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POR QUE OS CRISTÃOS SÃO PRESOS? 
Para mais de 340 milhões de cristãos espalhados 

pelo mundo, crer em Jesus é sinônimo de enfrentar al-
gum tipo de pressão, violência e até a morte. De acordo 
com os dados* da Lista Mundial da Perseguição 2021, 
os números cresceram em 30% e nossos irmãos e irmãs 
enfrentam níveis de perseguição extrema ou severa. 

Na China, nossos irmãos são monitorados e obri-
gados a se adequar à ideologia comunista, caso não 
aceitem, eles são perseguidos e até presos, acusados 
de desobediência civil. Na Eritreia, cristãos são presos 
sem julgamento e mantidos em túneis subterrâneos 
e contêineres. No Irã, os cristãos ex-muçulmanos são 
vistos como inimigos do Estado e não podem se reunir 
com outros cristãos. 

Na Coreia do Norte, qualquer cristão já recebe 
uma sentença de morte. Porém, alguns deles vão para 
campos de trabalho forçado e são maltratados até mor-
rerem de desnutrição. Já no Paquistão, os cristãos são 
acusados falsamente de blasfemar contra o islã e, por 
isso, recebem sentença de prisão e morte. 

Entenda por que irmãos e 
irmãs perseguidos convivem 
com o risco de serem presos 
por amor a Jesus

COMO VIVEM OS CRISTÃOS PRESOS? 
As condições de vida dos cristãos presos são insalu-

bres. Muitos não têm alimentação adequada e vivem 
em celas imundas, repletas de animais, como ratos e 
baratas. Além disso, eles não têm acesso a banheiros 
com saneamento básico e por isso ficam doentes com 
frequência. Todos esses fatores são agravados com as 
frequentes sessões de agressão e tortura. 

Outro problema é a falta de acesso a cuidados 
médicos, o que pode resultar na morte dos cristãos. 
Na Eritreia, por exemplo, 28 cristãos (12 mulheres e 
16 homens) morreram enquanto estavam na prisão, 
desde 2006. 

4.277
CRISTÃOS DETIDOS 
OU CONDENADOS 
POR CAUSA DA FÉ

foram condenados à prisão, 
campo de trabalho ou enviados 

a hospitais psiquiátricos 
como punição por questões 

relacionadas à fé

1.464
CRISTÃOS55%

DAS PRISÕES 
FORAM NA ÁSIA

43% DAS PRISÕES 
    FORAM NA 
    ÁFRICA

Os cinco países onde os 
cristãos foram mais presos 
são China, Eritreia, Irã, 
Coreia do Norte e Paquistão

* PERÍODO DE PESQUISA: 1 DE OUTUBRO 
DE 2019 A 30 DE SETEMBRO DE 2020
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1. PORQUE FAZEMOS PARTE DO CORPO DE 
CRISTO. 

Cada pessoa é um membro indispensável na igreja 
de Jesus e está espiritualmente ligado aos outros ir-
mãos. Todos precisam exercer os dons e talentos para 
edificação do corpo de Cristo, assim como Paulo disse 
em 1Coríntios 12.26: “Quando um membro sofre, todos 
os outros sofrem com ele...”. 

2. PORQUE, QUANDO SOCORREMOS UM 
IRMÃO PRESO, ESTAMOS FAZENDO ISSO AO 
PRÓPRIO JESUS.

Em Mateus 25.31-46, Jesus explica como cada pes-
soa será julgada pelos próprios atos. Os que seguem 
a Cristo serão conhecidos por viverem uma vida de 
serviço aos outros, saciando a fome e sede das pessoas, 
acolhendo os estrangeiros, vestindo os necessitados, 
cuidando dos enfermos e visitando os presos. E Cristo 
completou no versículo 40: “Digo-lhes a verdade: o que 
vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a 
mim o fizeram”. 

3. PORQUE A NOSSA ORAÇÃO TEM PODER DE 
FORTALECÊ-LOS E MUDAR A SITUAÇÃO DELES.

Mesmo fracos e na prisão nossos irmãos e irmãs 
podem ser fortalecidos pelo poder de Deus, que se 
aperfeiçoa na fraqueza, assim como diz em 2Coríntios 
12.9. Outro ponto é que a oração transforma realidades, 
como descrito em Atos 12, que conta a história da liber-
tação de Pedro e como a igreja estava intercedendo pelo 
discípulo: “Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a 
igreja orava intensamente a Deus por ele”, Atos 12.5.

Por que 
devemos 
nos 
importar 
com os 
cristãos 
presos?

Em países como Eritreia, Coreia 
do Norte e Irã, a prisão é uma 
forma de perseguição aos 
seguidores de Jesus



www.portasabertas.org.br/dip

INSCREVA SUA IGREJA NO DIP 2021
Você sabia que pode mobilizar sua igreja a 
orar pelos cristãos presos? Não precisa de 
muito, um período de apenas 15 minutos do 
culto no domingo, 30/5, já fará MUITO pelos 
cristãos presos. Peça a autorização do pastor, 
inscreva-se no site para ter acesso a vídeos, 
pedidos de oração e outros materiais gratui-
tamente, e convoque os demais membros da 
sua igreja a fazer parte do maior movimento 
nacional de oração pela Igreja Perseguida. 
Cadastre-se já!

E FAÇA 
MAIS 
POR 
ELES!

Vá além 

• Interceda para que os cristãos presos se-
jam fortalecidos por Deus e tenham a paz de 
Cristo que excede todo entendimento. Que 
eles tenham a certeza de que o Senhor pode 
usá-los como instrumento do amor dele 
dentro das prisões, para que mais pessoas 
sejam salvas. 

• Peça pelos irmãos e irmãs que são tortu-
rados para deixar Cristo ou para entregar ou-
tros cristãos. Que eles tenham a coragem de 
manter a fé inabalável e sejam testemunhas 
para as autoridades que os agridem. 

• Ore crendo que Deus é poderoso para 
libertá-los das prisões e curar cada ferida 
física e emocional. Que eles estejam certos 
de que o testemunho de vida deles impactará 
outras pessoas e glorificar o nome de Deus. 

Agora é a sua 
vez de agir!
Ore e compartilhe esses pedidos com 
seu pequeno grupo e igreja

Quando estava preso em uma cadeia 
no Irã, o cristão Taher (pseudônimo) 
pegou uma caneta escondido e 
escreveu versículos na parede da 
cela para possíveis cristãos que 
ocupassem o lugar depois dele


