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Orando pelos Ciganos

O 
apóstolo João teve uma visão do futuro em que 
viu pessoas de “todas as nações, tribos, povos e 

línguas” diante de Deus1. Tal visão demonstra o que 
a Bíblia diz quanto ao apreço do Senhor pela diversi-
dade étnica e cultural que Ele mesmo criou. Sabemos 
que Deus “não faz acepção de pessoas”2 e deseja que 
todas as culturas estejam representadas em Seu reino. 
Isso é maravilhoso! Deus não é um deus “particular” 
tal como se fosse propriedade ou benfeitor de um povo 
ou outro, mas ama todas as nações. 

Por isso antes de ascender aos céus o Senhor Jesus 
Cristo ordenou aos seus discípulos que fizessem ou-
tros discípulos, “de todas as etnias”3, sinalizando mais 
uma vez que em Seu soberano propósito de salvação 
todas as cores, línguas, fenótipos, biótipos e estilos de-
veriam compor Seu povo, um povo multiétnico e mul-
ticultural. Alguém já disse que “os braços abertos” de 
Jesus na cruz simbolizam seu amor inclusivo a todos, 
independentemente de origem nacional, etnia, idioma 
etc: ciganos, indígenas, quilombolas, brancos, pobres, 
ricos, doutores, analfabetos etc. Todos são bem-vindos 
no Reino dos Céus.
¹ Apocalipse 7:9            ² Atos 10:34            ³ Mateus 28:19



Sem dúvida alguma o presente material é um impor-
tante passo para o envolvimento da Igreja Evangélica 
Brasileira na missão de alcançar os povos tradicionais 
ainda “fora do radar”, em especial aqui os Ciganos. Por 
séculos e séculos os ciganos foram esquecidos, igno-
rados, desprezados e pasme, até mesmo perseguidos 
por gente que se dizia “cristã”. Muitos os “colonizaram”, 
exterminaram e forçaram sua assimilação cultural. É 
uma história triste! Mas é agora, em nossa geração, 
aqui no Brasil, que temos a oportunidade de mudar 
a história: amando esses que foram odiados; desejan-
do estar com esses que foram – e ainda o são – inde-
sejados; indo aos que foram tidos como intocáveis e 
ORANDO por esses que raramente foram lembrados. 

30 Dias de Oração pelos Ciganos é uma benção nesse 
momento em que a Igreja tem o desafio de alcançar os 
últimos grupos da lista dos não alcançados, dentre os 
quais os Ciganos. Vamos orar por esse amado povo, 
pelos seus mais diversos segmentos e etnias; pelos 
crentes e não crentes dentre eles; pelos missionários 
ciganos e não ciganos que hoje testemunham em co-
munidades; por mais missionários; pelas igrejas locais 
e organizações missionárias que desenvolvem projetos 
de evangelização; por governos e ativistas; por lutas 
e perseguições e sobretudo, oremos pelo avanço do 
Evangelho entre os ciganos em todo o mundo.

Missão Amigos dos Ciganos – MACI



1ºdia

Deus ama e salva ciganos também! 
Louvemos a Deus porque nos 

últimos anos Ele está alcançando 
muitos ciganos no Brasil e no mundo, 
transformando a história desse povo 
sofrido, dando-lhes esperança, paz 
e alegria do Reino dos céus. 





2ºdia

Ciganos representam um dos povos 
étnicos menos evangelizados no 

Brasil. Neste país estão divididos em 
duas etnias – Calon e Rom – e possuem 
línguas, crenças e organizações sociais 
distintas. Orem para que o evangelho 
chegue ao coração de milhares de 
ciganos em território nacional.





Estimativas do Governo Federal 
apontam uma população de 800 mil a 

1 milhão de ciganos no Brasil. Diante desse 
desafio imenso atualmente apenas cerca de 
19 missionários dedicam tempo integral 
para evangelizar esse povo. Orem para que 
o Senhor levante e capacite missionários  
para se dedicar na seara cigana. 

3ºdia





Existem milhares de igrejas 
evangélicas no Brasil, mas poucas 

estão interessadas em investir na 
evangelização e apoio aos ciganos. 
Apenas sete denominações estão 
envolvidas em projetos missionários 
focados nesse povo. Orem para que o 
Senhor desperte Sua Igreja no Brasil em 
relação ao desafio missionário cigano.

4ºdia





Diversos grupos religiosos não 
cristãos (e/ou anti-evangélicos) 

desenvolvem projetos missionários entre 
ciganos no Brasil. Já existe um movimento 
de muçulmanos islamizando ciganos na 
região Centro-Oeste, uma pastoral específica 
da igreja católica divulgando ídolos em 
comunidades em algumas partes do Brasil, 
bem como projetos sociais espíritas e 
proselitismo direcionado a ciganos por parte 
de Testemunhas de Jeová. Orem para que 
o Senhor mostre a Verdade, o Caminho e 
a Vida aos ciganos no Brasil e os livre de 
mensagens que distorcem o evangelho.

