


    [ 78 ] França

Desde janeiro de 2015, duzentas e vinte 
pessoas foram mortas em atentados 
terroristas realizados na França, um 
clima de terror tem se espalhado pelo 
país, trazendo assim muita insegurança 
para os franceses e aqueles milhares 
que imigraram para lá para estudar, 
trabalhar ou mesmo os turistas que tem 
visitado aquela nação, que é uma das 
mais emblemáticas da Europa por ter 
influência direta no pensamento ociden-
tal. Oremos pelos familiares das vítimas 
do terrorismo para que eles encontrem 
consolo, oremos pelo país para que todo 
sentimento de medo saia de seus cora-
ções e ore para que o conhecimento do 
Deus verdadeiro possa alcançar todos os 
franceses e aqueles que desejam fazer 
mal a população.

      [ 79 ] México

O México é considerado um dos países 
mais violentos do mundo por causa 
do tráfico de drogas, gangues e crime 
organizado. No país estima-se que a 
cada 9 minutos uma pessoa é vitima de 
abuso sexual e a grande maioria delas 
são crianças, sendo cerca de 4,5 milhões  
de crianças que sofrem com abuso 
sexual. Cerca de 32.8 % da população 
tem problemas com alcoolismo no país 
e estima-se que 4.5 milhões de pes-
soas tem problemas com drogas. Ore 
pela paz no México, pelas crianças que 
sofrem abuso sexual, para que essa 
situação acabe, ore por mais segurança 
no país e pelas pessoas viciadas em 
álcool e drogas para que encontrem a 
libertação em Jesus.

    [ 80 ] Laos

Laos é um dos últimos países no mundo 
que ainda está sobre o regime comuni-
sta, não existe liberdade de expressão 
no país e muitos cristãos são expulsos 
de suas casas e ameaçados de serem 
presos ou mortos por compartilharem 
a sua fé e por serem tratados como 
inimigos do país. O budismo é a religião 
oficial e por isso se tem um grande de-
safio para que literaturas cristãs cheg-
uem as minorias étnicas no país, que 
também sofrem com um alto índice de 
analfabetismo, sendo 27% da população. 
Ore pela liberdade religiosa, pelo fim da 
idolatria, pelas minorias étnicas do pais, 
por alfabetização e pelo desenvolvim-
ento econômico e social no país.
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      [ 81 ] Venezuela
 
 
A Venezuela vive uma grave crise 
econômica e social, muitas empresas tem 
saído do país pela falta de obra-prima e 
também por fatores econômicos, fazendo 
com que o aumento do desemprego seja 
acelerado, aumento da inflação e falta 
de produtos básicos para a população 
fizeram com que o governo decretasse 
crise humanitária, o aumento da violência, 
racionamento de eletricidade, escassez de 
medicamentos e a crise política tem afeta-
do diretamente aos cerca de 31 milhões de 
habitantes do país. Ore pela estabilidade 
econômica e social do país, pela saúde 
da população, para que o governo possa 
agir de maneira sábia diante da situação e 
para que mesmo nessa crise a Venezuela 
possa conhecer o Senhor.

    [ 82 ] Emirados árabes
             unidos

Os Emirados Árabes Unidos estão no 
47° lugar no índice de perseguição de 
cristãos no mundo, o Islamismo é a 
religião oficial  e muitos cristãos tem 
sofrido repreensão de grupos extremis-
tas sunitas. Muitos trabalhadores 
estrangeiros, em sua maioria asiáticos, 
são transformados em servos através de 
dívidas após sua chegada ao país, tendo 
seus passaportes confiscados, apesar 
de ser uma ação ilegal, isso ocorre 
principalmente com trabalhadores não 
qualificados ou semi-qualificados. Ore 
para que acabe o abuso trabalhista no 
país, para que a igreja de Cristo cresça 
mesmo em meio a perseguição e que 
leis justas contra a intolerância religiosa 
sejam estabelecidas no país.

     [ 84 ] Somália

A Somália está em 7° lugar em perse-
guição a cristãos no mundo, havendo 
execuções em público de pessoas que 
se convertam a outra religião que 
não seja o Islã.  É um dos países mais 
corruptos do mundo e de acordo com 
dados do Banco Mundial metade da 
população do país vive abaixo da linha 
da pobreza, com menos de 1,25 dólar 
por dia, tem um dos 5 menores IDH’s e 
o 3° maior número de analfabetos no 
mundo, com 37,8%. A taxa de mortali-
dade infantil é maior que10% e menos 
de 1/3 da população tem acesso a 
água potável em suas casas. Ore pelos 
cristãos no país, pelo fim da corrupção, 
contra a miséria, pela saúde no país e 
a respeito da mortalidade infantil, ore 
pela educação e para que os Somalis 
possam conhecer a Jesus. 

    [ 83 ] rio de janeiro

O estado do Rio de Janeiro vive uma 
grave crise econômica, prejudicando 
serviços essenciais como a saúde, edu-
cação e o pagamento dos funcionários 
públicos, isso faz com que as emergên-
cias estejam sempre super lotadas ou 
mesmo sem os profissionais necessári-
os para atendimento e as universidades, 
institutos e escolas estaduais estejam 
com suas aulas comprometidas e 
muitas greves ocorram. Ore para que 
o Governo tenha sabedoria na gestão 
do recurso público, prezando a saúde e 
educação da população, ore para que o 
estado possa se estabilizar financeira-
mente e que a população possa ver o 
retorno real de todo o dinheiro investido 
nos jogos e que a verdade e a justiça 
de Deus seja estabelecida no estado e 
cidade do Rio de Janeiro.




