DESTAQUE ESTE ENCARTE DA REVISTA E DOBRE AO MEIO

24 | SEX COMORES (42º)
Nas ilhas dominadas pelo islamismo, onde
o evangelho é ilegal, é raro ouvir sobre Jesus. Mas Tito*, um cristão ex-muçulmano,
conta que a conduta dos amigos cristãos o
ajudou a encontrar o caminho certo. Ore
para que ele permaneça na jornada cristã.

25 | SÁB CAMARÕES
Por meio de parceiros de todo o mundo, a
Portas Abertas dá ajuda emergencial aos mais
de 200 deslocados pelo Boko Haram no extremo norte do país. Agradeça a Deus pela
provisão dele. Clame por paz em Camarões.

26 | DOM TERRITÓRIOS PALESTINOS (23º)
Apresente ao Senhor as iniciativas tomadas
pelos irmãos e irmãs que são fiéis em seus
ministérios voltados às comunidades. Eles enfrentam muitos desafios e, às vezes, decepções.
Clame para que não desistam do chamado.

29 | QUA LÍBIA (11º)
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Interceda por um cristão local que está sob
custódia das autoridades do país. Que a graça de Cristo esteja sobre ele. E que todos
os dias ele possa encontrar em Deus tudo o
que precisa e não se sinta sozinho.

1 | QUA CUBA

5 | DOM INTERNACIONAL

O leste de Cuba continua sofrendo com as
consequências do furacão Matthew. A Portas Abertas tem providenciado ajuda humanitária por meio de parceiros e igrejas locais.
Interceda por esse trabalho.

No Dia Mundial da Oração e da Esposa
do Pastor, agradeça a Deus por cada mulher que assume o ministério do esposo e
enfrenta muitos desafios ao lado dele. Que
elas tenham as forças renovadas em Cristo.

30 | QUI IRÃ (8º)

31 | SEX BUTÃO (30º)
O cristianismo não é reconhecido pelo governo. Por isso, os cristãos não têm os mesmos privilégios de outros cidadãos. Um deles
é espaço para enterro. Ore por isso.
*Nomes alterados por motivos de segurança.

27 | SEG SÍRIA (6º)
Lembre-se de todos os jovens e crianças
sírias que buscam respostas sobre o futuro.
Interceda por cada um e peça que tenham
verdadeiros encontros com Cristo. Que assim eles possam confiar e esperar em Deus.

28 | TER TUNÍSIA (29º)
Agradeça ao Senhor por um jovem tuni-

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS
“Entrega-se com vontade ao seu trabalho;
seus braços são fortes e vigorosos.”
Provérbios 31.17

Clame por proteção divina sobre as igrejas domésticas e seus membros. Há muitos riscos e
perigos que cercam essa atividade. Que nossos
irmãos sejam fortalecidos pelo Espírito para
continuarem se edificando e alcançando vidas.
Cristã deslocada do norte do Camarões sorri
aliviada ao receber alimentos

VAMOS ORAR

siano que batizou três de seus amigos. Que
Deus permita que esses novos irmãos cresçam em graça e em conhecimento. Assim
como o amigo foi exemplo, que eles possam
atrair outras vidas.

2 | QUI MÉXICO (41º)
Existem projetos específicos em diferentes
regiões do país. Ore por sabedoria e estratégia para cada um deles. Algumas áreas do
México precisam muito de ajuda. Clame
para que o Reino do Senhor seja estabelecido nesse lugar.

3 | SEX CHINA (39º)
João* é um missionário que trabalha com
tibetanos. Ele está triste com algumas atitudes do grupo, como adultério, o que não
é considerado errado na cultura local. Peça
que ele não desista e que os novos cristãos
vivam a palavra de Deus.

4 | SÁB ÍNDIA (15º)
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Diferentes estados da Índia terão eleições
neste mês. Interceda para que Deus tome o
controle e o que vier a acontecer conduza à
paz e estabilidade no país.

Pastor Dinesh e Jayanthi, sua esposa. Eles
enfrentam séria perseguição no Sri Lanka

6 | SEG MIANMAR (28º)
Ore pelos participantes do treinamento
destinado a líderes leigos organizado pela
Portas Abertas. Que Deus dê sabedoria para
eles entenderem e a capacidade para implementarem o que têm aprendido em suas
próprias igrejas.

Os números entre parênteses representam a posição do país na Lista Mundial da Perseguição 2017

7 | TER BUTÃO (30º)
Que Deus se revele no país através de curas,
visões e sonhos, como alguns cristãos ex-budistas testificam. Ore para que as mentes
e os corações dos butaneses sejam abertos.
Que eles sejam sensíveis à voz do Senhor.

eu posso ler e escrever. Obrigada, Portas
Abertas, e especialmente a Isa Almasih (Jesus Cristo)”, diz Sara.