5ºdia





Os poucos missionários que se dedicam 
para evangelizar ciganos no Brasil 

atuam com várias limitações estruturais e 
financeiras. O motivo disso é principalmente 
o fato de que poucas igrejas brasileiras se 
interessam pela inclusão e evangelização 
desse povo. Orem pelo sustento, entusiasmo 
e amor dos missionários. Peça a Deus que os 
encha de fé e os ajude a perseverar na obra 
em dependência do Pai. Orem por recursos 
e pelo aumento de obreiros nessa seara 
tão marginalizada pela Igreja Brasileira.

6ºdia





7ºdia

A exclusão social é uma dura realidade 
dos povos ciganos no Brasil. Desde que 

chegaram ao país, em 1574, jamais foram 
incluídos pelo Estado e Sociedade. Suas 
dificuldades de acesso à educação e saúde, 
bem como sua exposição à violência de 
policiais despreparados geram angústia e dor 
à milhares de famílias. Orem pela inclusão 
dos povos ciganos, pela sensibilização de 
agentes estratégicos dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, para que sejam 
criadas políticas públicas que promovam 
o bem estar desse povo sofrido.





8ºdia

Os Calon representam a maioria dos 
ciganos brasileiros. Sua cultura é 

rica e resistente à mudanças impostas 
pelas tendências da sociedade à sua volta. 
Infelizmente um dos valores culturais dos 
Calon é o “olho por olho, dente por dente”, o 
que tem gerado há séculos muitos conflitos 
intergrupais que não raras vezes resultam 
em tragédias. Deus ama esse povo e quer que 
isso seja mudado! Orem para que o Príncipe 
da Paz, Jesus Cristo, entre nas comunidades 
Calon e lhes dê a paz, ajudando-os a 
perdoar uns aos outros e trabalharem 
pelo bem comum em todo o povo.





Atualmente grande parte dos Rom 
no Brasil são evangélicos. A Igreja 

Assembléia de Deus Romani é viva e 
atuante, missionária e voltada para o 
ensino e a oração. Orem pela igreja Rom, 
por seus líderes e membros, para que 
sejam testemunhas vivas do Evangelho de 
Jesus Cristo não só em meio ao próprio 
povo, mas também entre outros povos. 

9ºdia





10ºdia

O pastor Valdir Apolinário é um dos 
primeiros pastores Calon no Brasil, 

um ícone da evangelização dos ciganos na 
história de missões no país. Ele enfrenta 
lutas e oposição por parte de pessoas não 
cristãs que não desejam que Jesus Cristo 
entre nas comunidades para abençoa-las 
e estabelecer a paz. Orem pela vida do 
pastor Valdir, por sua família e ministério. 





No Brasil podem ser encontrados 
centenas de ciganos portugueses da 

etnia Calon. Em 2008 a Missão Amigos 
dos Ciganos plantou uma igreja entre 
eles, que se encontra no Estado de Santa 
Catarina. Para a glória de Deus, hoje 
dezenas de irmãos ciganos dão testemunho 
de transformação e louvam ao Senhor 
dentro de sua cultura, afirmando-se como 
“ciganos de Cristo”. Orem pela igreja cigana 
portuguesa, pelos seus líderes e membros. 
Orem por sua maturidade e testemunho de 
vida para todos ao seu redor, especialmente 
entre seu povo no Brasil e em Portugal.

11ºdia





A maior igreja cigana do mundo está na 
Europa, presente em alguns países, 

especialmente na Espanha. Orem pela Iglesia 
Filadelfia, por sua liderança e membresia, 
para que sejam usados por Deus para 
alcançar ciganos e não ciganos no continente 
europeu e também em outros lugares. 

12ºdia





As crianças representam o futuro de 
um povo. Entre os ciganos as crianças 

são tidas em alta estima e diferente do que 
se vê em outras culturas, salvo exceções, 
um cigano jamais abandona uma criança 
em orfanatos ou a deixa aos cuidados de 
estranhos, sendo um modelo de cuidado 
e proteção dos pequenos. No entanto 
muitas crianças ciganas crescem sendo 
discriminadas pela sociedade não cigana, 
assistindo seus pais serem expulsos de 
estabelecimentos, xingados e maltratados. 
Tais cenas geram tristeza e muitas vezes o 
sentimento de inferioridade diante dos não 
ciganos. Orem pelas crianças ciganas, por 

13ºdia



sua autoestima e alegria; orem pelos pais e 
parentes que educam as crianças ciganas, 
para que tenham capacidade de ajudar os 
pequenos a superar os atos de preconceito 
que testemunham cotidianamente, 
entendendo seu valor diante aos olhos 
de Deus que a ninguém discrimina. 



