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18 de novembro
Sultanato de Omã
Em 1970, o sultão Qaboos bin Said Al Said demitiu seu pai e governou como sultão até sua morte em janeiro de
2020. Seu extenso programa de modernização abriu o país para o mundo exterior. A política externa moderada e
independente de Omã buscou manter boas relações com todos os países do Oriente Médio. O Sultão Qaboos foi
sucedido por seu primo Haitham bin Tariq Al Said, que continuou as políticas moderadas de Qaboos.
Capital:
Governo:
Principais grupos de pessoas:
População:
Religião:

Muscat
Monarquia
67% árabes, 21% sul-asiáticos, 12% outros
5,1 milhões (www.worldometers.info)
92% muçulmano, 3% hindu, 2% cristão, 3% outro

Embora a tolerância religiosa seja promovida, a liberdade religiosa é restrita. Cristãos e outras
religiões só têm permissão para adorar em locais aprovados pelo governo. Eles não podem se reunir
em residências para adoração corporativa ou oração.
Omã é o estado independente mais antigo do mundo árabe. A maioria dos Omanis
segue a mais tolerante seita Ibadi do Islã. As pessoas têm muito orgulho de sua cultura.
Apesar da modernização ter redefinido suas vidas, eles se apegam firmemente às suas
tradições, costumes e valores conservadores. A crescente riqueza e conforto material
junto com profundo orgulho cultural e religioso tornam os Omanis resistentes ao
Evangelho.
Sua economia diversificada inclui a produção de petróleo, agricultura e pesca, com
investimentos consideráveis em saúde e educação, especialmente para as mulheres. O
número de omanis com ensino superior está crescendo rapidamente e o desemprego
juvenil é um problema social significativo em Omã.

Recursos de oração:

•
•
•
•
•
•

Quase toda a população cristã é formada por estrangeiros. Mas o Senhor está
construindo sua igreja e, nos últimos anos, um pequeno número de Omanis tornaramse seguidores de Jesus.

o https://prayercast.com/oman.html
o https://www.pray-ap.info/oman.html
o http://www.apinfo.eu
Ore para que o Evangelho se infiltre na cultura de Omã, alcançando muitos
que ainda não foram alcançados.
Centenas de omanis estudam no exterior ou vão para o exterior em busca
de cuidados médicos. Ore para que os cristãos nesses países os alcancem com hospitalidade, cuidado e amor
em nome de Jesus.
O medo de espíritos malignos é uma realidade para muitos omanis. Freqüentemente, realizam práticas para
apaziguar os espíritos. Ore para que Deus os liberte do medo e se revele a eles em sonhos ou visões.
Ore para que o Sultão de Omã continue a governar o país com justiça e sabedoria.
Ore por coragem para os Omanis se tornarem discípulos de Jesus Cristo e que famílias inteiras sejam salvas.
Ore para que a igreja de Deus seja firmemente estabelecida em Omã e que nada prevaleça contra ela.
“Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles.
Reirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne.”
Ezequiel 11:19

