


    [ 85 ] Omã

Omã possui uma taxa de 18,6% de anal-
fabetos, sendo a maioria de mulheres. 
O país enfrenta sérios  problemas 
relacionados com o tráfico de pessoas 
e de acordo com o relatório das Na-
ções Unidas sobre tráfico de pessoas 
redigido em 2014: “Omã é um país de 
contrabando de homens e mulheres, 
principalmente da Índia, Paquistão, 
Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, Etiópia, 
Nepal, Quênia e Indonésia, que podem 
ser sujeitos a trabalho forçado e, em 
menor medida, ao tráfico sexual”. Ore 
para que mais projetos de educação 
sejam implantados no país, para que o 
tráfico de pessoas acabe no país e para 
que a igreja cresça, se fortaleça e que 
leis injustas não sejam implantadas. 

      [ 86 ] Síria

A Síria é o 5° país em perseguição de 
cristãos no mundo, cultos não são 
proibidos no país, mas compartilhar o 
evangelho sim. O país está a 5 anos em 
guerra, tendo mais de  250 mil mortos, 
fazendo assim com que cerca de 4 
milhões de sírios estejam refugiados 
em outros países no mundo, sendo 25% 
deles menores de idade. O país possui 
20% da população que não sabem ler 
nem escrever e a Síria é um dos piores 
países do mundo em relação a direitos 
humanos. Ore para que Deus venha 
trazer paz ao país e que refugiados 
possam voltar a suas casas , ore para 
que os cristãos tenham liberdade para 
evangelizar, por melhorias na educação 
e também contra o abuso sexual e a 
pedofilia no país.

    [ 87 ] Afeganistão

O País é o 4° em perseguição de cristãos 
no mundo, cerca de 0,01% da popula-
ção é cristã e não há igrejas públicas 
no país, a maioria dos cristãos vivem 
sozinhos ou em pequenos grupos, pois 
revelar sua fé pode trazer risco a sua 
vida ou família. O país é extremamente 
pobre e cerca de 1/3 da população sofre 
de desnutrição e 2/3 da população vive 
com menos de 2 dólares por dia. O 
analfabetismo atinge a grande maioria 
da população e 62% dela não sabem ler 
nem escrever. Ore contra a perseguição 
da igreja no Afeganistão e para que 
os cristãos sejam consolados e não se 
sintam sós, ore por desenvolvimento 
financeiro e pela educação do país.    
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      [ 88 ] Líbia
 
 
A Líbia é o 10° em perseguição de cris-
tãos no mundo, cerca de 75% das leis 
obrigam os cristãos a se converterem ao 
islamismo, o governo declara que todos 
os cidadãos do país são obrigatoriamente 
sunitas. Atualmente no país existem 1.700 
milícias, trazendo assim instabilidade 
política e na segurança do país, que ainda 
não tem uma constituição formada depois 
da guerra civil que tirou Gaddafi após 
42 anos de opressão militar, o país vive 
constantes ataques desde 2014 (início da 
guerra civil) e os diretos humanos são 
violados constantemente no país. Ore por 
um governo justo e íntegro, por liberdade 
religiosa, pelo fim das milícias e para que 
haja paz no país.

    [ 89 ] Irã

O Irã é o 9° em perseguição de cristãos 
no mundo, o cristianismo é considerado 
uma influência ocidental condenável, 
uma ameaça a República Islâmica. Por 
isso reuniões são monitoradas pela 
polícia secreta e os cristãos ativos são 
interrogados frequentemente, sendo 
muitas vezes presos e agredidos por 
causa de sua fé, estimasse que há mais 
de 70 líderes cristãos presos no país. 
Um dos problemas sociais do Irã é o 
analfabetismo, que chega a 17,7% da 
população, e também a falta de água 
potável. Ore para que os líderes cristãos 
do país sejam libertos, que a opressão 
aos cristãos pelo governo do país acabe, 
ore para que o país seja livre do estado 
islâmico, por água potável e para que a 
educação no país seja fortalecida. 

     [ 91 ] Atletas Olímpicos

Mais de 10.000 atletas de 206 países 
estarão em solo brasileiro para dis-
putar os jogos olímpicos, com certeza a 
alegria de participar de uma olimpíada 
deve ser indescritível mas também 
cheia de responsabilidade por repre-
sentarem seus países, sendo alguns 
deles fechados ao evangelho. Por isso, 
ore conosco para que os atletas sejam 
alcançados pelo evangelho, para que 
Deus os proteja neste tempo de jogos, 
para que os atletas cristãos sejam 
exemplo e compartilhem do evangelho 
aos outros atletas e também ore pelos 
missionários e agências missionárias 
que trabalham com os atletas para que 
encontrem mais abertura na pregação 
do evangelho.

    [ 90 ] Movimentos para

             os jogos olímpicos

Várias ações estão sendo planejadas por 
agências missionárias, igrejas e movi-
mentos como o Jesus 4 All da JOCUM 
e o Movimento Braços Abertos para os 
dias dos Jogos Olímpicos no Rio, com o 
objetivo de demonstrar o amor de Deus 
a todos quanto Ele nos trouxer: homens, 
mulheres e crianças de todas as nações 
que virão até a nossa terra. Para que 
essas ações aconteçam, muitas pessoas 
tem doado seu tempo, talento e recur-
sos durante meses e também na linha 
de frente por milhares. Ore por todas as 
equipes, líderes, obreiros, pastores que 
estão a frente desses movimentos, por 
proteção física, emocional, saúde, por 
provisão financeira e que Deus possa 
usá-los para um grande impacto nesse 
tempo.