Um dos maiores desafios missionários 
no contexto cigano é o sincretismo 

(mistura de crenças). Trata-se de um 
povo religioso e que caracteristicamente 
combina diferentes deuses, santos e 
espíritos, o que dificulta em muito o 
ensino do evangelho, que é monoteísta. 
Orem para que os missionários tenham 
sabedoria para expor sua fé de forma 
clara e poderosa, demonstrando que Jesus 
Cristo é o único Senhor e Salvador. 

14ºdia





O Leste Europeu é uma das regiões 
com a maior população cigana na 

Europa. Nessa região há uma quantidade 
considerável de comunidades que ainda 
não conhecem o evangelho, não obstante 
o pentecostalismo estar se tornando 
popular em seu meio. Percebe-se um 
investimento pesado de seitas consideradas 
pseudocristãs fazendo proselitismo em 
inúmeras comunidades. Orem pelos ciganos 
do Leste Europeu, pela sua salvação, por 
oportunidades de ouvir o evangelho; 
orem por mais missionários nessa região 
e por mais investimentos de igrejas.

15ºdia





A Índia é o berço do povo cigano, de 
onde saíram há cerca de mil anos, 

expulsos pelos muçulmanos. Lá vivem 
milhares de ciganos, que são repudiados pela 
sociedade e por isso são marginalizados. 
Muitos possuem crenças tribais e não 
são alcançados pela igreja. Apesar desse 
quadro, muitas comunidades estão sendo 
evangelizadas e algumas experimentam 
uma grande avivamento espiritual. Orem 
pelas igrejas ciganas na Índia, por seus 
líderes e membros, pedindo ao Senhor 
que os use como instrumentos para 
alcançar mais e mais comunidades.

16ºdia





Uma equipe de missionários ciganos do 
povo Calon está traduzindo a Palavra 

de Deus para sua língua, chibi, desde 2010. 
Para tanto criaram uma ortografia para 
transcrever o idioma, que só pode ser 
utilizado pelo povo (é uma regra cultural 
não permitir que “não ciganos” aprendam 
seu idioma). Ore pelo projeto de tradução. 

17ºdia





Em várias comunidades em todo 
o Brasil podem ser encontrados 

ciganos surdos, cegos e/ou cadeirantes. 
Por mais que essas pessoas sejam bem 
cuidadas pelos familiares, muitas possuem 
várias dificuldades de interação com a 
comunidade, o que geralmente faz com que 
se sintam desconfortáveis e inquietas. Isso é 
mais grave quando a pessoa pertence a um 
grupo itinerante e viaja com frequência. Eis 
aí uma oportunidade para a igreja servir! 
Orem por essas pessoas, pedindo a Deus 
que alcance seus corações; peçam ao Senhor 
que desperte igrejas e levante missionários 
para desenvolverem projetos específicos 
para esses grupos dentre das comunidades. 

18ºdia





19ºdia

Um dos maiores problemas enfrentados 
em comunidades ciganas é a 

dependência do álcool. Missionários 
ciganos e não ciganos relatam a angústia de 
famílias que sofrem com a bebida, que gera 
conflitos e tragédias. Orem pela libertação 
de dependentes do álcool em comunidades 
ciganas; orem por projetos que trate da 
questão de forma adequada e eficiente; orem 
pela conversão de ciganos dependentes, para 
que o Senhor seja exaltado e engrandecido.





Há cerca de trinta anos surgiram 
movimentos sociais liderados por 

ciganos e/ou não ciganos que buscam 
representar as questões da comunidade 
diante de governos e de outras esferas do 
Poder Público. A grande maioria desses 
representantes não é cristã, mas se esforça 
em buscar soluções para as mais complexas 
situações vividas pelas comunidades no 
Brasil. Orem pelos ativistas que atuam 
no campo político e social cigano. Cada 
um deles precisa de nossas orações por 
salvação, sabedoria e direção de Deus. 

20ºdia





Pela bondade de Deus alguns materiais 
evangelísticos já foram produzidos 

por ciganos no Brasil. O Filme Jesus 
dublado em idioma chibi, o livro de 
Rute, vídeos de testemunhos e histórias 
em linguagem cigana são alguns desses 
materiais. Orem por oportunidades do 
Senhor para o uso desses materiais; peça a 
Deus que tais materiais sejam de fato meios 
de proclamação do Reino do Senhor.

