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ROHINGYA

‘Que o SENHOR o abençoe e o proteja. Que o SENHOR olhe para você com favor e lhe mostre bondade.
Que o SENHOR se agrade de você e lhe dê paz’. Números 6:24-26 (NVT)

O povo Rohingya está sempre enfrentando provações de todos os tipos, em várias partes do mundo, mas nenhuma
dessas provas deixa de ser vista por Deus, e nem estão fora do alcance do Seu glorioso poder de transformar!
Estamos te convidando a juntar-se a nós durante o Ramadã neste ano para abençoar este povo através da oração!
Queremos pedir a Deus que atue nas áreas da Saúde Corporal, Segurança Alimentar, Saúde Emocional, Bem estar
Social e Renovação Espiritual para promover transformação verdadeira e duradoura entre o povo Rohingya que só
poderia se materializar através do Evangelho de Jesus Cristo.
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Saúde Corporal: Ergamos a Deus em oração as necessidades do povo Rohingya no que concerne seus corpos,
saúde e bem estar físico.
Shaju fala com carinho de Mianmar e de sua infância
crescendo numa fazenda, junto com os irmãos e irmãs,
cercados pela natureza. Ela agora está criando seus
próprios filhos num pequeno apartamento na Malásia.
Às vezes, ela sente falta do espaço e da liberdade que
desfrutava quando criança. É muito importante o lazer
com atividades para o desenvolvimento das crianças.
Ore pela provisão de Deus para os filhos de Shaju e as
muitas crianças do povo Rohingya ao redor do mundo em
situações semelhantes. Peça a Deus que abra portas para
que possam suprir o crescimento e o desenvolvimento
físico delas.
Salima disse uma vez que não quer ir ao hospital público
por mais grave que seja sua condição, por causa das
histórias que ouviu sobre como alguns amigos e parentes
estavam sendo tratados pelas enfermeiras. Ore para que
os Rohingya sejam tratados com dignidade e respeito
pelos médicos e enfermeiras dos hospitais públicos.
Além disso, que recebam tratamento médico adequado,
sem discriminação.

Zomilah tem um problema de sangramento. Seu marido
a ama e ela já visitou muitos médicos e hospitais, mas
sem sucesso porque ela ainda fica doente e muito pálida.
Parece haver muitas outras mulheres Rohingya que estão
sofrendo como Zomilah e não conseguem tratamento
adequado a tempo. Ela dá um grande apoio aos seus
vizinhos Rohingya e as crianças próximas. Ore pela cura
dela e pela cura milagrosa de muitas outras pessoas
que sofrem com pouco ou nenhum acesso aos cuidados
profissionais de saúde.

DIA
4

Fátima tem um problema de saúde que vem e vai há
vários meses. Os médicos não conseguiram discernir
a causa de sua doença. Os crentes têm orado por ela
muitas vezes e o problema diminui por um tempo, apenas
para voltar com força mais tarde. Ore pela cura da Fátima,
por sabedoria para seus médicos e para que seu coração
seja receptivo à verdade compartilhada com ela.

DIA
5

Que os seguidores de Jesus que já estabeleceram
relacionamentos com os Rohingya sejam ungidos com o
poder do Espírito Santo para orar por cura física em nome
de Jesus. Ele prometeu “Assim como o Pai me enviou, eu
os envio.” (João 20:21). E que essas curas mostrem que
Jesus está vivo e que não é apenas um profeta, e assim
atraiam muitos Rohingya para o Reino de Deus.

DIA
6

Ore para que as igrejas que estão onde o povo Rohingya
está espalhado pelo mundo sejam inspiradas e motivadas
a iniciar ministérios que alcancem esse povo de uma
forma completa. O medo, o preconceito e a conveniência
podem muitas vezes impedir a aplicação das palavras
de Jesus em Mateus 25:40, onde ele diz: “Eu lhes digo
a verdade: quando fizeram isso ao menor destes meus
irmãos, foi a mim que o fizeram.” Ore para que o Espírito
Santo mova as igrejas em todo o mundo para superar
qualquer um desses obstáculos e para mostrar Jesus
amando, estendendo a mão e servindo o povo Rohingya.

