefícios e evitar danos.

Apesar de haver em sua língua algumas histórias 
gravadas em áudio e o ‘Filme Jesus’, a grande 
maioria dos Niesus não tem acesso ao Evangelho. 
Eles precisam desesperadamente conhecer o Deus 

cujo amor pode 
libertá-los do medo e 
do pecado.

中聂苏族 
 zhōng niè sū zú



Motivos de Oração:
•  Peça a Deus que fortaleça e encoraje os 
crentes do povo Mangbu Nosu. Ore para 
que crentes de regiões vizinhas deem apoio 
e treinamento bíblico para o alcance do 
restante do povo.

•  Ore para que Deus levante pessoas para 
traduzirem a Bíblia na língua Mangbu 
Nosu e prepararem gravações em áudio.

•  Ore para que os Mangbu Nosus deixem o 
politeísmo e encontrem esperança e conforto 
em Deus. Ore para que, quando o Evangelho 
for apresentado, o Espírito Santo abra os seus 
olhos para a verdade, a fim de receberem 
Jesus de braços abertos.

Conhecido no passado 
pelo canibalismo, o 
povo Mangbu Nosu abandonou tais práticas de 
guerra e vive hoje em paz com povos vizinhos, na 
fronteira das províncias de Yunnan e Guizhou. 
Contudo, ainda não há verdadeira paz entre os 
Mangbu Nosus, uma vez que apenas poucos deles 
já ouviram das Boas Novas de Jesus Cristo.

Por séculos os Mangbu Nosus e cinco outras 
poderosas tribos da região formaram uma aliança 
para resistir ao domínio chinês. No início do 
século XX, missionários viajando pela região 
encontraram-nos ainda em guerra com os 
chineses, comendo os corações dos inimigos na 
esperança de adquirir poder e coragem. Além 
disso, os missionários encontraram também os 
Mangbu Nosus muito dedicados ao politeísmo 
e ao culto aos ídolos. Um dos líderes chegou a 
declarar que preferia perder a vida a se voltar para 
o Cristianismo.

Apesar dos 79.000 Mangbu Nosus jamais terem 
ouvido o Evangelho ou terem-no rejeitado, cerca 
de 1.000 deles já se converteram. No entanto, 
os seus vizinhos não crentes os têm excluído, 
forçando os crentes a viverem em comunidades 
separadas.

Como subgrupo da nacionalidade Yi, os Mangbu 
Nosus falam uma língua própria, próxima da 
língua Nasu Wusa. Apesar de não haver materiais 
cristãos traduzidos para o Mangbu Nosu, há 
relatos de cerca de 60.000 crentes da etnia Nasu 
Wusa em outras regiões da província de Yunnan.
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  芒部

诺苏族 
 (máng bù) nuò sū zú



Motivos de Oração:
•  Louve a Deus pelos milhares de Shuixi 
Nosus que aceitaram Cristo. Ore para que 
igrejas fortes se espalhem nas casas que ainda 
não aceitaram Cristo, além de regiões vizinhas.

•  Peça a Deus que aja de tal forma que 
mesmo barreiras como a língua, cultura e 
crença em espíritos não impeçam que os Shuixi 
Nosus ouçam o Evangelho e creiam em Cristo.

•  Ore para que as Boas Novas sejam 
proclamadas destemida, clara e amorosamente 
aos Shuixi Nosus.
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Os Shuixi Nosus continuam presos 
espiritualmente, confiando que o “xamã” 
(feiticeiro) realizará rituais para protegê-los de 
demônios e espíritos. Eles tentam apaziguar uma 
variedade de espíritos na esperança de trazer uma 
sensação de paz e alegria para as suas comunidades. 
Eles têm conhecimento do Deus criador, mas não 
sabem do seu poder sobre o mundo dos demônios 
e da salvação dada através de Jesus Cristo.

Os 280.000 Shuixi Nosus vivem na parte noroeste 
da província de Guizhou. Apesar de se chamarem 
Nosu, a sua língua é completamente diferente de 
outros grupos conhecidos como Nosu. Eles vivem 
em lindas montanhas conhecidas pela grande 
variedade de azaleias.