21ºdia





Alguns agentes políticos brasileiros 
estão interessados nos ciganos e por 

isso hoje existem algumas iniciativas, 
especialmente do Poder Legislativo, que 
visam a inclusão do povo. Um dos projetos 
é o Estatuto do Cigano (2015), processo 
esse capitaneado por uma associação cigana 
do Distrito Federal junto à um senador da 
República. Orem para que os projetos de 
lei relacionados a ciganos não impeçam 
a liberdade religiosa do povo; orem para 
que esses projetos não sejam usados como 
“moedas de troca” do jogo político e que 
realmente sejam abençoadores para as 
comunidades ciganas em todo o Brasil.

22ºdia





Uma das necessidades mais gritantes 
para que se consiga mensurar o desafio 

missionário que os ciganos representam é 
pesquisa. Quantos são? Ninguém tem dados 
exatos, nem mesmo o IBGE. Onde estão? 
Quem são? Orem para que Deus levante 
pesquisadores e abençoe seus trabalhos, 
ajudando a Igreja de Cristo a alcançar o 
povo; ore para Deus coloque sempre o amor 
e o respeito por ciganos no coração dos 
pesquisadores, que não tenham a pesquisa 
somente como um meio de ascensão 
acadêmica ou um trabalho sem valor. 

23ºdia





Os ciganos sertanejos representam um 
grande desafio missionário, tanto 

pelas condições sociais e relacionamento 
conflituoso com não ciganos (preconceito 
e discriminação), como também pelo perfil 
sincrético e cultural. As comunidades Calon 
de Sousa, Paraíba e de Utinga, Bahia, por 
exemplo, são numericamente expressivas e 
carecem de nossas orações. Em ambas existe 
presença missionária, mas que sofrem por 
falta de recursos e capacitação de obreiros. 
Orem por mais obreiros nessas regiões;  
orem pelos projetos missionários 
que estão sendo desenvolvidos nas 
comunidades ciganas no Nordeste.

24ºdia





Os ciganos mais “abastados 
financeiramente” geralmente são pouco 

acessíveis aos missionários, demonstrando 
autossuficiência. A manutenção do status 
social torna muitos deles isolados e 
desinteressados pela pregação do evangelho. 
Orem pelo quebrantamento dos ciganos 
ricos, que confiam mais no dinheiro do 
que em Deus; peça ao Senhor para que o 
Espírito Santo trabalhe em seus corações e 
sejam atraídos pela mensagem do Senhor. 

25ºdia





A Organização das Nações Unidas 
- ONU tem incluído ciganos em 

suas pautas e metas, o que é bom para o 
desenvolvimento de políticas públicas para 
o povo. No entanto o mesmo não acontece 
em muitos governos locais, em países que 
possuem populações ciganas. Orem ao 
Senhor para que países que abrigam ciganos 
comecem a incluí-los em suas discussões 
e programas de atendimento social. 

26ºdia





Entre os milhares de refugiados sírios 
estão os ciganos da etnia Domani. Eles 

estão sendo discriminados em meio às 
multidões de refugiados, sendo muitas vezes 
impedidos de entrarem em países europeus 
em busca de um recomeço de vida, proteção 
e saúde. Orem pelos ciganos refugiados e 
pelas organizações que os atendem; para que 
mais organizações se disponham a apoiar 
esses grupos; para que governos sejam 
sensibilizados com a situação dessa minoria; 
para que cristãos tenham oportunidade 
de servi-los e testemunhar do Senhor.

27ºdia





Muitos ciganos estão em países fechados 
e/ou hostis ao evangelho. Alguns 

grupos são culturalmente nômades e se 
conhecessem o evangelho poderiam ser 
mensageiros estratégicos, difundindo o 
Reino de Deus em lugares inacessíveis 
aos missionários comuns. Orem pela 
conversão de ciganos em países fechados/
hostis, pedindo ao Senhor que os use para 
propagar Cristo em lugares inacessíveis.

28ºdia





Infelizmente as drogas já chegaram 
em comunidades ciganas que 

ainda nem ouviram o evangelho, 
levando desgraça e destruição. Orem 
pela recuperação de ciganos que estão 
viciados em drogas, pedindo por 
libertação e cura. Orem para que as 
drogas não cheguem em comunidades 
que ainda estão livres de sua influência.

29ºdia





Com o acesso à tecnologia de meios de 
comunicação nos últimos 20 anos – 

especialmente televisão e rádio – muitos 
valores culturais das culturas ciganas se 
perderam, sendo substituídos por valores da 
sociedade não cigana, transmitidos através 
de novelas, filmes e outras formas narrativas. 
Com isso as famílias foram muito afetadas 
negativamente, perdendo a estabilidade. 
Divórcio/separação e adultério começou a 
fazer parte do cotidiano de comunidades, 
trazendo tristeza e desmantelamento 
familiar. Orem pelas famílias ciganas, 
por preservação de valores de honra à 
família, especialmente ao casamento, que 
é a base de uma família nuclear saudável.

30ºdia



Realização: Apoio:


