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24 | QUI • ETIÓPIA (29°)

Quando se tornou cristão, Dinsafa perdeu sua propriedade e foi forçado a se
casar. Interceda por provisão para suas
necessidades e sabedoria no casamento. Clame pela salvação de sua esposa.

25 | SEX • COSTA DO MARFIM

Maniga Samuel, 24, foi expulso pela
família ao abandonar a religião tradicional e se tornar cristão. Ele precisa de
um terreno para cultivar, e assim, suprir
suas necessidades. Ore por provisão.

26 | SÁB • NÍGER

A jovem Keisha foi drogada, abusada e
engravidou. A família do agressor quer
que ela se case com ele. Acredita-se que
essa seja uma tática para converter meninas ao islã. Ore por direção de Deus.

27 | DOM • CHINA (43°)

Centenas de milhares de uigures, etnia
de maioria muçulmana, são mantidos
em campos de reeducação. Entre eles
há cristãos ex-muçulmanos que precisam de nossas orações por resiliência.

Interceda para que sejam uma bênção
para os cristãos locais e ore para que
todos viajem em segurança.

29 | TER • MALÁSIA (23°)

Este mês a Portas Abertas está organizando três treinamentos no país.

JANEIRO 2019

Parlamentares pediram que o governo
assine a Declaração das Nações Unidas
para Eliminação de Todas as Formas de
Intolerância e Discriminação baseadas
em Religião ou Crença. Ore por isso.

“Por isso não tema, pois estou
com você; não tenha medo,
pois sou o seu Deus.”
Isaías 41.10a

30 | QUA • NÍGER

No Dia Mundial da Paz, ore para que o
príncipe da paz seja presente em cada
família, cidade, estado e nação. Sabemos
que só ele pode trazer a verdadeira paz,
inclinando corações à sua vontade.

Pastor Ousmane está desempregado.
A família de sua esposa prometeu lhe
dar sua herança se ela o deixasse e
voltasse ao islã. Ela cedeu à pressão e
Ousmane ficou com os dois filhos. Peça
sabedoria e direção de Deus para ele.

31 | QUI • BRASIL

Ore pela vida financeira, emocional e
relacionamento com a família do parceiro Maciel. Ele tem uma dívida grande e
tem enfrentado depressão, problemas no
casamento e com os filhos.

*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.

28 | SEG • BANGLADESH (41°)

ORAR

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2018.

01 | TER • INTERNACIONAL

02 | QUA • INTERNACIONAL

Em muitos países da Ásia Central,
severas restrições são impostas a
atividades cristãs

04 | SEX • CAZAQUISTÃO (28°)

Uma revisão da lei de religião aprovada em setembro prevê restrições
para participar de cultos. Há punições
para ensino religioso sem permissão
e confisco de literatura religiosa não
aprovada, ambos pelo estado.

A primeira semana de janeiro é a
Semana Universal de Oração. Que
muitos indivíduos, famílias, grupos e
igrejas se prostrem diante do Senhor
buscando que seu reino venha e sua
vontade seja feita.

05 | SÁB • CHINA (43°)

03 | QUI • QUIRGUISTÃO

06 | DOM • INDONÉSIA (38°)

Ore pelo jovem cristão Emmin*, 19, que
foi agredido por radicais islâmicos. Ele
teve sérios ferimentos, fraturas e passou por várias cirurgias. Extremistas
ainda ameaçam a ele e sua família.

O processo de “sinicização da religião” é
o alinhamento de todas as religiões com
o socialismo ateísta chinês. Ore para que
em meio a tanta pressão, os cristãos tenham vidas cheias do fruto do Espírito.

Ore por um maior impacto na vida dos
beneficiários dos projetos. Peça para
que mais igrejas locais estejam dispostas a se envolver através de oração,
doações e outras formas de apoio.

07 | SEG • BRUNEI (26°)

bateram nele e o envenenaram. Hoje
mora com um pastor, mas precisa de
meios para se manter. Ore por ele.

Neste Dia da Liberdade de Culto, ore
para que os jovens cristãos de Brunei
sejam ousados para expressar sua fé.
Que eles resistam à pressão de voltar
ao islã e sejam cheios do Espírito Santo.

