Índia

2 ANOS DE ORAÇÃO

A igreja global unida com a igreja indiana para
dobrar o nosso impacto em dois anos, em resposta
à crescente onda de perseguição extremista

B O L E T I M D E OR AÇ ÃO • N . 2 ( O U T - N OV/ 2 0 1 8 )
PE DI DO S GER AIS

C R I S TÃOS PER S EG U I D OS

• Pelos cristãos indianos que vivem nas

• Ore por um pastor da Índia Central que

aldeias e comunidades rurais, regiões

está sendo ameaçado por um político

mais vulneráveis aos ataques de extre-

local com conseqüências terríveis se ele

mistas hindus. Ore por proteção e forta-

não parar seu trabalho ministerial;

lecimento da fé;
• Ore pelo pastor Sam*, que estava admi• Pelas autoridades do país, especial-

nistrando um abrigo para crianças. Ele

mente o líder Ram Nath Kovind. Que ele

estava na prisão porque as pessoas apre-

conheça a verdade de Jesus e seja alcan-

sentaram uma falsa acusação de trabalho

çado pelo evangelho;

infantil contra ele.

• Pela Campanha Global 2 Anos de Ora-

• Ore pela família de uma menina que

ção pela Índia. Que nesse tempo a igreja

foi estuprada e brutalmente assassinada.

indiana seja impactada por orações e

Seus familiares estão muito abalados

apoio de cristãos de todo o mundo;

após essa experiência traumática e precisam muito de apoio em oração.

• Pelos projetos da Portas Abertas em parceria com igrejas locais na Índia. Que esse

• Ore pelo pastor Kumar*, pois sua igreja

trabalho continue a fazer diferença na

foi atacada durante um culto. Extremis-

vida de milhares de cristãos que enfren-

tas hindus chegaram, tiraram fotos da

tam a perseguição extrema diariamente;

reunião e forçaram o povo a negar sua fé
em Jesus. Eles declararam que iriam es-

• Para que Deus continue abençoando os

tabelecer o ídolo de Hanuman (um deus

parceiros que têm apoiado esse ministé-

hindu) na igreja.

rio. Que novos parceiros sejam levantados
no Brasil para apoiar o trabalho na Índia.

*Nomes alterados por segurança.

