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ele e sua família são perseguidos e ameaçados. Sua casa foi queimada e ele já está
construindo outra. Ore por eles.

25 | QUA SÍRIA (5º)
Muitas crianças e jovens estão voltando às
escolas, mas os caminhos que eles percorrem ainda são perigosos. Aqueles que estão
em campos cristãos são mais protegidos.
Ore por proteção e que os anjos do Senhor
estejam sempre ao redor deles.

29 | DOM IRAQUE (2º)
Um dia a igreja foi considerada uma “torre
forte” nesse país. Hoje, porém, o cenário é
de luto e destruição. Ore para que o Espírito de Deus capacite os cristãos remanescentes e que tenham força e ousadia para o
tempo de reconstrução.

30 | SEG LÍBANO

Síria tem um longo caminho de reconstrução
pela frente

26 | QUI KUWAIT (41º)
A igreja tem crescido rapidamente no país.
Ore pelos cristãos que estão na frente dos
trabalhos evangelísticos e peça ousadia para
que falem corajosamente. Que o Senhor
continue curando os corações dos muçulmanos e atuando no meio deles.

27 | SEX OMÃ (50º)

A igreja no país tem encarado mais problemas do que soluções. Ore pelos cristãos
que trabalham evangelizando os refugiados
e interceda pelos líderes que batalham para
manter uma igreja perseverante.

31 | TER LÍBIA (10º)
Um cristão líbio está enfrentando sérios problemas de saúde. Ore pela sua total restauração
e pelos médicos que estão cuidando dele, para
que sejam capacitados e guiados por Deus.
*Nomes alterados por motivos de segurança.

Omani* é um novo convertido que está
muito feliz por ter reconhecido Jesus como
seu Salvador. Ore a Deus por ele, para que a
nova vida seja protegida e por aqueles que
vão se responsabilizar pelos estudos bíblicos.

28 | SAB EMIR. ÁRABES UNIDOS (47º)
Ore pelos líderes cristãos para que sejam
sábios e estratégicos nessa região enquanto
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pregam a palavra. O governo tem mantido a
paz e a segurança dos cidadãos e essa é uma
chance que eles têm de falar sobre o amor
de Cristo. Ore por eles.

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS
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1 | DOM INTERNACIONAL
No Dia da Confraternização Universal agradeça a Deus pela paz e liberdade que temos
no Brasil e por podermos nos reunir com os
irmãos na fé. Peça por um ano de crescimento espiritual para a igreja brasileira.

2 | SEG BUTÃO (38º)
Os pastores do Butão estão pagando valores
de aluguel altíssimos e sendo acusados de
usar suas casas como igrejas. Alguns chegam
a pagar o dobro do valor de mercado quando são vistos realizando cultos nos lares. Ore
para que Deus os oriente a lidar com isso.

3 | TER CHINA (33º)
Arthur* ficou cego recentemente e agora
não consegue cuidar de si mesmo. Há 5 anos,
ele foi expulso de casa por ter deixado o islã
para seguir a Jesus. Ele dirige um pequeno
grupo de ex-muçulmanos. Ore para Deus
restaurar sua visão e pelo seu ministério.

4 | QUA COLÔMBIA (46º)
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Julian* é um líder cristão indígena que foi
convidado para um treinamento de direitos
humanos. Ele já está envolvido nesse trabalho e abriu uma Casa de Refugiados para a

“Se vocês permanecerem firmes na minha
palavra, verdadeiramente serão meus
discípulos.”
João 8.31

comunidade cristã indígena de sua região.
Ore pelo seu ministério.

5 | QUI ÍNDIA (17º)
No final do ano passado, cerca de 300
crianças participaram de um seminário sobre a vida missionária e a perseguição aos
cristãos. Ore para que essa semente possa
crescer em seus corações.

Crianças indianas são alfabetizadas e
evangelizadas

6 | SEX EGITO (22º)
As novas leis impedem a construção de igrejas no país. O controle do Estado é cada vez
mais restritivo e violento. Ore pelas igrejas
que nasceram em lares egípcios, que os cristãos continuem pregando o evangelho.

7 | SAB TAJIQUISTÃO (31º)
Sitora* é uma nova convertida que foi agredida por seu irmão muçulmano. Ela declarou
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que quer viver com Cristo e, por isso, o irmão a feriu e ela não consegue mais andar.
Ore por um milagre na vida de Sitora e que
seu irmão se converta.

8 | DOM SRI LANKA
Há vários parceiros da Portas Abertas nesse
país a fim de alcançar os cristãos perseguidos
e ajudá-los. Ore por proteção enquanto eles
viajam e que os projetos que vão implantar
sejam abençoados por Deus.

