O

s Somalis estavam entre as primeiras pessoas a se converterem ao Islã na África, e eles
têm uma história que remonta séculos. Eles compartilham uma linguagem comum,
aderiram a uma única fé e compartilham uma herança cultural que é parte integrante do
seu estilo de vida tradicionalmente nômade.
Mais de 16 milhões de somalis vivem espalhados pelo Chifre da África, na região Leste do
continente. Uma população significativa vive em todo o mundo. Há poucos seguidores de Cristo
entre os Somali.

CONTINENTE AFRICANO
Somalis têm vivido no Chifre da África durante séculos. A maioria ainda vive dentro dessa área,
que inclui Somália, Somalilândia, Djibouti, uma grande parte da Etiópia, e áreas dentro do Quênia
.
- O governo federal da Somália, formado em 2012, tem uma posição instável. Senhores da guerra
ainda reinam, e ataques al- Shabaab- e apoiados pelo ISIS não são incomuns. Ore para que seja
estabelecida a paz.
- Tradicionalmente, o acesso ao evangelho na Somália é difícil. Ore para que Deus abra portas.
- Atualmente há abertura na Somalilândia para pessoas de fora. Ore para que essa abertura
continue, e que ouvidos possam ouvir e olhos possam ver a Verdade, quando confrontados com
o evangelho.
- Somali é o maior grupo de pessoas no Djibuti. Eles são resistentes e individualistas. Ore para
Deus amoleça corações e transforme-os em uma força missionária.
- Alguns Somalis do Djibouti são cristãos. Ore para que a igreja Somali neste país seja fortificada.
- Cerca de 5 milhões de somalis vivem no leste da Etiópia, uma área que tem sido difícil para os
missionários. Ore para Deus abrir as portas para os trabalhadores.
- Mais de 2 milhões de Somalis vivem no Quênia, que professa ser um dos países mais cristão do
mundo. Ore para que os cristãos no Quênia vivam suas vidas de forma a impactar seus vizinhos
Somalis.
- Existe uma pequena e vibrante comunidade cristã Somali no Quênia. Ore para que eles sejam
fortalecidos em Cristo.

DIASPORA
Décadas de conflitos no Chifre da África forçou muitos Somalis a fugirem. Agora, existem cerca
de 1 milhão de Somalis espalhados em seis continentes, principalmente na Europa, Estados
Unidos e Canadá. Essas pessoas muitas vezes trabalham em empregos de baixa remuneração.
Mas aqueles com Inglês (ou a língua do país anfitrião) e com boa educação se tornar profissionais
de sucesso, aos mais elevados cargos, como homens e mulheres de negócios.
- Historicamente, o povo Somali têm sido difícil de alcançar, mas a diáspora tem aberto portas
inesperadas. Ore para que cristãos em todo o mundo tenham a oportunidade de chegar às
comunidades somalis.
- Ore para que os refugiados que estão espalhados pelo Quênia e Etiópia possam ouvir as Boas
Novas e responder positivamente a este convite.
“Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas; e, vocês que não possuem dinheiro
algum, venham, comprem e comam! Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo.”
“Dêem ouvidos e venham a mim; ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna
com vocês, minha fidelidade prometida a Davi.” Isaías 55:1,3.
Ore para que Deus trabalhe milagrosamente entre os Somali e traga-os pra perto dEle.

#Ore

1.Para que todos os Somalis, em todos os países, tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus
2.Para que Bíblias estejam disponíveis para os Somali
3.Para que a Igreja de Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, venha orar e alcanças os Samalis em
amor.
4.Que a Diáspora em todo o mundo seja exposta à luz de Jesus Cristo.
5.Pelo esforço evangelístico entre o povo Somali, para que seja eficaz ao compartilhar a Verade
6.Ore para que os cristãos que tem tido contado com os refugiados Somalis estejam prontos
para serem testemunhas de Deus para este povo
7.Pelo fim da guerra civil na Somália que começou em 1991 e deixou milhares de mortos e mais
de 7 milhões de refugiados espalhados pelo Leste Africano e todo mundo
8.Ore pelas mulheres que perderam seus maridos neste conflito
9.Por alegria aos que seguem a Jesus.
10.Para que os Somali tenham perspectiva de Reino, bucando em primeiro lugar a Deus e não ser
dividido por clãs e brigas familiares.

11.Por missionários entre o povo Somali
12.Para que cristãos Somalis se tornem ativos e comprometidos
13.Para que eles questionem seu sistema e crenças tradicionais da cultura
14.Para que Somalis que seguem a Jesus encontrem nEle verdadeiro refúgio
15.Por confiança um nos outros, em meio a um contexto social tumultuado
16.Por compreensão da Palavra de Deus – que Deus ilumine seus corações e mentes para
entender.
17.Por vitória, enquanto Somalis cristãos lutam com a vida em obediência a Jesus.
18.Para que contextos de acesso criativo sejam abertos para os seguidores de Jesus falarem
com coragem
19.Pelos jovens, para que eles entendam desde cedo o que é viver com Jesus.
20.Por aceitação da verdade de Jesus Cristo
21.Por ousadia para os cristãos compartilharem sua fé em Jesus
22.Por relacionamentos verdades entre cristãos e somalis
23.Por anseio em conhecer e amar Jesus mais profundamente
24.Por família inteiras se unirem ao seguir Jesus
25.Para que o Espírito Santo se mova entre os Somali espalhados pelo mundo
26.Para que Jesus seja proeminente entre os Somalis cristãos
27.Para que sua herança cultural seja transformada
28.Por canções de louvor e adoração em sua língua
29.Para que os cristãos se mantenham firmes contra qualquer oposição
30.Por perseverança frente a perseguição
31.Por corações tranquilos em meio às tempestades da vida
32.Por oportunidades de ouvir sobre Jesus através de radio, TV, internet ….
33.Por unidade no corpo mundial de cristãos Somali
34.Para que os Somalis possam reconhecer que a verdadeira paz só pode vir através de Jesus
Cristo, Príncipe da Paz.
35.Pelas famílias cristãs, que possam ser fortes na fé .

