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INTERCEDENDO PELA ÁFRICA DO SUL

A África do Sul é um País de beleza sem igual, com pouco mais de 60 milhões de habitantes. É
também conhecido como Nação arco-íris, pela sua diversidade linguística, cultural e racial e os muitos Grupos
étnicos. Com uma das economias mais desenvolvidas do continente africano, ele serve de plataforma para
povos de Nações vizinhas que, em busca de uma melhor qualidade de vida, migram para essa terra. Apesar de
ser muito rico em recursos minerais, a África do Sul é um país com alto nível de pobreza e com grande
desigualdade social, legado deixado pelo sistema de governo chamado Apartheid.
Os efeitos da pandemia e as recentes desordens sociais, que assolaram o país, causaram grandes estragos
à economia, impossíveis de serem restaurados a curto prazo. Muitos shoppings, supermercados e caminhões de
carga, foram devastados pelos saqueadores e muitas vidas foram ceifadas.
As riquezas minerais, belezas naturais e diversidade cultural contrastam profundamente com a escuridão
espiritual em que o país está imerso. A predominância cristã presente nas estatísticas religiosas, não retrata o
cristianismo puro, mas um vasto sincretismo religioso, onde Cristo é visto como mais um elemento, dentre
tantos. Nessa miscigenação denominada cristã, altamente influenciada pelas religiões tradicionais africanas, há
rituais de adoração aos ancestrais, práticas de feitiçaria, crenças de toda sorte, superstições diversas, usos de
amuletos, e afins.
Nesse contexto, é um desafio apresentar Cristo àqueles que se auto denominam cristãos, pois
costumeiramente falam que o conhecem e o seguem. Faz-se necessário, assim, buscar no Senhor, estratégias
eficazes de levar o evangelho, genuíno e sem fissura, de Jesus Cristo. Sabemos que a igreja do Senhor se
mantém firme em seu propósito, e tem segurado as cordas através da oração e da intercessão. Por isso, as portas
do inferno não prevalecerão contra a obra missionária.
Motivos de oração:


Avanço da obra missionária na África do Sul



Saúde física, mental e segurança das famílias missionárias



Salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e maturidade cristã da igreja do

Senhor


Presidente da República e pelas autoridades constituídas;



Recuperação econômica e social



Saúde pública, que tem sofrido grande impacto com a pandemia, pois África do Sul é o país com mais

infectados de todo o continente


Pelas famílias

