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24 | DOM • TERRITÓRIOS
PALESTINOS (49º)

Louve ao Senhor por encontros abençoados com representantes de diferentes denominações. Agradeça a ele
pela comunhão e unidade das pessoas
presentes, e ore para que isso cresça e
alcance outros.

28 | QUI • VIETNÃ (20º)

Agradeça pela provisão de motocicletas
para oito líderes de igrejas e pastores,
que atuam em áreas montanhosas onde
as estradas são ruins, e veículos e transporte público são raramente vistos.

ORAR

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

FEVEREIRO 2019
“Porque vivemos por fé,
e não pelo que vemos.”
2Coríntios 5.7

Cristãos butaneses passaram
três dias reunidos para adoração,
comunhão e louvor

25 | SEG • GUINÉ

1 | SEX • NIGÉRIA (12º)

4 | SEG • BUTÃO (33º)

26 | TER • UZBEQUISTÃO (17º)

2 | SAB • BANGLADESH (48º)

5 | TER • CAMARÕES

3 | DOM • TUNÍSIA (37º)

6 | QUA • LAOS (19º)

Ousmane C é um jovem cristão ex-muçulmano, que enfrenta perseguição
principalmente de sua família. Ore
para que o Senhor fortaleça sua fé e
que a mãe dele seja tocada e entregue a
vida a Jesus.

Ore por um grupo de cristãos secretos, ex-muçulmanos, do Uzbequistão.
Eles foram presos quando se reuniam
para orar e adorar. Apesar de serem
liberados, estão sendo monitorados
pela polícia.

Nosso conteúdo do programa de preparação para perseguição está sendo
transmitido via rádio. Se una a nós em
oração para que esse programa continue fortalecendo almas para a glória
do Senhor.

Oito pastores e líderes de igrejas
vietnamitas receberam motocicletas
para auxiliar em seu ministério

27 | QUA • COSTA DO MARFIM

Wariko, de apenas 12 anos, deixou o animismo para seguir a Cristo. Porém, desde
então ele é perseguido pela família. Ore
pela proteção de Deus sobre Wariko e
que ele continue crescendo em sua fé.

*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.
OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2019.

Ore para que Deus fortaleça nossa
parceria com igrejas e cristãos para
trabalharmos juntos na grande comissão. Peça que ele nos dê sabedoria
na execução dos novos planos neste
começo de ano.

Ore por unidade entre os líderes das
igrejas de todo o país. Por favor, peça
também para que haja paz nas vidas
dos cristãos da Tunísia. Que eles se concentrem em sua identidade em Cristo.

Louve ao Senhor pela unidade e comunhão. Cristãos de diferentes partes
do país se reuniram para três dias de
comunhão, adoração e louvor. A igreja e os irmãos e irmãs estão unidos
em Cristo.

Continue orando por Sadia, uma cristã
que passou por cirurgia para remoção
de um tumor. Ela tem melhorado lentamente. Peça ao Senhor que complete
a boa obra de cura, que já começou na
vida dela.

A igreja local enfrenta dois perigos,
uma liderança fraca e a vulnerabilidade a falsas doutrinas. Peça por sabedoria e para que treinamentos sejam
dados para líderes e pastores.

7 | QUI • MÉXICO (39º)

Hoje é Dia Nacional da Luta dos Povos
Indígenas, apresente os cristãos tribais
do México, que enfrentam grande perseguição por conta da fé em Cristo. Peça
ao Senhor que eles sejam fortalecidos.

8 | SEX • LÍBIA (4º)

Ore por jovens cristãs que são forçadas pelas famílias a se casarem com
muçulmanos. Isso tem gerado um
grande impacto em suas vidas. Ore
para que Deus as ajude a responderem
com sabedoria às ofertas.

12 | TER • FILIPINAS

Continue orando pelos desalojados e
também por aqueles que garantem sua
segurança. A situação ainda é incerta e o
governo não permite que os moradores
retornem devido a impedimentos legais.

