A WINDOW INTERNATIONAL NETWORK apresenta Oração através da janela 9: terrorismo e religiões
mundiais na janela 10/40 (Praying Through The Window 9: Global Terrorism and World
Religions in the 10/40 Window), uma iniciativa de oração mundial.
Nós definimos terrorismo como uma forma ilegal do uso da força ou violência. Esse mover
demoníaco de violência organizada está desestabilizando os países da Janela 10/40 bem como
países do Oeste Europeu. Todas as religiões não cristãs que existem – Islamismo, Hinduismo e
Budismo - estão concentradas nos países da Janela 10/40.
É interessante notar que quatro dos cinco países no mundo que mais exercem ações terroristas
também ganham no ranking de perseguição de cristãos. Esses quatro países – Síria, Irã, Coréia
do Norte e Sudão – também estão localizados na Janela 10/40.
Quando o governo da Arábia Saudita convidou o exército dos Estados Unidos para defender seu
país dos ataques agressivos de Saddam Hussein em 1990, os terroristas islâmicos se
enraiveceram. Este pedido de proteção foi entendido como uma desapropriação da terra santa
dos islâmicos pelo Bin Laden e al-Zawahris e também como um ato de guerra dos dar al barb
(Casa de Guerra) contra os dar al Islam (Casa do Islam). Osama Bin Laden, juntamente com
Ayman al-Zawahri e outros dois radicais islâmicos, transmitiram um fatwa (um decreto da lei
islâmica), convocando uma jihad (guerra santa) e enconrajando os muçulmanos a matarem
ocidentais, cristãos e judeus onde quer que os achassem.
O terrorismo e as religiões radicais são controladas por forças demoníacas. Portanto, devemos
combater esses problemas espirituais em nossas orações. Devemos pedir a Deus para derrubar
essa força espiritual que prende as pessoas e as impede de ter uma vida cristã. Devemos
interceder ao nosso Pai pela libertação dessas vidas para que saiam o máximo possível da
opressão e da força demoníaca na vida delas.
É nosso dever, como cristãos, orar fervorosamente sem cessar pelo perdido. Temos que pedir a
Deus pela proteção de cristãos que sofrem terrorismo dos Hindus radicais na Índia, pelo
genocídio de muçulmanos indefesos na região oeste de Sudão chamada Darfur executado pelos
janjaweed (milícia armada a cavalo), pelos assassinatos brutais de cristãos em Siri Lanka
cometidos pelos Tamil Tigers e pelos atos aleatórios de terrorismo bruto. Os países da Janela
10/40 precisam de nossas orações.
Devemos nos posicionar por justiça. Você quer se juntar aos cristãos espalhados pelo mundo
todo com sua oração fervorosa, sendo fiel àqueles que sofrem ameaças terroristas nas nações
da Janela 10/40? Você se juntaria a nós para orar por aqueles que estão presos nas religiões
seculares? Eles foram submetidos a crença de que a religião deles os salvará. Só existe um
caminho a Deus Pai e esse caminho é somente Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos nos levantar em
iniciativa e ORAR por aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador e Senhor.

