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 pela eleição na Índia que acontece-

• Ore pelo Pastor Suman*, ele criou um lar

rá em abril ou maio deste ano. Em 2014,

para cegos muito pobres que antes men-

quando o partido nacionalista hinduísta

digavam ou trabalhavam muito duro por

BJP (Bharatiya Janata Party) assumiu o

um mínimo de sustento. O pastor conse-

poder, a Índia estava em 28º lugar na

guiu trazer muitos deles para a fé cristã.

Lista Mundial da Perseguição. Este ano,

Atualmente, a casa tem 12 cegos, 8 deles

o país está na 10ª posição. “A eleição está

aceitaram Jesus. Parceiros da Portas Aber-

diretamente conectada à nossa liberda-

tas estenderam a ajuda através de proje-

de. Nós esperamos que o BJP não vença

tos de subsistência. Porém, o trabalho têm

as eleições. Oramos por um ambiente pa-

sido monitorado e corre risco de fechar.

cífico e que possamos expandir o Reino

Ore por proteção e que os irmãos recém-

de Deus na Índia. Precisamos permane-

-chegados a Cristo sejam fortalecidos.

cer e não perder a esperança”, compartilha o pastor indiano Manoj*.

• Notícias falsas sobre abuso e tráfico
de crianças, em uma organização cristã

• A violência contra os cristãos na Índia

missionária em Odisha, se espalharam por

tem crescido muito nos últimos anos.

todo país. Uma queixa foi registrada e in-

No período de pesquisa da Lista Mun-

vestigações foram realizadas, mas a notícia

dial da Perseguição 2019 (1/11/2017 a

era falsa. Por causa disso, cerca de 20 casas

31/10/2018) 12.512 cristãos foram ataca-

para crianças foram fechadas e elas foram

dos de alguma forma. Como nem todos

levadas para abrigos públicos. Ore pelas

os incidentes são registrados, estima-se

cerca de 2 mil crianças que estão sem um

que o número seja bem maior. Ore para

local apropriado para estudar e pelos líde-

que a violência diminua esse ano e que

res cristãos falsamente acusados.

os cristãos indianos sejam fortalecidos
para perseverarem na fé.

*Nomes alterados por segurança.

