
 
Dia Nacional da Arábia Saudita 
23 de setembro 
Reino da Arábia Saudita 
 
A Arábia Saudita é o berço do Islã, uma religião que amarra milhões em correntes de mentiras opressivas. O lugar 
mais importante no Islã é a cidade de Meca. Diariamente, em todo o mundo, os muçulmanos se voltam na direção 
de Meca para orar. 

 
Capital:         Riade 
Governo:         Monarquia  
Principais grupos de pessoas:  83% árabes, 14% asiáticos, 1% outros 
População:         35 milhões + (www.worldometers.info)  
Religião:    92% muçulmano, 5% cristão (expatriados), 3% outras  

 
As igrejas são proibidas no estado oficialmente islâmico, e o governo processa os acusados de 
apostasia ou blasfêmia. Mas o Senhor é maior do que qualquer decreto do governo. Ele está 
construindo Sua Igreja entre os sauditas.  
     

 

 

Uma vez por ano, milhões viajam ao país para realizar o ritual 
chamado Hajj. As forças da escuridão espiritual são palpáveis na 
Arábia Saudita. 
 
Deus está superando as trevas espirituais para dar a luz do 
conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. (2 Coríntios 
4:6). Um número sem precedentes de sauditas estão aceitando a fé 
no Senhor Jesus Cristo. Nos últimos anos, o Senhor chamou 
centenas de sauditas para Ele mesmo. Muitos de seus filhos 
sauditas são perseguidos. Alguns estão presos. Alguns são 
martirizados. Mas a colheita do Senhor na Arábia Saudita continua 
crescendo. Louvado seja Deus! 
 

Recursos de oração:  
o https://prayercast.com/saudi-arabia.html,  
o https://www.pray-ap.info/saudi.html 
o https://www.lovesaudis.com/  

 

• Ore para que o Senhor abençoe o povo da Arábia Saudita em seu Dia Nacional com a continuação 
da abertura da sociedade e um alívio das restrições. 

• Ore para que o Senhor Jesus Cristo seja revelado como Senhor e Salvador a muitos outros 
sauditas. Que Sua colheita aumente trinta, sessenta e cem vezes mais. 

• Ore para que o Senhor Jesus destrua milagrosamente as amarras do Islã nesta nação e para que o 
nome de Jesus seja levantado sobre esta nação. 

• Ore para que o Senhor preserve e console aqueles que sofrem perseguição. 
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