L

Segurança Alimentar: Ergamos a Deus em oração as necessidades do povo Rohingya no que concerne o seu
trabalho como fonte de renda e a capacidade de prover para suas famílias e dar o melhor para elas.

DIA
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O povo Rohingya no estado de Rakhine (em Mianmar)
em sua maioria depende de parentes em outra parte do
país para fornecer dinheiro para sua sobrevivência. Com
a atual situação política em Mianmar, muitos deles estão
desempregados e não podem sustentar suas famílias.
Além disso, os meios normais de transferência de
dinheiro foram encerrados. Ore por novas oportunidades
de emprego para o povo Rohingya em Mianmar e que
se abram novamente meios de transferência de dinheiro,
de forma que o sustento tão necessário para as famílias
Rohingya no estado de Rakhine possa as alcançar.
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Ishmail tem lutado para voltar ao trabalho desde o início
da pandemia. Na Malásia, os refugiados foram culpados
pela disseminação do vírus, o que significa que muitos
empregadores pararam de lhes oferecer empregos.
Outros exigem que os funcionários paguem por seu
próprio teste pra Covid, que pode ser o equivalente a
uma semana de salário adiantado. Ore por provisões
sobrenaturais para Ishmail e os muitos desempregados
entre o povo Rohingya neste momento. Peça a Deus por
empregadores justos, que mostrem misericórdia.
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O povo Rohingya está fugindo de Mianmar há 35
anos, com o maior êxodo ocorrendo há pouco mais
de dois anos, quando cerca de um milhão deles fugiu
da violência em seu país. Bangladesh recebeu a maior
parte dos refugiados, mas eles realmente não querem
as pessoas em seu país. Atualmente a população
recebe mensalmente dinheiro de ONGs para comprar
suprimentos, receber atendimento médico e moradia
bem básica. Eles não estão legalmente autorizados a
trabalhar, ir à escola além dos 8 anos de idade ou viajar
além de 3km de sua casa. Mas as pessoas não podem
viver assim para sempre. Por favor, ore por uma solução
que seja de longo prazo para esta crise. Humanamente
falando, não há nenhuma, mas com Deus, milagres
podem acontecer.

E
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Anuwar foi para a Malásia aos 15 anos de idade. Seus
pais ficaram bravos quando descobriram que ele havia
deixado a casa da família. Mais tarde, eles tiveram que
pedir dinheiro emprestado para garantir sua libertação
dos que traficam imigrantes para a Malásia. Sete anos
depois, ele ainda envia dinheiro de volta para sua família,
na esperança de que seus irmãos mais novos possam ter
uma boa educação. Mas agora com o atual ‘lockdown’ por
causa da Covid, ele não pode trabalhar e enviar dinheiro
de volta para casa. Anuwar questiona porque ele está tão
longe de sua família se ele não pode enviar dinheiro de
volta para ajudá-los nos campos de refugiados. Ore por
provisões sobrenaturais para Anuwar e muitos outros.
Ore também para que essas lutas e questões levem
Anuwar a encontrar esperança no Evangelho.

DIA
11

Jasmin mudou-se para os EUA há 3 anos com o marido e
4 filhos. Seu marido era violento e se recusava a trabalhar
ou ajudar na criação dos filhos. Há alguns meses, Jasmin
expulsou o marido de casa e agora é a única provedora
e cuidadora de seus 4 filhos. Seus dois filhos mais
velhos podem se formar no ensino médio e frequentar a
faculdade este ano, mas o financiamento é um problema
para eles. Ore por provisões para a família de Jasmin e
que eles realmente conheçam o Deus que vê, ouve e
provê.

