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Nossos pais confessaram que eram estrangeiros e 
peregrinos na terra, pois as pessoas que falam assim 

deixam claro que estão buscando uma pátria. Se estivessem 
pensando na terra que deixaram para trás, teriam a 

oportunidade de voltar. . Na verdade, desejam uma terra 
melhor, isto é, a celestial. Portanto, Deus não se envergonha 
de ser chamado seu Deus, pois ele já preparou uma cidade 

para eles. Hebreus 11:13-16

Um efeito da perseguição que dura décadas ao povo Rohingya em Mianmar é que muitos fugiram para onde quer 
que pudessem ir. Hoje, podemos encontrá-los em mais de 20 países em todo o mundo. Infelizmente, na maioria dos 
casos, eles se encontram em outras situações difíceis onde esperavam encontrar paz e refúgio. Muitos deles se sentem 
inseguros, desabrigados e inquietos.

Após o golpe do ano passado em Mianmar, a situação ficou desesperadora. O país está em turbulência econômica e a 
maioria das regiões mergulhou em guerra civil. As negociações de repatriação dos refugiados continuam paralisadas. 
Embora o governo paralelo democrático tenha sinalizado uma disposição sem precedentes de encontrar uma solução 
sustentável para o povo Rohingya, isso continua sendo um sonho distante enquanto a junta militar estiver no poder.

O povo Rohingya é um dos povos mais negligenciados e indesejados da Terra. No entanto, a Palavra de Deus nos diz 
que nosso amoroso Pai Celestial está esperando de braços abertos para recebê-los, não apenas como cidadãos em Seu 
Reino, mas também para torná-los Seus filhos e herdeiros! Ninguém pode negar-lhes esta cidadania celestial!

Jalal (23) trabalha ilegalmente num canteiro de obras na Malásia. Ele não tem nenhum 
documento e recebe apenas um salário baixo e incerto. Devido ao seu medo constante 
de ser preso, ele não se atreve a deixar o apertado aglomerado de contêineres onde 
mora com muitos outros em situação similar.

Portanto, vocês já não são 
estranhos e forasteiros, mas 
concidadãos do povo santo 

e membros da família de 
Deus. Efésios 2:19
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Habiba (17) trabalha como empregada doméstica na casa de uma família rica na 
Arábia Saudita – sete dias por semana, das 4h às 23h. Ela é regularmente agredida 
sexualmente pelo pai da família e espancada pela esposa dele. Sendo uma Rohingya, 
ela sabe que a polícia não a ajudaria. Assim, ela não tem para onde ir e nem a quem 
recorrer.

Minara (35) é um das poucas pessoas do povo Rohingya que teve “sorte” de conseguir 
asilo num país ocidental. Embora ela esteja segura e bem cuidada numa pequena 
cidade do Reino Unido, ela está deprimida. Ela luta com a língua inglesa, a comida 
estranha e o clima frio. Todos os dias ela faz longas videochamadas para seus parentes 
em Mianmar e Bangladesh. Mas isso a faz sentir ainda mais saudade deles.

Mahmud (56) senta-se em frente à sua cabana num acampamento superlotado de 
refugiados em Bangladesh. Sua perna ainda dói desde que ele foi baleado enquanto 
fugia de Mianmar em 2017. Apesar da violência que ele experimenta, ele sente 
saudades de casa, olhando para as montanhas Rakhine do outro lado da fronteira, 
muito distantes. Seu maior desejo é voltar para sua aldeia natal e morrer lá.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

Um Lugar para Chamar de Lar no Exílio
• Louve a Deus por enviar Rohingyas a lugares onde eles são relativamente seguros e têm melhor acesso a um 

testemunho do Evangelho.
• Ore pelos muitos Rohingyas que são maltratados em muitos países asiáticos. Eles enfrentam prisões arbitrárias, 

exploração e abuso.
• Ore por segurança e proteção, salários justos, cuidados suficientes de saúde e oportunidades de educação.
• Ore pela saúde mental apesar da forte saudade, depressão e medo.
 • Ore para que Deus revele Seu amor e cuidado por eles através de Sua Palavra e que Seus filhos os alcancem.

Um Lugar para Chamar de Lar em sua Terra Natal
• Louvado seja Deus pela relativa calma no estado de Rakhine.
• Ore para que os Rohingyas restantes em Mianmar estejam seguros e 

suas necessidades diárias sejam atendidas.
• Ore pelo fim da violência e do governo injusto, por uma solução 

pacífica para o conflito.
• Ore por uma solução sustentável para os Rohingyas, para que em 

breve possam retornar à sua terra natal como cidadãos com todos os 
seus direitos.

• Ore por força para os crentes entre os Rohingyas em Mianmar e os 
estrangeiros que os estão no meio deles, lhes alcançando.

Um Lugar para Chamar de Lar no Céu
• Louve a Deus por Sua maravilhosa graça para oferecer aos Rohingyas 

um lar eterno e cidadania, e até mesmo filiação.
• Ore por uma fome espiritual e um anseio por paz e pertencimento em 

um nível muito mais profundo do que suas necessidades materiais.
• Ore para que os crentes Rohingya sejam fortes e ousados em sua fé e 

sejam sal e luz para as pessoas ao seu redor.
• Ore por um testemunho eficaz e alcance aos Rohingyas em todos os 

lugares: em testemunho pessoal, em atos de bondade, na produção 
e distribuição de materiais das Escrituras, etc.


