Dia Nacional dos Emirados
2 de dezembro
Emirados Árabes Unidos
Os Emirados Árabes Unidos foi fundado em 2 de dezembro de 1971 e abrange 7 emirados
independentes: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah e Fujairah. Os
Emirados Árabes Unidos é o país mais liberal do Golfo Pérsico e passou por transformações
tremendas e surpreendentes nos últimos 50 anos.
Capital:
Governo:
Principais grupos de pessoas:
População:
Religião:

Abu Dhabi
Federação das Monarquias
árabe, asiático, africano
9,9 milhões (www.worldometers.info)
76% muçulmano, 9% cristão, 15% outro

A liberdade religiosa é tolerada, mas a conversão do Islã é desencorajada. Os convertidos são
freqüentemente persuadidos ou coagidos a retornar ao Islã ou devem deixar o país. O proselitismo é
ilegal.
Os Emirados Árabes Unidos, com suas políticas liberais relativas, tornou-se o
centro regional no Oriente Médio. A indústria petrolífera, o comércio, o turismo, e
as finanças, juntamente com o fácil acesso a um sistema de saude e educacionais
a niveis ocidentais atraem muitos estrangeiros, que representavam quase 90% da
população.
De acordo com a Pesquisa de Prioridades da Juventude Árabe (2020), a segurança
é a prioridade mais crítica para a juventude árabe. Os Emirados Árabes Unidos se
tornou o país mais desejável.

A tolerância religiosa é concedida a cristãos, igrejas, e escolas cristãs
podem operar publicamente em locais determinados pelo governo.

Recursos de oração:
o https://prayercast.com/united-arab-emirates.html
o https://prayforap.com/uae.html
o http://www.apinfo.eu
•

•

Os Emirados Árabes Unidos é uma terra quente e desértica, como a maior
parte da Península Arábica. Ore para que aprendam que Jesus Cristo é a
“Água da Vida” e vaiam a Ele para beber e viver!
Ore pela anulação das leis que proíbem as pessoas de compartilhar sua fé.
• Ore para que cristãos expatriados tenham uma visão de ver o Evangelho
proclamado ao povo dos Emirados.
• Ore por mais treinamento de discipulado para expatriados cristãos que
trabalham nos Emirados.
• Ore por mentes abertas que não tenham medo de mudanças radicais em
direção a novos pensamentos e crenças. Ore por uma maior abertura ao
Evangelho, ao deixarem algumas idéias tradicionais para trás.
• Ore pelos poucos crentes dos Emirados, para que cresçam na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna.
João 4:14

