Índia

CAMPANHA GLOBAL

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

B O L E T I M D E O R A Ç ÃO
• Ore pelos cristãos que têm enfrentado

• Interceda por Rajesh*, um parceiro

o aumento da perseguição no dia a dia.

local do Portas Abertas. Seu trabalho é

Acusações falsas, igrejas atacadas du-

arriscado - os cristãos que apoia, muitas

rante os cultos, ataques físicos, boicotes

vezes, vivem em partes isoladas do país.

e expulsão de vilarejos são alguns dos

Ele enfrenta hostilidade daqueles que

exemplos de situações constantes na

não gostam de cristãos. Mas Rajesh diz:

Índia. Peça para que os presos sob falsas

“É uma alegria servir porque quando

acusações sejam libertados.

você serve à Igreja Perseguida, na verdade você serve ao Senhor”.

• Clame por Kirti* e seus filhos que vivem
na vila onde seu marido foi morto por

• A igreja mais perseguida na Índia são

causa da fé em Jesus. Kirti e seus filhos

as igrejas domésticas porque são isoladas

tiveram que fugir de casa e, graças às

e podem ser facilmente atacadas. Elas

suas orações e apoio, os parceiros locais

não estão próximas, mas espalhados aqui

da Portas Abertas forneceram comida,

e ali. Ore por esse movimento de igrejas

roupas, cobertores, apoio financeiro e

domésticas que ficam vulneráveis e não

cuidados espirituais. Ela diz: “Graças ao

sabem como enfrentar a perseguição.

seu carinho e amor, ainda estou viva e

Porém, a graça de Deus é com elas.

sigo a Jesus hoje”.
• Assim como no Brasil, a pandemia da
• Apresente a Deus o trabalho da Portas

COVID-19 (coronavírus) afetou os india-

Abertas no Nordeste da Índia. Precisa-

nos, especialmente os mais pobres. Esse

mos de mais voluntários para atender às

é mais um desafio que os cristãos passa-

vítimas de perseguição. Peça também pe-

ram a enfrentar em um já complicado

las equipes de resposta rápida formadas

contexto de perseguição. Continue inter-

por voluntários em parceria com igrejas

cedendo por eles.

locais, que enfrentam situações perigosas ao socorrer irmãos indianos.

*Nomes alterados por segurança.