DIA
12

Rafik é um homem de meia-idade que mora num campo
de refugiados em Bangladesh. Ele encontra trabalho
onde pode, geralmente com cristãos que estejam
próximos. Ele tem 4 filhas e 1 filho e se preocupa em
como custear o casamento das filhas. É cada vez mais
difícil sair do acampamento em busca de trabalho. Alguns
ali trabalham como diaristas, tradutores para ONGs
ou trabalhadores comunitários. Mesmo assim, muitos
estão desempregados e as distribuições diminuíram.
Recentemente, um grupo fanático tem aterrorizado
muitos Rohingya e exigido pesados “impostos”,
especialmente daqueles que estão empregados. Ore
por oportunidades de emprego e proteção daqueles que
estão se aproveitando dos que tem emprego.

Saúde Emocional: Ergamos a Deus em oração as necessidades emocionais do povo Rohingya à medida que
processam os seus traumas, tanto os do presente quanto do passado e buscam achar paz para os seus corações.
O povo Rohingya têm sofrido várias ondas de violência contra eles nas últimas décadas. É por isso que ainda são considerados
um dos grupos étnicos mais perseguidos. Eles sofrem com as consequências na saúde mental causadas pela violência física de
diferentes formas. Somados a isso, vêm também os estressores ambientais diários causados pelo deslocamento contínuo e pela
falta de casa fixa e esperança para o futuro. Ore por cura e conforto através da obra do Espírito Santo na vida deles devido às
experiências traumáticas e peça a Deus por pessoas amorosas para abraçá-las, amá-las e cuidar delas.
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14

Nurujan não é casada e tem um filho. Ela diz que o pai da
criança quebrou a promessa de se casar com ela. Além
disso, ela cuida de sua irmã de 15 anos, que é deficiente.
Mesmo morando no meio de um campo de refugiados,
cercada por milhares de pessoas, ela é rejeitada pela
comunidade Rohingya e se sente solitária. Até as crianças
pequenas a desprezam e são maldosas com sua irmã.
Ore pelas mulheres excluídas, que se sentem sozinhas
e desprotegidas. Ore para que elas experimentem a
aceitação e o amor de Deus. Ore para que vivam numa
comunidade à qual pertençam e se sintam valorizadas.

DIA
17

Muitos trabalhadores humanitários nos campos, os que
são da etnia Bengali, têm fortes preconceitos e não
tratam os Rohingya com bondade, mas usam linguagem
depreciativa, os ignoram, negam-se a cuidar deles e até
mesmo os exploram. Ore para que os corações daqueles
que trabalham diretamente com o povo Rohingya mudem
de apenas querer um salário para verdadeiramente
servir com bondade e respeito a este grupo de pessoas
vulneráveis. Ore para que o amor sacrificial e a compaixão
dos obreiros do Reino de Deus mostrem a luz de Jesus
tanto para os funcionários bengalis quanto para o povo
Rohingya.
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A família de Faiza fugiu de Mianmar em 2017 junto com
um grupo de seguidores de Jesus para Bangladesh.
Desde então, ela mora lá no campo de refugiados. Ela
luta para sustentar sua família. Seu filho de 5 anos sofre
de uma doença crônica e tem que visitar a clínica do
acampamento regularmente. Certa vez, o marido dela
foi severamente espancado por causa de sua fé. Além
disso, ele é freqüentemente tentado a usar drogas. Ore
para que Faiza, apesar de todas as dificuldades, saiba
que Deus a sustenta e a conduz.

DIA
18

Vamos reivindicar as seguintes promessas bíblicas,
orando pelas adolescentes Rohingya traficadas para a
prostituição, pelas viúvas, pelo órfãos, e por todos os de
coração partido. “O SENHOR abre os olhos dos cegos.
O SENHOR levanta os abatidos. O SENHOR ama os
justos. O SENHOR protege os estrangeiros e cuida dos
órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos…
Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas
feridas.” Salmo 146:8-9; 147:3 (NVT).

DIA
16

Anna, uma jovem de 17 anos, foi para Bangladesh com
seu irmão mais velho e a família dele, enquanto seus
pais permaneceram em Mianmar. Alguns meses atrás,
seu irmão arranjou casamento para ela numa família que
ela não conhecia. Tudo é novo e desconhecido. Ela se
sente solitária e insegura. Às vezes, ela sente tanta falta
dos pais, que fica deprimida e não consegue parar de
chorar. Ore por todas as famílias divididas. Ore para que
eles encontrem maneiras de se conectar e ter comunhão.
Ore para que eles encontrem uma nova família em Cristo.