Muitos Shuixi Nosus conheceram as Boas Novas 
há cerca de 100 anos, quando um missionário 
chamado Samuel Pollard esteve na região. Mais 
recentemente, alguns têm ouvido o Evangelho 
através de grupos minoritários vizinhos, chamados 
Miao. Cerca de 6.700 responderam ao Evangelho 
e professam Cristo como Senhor e Salvador. No 
entanto, muitos que ouviram não receberam, e 
milhares de outros ainda não foram alcançados.

  水西

诺苏族 
 (shuǐ xī) nuò sū zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que os crentes Nasus cresçam com 
firmeza em sua fé. Ore para que eles não 
escondam a sua luz, mas que ela ilumine 
outras comunidades.

•  Ore para que os Panxian Nasus tenham 
visão para compartilhar o Evangelho com os 
demais Nasus da região.

•  Ore para que os crentes da China 
alcancem os Panxian Nasus nas áreas onde 
vivem.

Há cerca de 290.000 Panxian Nasus vivendo 
principalmente no oeste da província de Guizhou, 
partes das províncias de Guangxi e de Yunnan. 
Oficialmente, eles são considerados parte do povo 
Yi. Apesar de terem séculos de história, a cultura 
chinesa predomina na região onde eles vivem, 
o que fez com que os Panxian Nasus perdessem 
muito da sua cultura e vestuário. Poucas mulheres 
são vistas hoje em dia em vestimentas tradicionais: 
longos vestidos pretos ou azuis, abotoados do 
lado direito, complementados com aventais pretos 
floridos. Os Panxian Nasus falam dois dialetos 
distintos, difíceis de serem entendidos entre si.

Há um forte grupo de crentes entre os Panxian 
Nasus (cerca de 5.000 pessoas), localizado 
numa região específica, que tem se reunido em 
igrejas subterrâneas há décadas. Apesar de terem 
impactado a comunidade mais próxima, não 
há registros de uma boa expansão em outras 
comunidades mais distantes. Nesse contexto, a 
semente do Evangelho não foi ainda plantada de 
forma abrangente entre os Panxian Nasus.
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   盘县

纳苏人 
(pán xiàn) nà sū rén 



Motivos de Oração:
•  Ore para que a Bíblia seja traduzida para 
o dialeto dos Guibian Zhuangs, para que 
eles tenham a oportunidade de ler ou ouvir a 
Palavra e , assim, entender o amor de Deus.

•  Ore para que, assim como o galo é ouvido 
nas três províncias, o Evangelho de Jesus seja 
muito mais abrangente.

•  Ore para que uma igreja seja plantada em 
cada vila da região montanhosa e para que eles 
experimentem uma grande colheita de irmãos 
e irmãs em Cristo.
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Conhecidos como o “povo da terra”, os Guibian 
Zhuangs passam longos dias cuidando dos seus 
campos nas lindas montanhas do noroeste da 
província de Guangxi, além das províncias vizinhas 
de Yunnan e Guizhou. Dizem que o canto de um 
galo pode ser ouvido nas três províncias. O dia de 
trabalho dos Guibian Zhuangs começa cedo, antes 
do amanhecer, e termina tarde, bem depois do pôr 
do sol. Eles usam roupas tradicionais exclusivas da 
sua cultura. Algumas das mulheres ainda vestem 
jaquetas bordadas, sem gola, com botões do lado 
esquerdo, acompanhadas de calças largas ou saias 
plissadas e cintos bordados.

Em homenagem ao Rei do Boi, os Zhuangues 
celebram o Festival da Alma do Boi, no dia 8 
de Abril do calendário lunar, para demonstrar o 
seu amor e respeito pelo boi. Nesse dia, os bois 
são liberados do trabalho e do arado e as pessoas 
dão banho nesses animais ao som da batidas de 
tambores. Os chefes das famílias cantam canções 
folclóricas, enquanto alimentam o boi com um 
arroz de cinco cores. O festival representa a sua 
grande esperança de uma boa colheita.