16 | QUI TUNÍSIA (29º)

8 | QUA INTERNACIONAL
Neste Dia Internacional da Mulher, faça
uma oração especial pelas mulheres da
Igreja Perseguida, pois elas, além de lutarem
para conseguirem ter respeitados seus direitos humanos básicos, ainda têm de enfrentar
a perseguição religiosa. Ore para que o Senhor dê vida, força e vigor a elas.

9 | QUI IÊMEN (9º)
No Iêmen, 80% dos iemenitas dependem
de ajuda básica. Ela vem normalmente dos
familiares e comunidades tribais. Na maioria das vezes, os cristãos não são atendidos.
Peça para que essa situação mude e que
nossos irmãos sejam amparados.

10 | SEX LÍBANO
Clame pelo governo e políticos libaneses.
O país tem recebido muitos refugiados, mas
isso está levando o Líbano ao extremo em
muitos sentidos. Peça por sabedoria às pessoas que precisam tomar decisões em relação à entrada de novos cidadãos.

11 | SÁB FILIPINAS
No Dia da Educação Cristã, agradeça pelas
aulas de literatura que estão acontecendo
no sul das Filipinas. “Meu pai é zelador e
minha mãe faz serviços domésticos. Hoje,

de destruir as imagens de Buda que existem
em casa. O jovem sabe que Jesus é o único
Deus, mas por medo da perseguição, escolheu esperar o tempo certo. Ore por ele.

Crianças ex-muçulmanas estudam a Bíblia em
uma igreja doméstica nas Filipinas

Existem cristãos locais que oram incessantemente pelo país. Ore por eles, e que esse
ministério não cesse. Ore para que mais
pessoas se juntem ao propósito de entregar
a Tunísia nas mãos de Deus.

12 | DOM CUBA
Apresente os pastores e líderes comprometidos com suas comunidades. Que o Senhor
dê confiança e inteligência para eles continuarem fazendo a obra no país. Muitos precisam ser fortalecidos em Deus e da sua paz.

14 | TER FILIPINAS
Apresente os treinamentos de casais que acontecem no país. Que o amor de Cristo pela
igreja seja exemplo para eles. Helena*, que
participou com o marido, diz: “Eu aprendi a
viver em harmonia. Como casal, nós temos de
amar e entender um ao outro”.

15 | QUA CHINA (39º)
Dukas é um novo cristão que está vivendo
um dilema familiar. Ele não tem coragem

A perseguição aos cristãos cresce no país.
Ore para que os oficiais que cuidam das
prisões conheçam o amor de Deus e sejam constrangidos por ele. E que nossos
irmãos e irmãs presos sejam tratados com
misericórdia.

20 | SEG TERRITÓRIOS PALESTINOS (23º)
Ore por Gaza. Comunidades cristãs enfrentam muitos desafios. Que os líderes tenham
sabedoria e discernimento para lidar com eles.
Apresente também as irmãs que trabalham
com órfãos e ensinam na escola dominical.

21 | TER ARÁBIA SAUDITA (14º)

13 | SEG LÍBIA (11º)
Peça por proteção aos cristãos africanos
subsaarianos que estão atualmente na Líbia.
Eles estão em uma comunidade vulnerável
que enfrenta constantes ameaças de diferentes fontes e formas.

19 | DOM IRÃ (8º)
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Mãe e filha tunisianas. Apesar da perseguição, os
cristãos encontram motivos para sorrir e acreditar

17 | SEX SÍRIA (6º)

A política religiosa do país tem a tarefa de
guiar as pessoas conforme o islamismo pede.
Por isso, os policiais relatam quando acontecem atividades cristãs. Clame para que eles
tenham os olhos abertos para o evangelho.

22 | QUA ÍNDIA (15º)

A guerra síria continua após mais de 5 anos.
Louve ao Senhor pelas pessoas que não desistiram de fazer o bem ao longo de todo
esse tempo. Que cada um deles receba graça,
força, alegria e encorajamento do Senhor.

Ore contra os constantes ataques de militantes comunistas em áreas como Malkangiri, em Odisha. Eles estão tentando tomar
o controle da região e dos moradores pobres. Peça provisão do Senhor aos nossos
irmãos indianos.

18 | SÁB IRAQUE (7º)

23 | QUI PENÍNSULA ARÁBICA

Ore por mais oportunidades para a igreja
e que ela seja instrumento no processo de
cura. Interceda por força para a liderança do
país. Que ela consiga permanecer em um
momento em que as pessoas necessitam de
forte orientação espiritual.

Maria* se tornou cristã e enfrenta constante pressão da família para retornar ao islamismo. A família tentou casá-la com um
muçulmano. Clame ao Senhor por proteção a ela e que seus familiares tenham um
encontro com Deus.