13 | QUA • MALÁSIA (42º)

Hoje completam dois anos que o pastor Raymond Koh foi sequestrado na
Malásia. Peça a Deus para que ele seja encontrado. Apresente ainda a sua família,
para que ela seja sempre fortalecida.

9 | SAB • QUIRGUISTÃO

Continue orando por Eldos e sua família.
Ele foi agredido violentamente e sua irmã
perdeu o bebê no sexto mês de gravidez,
por causa do estresse gerado pela situação. Eles continuam sendo ameaçados.

10 | DOM • BRUNEI (36º)

Ore pelos jovens, eles são impedidos de expressar a fé abertamente,
enfrentando constante pressão para se
converterem ao islamismo. Ore para
que o Senhor os fortaleça em sua fé
em Cristo.

11 | SEG • REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO

Mortes pelas Forças Democráticas
Aliadas a militantes islâmicos continuam no país. Isso tem aprisionado
pessoas em ciclos de trauma, perda e
desalojamento. Ore para que o governo proteja elas.

de suas vidas e para que continuem
confiando em Jesus para providenciar
tudo que precisam.

16 | SAB • TURCOMENISTÃO (23º)

Amina* tem sido questionada cruelmente pela polícia por possuir literatura cristã e realizar encontros em sua casa. Ore
por sua segurança, paz em seu coração e
por saúde mediante ao estresse.

17 | DOM • ERITREIA (7º)

Agradeça ao Senhor pelo acordo de
paz entre Eritreia e Etiópia. Peça a
Deus que use a mudança na situação
geopolítica para trazer o tão necessário alívio para os irmãos e irmãs
perseguidos no país.

18 | SEG • MIANMAR (18º)

Há dois anos o pastor Raymond Koh
foi sequestrado na Malásia

Ore pelos acampamentos que foram
preparados para as crianças da igreja
e as crianças budistas da vizinhança
também quiseram participar. Com isso,
centenas ouviram a palavra de Deus.

Ore por Leah Sharibu. Hoje faz um
ano que ela foi sequestrada com outras 110 meninas de um internato em
Dapchi, na Nigéria. Todas as outras foram libertadas um mês depois, menos
Leah, por ser cristã.

20 | QUA • MALÁSIA (42º)

A tensão religiosa entre muçulmanos
e não-muçulmanos tem aumentado
desde a prisão de cristãos por distribuírem Bíblias e literatura cristã em
público recentemente. Por favor, ore
pela situação.

21 | QUI • IRÃ (9º)

Por favor, ore por cristãos iranianos
nas prisões, suas famílias, ou aqueles
que continuam, ansiosamente, esperando o julgamento das acusações
relacionadas a sua fé ou por fazerem
cultos domésticos.

22 | SEX • ETIÓPIA (28º)

Muitos cristãos enfrentam violências
terríveis no país. Ore por sabedoria aos
líderes das igrejas para ajudar aos membros na recuperação emocional dos
eventos. Peça que o Senhor os fortaleça.

14 | QUI • MALDIVAS (14º)

Há um novo governo assumindo as
Maldivas neste ano. Ore para Deus trabalhe nos corações das novas autoridades, que estão tomando posse, para
que permitam uma maior abertura e
liberdade no país.

23 | SAB • SRI LANKA (46º)

15 | SEX • MARROCOS (35º)

Muitos cristãos no Marrocos estão
enfrentando situação de pobreza. Ore
por uma solução para os problemas

19 | TER • NIGÉRIA (12º)

Interceda pelas crianças
budistas, que ouviram sobre
Cristo nos acampamentos

O pastor Arjuna* foi atacado e ameaçado por um grupo em um culto.
Peça ao Senhor pela proteção dele e
da família. Ore para que o Espírito
Santo traga paz e toque os corações
dos vizinhos budistas.