08 | TER • MALÁSIA (23°)

Continue pedindo para que o Senhor
fortaleça a família do pastor desaparecido, Raymond Koh, com sua paz e
presença. Peça sabedoria para o grupo
que está trabalhando para que o caso
seja esclarecido.

09 | QUA • MALDIVAS (13°)

Agradeça a Deus pelas eleições
pacíficas. Ore pelo novo presidente,
Ibrahim Mohamed Solih, e seu gabinete, para que tragam mudanças positivas ao país, sobretudo em termos de
liberdade religiosa.

10 | QUI • CAMARÕES

Amos e Esther são um casal de idosos
que sobreviveu a um ataque do Boko Haram no norte de Camarões, em que toda
sua aldeia foi destruída. Interceda por
eles e pelos sobreviventes de ataques.

11 | SEX • REPÚBLICA
CENTRO-AFRICANA (35°)

Ore pelos cristãos de Ndele, que vivem sob completa opressão islâmica.
Eles não têm direito de ir ao hospital
nem de carregar Bíblias. As atividades
da igreja são monitoradas por autoridades muçulmanas.

16 | QUA • NÍGER

Menos de 1% da população de
Bangladesh é cristã e 70% das
pessoas são analfabetas

12 | SÁB • BANGLADESH (41°)

Ao saber de sua conversão, a família de
Isaiah Hachimou o ameaçou, caso não
voltasse ao islã. Ele foi expulso da família e comunidade e um de seus irmãos
anda com uma faca para matá-lo.

17 | QUI • TANZÂNIA

Desde 1946, o Biswa Ijtema, a maior
reunião de muçulmanos depois da peregrinação a Meca, é realizado em janeiro
nos arredores de Daca. Ore para que não
haja incidentes violentos contra cristãos.

Interceda pelo ministério do pastor
A, cuja filha de 4 anos foi abusada e o
agressor está livre. Sua igreja-cabana
já foi destruída cinco vezes, forçando-o
a se mudar. Os membros da igreja
estão temerosos.

13 | DOM • ETIÓPIA (29°)

18 | SEX • CHINA (43°)

Ore por Fatuma, esposa de um evangelista em Oromia. Ela estava grávida quando
foi agredida durante conflitos étnicos em
junho e acabou perdendo o bebê. Peça o
conforto do Senhor para essa irmã.

Clame para que mesmo em meio ao cerco do governo, a igreja chinesa cresça
ainda mais em 2019, tanto em número
quanto em espiritualidade. Peça por
sabedoria para enfrentar a perseguição.

14 | SEG • GUINÉ

Desde que se converteu a Jesus, Anne
Marie, 23, é odiada pela família e pela
comunidade. Eles a culpam pela doença do pai e se recusam a suprir suas
necessidades básicas, como comida e
abrigo. Ore por ela.

Ore por mais parcerias com igrejas
locais para desenvolvermos nosso
trabalho. O objetivo é alcançar cristãos de diferentes etnias e contextos
culturais. Que as parcerias já existentes sejam fortalecidas.

20 | DOM • INDONÉSIA (38°)

Interceda por nossa equipe no país,
para que seja eficaz em servir à Igreja
Perseguida. Peça saúde, sabedoria para
eles e conforto para os familiares que
ficam em casa quando têm que viajar.

21 | SEG • SUDÃO (4°)

No Dia Mundial da Religião, ore pela
liberdade de culto no Sudão, onde cristãos ex-muçulmanos têm que cultuar
a Deus em segredo. Se descobertos,
podem ser presos, torturados e condenados por apostasia.

22 | TER • MALÁSIA (23°)

Ore pelo pastor Joshua Hilmy e sua
esposa, Ruth Sitepu, desaparecidos
desde 30 de novembro de 2016, e pelo
ativista Amri Che Mat. Clame por um
retorno seguro e para que sejam reunidos à família.

23 | QUA • MALDIVAS (13°)

15 | TER • COSTA DO MARFIM

Quando Paul-Moise contou da sua
conversão para a família, foi enviado a
um hospital psiquiátrico. Eles também

19 | SÁB • BANGLADESH (41°)

Um dos meios de edificar a igreja
chinesa é investir nas novas
gerações. Ore por elas

Interceda por várias questões sociais,
como aumento da criminalidade e
atividades de gangues. Ore por proteção para os cristãos e para que sejam
testemunhas de um viver exemplar
na sociedade.