Os Guibian Zhuangs precisam desesperadamente 
ouvir o Evangelho. Há apenas 3 mil crentes entre 
1.1milhão de Guibian Zhuangs. No momento, 
a Bíblia não está traduzida na sua língua e não 
há programas de rádio em seu idioma. Apesar do 
‘Filme Jesus’ ter sido disponibilizado e de haverem 
algumas gravações em 
sua língua, muitos 
mais obreiros são 
necessários para 
evangelizar os Guibian 
Zhuangs.

   桂边

壮族
 (guì biān) zhuàng zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que Deus abra os corações dos 
Lianshans e dê a eles um desejo de conhecê-
Lo. Ore para que a Bíblia seja traduzida em 
sua língua de forma escrita, bem como em 
áudio.

•  Ore para que Deus levante crentes 
comprometidos com os Lianshans e que estes 
compartilhem o Evangelho de uma forma 
fácil de ser entendida.

•  Ore para que os Lianshans que saem em 
busca de emprego em outras regiões ouçam o 
Evangelho, aceitem a Cristo como Salvador 
e voltem às suas vilas para compartilhar as 
Boas Novas com familiares e vizinhos.

Cerca 
de 49.000 Lianshans 
vivem nas pitorescas 
montanhas do 
noroeste da província 
de Guangdong 
necessitando ouvir o 
Evangelho.

Eles são apenas um de centenas de povos Zhuang 
que falam línguas não inteligíveis entre si. Com 
mais de 17 milhões de Zhuangs espalhados por 
15 das 29 províncias chinesas, a tarefa de alcançar 
todos eles com o Evangelho tem se tornado 
exaustiva.

Os Lianshans não são exceção a essa dificuldade. 
Mesmo havendo cerca de 40 mil crentes na 
província vizinha de Guangxi, com cerca de 250 
igrejas em casas, pouco se tem transmitido do 
Evangelho aos Lianshan de Guangdong.

A maioria dos Lianshan Zhuangs é agricultora e 
vive dos recursos naturais encontrados nas florestas 
húmidas da região. Montanhas cáusticas e enormes 
quedas d’água formam uma paisagem belíssima. 
Os Lianshans, no entanto, não conhecem ainda o 
Deus criador que pode libertá-los do pecado e dos 
espíritos.

Uma série de histórias bíblicas em áudio chamada 
“Palavras de Vida” foi disponibilizada na língua 
dos Lianshans. Mas, apesar disso, a maioria dos 
Lianshans continua a adorar os seus ancestrais 
através de rituais e cerimônias. Alguns deles são 
politeístas e adoram árvores, pedras, dragões, cobras, 
montanhas e pássaros.

Eles precisam conhecer as Boas Novas de Jesus, 
que veio para salvá-los.
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   连山

壮族
 (lián shān) zhuàng zú



Motivos de Oração:
•  Orem para que os Li Qian Zhuang possam 
buscar a Deus em verdade, temê-Lo e serem 
salvos.

•  Orem por obreiros que se comprometam, a 
longo prazo, a alcançar os Liu Qian Zhuang 
em sua própria língua.

•  Orem por um movimento entre os cristãos 
de Lio Qian Zhuang, e suas igrejas, para que 
eles divulguem o evangelho em suas terras.
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Os Zhuangs são a mais numerosa etnia da China, 
com uma população em torno de 17 milhões de 
pessoas. Um relatório de 1922 descreveu as vilas 
dos povos Zhuangs como sendo “abarrotadas de 
vidas humanas pelas quais nenhum esforço tem 
sido feito”. Desde essa época, muitos crentes se 
comprometeram a alcançar os povos Zhuang.

Até hoje, muitos subgrupos Zhuang têm pouco ou 
nenhum testemunho cristão coordenado. Os Liu 
Qian Zhuang são um desses grupos. Formado por 
aproximadamente 375 mil pessoas, não mais do 
que 1000  destes confessam a Jesus Cristo como 
Salvador.

