DESTAQUE ESTE ENCARTE DA REVISTA E DOBRE AO MEIO

que os direcione em tudo o que precisarem.
Que tenham estratégia, sabedoria e inspiração do alto e não desistam.

24 | SEG IRAQUE (7º)
Antes era possível encontrar um lar temporário na Síria ou Turquia. Mas a atual crise
em toda a região não deixa oportunidades
de ida para outro lugar além da Jordânia ou
Líbano, países que já recebem milhões de
refugiados. Sendo assim, resta enfrentar e
esperar. Clame por esperança.

25 | TER SÍRIA (6º)
Ore para que a guerra chegue ao fim e as
feridas comecem a ser curadas. Peça também por uma verdadeira reconciliação entre os vários grupos de pessoas que ficaram
no país. Que a igreja consiga prestar ajuda
aos que enfrentam traumas.

26 | QUA LÍBIA (11º)
Clame por um cristão local que está sob
custódia das autoridades em sua região.
Que ele saia ileso e seja liberado em breve. Por motivos de segurança, não é possível ser mais específico sobre a situação
dele, mas a sua oração, sem dúvida, poderá
alcançá-lo.

Ore por sabedoria e discernimento para
aqueles que se conectam com os convertidos. Deus se revela aos muçulmanos de
muitas maneiras, mas é necessário entendimento para ensinar, treinar e discipular segundo a vontade de Cristo.

29 | SÁB INDONÉSIA (46º)
Ore pelo acampamento de jovens em Java
Oriental. O objetivo é construir pontes
entre os jovens das igrejas abertas e os das
igrejas ex-muçulmanas. Peça para que eles
se sintam desafiados e vejam as coisas boas
que novas amizades podem trazer.

30 | DOM BANGLADESH (26º)
O país é o 13º país mais corrupto do mundo e o 2º do sul da Ásia. Desde os últimos
anos, os atos de terrorismo também têm
crescido. Isso indica a deterioração moral e
ética nos corações. Clame para que eles possam recuperar o senso de humanidade por
meio de um encontro com Jesus.
*Nomes alterados por motivos de segurança.

27 | QUI MAURITÂNIA (47º)
Peça pela criação de pequenas empresas entre os cristãos que procuram melhorar suas
condições de vida em meio à pobreza extrema e à corrupção. Clame por estabilidade
financeira e espiritual para cada um desses
microempreendedores.

VAMOS ORAR

28 | SEX TERRITÓRIOS PALESTINOS (23º)
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1 | SÁB UZBEQUISTÃO (16º)
Recentemente, dez cristãos foram presos
durante uma reunião secreta de oração.
Após interrogatório, foram libertados. Eles
ainda podem ser sentenciados a pagar altos
valores. Ore por eles e pelos irmãos que enfrentam esse tipo de situação no país.

“Lembrem-se dos seus líderes, que lhes
falaram a palavra de Deus. Observem
bem o resultado da vida que tiveram e
imitem a sua fé.” Hebreus 13.7

pelas equipes de campo que buscam essas
parcerias. Que o Senhor conceda o favor
dele na construção desses relacionamentos.

2 | DOM ÍNDIA (15º)
Peça pelo projeto Construção da Casa Nova
que está sendo implementado para ajudar
famílias cristãs perseguidas nos estados de
Orissa e Bihar. Que a vontade do Senhor
acompanhe todo o projeto e que muitos sejam abençoados.

3 | SEG BUTÃO (30º)
Ore pelos grupos de estudantes que se reúnem secretamente para aprender a Palavra.
Khassar* veio de uma família budista que não
aceita a sua fé. Ele esconde a Bíblia para que
a família não a veja. Interceda por ele e por
outros jovens que enfrentam tais oposições.

4 | TER FILIPINAS
No país existem 13 tribos islâmicas. Ore
pela expansão do nosso trabalho junto a
elas. Trabalho esse que já começou. Peça

Treinamento bíblico nas Filipinas

5 | QUA MIANMAR (28º)
Louve pelos 12 líderes que completaram
um treinamento bíblico oferecido pela
Portas Abertas. Um pastor disse: “Este curso
mudou minha vida e está me dando confiança. Estou feliz e ansioso para compartilhar tudo o que aprendi”.

6 | QUI LAOS (24º)
Em 2016, Portas Abertas distribuiu motocicletas para três cristãos no país para ajudá-los em seus ministérios. Agradeça ao
Senhor por isso e peça que mais pessoas
possam receber esse tipo de apoio.

Os números entre parênteses representam a posição do país na Lista Mundial da Perseguição 2017
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7 | SEX VIETNÃ (17º)

12 | QUA MIANMAR (28º)

A Portas Abertas apoiou a Escola Bíblica de
Hanói, capital do país, e enviou dois grupos
de estudantes para fazer um fim de semana de
ministração em novos locais. Peça para que o
Senhor os use poderosamente em seu nome.

