
Ore pelos Kanuri Manga do Níger 
 
 

The Invitation, 9 de março, 2023 
 
Cerca de 700 mil pessoas do povo Kanuri Manga vivem no leste 
do Níger e no extremo nordeste da Nigéria. A maioria deles são 
fazendeiros que lutam por suas colheitas em um ambiente 
extremo, bem como criam ovelhas, cabras e cavalos – que são um 
símbolo de prestígio. Os Kanuri Manga são muçulmanos sunitas e 
não há nenhum cristão conhecido entre eles. Hoje, eles têm 
muitas necessidades físicas e espirituais. O clima extremo faz com 
que a fome volte anualmente por uma temporada. O grupo 
terrorista local, Boko Haram recrutou alguns entre eles e mataram 
outros, fazendo com que muitos fugissem para acampamentos de 
refugiados. Junte-se à iniciativa de oração de JOCUM chamada 
The Invitation, conforme oramos pelos Kanuri Manga. Por favor, 
ore agora e em nosso dia de oração, 9 de março. 

 
Tópico sugerido por S.F. nos EUA, escrito por J.W. no Norte Africano. Foto do 30 Dias de Oração pelo Mundo Muçulmano. 
 
1. Ore por bençãos sobre os Kanuri Manga. Para que o Reino de Deus lhes alcance em toda sua plenitude e lhes 

abençoe espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Ore por boas chuvas e pelo fim da fome e miséria. (Mt 5:44-
45). 

2. Ore para que Deus traga um fim à violência e para que haja reconciliação entre os povos dessa região.  

3. Ore para que mais cristãos Nessa região sejam ousados em compartilhar sua fé e por mais esforços de alcance 
entre eles. (Pv. 1:7).  

 

Sugestões para oração em grupo ou individual 
Os Kanuri gostam de usar provérbios – que ensinam lições de vida. Reflita sobre esses ditados ou divida em grupos e 
faça com que cada grupo converse sobre um deles. Você concorda com esse provérbio? Completamente? Parcialmente? 
Se sim, você já viu essa verdade se aplicando em sua vida?  
      “No fundo da paciência, há o céu.” 
      “Não é possível amar o outro se não se aceita nada dele.” 
      “Aquele que não sabe o caminho atrasa até mesmo aquele que conhece.” 
Ore para que esses provérbios, e outros como eles, conduzam os pensamentos e orações dos Kanuri ao Deus de Amor e 
a Jesus, o caminho para se conhecer a Deus.  
 
Aja 
Essa história e pedidos de oração sobre os Kanuri Manga foram tirados do dia 20 da edição de 30 anos do guia de oração 
“30 Dias de Oração pelo Mundo Muçulmano.” – obtenha sua cópia desse guia de oração em: 30-dias.org ou siga eles no 
Instagram: 30_diasbr 

 
Junte-se à The Invitation. Saiba mais sobre este dia de oração em JOCUM, chamado The Invitation, em 
ywam.org/theinvitation. Por favor, informe-nos como você orou e forneça-nos suas ideias de tópicos de oração para 
prayer@ywam.org. Além disso, se você for um coordenador de orações e gostaria de aviso prévio sobre o conteúdo de 
The Invitation, por favor, informe-nos. 
 

 