11 | QUA UZBEQUISTÃO (15º)

16 | SEG MALÁSIA (30º)

21 | SAB REP. CENTRO-AFRICANA (26º)

Gulnor* foi abandonada pelo marido e agora vive com seus filhos e sua mãe na casa de
uma irmã. A casa virou ponto de encontro
entre os cristãos, por isso, eles têm enfrentado
grande perseguição. Ore para que Deus os
proteja e lhes dê sabedoria.

Depois da polêmica ocorrida em 2014 sobre a proibição do uso da palavra “Allah”
pelos cristãos, uma revista, uma igreja e um
cidadão estão enfrentando o tribunal. Ore
pelos advogados envolvidos nesses casos e
que a justiça seja feita.

A crise no país tem deixado os centro-africanos divididos. Mas, em meio às turbulências, pequenos seminários mostram resultados positivos no relacionamento entre
cristãos e muçulmanos. Agradeça a Deus
pois seu imenso amor tem prevalecido.

12 | QUI MIANMAR (23º)

17 | TER BRUNEI (25º)

Louve a Deus pelos treinamentos que estão
sendo realizados pelos professores de escola
dominical no país. Ore para que eles continuem sendo fiéis e servindo ao Senhor e
que Deus se revele às crianças, usando-as
para engrandecer seu nome.

A segunda fase da aplicação da sharia (lei islâmica) está em processo como planejado.
Ore para Deus guiar os líderes de igrejas e os
cristãos, para que eles continuem impactando
suas comunidades com o evangelho de Jesus.

13 | SEX LAOS (29º)

Igreja no Sri Lanka louva a Deus

9 | SEG QUIRGUISTÃO
Ainagul*, de 40 anos, e sua filha Raushana*,
de 14, fizeram de sua própria casa um lugar de distribuição de presentes para crianças
e para pregar o evangelho. Por isso, foram
agredidas e ameaçadas pelos vizinhos e estão
escondidas. Ore por elas.

18 | QUA MALDIVAS (13º)

Espiões do governo estão espalhados por
todas as igrejas. Ore para que o Senhor
proteja os cristãos e lhes dê sabedoria para
continuar pregando o evangelho apesar de
tantas restrições e perseguição.

No ano passado, o governo maldívio assinou uma nova lei de difamação e liberdade
de discurso que pode ser usada para ameaçar os meios de comunicação e grupos da
sociedade civil, inclusive os cristãos. Interceda pela igreja no país.

14 | SAB VIETNÃ (20º)

19 | QUI INDONÉSIA (43º)

Há algumas traduções de Bíblias sendo realizadas para cristãos tribais. Ore para que
o Senhor dê sabedoria e discernimento aos
tradutores e que as autoridades locais não
interrompam suas atividades.

A Portas Abertas na Indonésia completou
20 anos. Ore por esse período de celebrações e conferências. Peça a Deus para continuar abençoando as viagens de campo e
que todos os eventos sejam feitos com a
proteção do Espírito Santo.

10 | TER ERITREIA (3º)

15 | DOM BRASIL

Mariam* viu seu marido ser preso enquanto realizava suas atividades cristãs. Ela estava
grávida e passou por necessidades, mas Deus
agiu mandando a provisão no tempo certo.
Agora seu marido está livre e eles ajudam
outros cristãos. Louve a Deus pela vida deles.

Hoje é aniversário do “Sem Fronteiras”,
ministério de presença da Portas Abertas.
Ore por toda equipe que dedica seu tempo organizando viagens de campo a fim de
ser uma ponte entre a Igreja Perseguida e a
igreja brasileira.

20 | SEX SUDÃO (8º)
Peter Yen* e Michael Yat* são dois pastores
que ficaram conhecidos, no ano passado por
serem presos por seguir a Cristo. Os dois foram libertados e estão de volta às suas famílias. Agradeça a Deus por isso.

Pequenos grupos fortalecem a igreja na
República Centro-Africana

22 | DOM NIGÉRIA (12º)
Yakubu* foi atacado por militantes do Boko
Haram, que invadiram sua casa na tentativa
de decapitá-lo. Milagrosamente ele sobreviveu e foi capaz de perdoar seus agressores e
disse que quer continuar compartilhando a
mensagem de Cristo. Agradeça a Deus pela
vida dele.

23 | SEG FILIPINAS
Louve a Deus pela igreja liderada pelo pastor Joseph*, reformada com a ajuda da Portas Abertas e que voltou a funcionar. Hoje,
há 149 membros e a juventude tem sido
muito ativa. Joseph agradece a todos os que
oram por eles.

24 | TER ETIÓPIA (18º)
Guta* é um fazendeiro de 28 anos que vive
numa região onde a maioria das pessoas seguem religiões tradicionais. Por ser cristão,

