
Mianmar 
The Invitation, 8 de abril, 2021 

Este mês, junte-se ao dia de oração da JOCUM 
chamado The Invitation, ao orarmos pelo país de 
Mianmar. Protestos em massa vêm ocorrendo desde 
que os militares tomaram o controle em 1° de fevereiro 
após a eleição de Aung San Suu Kyi. A agitação civil 
continua, e mais de 500 manifestantes foram mortos. 
Mianmar fica no sudeste da Ásia e faz fronteira com 
Tailândia, Laos, Bangladesh, China e Índia e sua 
população é de cerca de 54 milhões de pessoas. A 
religião principal é o Budismo.  
 
Tópico sugerido por: J.H. no sudeste da Ásia.  
Pontos de oração por: B.K. em Mianmar 
Crédito da foto: Alex Gruber (unsplash.com) 

 
 
1.  Para que os poderes das trevas sejam derrotados 
pelo sangue de Jesus, para que a verdade, justiça e 
amor possam reinar sobre Mianmar. Que o movimento 

da resistência continue operando no Espírito oposto à violência.  

2. Pela proteção do Senhor sobre os nossos obreiros da JOCUM e sobre os manifestantes pacíficos. Ore por proteção 
para os homens que têm sido tirados dos seus lares e convocados ao serviço militar. Ore pela segurança das minorias 
étnicas que estão fugindo dos ataques aéreos. 
3. Ore para que crentes e líderes cristãos não percam a esperança, mas continuem a fazer o bem, provendo ajuda, 
conforto e segurança e para que sejam testemunhas eficazes nas suas comunidades enlutadas e em prisões. Ore para 
que formas simples de adoração cristã cresçam em movimentos de multiplicação em todo o país e entre a diáspora de 
Mianmar. 

4. Ore por uma solução política que não termine em guerra civil.   
 
Sugestões para o Grupo de Oração: 
1. Encontre Mianmar em um mapa, observando os países vizinhos. Reveja as notícias recentes de uma 

fonte confiável. 
2. Identifique pessoas que podem estar sendo afetadas por este conflito. Converse sobre como seria 

viver lá durante essa agitação. Discuta sobre como Deus pode estar trabalhando no meio deste 
conflito.  

3. Ouça o Espírito Santo e compartilhe como grupo qual é a Sua mensagem a respeito de Mianmar.  
 
Vamos agir 
Siga as atualizações de notícias sobre Mianmar e continue orando por Mianmar como um grupo ou individualmente. 
 
Junte-se ao “O Convite”, saiba mais sobre o dia de oração da JOCUM, chamado O Convite em ywam.org/theinvitation. 

(Deixe-nos saber como você orou em prayer@ywam.org.) 

mailto:prayer@ywam.org