Os Liu Qian Zhuang são pessoas supersticiosas, 
que vivem no medo. Eles são cuidadosos na 
tentativa de não ofender o mundo espiritual. 
Constantemente utilizam-se de vários festivais 
para cultuar seus ancestrais, enquanto procuram 
apaziguar falsos deuses de todos os tipos. 
Sacrifícios de animais ocorrem regularmente. Eles 
precisam ouvir de Jesus e seu sacrifício perfeito.

Os Liu Qian Zhuang vivem em comunidades 
agrícolas rodeados de montanhas belíssimas, na 
província de Guangxi. Muitas vezes, o mundo 
exterior assume, erroneamente, que essa minoria 
assimilou a cultura da etnia maioritária Han. No 
entanto, ainda hoje eles continuam falando seu 
próprio dialeto. Gerações após gerações morrem 
sem o conhecimento do Salvador.

Por favor, orem para que plantadores de igreja se 
comprometam a trazer Jesus Cristo para a minoria 
Liu Qian Zhuang na sua própria língua. Você vai 
orar com o coração aberto para que Deus possa 
chamá-lo?

 柳黔

壮族
 (liǔ qián) zhuàng zú



Motivos de Oração:
•  Ore para que Deus dê os Qiubei Zhuang 
uma fome por Ele, de forma que Ele possa 
preparar seus corações como um solo fértil. 
Assim, quando as sementes do Evangelho 
forem plantadas, que elas cresçam para a 
salvação.

•  Ore para que Deus levante cristãos 
encarregados pelos Qiubei Zhuan, que estes 
levem a luz de Jesus Cristo para dentro da 
escuridão deles, repartindo o Evangelho de 
forma que eles possam entender facilmente a 
mensagem transmitida.

•  Ore para que os Qiubei Zhuang que 
viajam para outras regiões em busca de 
trabalho também encontrem Jesus e tragam 
as boas novas da Salvação para dentro de 
suas aldeias, repartindo com seus familiares e 
vizinhos o amor que não conhece fronteiras.

Por tras de uma 
fantástica paisagem 
montanhosa de 
conto de fadas 
e das casas de 
barro das vilas 
dos Qiubeis, na 
província de Yunnan, esse povo vive em escuridão 
espiritual sem a luz de Cristo.

Com mais de 215.000 pessoas, os Qiubei 
Zhuang algumas vezes se autodenominam Pu-
Join ou Pu-yi. Seu dialeto Zhuang do norte é 
de fato relacionado com as línguas dos povos 
Pu-yi ou Bouyei, da província vizinha Guizhou. 
Eles são considerados parte do Sha, um ramo 
dos Zhuangues, e suas diferenças no estilo das 
vestimentas refletem as variações de seus nomes, 
como Bu Yai, Bu Há, e Bu Yue.

Os Zhunag veneram uma inumerável quantidade 
de espíritos, os quais eles acreditam habitar nas 
montanhas, aldeias, fontes de água e florestas. 
Eles vivem em constante medo de ofender esses 
espíritos e algumas vezes eles colocam faixas 
vermelhas ou outros itens em suas portas para 
afastar os demônios. A maioria cultua seus 
antepassados, realizando certas cerimônias para 
apaziguá-los.

Nenhum material evangélico está disponível na 
linguagem Qiubei Zhuang, e nenhum esforço 
focado na evangelização deles é conhecido. Eles 
continuam na escuridão, não sabendo do amor 
de Jesus Cristo, que deu Sua vida para que eles 
pudessem se livrar da escravidão do pecado e 
medo.
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Zhuang

 丘北

壮族
 (qiū běi) zhuàng zú





Ore! Ore! Ore!
Se você deseja obter mais informações sobre como envolver-se no 
esforço de alcançar esses PNANIs para Cristo, entre em contato 
conosco através do endereço:  

PNANI@sent.com

Este Guia de Oração está disponível em outras línguas para down-
load:       http://uupgsofeastasia.org
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