S

Bem estar Social: Ergamos a Deus em oração o bem estar social do povo Rohingya no que concerne a melhoria da
condição de suas comunidades e de suas famílias.

DIA
19

Que dádiva é saber ler, escrever e ter uma língua com uma escrita aceita pela sociedade. Para muitos Rohingya, não é esse o
caso. Quando um Rohingya aprende a ler e escrever em sua própria língua, isso lhe traz muito incentivo, dignidade e esperança.
Ore pelas várias iniciativas de alfabetização que estão sendo desenvolvidas e oferecidas ao povo Rohingya nos campos e onde
eles estão espalhados por todo o mundo em vários outros países, que dêem frutos e também criem uma fome de ler a Palavra
de Deus e ser transformados por ela.

DIA
20

Senhor, confiamos no seu poder transformador em todas as circunstâncias. Pedimos que o Senhor use a recente mudança
política em Mianmar com todos os desafios que ela trouxe, e que seu Reino venha. Pedimos que haja uma crescente simpatia
pelos Rohingya, onde costumava haver indiferença, preconceito e até ódio em relação a eles. Abra os olhos dos líderes políticos
e religiosos e mude seus corações. Que eles vejam a dignidade do povo Rohingya como seres humanos criados pelo Senhor e
que sirvam de modelo para os outros, tendo uma atitude diferente em relação aos Rohingya, que faça diferença.

DIA
21

Devido às restrições da Covid 19 na Malásia, muitas
famílias Rohingya sofrem com a perda de renda. Muitos
adolescentes estão sendo tirados das escolas para
trabalhar a fim de ajudar no sustento de suas famílias. Ore
para que os pais percebam que a educação é vital para
o futuro de seus filhos. Ore para que, não importa quão
difícil seja a situação, Deus crie meios para permitir que
seus filhos continuem com sua educação.

DIA
23

Um projeto local para o povo Rohingya em Rakhine
em Mianmar planeja fornecer fogões solares que
economizam energia e diminua os custos de combustível
e ajudem a proteger o meio ambiente. Mas nem sempre é
fácil ter acesso a essa área. Ore para que os funcionários
tenham a graça para conceder licença para permitir que
este projeto de empreendimento social aconteça para os
Rohingya, para que fogões sejam distribuídos, oficinas
sejam realizadas instruindo como usá-los, e que o projeto
seja visto como um sinal visível do amor dos seguidores
de Jesus por eles.

DIA
22

De todos os lugares nos Estados Unidos, refugiados do
povo Rohingya continuam a se mudar para uma cidade
chamada Milwaukee, onde uma crescente comunidade
se estabelece. Uma rua tem quatro mercearias Rohingya
em menos de um quilômetro, e as famílias Rohingya
compram conjuntos de casas próximas umas das outras
para se manterem conectadas. Isso fez com que muitos
perdessem o desejo ou a necessidade de aprender
inglês ou desenvolver relacionamentos externos. Ore
para que seguidores de Cristo se tornem amigos dos
Rohingya em Milwaukee, fazendo-os se sentir amados e
bem-vindos. Peça a Deus que levante cristãos para se
mudarem para essas áreas para serem sal e luz entre a
comunidade Rohingya.

DIA
24

O apóstolo Paulo convoca os seguidores de Jesus
através dos tempos para orar por governos e líderes (1
Timóteo 2: 1-2). Oremos pelos líderes dos países onde
o povo Rohingya pode ser encontrado, como Mianmar,
Bangladesh, Malásia, Tailândia, Paquistão, Arábia Saudita,
e os EUA (entre outros), para que tomem decisões que
melhorem suas condições físicas, sociais e educacionais
e aumentem justiça onde há injustiça. Ore para que mais
permissões e asilo sejam dados aos refugiados para
ajudá-los a encontrar novos lares em diferentes nações.

