Dia Nacional do Qatar
18 de dezembro
Estado do Qatar (Catar)
O Qatar estava sob o domínio do Império Otomano Turco de 1871 até 1918, então sob
proteção britânica até a declaração de independência em 1971. Desde meados de 1800, o poder político
local está nas mãos da família Al Thani. Desde a descoberta de petróleo e gás natural em meados dos
anos 1900, ele evoluiu de um estado pobre de pesca de pérolas para um país moderno e rico.
Capital:
Governo:
Principais grupos de pessoas:
População:
Religião:

Doha
Monarquia
50% árabes, 23% sul-asiáticos, 16% persas 1% outros
2,9 milhões (www.worldometers.info)
79% muçulmano, 10% cristão, 7% hindu, 4% outro

Embora a conversão do Islã seja uma ofensa capital, ninguém foi punido por apostasia. No
entanto, convertidos cristãos e trabalhadores migrantes cristãos enfrentam pressão
constante.
O Qatar possui ricas reservas de petróleo e gás. O país também diversificou sua economia
e investe em pesquisa e desenvolvimento, finanças, saúde, educação e infraestrutura. Os
cidadãos do Qatar estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Mais de 85% da população
são trabalhadores migrantes, muitos deles muito pouco remunerados.
Os qataris seguem a rígida seita wahhabi do islamismo sunita, o que a torna uma das
sociedades mais religiosamente conservadoras da região. No entanto, o povo do Qatar é
um anfitrião extremamente acolhedor e extravagante.

Recursos de oração:
o
o
o

As igrejas são restritas e só podem adorar em locais aprovados, incluindo um complexo de
igreja fornecido pelo governo. No entanto, os símbolos cristãos não são permitidos,
especialmente os visíveis publicamente.

https://prayercast.com/qatar.html
https://prayforap.com/qatar.html
http://www.apinfo.eu

• Ore por portas abertas para que os muçulmanos possam ouvir o Evangelho.
• Ore por uma fome espiritual profunda em meio a tanta riqueza material.
•

Ore para que Deus conceda aos cristãos favor com os qataris.
• Ore por proteção para os cristãos secretos no Qatar que aceitaram a Jesus, mas não podem ser abertos
sobre sua nova fé.
• Ore por proteção para os trabalhadores imigrantes contra o abuso e a discriminação.
• Ore para que a Bíblia e outros recursos cheguem às mãos dos qataris e que a mídia cristã por meio da
Internet e da TV via satélite tenham um impacto maior.
• O Qatar sediará a Copa do Mundo FIFA de 2022 (novembro / dezembro). Ore para que os fãs de futebol
cristãos intercedam pela salvação dos qataris sempre que souberem de notícias sobre o FIFA 2022.
• Ore pelo nascimento de uma igreja indígena focada em compartilhar o Evangelho com todos os qataris.
O Reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas.
Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou.
Mateus 13:45-46

