Estado do Kuwait
Dia Nacional - 25 de fevereiro
Kuwait está localizado no canto nordeste da Península Arábica, entre o Iraque e
Arábia Saudita. Ela floresceu como um elo comercial estratégico desde a época
da Alexandre o Grande. O petróleo foi descoberto na década de 1940, o que levou
ao rápido crescimento e modernização.
A família Al-Sabah governa o Kuwait desde 1756. Em 1961, o Kuwait tornou-se independente com o fim
do protetorado britânico que vigorava desde 1899. O Kuwait comemora o Dia Nacional em 25 de
fevereiro, dia em que Sheikh Abdullah Al-Sabah, que estava no poder no momento da independência,
ascendeu ao trono em 1950.
O Iraque, sob a liderança de Saddam Hussein, invadiu o Kuwait no verão de 1990. Os sete meses de
ocupação terminaram após a intervenção militar de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos.
Capital:
Governo:
Principais grupos de pessoas:
População:
Religião:

Cidade do Kuwait
Monarquia Constitucional
61% árabes, 39% não árabes
4,6 milhões (www.worldometers.info)
87% muçulmano, 8% cristão, 2% hindu 3% outro

Embora a liberdade de crença seja um direito constitucional, os não-muçulmanos são
proibidos de compartilhar sua fé. Existem outras leis que restringem a liberdade religiosa
e proíbem a apostasia e a blasfêmia.
O Kuwait foi o primeiro estado da Península Arábica a ter um parlamento eleito. Em
2005, o parlamento concedeu plenos direitos políticos às mulheres.
Este estado rico em petróleo goza de prosperidade econômica, atrai um grande
número de trabalhadores migrantes e possui um dos mais altos padrões de vida do
mundo.
Embora oficialmente um Estado muçulmano, existem várias centenas de
kuwaitianos com herança cristã. Eles mantêm um perfil baixo por causa da
perseguição em potencial. É difícil determinar se eles são cristãos culturais ou
crentes nascidos de novo.
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https://prayercast.com/kuwait.html
https://prayforap.com/kuwait.html
http://www.apinfo.eu

Ore para que a mensagem do Evangelho alcance muitas pessoas no Kuwait,
indígenas e expatriados, por meio de diversos canais e mídias.
Ore para que o governo do Kuwait forneça mais liberdade para os cristãos – especialmente cristãos
indígenas e aqueles de origem muçulmana – para se encontrarem, orarem e compartilharem sua fé
livremente.
Ore pela salvação dos kuwaitianos estudando em nações onde o Evangelho é proclamado abertamente.
Ore para que os crentes expatriados que trabalham no Kuwait sejam destemidos em comunicar a verdade.
Ore para que os cristãos indígenas do Kuwait de origens cristãs e muçulmanas perseverem, permaneçam
fortes em Cristo, continuem a praticar sua fé e a comunhão com outros crentes.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém agregar estas, e elas ouvirão a
minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor. João 10:16

