Ore pelo Iêmen
O Iêmen do Norte tornou-se independente do Império Otomano em 1918. Os britânicos, que
estabeleceram uma área de protetorado ao redor do porto de Aden no século 19, retiraram-se em 1967
do que se tornou o Iêmen do Sul. Três anos depois, o governo do sul adotou uma orientação marxista. O
êxodo imenso de centenas de milhares de iemenitas do sul para o norte contribuiu para duas décadas de
hostilidade entre os estados. Os dois países foram formalmente unificados como República do Iêmen em
1990.
Capital:
Principais grupos de pessoas:
População:
Religião:

Sanaa
94% árabes, 6% outros
mais de 30 milhões (www.worldometers.info)
99,9% muçulmano

Os convertidos cristãos são intensamente perseguidos pela família, pela comunidade e pelo governo. É
ilegal fazer proselitismo de muçulmanos e os não-muçulmanos são profundamente discriminados.
O Iêmen é uma das áreas habitadas mais antigas do mundo. Já fez parte do Reino de
Sabá, cuja rainha trouxe presentes raros e caros ao rei Salomão. O Iêmen foi um dos
primeiros países a abraçar o Islã no século 7.

against.

O Iêmen, atingido pela pobreza, sofre com um conflito interno entre as forças leais
ao Presidente Hadi e os aliados do movimento rebelde étnico Houthi. Grande parte
da população vive com medo da violência e não tem acesso a alimentos e cuidados
médicos. Cerca de 24 milhões de pessoas - 80% da população do Iêmen - precisam
de ajuda. Mais de 4 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas.

Recursos de oração:
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•

A violência, a fome ,e a privação estão afetando terrivelmente o povo iemenita. No
entanto, o amor de Deus atrai as pessoas a Ele. O Senhor está construindo Seu
corpo entre os iemenitas.

https://pray4yemen.com
https://prayercast.com/yemen.html
https://www.pray-ap.info/yemen.html
http://www.apinfo.eu

Ore para que o Evangelho siga adiante com poder, apesar das restrições legais atuais.
Ore pela libertação de um narcótico chamado qat. 80% dos iemenitas consomem
diariamente.
Ore para que Deus proteja o povo iemenita, seja seu conforto e paz em meio ao sofrimento e ao colapso de
grande parte de sua infraestrutura.
Ore para que a corrupção e a ganância acabem, para que a ajuda possa ser entregue a quem precisa.
Ore para que o conflito interno e as dificuldades econômicas diminuam e pela paz nesta terra.
Ore para que os iemenitas encontrem esperança e segurança eterna, que só podem ser encontradas em Cristo.
Ore para que os crentes iemenitas sejam firmes em sua fé e cresçam na graça e no conhecimento de nosso
Senhor Jesus Cristo.
O Senhor sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios.
Salmo 146:9

