Dia nacional do Bahrein
16 de dezembro
Reino de Bahrein
Bahrein é uma pequena ilha na costa leste da Arábia Saudita. Desde a antiguidade, era famosa por sua
indústria de pérolas, que prosperou até a década de 1930. Bahrein foi a primeira nação a descobrir
petróleo no Golfo Pérsico e desfrutou de muitos anos de prosperidade. Depois de mais de 100 anos de
domínio britânico, declarou independência em 1971. Os distúrbios civis durante a Primavera Árabe em
2011 revelaram as frustrações do povo bahreinita com o desemprego e a falta de desenvolvimento
político, precipitando conflitos entre a família governante sunita e a maioria muçulmana xiita.
Capital:
Manama
Governo:
Monarquia Constitucional
Principais grupos de pessoas: 62% árabes, 38% expatriados não árabes
População:
1.7 milhão+ (www.worldometers.info)
Religião:
81% muçulmano, 9% cristão, 6% hindu, 4% outro

Os muçulmanos são proibidos de mudar de religião. Aqueles que se tornam cristãos
enfrentam prisão ou espancamentos de parentes. Além disso, aqueles que distribuem
qualquer coisa que critica o Islã podem ser presos.
.

Tree of Life in Bahrain

O Bahrein é uma sociedade cosmopolita e de pensamento
livre há séculos. Foi também o primeiro país da região a ter
um hospital, uma igreja, e uma escola cristã.
Uma ponte ligando Bahrein e a Arábia Saudita foi construída
em 1986. Desde então, um grande número de sauditas visita
o país nos fins de semana e feriados.

Recursos de oração:
o https://prayercast.com/bahrain.html
o https://prayforap.com/bahrain.html
o http://www.apinfo.eu
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Evangelismo aberto não é permitido. No entanto, os cristãos
expatriados têm liberdade para adorar e servir a Deus. Isso
permite que eles ministrem para Bahrein e visitantes da
Arábia Saudita e de outros países do Golfo.

Ore pela família real, líderes da oposição, e funcionários do
governo para trabalharem juntos para melhorar a estabilidade social.
Ore por justiça e apoio aos trabalhadores estrangeiros que sofrem
abusos, assédio, salários baixos e longas jornadas de trabalho.
Ore para que a igreja de expatriados alcance o povo bahreinita.
Ore por meios criativos de comunicação para o avanço do Evangelho.
Ore por coragem para que os crentes bahreinitas sejam luzes na escuridão, apesar da hostilidade diária.
Ore por mais oportunidades para visitantes sauditas e outros árabes do Golfo para encontrar o
Evangelho.
Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se
tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14

