Índia

CAMPANHA GLOBAL

A igreja global unida com a igreja indiana para
dobrar o nosso impacto em dois anos, em resposta
à crescente onda de perseguição extremista
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PE DI DO S GER AIS

C R I S TÃOS PER S EG U I D OS

• Ore pelos cristãos que têm enfrentado

• Um pastor do leste da Índia está preso

o aumento da perseguição no dia a dia.

sob falsas acusações de aliciar pessoas à

Acusações falsas, igrejas atacadas duran-

conversão. Ore por sua libertação.

te os cultos, ataques físicos, boicotes e expulsão de vilarejos são alguns dos exem-

• Durante um culto no leste da Índia,

plos de situações constantes na Índia.

extremistas hindus invandiram a igreja e
agrediram fisicamente os pastores Kiran*

• Apresente a Deus a situação do Estado

e Ramesh*. A igreja entrou em pânico e

de Nagaland, onde o atual governo tem

precisa de suas orações para se recuperar

causado problemas para os cristãos pro-

do trauma. Ore pela cura física e emocio-

fessarem a fé. Peça também pelo líder do

nal dos pastores. Peça também por prote-

país, Ram Nath Kovind. Que ele conheça

ção às igrejas, pois ataques como esse têm

e seja liberto pela verdade de Jesus.

acontecido com frequência.

• Ore pelo trabalho da Portas Abertas nos

• Ore pelo pastor Singh, atacado no último

estados do nordeste da Índia. Precisamos

mês de agosto. Um grupo de extremistas

de mais voluntários para atenderem as

hindus o forçaram a ir para a delegacia.

vítimas de perseguição. Peça também pe-

Ele foi alvo desse ataque por seu trabalho

las equipes de resposta rápida formadas

de evangelização, que resultou na conver-

por voluntários em parceria com igrejas

são de várias pessoas.

locais, que enfrentam situações perigosas
ao socorrer nossos irmãos indianos.

• Peça a Deus por Ajay* e sua esposa. Eles
foram expulsos de sua própria casa por

• Peça pelas vítimas da enchente em

declararem a fé em Cristo.

Kerala e região, pelos trabalhos de apoio
realizados em parceria com igrejas locais.

*Nomes alterados por segurança.

