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COVID-19: ESPERANÇA EM TEMPOS DIFÍCEIS

O Dia Global de Oração chega - novamente - num momento de incerteza e transtornos para os Rohingya. A interminável pandemia 
do COVID e as brutais consequências do golpe militar em Mianmar deixaram muitos 
Rohingya aflitos e sem esperança. Vamos concentrar nossas orações em Jesus, que é a 
única esperança para os que não a tem.

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para 
que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” Romanos 15:13

Os Rohingya enfrentam há décadas a rejeição e o sofrimento, seu futuro é sombrio. 
Vamos permanecer juntos na fé e orar para que o povo Rohingya ao redor do mundo 
conheça o amor, a liberdade e a esperança que vem do nosso Pai amoroso. Este ano 
estamos concentrando nossa intercessão em três áreas específicas:

A pandemia mundial transtornou terrivelmente a vida econômica e social em todo o mundo. Embora esse impacto tenha sido forte no 
Ocidente mais próspero, muito pior é a realidade para aqueles que estão na parte inferior do espectro, como o povo Rohingya, tão 
desprezados e abalados por contínuos deslocamentos.

Uma terceira onda mortal de Covid está devastando o Mianmar, onde o sistema de saúde está em ruínas após o golpe militar. O oxigênio 
é extremamente escasso e os especialistas preveem que centenas de milhares de vidas serão perdidas. Os refugiados nos campos em 
Bangladesh estão enfrentando restrições ainda mais severas em sua mobilidade, e quase nenhuma oportunidade resta de ganhar o 
dinheiro tão necessário. Muitos Rohingya na Malásia, que dependem de empregos de baixa remuneração em condições muito difíceis, 
estão sem renda há muitos meses. Onde quer que os Rohingya estejam, eles estão entre aqueles que sentem o pior impacto econômico 
e de saúde desta crise.

As palavras que Jeremias dirigiu a 
Israel, oprimido no exílio, são váli-
das também para o povo Rohingya 

hoje: “Porque sou eu que conheço os 
planos que tenho para vocês’, diz o 

Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar 
e não de lhes causar dano, planos de 

dar-lhes esperança e um futuro.” 
Jeremias 29:11

“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei, meu Deus e meu Salvador.” Salmo 42:5

• Ore pedindo a Deus a cura daqueles que contraíram o vírus

• Ore pedindo a Deus que tenha misericórdia das famílias que per-
deram entes queridos para o vírus

• Ore pedindo a Deus que supra as necessidades diárias de quem 
não tem renda

• Ore pedindo a Deus que pessoas desamparadas e sem esperança 
encontrem esperança em Jesus



Redes Sociais: ESPERANÇA NUM FUTURO MELHOR
Muitos Rohingya são ativos nas redes sociais. Isso oferece uma grande oportunidade de se conectar online com pessoas que estão 
buscando a espiritualidade. A equipe da “Media to Movements” usa anúncios em plataformas de mídia social no idioma Rohingya para 
envolver as pessoas em conversas religiosas. O objetivo é lhes apresentar a esperança encontrada no Deus da Esperança e em seu filho 
Jesus Cristo.

Funciona como um funil. No topo, você tem um amplo alcance através da mídia digital: orando para que os anúncios cheguem em quem 
o Espírito Santo já está operando. Essas pessoas podem responder iniciando uma conversa de áudio digital; isso pode levar a um encon-
tro presencial e oportunidade para discipulado. Essas etapas sucessivas formariam a parte inferior do funil, conectando e ministrando aos 
indivíduos que estão respondendo à mensagem. Oremos para que muitos Rohingya coloquem sua esperança no Senhor:

“Mas, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.”  Isaías 40:31 

• Ore pedindo a Deus que os anúncios nas redes sociais sejam 
vistos pelos Rohingya que estão em busca de esperança

• Ore pedindo a Deus que os Rohingya se engajem com os anúncios

• Ore pedindo a Deus proteção para os cristãos Rohingya que 
forem os primeiros a atender os que estão buscando

• Ore pedindo a Deus por sabedoria e criatividade para a equipe 
na decisão de qual mídia usar

Resiliência: ESPERANÇA ANCORADA EM DEUS
Resiliência é uma qualidade que muitos Rohingya parecem ter. Adaptar-se às mudanças estressantes da vida e “recuperar-se” das adver-
sidades faz parte de sua vida cotidiana. No entanto, a falta de perdão e a mágoa podem ser uma barreira para o povo Rohingya achar o 
amor e a liberdade encontrados em Jesus. A verdadeira resiliência não significa que uma pessoa não seja afetada pelas situações. É ter 
uma reação que permite a uma pessoa seguir em frente apesar do sofrimento e crescer a partir dele. Como cristãos, acreditamos que 
isso só é possível com a graça e misericórdia de um Deus amoroso. Por meio da fé em Jesus somos sustentados pelo poder de Deus e 
somos capazes de ser resilientes:

“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos 
perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. II Coríntios 4: 8-9

• Ore pedindo a Deus que fortaleça e proteja aqueles que são 
fracos e vulneráveis

• Ore pedindo a Deus que o povo Rohingya conheça o amor e a 
paz encontrados em Jesus

• Ore pedindo a Deus que as pessoas vejam como Deus está 
agindo em meio a tragédias e perdas

• Ore pedindo a Deus que os Rohingya escolham confiar no Senhor 
em vez de confiar em seu próprio entendimento

Declare este versículo sobre o povo Rohingya. Que eles conheçam a verdade de que foram criados por um Deus que os ama profunda-
mente e cuida deles. A situação atual não é o fim para os Rohingya - o Deus da Esperança os sustentará e os ajudará a serem resilientes.

Obrigado por orar.
Saiba mais em www.pray4rohingya.com