S

Renovação Espiritual: Ergamos a Deus em oração as necessidades espirituais do povo Rohingya, para que o
Evangelho de Jesus Cristo possa avançar entre eles, levando consigo salvação, verdade, justiça e transformação.

DIA
25

A maioria dos Rohingya vive dominada pelo medo e
pratica uma forma popular do Islamismo. As pessoas
consultam os feiticeiros locais para obter bênçãos, lançar
maldições, obter boa sorte e proteção contra espíritos
malignos. O uso de água corânica e outros amuletos está
enraizado na cultura Rohingya. A maioria deles teme mais
os espíritos do que a Deus. “O Filho de Deus veio para
destruir as obras do diabo” (1 João 3: 8). Ore para que
Deus amarre todo espírito maligno, quebre a escravidão
de toda maldição colocada sobre os Rohingya e os leve
a confiar no poder de Jesus sobre os espíritos malignos.

DIA
28

Ibreez está na Malásia há quase 7 anos. Ele tem sido um
líder entre os membros de sua comunidade, não importa
onde tenha trabalhado. Em dezembro, ele encontrou um
ótimo emprego e foi muito bem tratado, mesmo durante o
‘lockdown’ da Covid 19. Ele está sendo encorajado a deixar
seu emprego e ir estudar com um professor muçulmano
que tem uma reputação por seus ensinamentos radicais.
Por favor, ore por Ibreez e outros jovens como ele, que
estão sendo recrutados para receber esse tipo de ensino.
Ore para que eles busquem a Jesus.

DIA
26

Em Bangladesh, existem várias equipes nacionais e
outros obreiros cristãos que estão fazendo ministério com
o povo Rohingya. Cada equipe conhece os refugiados
Rohingya que se converteram ou estão perto de se
tornarem cristãos. No entanto, por várias razões, muitas
vezes esses refugiados não se conhecem. Isso significa
que cada crente sente que é o único e tem medo de
dizer a outras pessoas que também creem. Ore para que
os cristãos e os que estão buscando a Cristo conheçam
uns aos outros e descubram que não estão sozinhos. Ore
para que uma comunidade vibrante de cristãos Rohingya
se levante em Bangladesh.

DIA
29

Um líder religioso proibiu Lamiah e todas as mulheres
Rohingya de sua vizinhança de falar sobre coisas espirituais
com sua amiga cristã que as visita regularmente. Ele diz
que não é apropriado que boas mulheres muçulmanas
reflitam sobre as palavras de Deus. Em vez disso, eles
devem ouvir o ensino do líder espiritual e seguir sem
fazer perguntas. Ore para que, apesar dos desafios que
enfrentam, as mulheres Rohingya busquem a verdade
e encontrem maneiras de obter respostas e aprender
sobre quem Deus realmente é.

DIA
27

Louve a Deus pelo trabalho de tradução das Escrituras
que está sendo feito para a língua do povo Rohingya.
Uma etapa importante no processo de tradução é a
verificação dos textos pela comunidade para garantir
que o texto está sendo entendido corretamente. Não
tem sido fácil fazer isso, especialmente com as restrições
atuais. Peça a Deus por mais pessoas que ajudem nesta
fase e por ideias criativas para realizá-la. Por favor, ore
para que os Rohingya usem o que foi disponibilizado das
Escrituras na sua língua e cresçam em sua compreensão
de quem é Deus.

DIA
30

Senhor Deus, seja misericordioso e abençoe os
Rohingya. Que a luz do Teu rosto brilhe sobre eles. Que
teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua
salvação, no meio da nação Rohingya, em toda parte.
Que o povo Rohingya te louve, ó Deus, sim, que todo
o povo Rohingya te louve. Que o povo Rohingya cante
de alegria, pois os governas com justiça e os guias em
toda a terra. Que o povo Rohingya te louve, ó Deus, sim,
que todos os Rohingya te louve. Então a terra dará suas
colheitas, e Deus, o nosso Deus, os abençoará ricamente.
Sim, Deus os abençoará, e todos os Rohingya da terra o
temerão. Salmo 67 (NVT) adaptado.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.PRAY4ROHINGYA.ORG