Louve pelos projetos de subsistência no país.
“Comecei criando uma cabra, Deus me
abençoou e agora tenho onze”, disse Maung,
um participante do treinamento. Ore para que
Maung continue sendo um bom mordomo
do sustento confiado a ele.

8 | SÁB MALÁSIA (31º)
Em 2014, um líder islâmico disse que não
era apropriado para os muçulmanos cumprimentarem os cristãos com “Feliz Natal”.
Mas, no Natal passado, outro líder disse que
não tinha problema. Ore por líderes mais
moderados, pois isso poderá promover a
harmonia religiosa.

9 | DOM BRUNEI (25º)
Continue a orar pelos cristãos secretos.
Muitos têm medo de revelar a fé a qualquer
um. Peça por um bom discernimento para
que possam encontrar cristãos confiáveis e
maduros que os ensinem na fé.

10 | SEG ÍNDIA (15º)
Interceda pelo estado de Jharkhand, onde a
perseguição religiosa contra as igrejas tem
crescido. Entregue os nossos irmãos ao Senhor. Que a proteção e graça dele estejam
sobre os irmãos.

11 | TER BUTÃO (30º)
Namgyal* é um budista. Aos poucos, ele está
conhecendo mais sobre Jesus, sua palavra e
quem ele é. O butanês lê a Bíblia todos os dias
e ainda está decidindo se vai se converter. Ore
para que ele tome a decisão certa e todas as
dúvidas sejam respondidas no Senhor.

regiões que receberam tal ajuda. Que a provisão do Senhor continue sobre eles.

19 | QUA TERRITÓRIOS PALESTINOS (23º)
Em Gaza e na Cisjordânia, as oportunidades
de emprego são escassas. Os jovens cristãos
sofrem especialmente com essa falta de perspectiva, o que muitas vezes os motiva a deixar
o país. Isso tem um efeito imediato sobre a já
pequena comunidade cristã. Clame por isso.

20 | QUI MARROCOS
Menino no sul do Vietnã. Muitos cristãos dessa
região recebem apoio

16 | DOM INDONÉSIA (46º)
Mulher trabalha em projeto de subsistência em
Mianmar

13 | QUI LAOS (24º)
No ano passado, o Senhor nos permitiu ministrar a quatro famílias deslocadas e dois pastores feridos que sofreram perseguição. Clame
por eles, que continuem a confiar no Senhor
em meio a circunstâncias tão difíceis.

14 | SEX INTERNACIONAL
Na Paixão de Cristo, relembre o verdadeiro motivo de estarmos ligados aos nossos
irmãos perseguidos. A ressureição de Jesus
nos trouxe vida eterna e focados nisso nós e
nossos irmãos ao redor do mundo seguimos
em frente.

15 | SÁB VIETNÃ (17º)
Em 2016, nossos parceiros da igreja no sul do
país compraram e distribuíram pacotes de arroz de 50kg para 530 famílias. Clame pelos
cristãos étnicos tanto dessa quanto de outras

O ano de 2016 foi desafiador para os cristãos. O governador de Jacarta foi acusado
de blasfemar, igrejas foram bombardeadas e
aconteceram vários protestos contra atividades cristãs. Peça que durante a Páscoa o
sofrimento de Jesus sirva de lembrete para
os cristãos permanecerem fiéis.

17 | SEG MALDIVAS (13º)
Uma pesquisa feita pela Comissão de Direitos Humanos das Maldivas, revelou que
as crianças com idades entre 10 e 11 anos
já estão em relacionamentos e participando de compromissos sexuais. Interceda por
uma intervenção do Senhor em favor delas.

18 | TER BANGLADESH (26º)
Cerca de 44,9% da população são jovens. E
a maioria está mergulhada nas mídias sociais.
Apesar disso, a maioria dos convertidos encontrou Jesus na juventude. Ore por eles a fim
de perceberem que há coisas que só encontramos em um relacionamento com o Senhor.

Ore pelos muçulmanos radicais. De acordo
com um ex-salafista que milagrosamente se
converteu, eles pensam e acreditam que estão servindo a Deus. Na verdade, o procuram
mais do que a maioria das pessoas. Clame
para que encontrem verdadeiramente Jesus.

21 | SEX IRÃ (8º)
Ao mesmo tempo que a igreja cresce, a perseguição também. Igrejas domésticas foram
fechadas e seus membros foram interrogados, assediados e perderam seus empregos
por razões relacionadas à fé. Além disso,
vários edifícios foram destruídos e cristãos
forçados a deixar o país. Interceda pelo Irã.

22 | SÁB BRASIL
No dia do Descobrimento do Brasil, agradeça a Deus pela liberdade religiosa que
temos, podendo cultuar como e onde queremos. Que honrar o nome de Jesus seja
sempre o nosso objetivo e que as pessoas
possam vê-lo em nós.

23 | DOM TUNÍSIA (29º)
Ore por Fethi*, Weam* e outros três amigos que desejam iniciar uma igreja doméstica na cidade deles. Peça ao Espírito Santo

