10. Que podemos fazer?
Queremos levantar um milhão de Intercessores em América Latina que
orem intensamente pela caída da Cortina Islamica e para que os olhos das
pessoas sejam abertos para ver a Cristo, levantado, crucificado, glorificado
e desejoso por salvar suas vidas.
Como será possível? Somente pela oração. Pela Intercessão. Pela Igreja.
Deus está levantando um exército em estes últimos dias. Um exército sem
armas humanas , mas, com as armas espirituais da oração. E , basicamente
devemos orar pelo seguinte:
10.1. Devemos orar e interceder por uma abertura sobrenatural no
mundo Islámico.
10.2. Devemos respaldar os obreros em forma especial, pois enfrentam
uma guerra espiritual muito forte.
10.3. Devemos orar pelos poucos cristãos em estes países, pois enfrentam
uma pressão muito forte, em muitos casos , são perseguidos.

1. O que é o Islamismo e o que é um musulmano?
Islamismo é o nome da religião , e um musulmano
ou islámico , é o que segue esta religião.

2. Onde vivem?
O Islamismo é a religião majoritária de 44 países. Conta com mais de 1
bilhão de seguidores , aproximadamente 20% da população mundial, 1
de cada 5 pessoas.
Extende-se por Africa, especialmente ao Norte ,Ásia (maiormente em Ásia
Central) e partes do Pacífico Asiático e também por Europa.
Quase 10% da população da França é musulmana. Em China, se estipula
mais de 50 milhos de musulmanos.
Não podemos delimitar a área musulmana a uma área geográfica como
o Meio Oriente.

3. Existe liberdade de religião em estes países?
É variable. Em alguns países há certa liberdade de religião. Em outros ,
geralmente os extrangeiros, tem liberdade para profesar outra religião,
mas não é assim com os musulmanos, que estão proibidos legalmente
de deixar sua fé.
Na mayoría de estes países, não existe nenhuma liberdade religiosa.

4. Como começou o Islamismo?
Maomé é o iniciador do Islamismo, nasceu em 570 d.c, na cidade de Meca,
Arábia Saudita. Quando Maomé tinha 25 anos, casou –se com uma viúva
muito rica chamada Khadija. Quando Maomé começou a receber revelaçes
, Khadija utilizou o seu dinheiro para ajudar –lo a propagar suas doutrinas.
Ao redor de 40 anos, enquanto meditava em uma cova , Maomé recebeu
sua primeira revelação .
Um ser especial veio a ele e o comissionou a narrar ou relatar. Em datas
posteriores, outras revelaçes deram o material para o resto do Corám.
Quando faleceu, a fé de Maomé se converteu em um movimento
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missionário que avançou até conquistar o Norte da Africa, Meio Oriente e
Ásia Central, imponiendo-se mesmo nos países onde havia predominado
primeiro a Igreja Cristã.
Um de estes tristes exemplos é a Turquia, onde Paulo andou e pregou (na
Biblia, Ásia). Hoje, Turquia é completamente Islamica.

5. Se está extendendo o Islam?
A parte do Cristianismo , o Islam é a única religião majoritária de perfil
missionário . Há tido um acelerado crescimento nos últimos anos. Em
Inglaterra , mais de 300 templos cristãos foram fechados e hoje passarom
a ser mesquitas.
Os musulmanos são a população majoritária de 44 países do mundo.

6. Quais são suas crenças?
6.1. Creem em só Deus, ao que chamam Alá.
6.2. Creem nos anjos, e que cada pessoa conta com dois anjos para
assistir –lo.
6.3. Creem que Deus deu 104 livros sagrados ao homem. Que o Corám
não está adulterado , é perfeito e portanto superior à Biblia.
6.4. Creem que os profetas existiram , e que Jesús foi um deles, com uma
mensagem divina.
6.5. Creem que haverá um dia de juizo.
6.6. Creem na predestinação.

7. Quais são suas práticas religiosas?
Há cinco pilares que devem ser praticados:
7.1. O primeiro pilar é o Testemunho (Shahada) , o credo mais pequeno
do mundo.
7.2. O segundo pilar é o ritual da oração (Salat), cinco vezes ao dia.
7.3. O terceiro pilar é a esmola (Zakat). Cada musulmano adulto livre e
saudável, debe dar esmola.
7.4. O quarto pilar é o jejum (Saum). Da variedade dos jejuns

musulmanos, os mais importantes são os do mês de Ramadán.
7.5. O quinto pilar é a peregrinação (Hadj) . Cada musulmano adulto
debe realizar uma peregrinação a Meca, uma vez durante sua vida.
7.6. Muitos musulmanos incluem um sexto pilar, a guerra santa (Jihad).

8. Que creem os musulmanos acerca de Jesus e
do Cristianismo?
8.1. Creem que os cristãos hão distorcido a Biblia para ocultar profecías
que anunciam a chegada de Maomé.
8.2. Creem que o Cristianismo é politeísmo ,por crer em tres deuses ,
confundindo nosso conceito da Trindade.
8.3. Creem que Jesus não morreu na cruz , senão que outro ,talvez
Judas ou Simão Pedro tomou o seu lugar.
8.4. Como consequencia do anterior , não creem em Jesus como
Salvador , nem capaz de brindar salvação.
8.5. Creem que o pecado é fracasar no cumprimento do Código Islámico
e os cinco pilares.
8.6. Com tudo, vivem com um contínuo temor ao inferno.

9. Desafio e a relidade de hoje.
No passado se falava da Cortina do “Comunismo Russo”. E parecia
impossible que a cortina pudesse sucumbir.
O Irmão André, conhecido como: “Contrabandista de Deus” recebeu uma
visão profética de caminhes de Biblia entrando na Russia. Resultou difícil
creer-lo , mas empreendeu a Organização de Correntes de Intercessão em
Europa. E Europa começou a orar.
Chegou o dia em que a visão se cumpriu. Poucos preverom a mudança.
Nem siquer a Igreja o vislumbrava como algo possível.
Hoje em dia estamos frente ao desafio da Cortina Islamica e parece
impossível que chegue a cair.É uma fortaleza grande e resistente. Mas
sabemos que nada é impossível para Deus.

