Semente da Fé

Entenda a situação dos cristãos na África

Ã•frica - De acordo com um dos lÃ-deres humanitÃ¡rios da ONU, Stephen O'Brien, mais de 20 milhÃµes de pessoas que
vivem no SudÃ£o do Sul (5Âº paÃ-s na atual Lista Mundial da PerseguiÃ§Ã£o), IÃªmen (9Âº), SomÃ¡lia (2Âº) e NigÃ©ria (12Âº)
estÃ£o ameaÃ§adas de fome. â€œEstamos vivendo um momento muito crÃ-tico nessas naÃ§Ãµesâ€•, disse ele, recentemente
no inÃ-cio do ano estamos enfrentando a maior criseÂ
humanitária desde a criação das Nações Unidas”, declarou.
Ele explicou que sem esforços globais coordenados, as pessoas simplesmente morrerão de fome e muitos sofrerão
contaminados por diversas doenças. Três desses países fazem parte da África Subsaariana (Sudão, Somália e Nigéria).
No Sudão do Sul, 4,9 milhões de pessoas já estavam em estado de inanição por conta da guerra civil que estourou em
2013.
Na Somália, 2,9 milhões de pessoas estão em risco de fome causada pela seca e instabilidade econômica do país,
principalmente com a insurgência do grupo extremista Al-Shabaab. Na Nigéria, 1,8 milhão de pessoas enfrentam fome,
como nos estados nordestinos de Adamawa, Borno e Yobe, onde o domínio do Boko Haram vem crescendo desde
2009. Em todos estes países há instabilidade contínua, subdesenvolvimento e falta de acesso à ajuda humanitária, mas
essa situação nem sempre atinge a todos os cristãos perseguidos que vivem por lá. Entenda melhor a real situação:
Sudão
Embora tenhamos profunda compaixão pelas circunstâncias desesperadoras que os sudaneses estão enfrentando, o foco
da Portas Abertas está no cristão perseguido. Somente onde há conexões de perseguição é que há permissão para nos
envolvermos. Na atual crise do Sudão do Sul, não há elemento de perseguição, mas podemos orar por eles. Nosso
compromisso agora é apoiar a formação teológica e fornecer outros programas que já existem no país. Dessa forma,
haverá cristãos preparados para pregar o evangelho e, possivelmente, ajudar na conversão de muitas vidas.
Somália
A atual situação dos somalis também não está totalmente relacionada com a perseguição. Até agora não temos qualquer
pedido de ajuda humanitária dos cristãos que mantem contato com os nossos parceiros. Logo, a Portas Abertas
continua a investir em importantes projetos que são desenvolvidos por lá. Conheça um deles: “Firmados no Evangelho” e
envolva-se com a Igreja Perseguida na Somália.
Nigéria
Na Nigéria, realmente há necessidade humanitária entre os nossos irmãos. A situação em que o país se encontra,
principalmente na região norte, está ligada à perseguição religiosa. Logo, entre os projetos desenvolvidos está incluso
também a ajuda de socorro extensiva e consta no orçamento para 2017. Os cristãos mais afetados recebem ajuda
especial. Você também pode estender a mão para eles. Conheça o projeto Famílias Confiantes nas Promessas de Deus
e colabore com sua ajuda e orações.
JUNTOS PELA ÁFRICA
Outra maneira de ajudar os nossos irmãos africanos perseguidos é participando do DIP 2017. Você já organizou o
Domingo da Igreja Perseguida em sua igreja? Ainda dá tempo. No dia 11 de junho, estaremos reunidos pelos cristãos
perseguidos da África Subsaariana. Mais de 5 mil igrejas já estão participando. Faça sua inscrição agora mesmo!
Fonte: Portas abertas
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