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26 | TER • ÍNDIA (10º)

Ore por uma senhora do oeste da
Índia que foi torturada e expulsa de
casa por seu genro por causa da fé em
Jesus. Peça que o Senhor a fortaleça
e dê sabedoria para saber como agir
nesta situação.

30 | SÁB • BANGLADESH (48º)

No Dia Mundial da Juventude, ore pelos jovens que participam dos seminários de treinamento para discipulado.
Peça ao Senhor que eles possam colocar em prática o que aprenderam em
suas vidas pessoais e com familiares.

27 | QUA • GUINÉ

Após ser curado, Ahmad*, um professor muçulmano, se converteu. Quando
foi descoberto pela comunidade islâmica, fugiu e continua escondido. Peça
que o Senhor guie, proteja e cuide da
vida de Ahmad.

28 | QUI • COSTA DO MARFIM

Jérémie, de 36 anos, se converteu,
mas é de família animista. Ele tem
sido ridicularizado, excluído e atacado fisicamente. Que a graça de Deus o
permita continuar dando claro testemunho de Cristo.

29 | SEX • NÍGER

Por não se converter ao islamismo,
Roger, de 47 anos, teve sua esposa e
filha de 5 anos levadas pela família
dela. Isso causou nele um grande
estresse. Ore para que permaneça
firmado em Cristo.

Interceda pelos jovens de Bangladesh,
para que a palavra ensinada esteja
guardada em seus corações

31 | DOM • BRASIL

O irmão Samuel, do Rio de Janeiro,
pede oração pela saúde dele. Interceda por ele, para que o Senhor possa
cumprir a sua vontade e seu nome seja
glorificado por meio dessa cura.
*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.
OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2019.

ORAR

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

MARÇO 2019
“Nossa esperança está no Senhor; ele
é o nosso auxílio e a nossa proteção.”
Salmos 33.20

Peça a Deus sabedoria aos líderes
etíopes para que haja estabilidade

1 | SEX • CHINA (27º)

4 | SEG • ETIÓPIA (28º)

2 | SÁB • ÍNDIA (10º)

5 | TER • BRUNEI (36º)

3 | DOM • BANGLADESH (48º)

6 | QUA • SUDÃO (6º)

Neste Dia Mundial da Oração, apresente cristãos chineses de igrejas domésticas que enfrentam aumento nas
restrições e são presos por autoridades locais. Ore também pela liderança
das igrejas.

Ore por pastores e missionários que
ministram em vários estados da Índia
e que sempre são alvo fácil. Muitos
têm sido atacados por extremistas
hindus. Peça a Deus por proteção
e fortalecimento.

Neste Dia da Esposa do Pastor, ore por
mulheres da Índia, cujas vidas são ameaçadas via telefone por pessoas desconhecidas por causa da sua fé. Peça pela
proteção de Deus para suas famílias.

Ore por paz e estabilidade na Etiópia.
Confrontos tribais continuam em certas áreas e com frequência se tornam
um meio de punir cristãos. Ore para
que a proteção do Senhor continue
sobre a igreja.

Ore por liberdade religiosa.
Convertidos para o islamismo recebem
apoio financeiro, mas atividades
cristãs são controladas e monitoradas.
Ore para que a igreja seja frutífera
nesta situação.

A igreja no Sudão permanece sob grande pressão do governo islâmico e da sociedade. Ore para que seja encorajada e
fortalecida pela graça de Deus e que ele
intervenha em favor de nossos irmãos.

7 | QUI • INDONÉSIA (30º)

As eleições presidenciais e legislativas serão em 17 de abril de 2019.
Ore por candidatos justos e decentes
e por um processo sem perseguição
por motivos religiosos, como aconteceu com Ahok.

8 | SEX • NIGÉRIA (12º)

No Dia Internacional da Mulher, ore por
mulheres da Nigéria que precisam de
cura após serem violentadas sexualmente. Peça que o Senhor fortaleça sua fé
e que o ciclo da violência seja encerrado.

12 | TER • BANGLADESH (48º)

Ore pelos participantes dos seminários de discipulado, preparação para
perseguição e liderança, que ocorrerão
este mês. Ore para que apliquem o que
foi aprendido em suas vidas, comunidades e igrejas.

13 | QUA • MALÁSIA (42º)

Ore pelos treinamentos que ocorrerão
este mês, especialmente entre cristãos
tribais. Estamos felizes em ver mais mulheres participando do treinamento. Ore
por um engajamento efetivo e frutífero.

9 | SÁB • CHINA (27º)

Agradeça pelos tradutores que conseguiram começar a gravar o Novo
Testamento na língua de uma minoria budista. Ore por eles enquanto
trabalham e por um material preciso e
inspirado por Deus.

10 | DOM • BRASIL

No Dia do Primeiro Culto Protestante
no Brasil, agradeça pela liberdade
religiosa que temos em nosso país.
Louve ao Senhor pelo privilégio de
podermos nos reunir para adorar a
Deus sem restrição.

11 | SEG • GÂMBIA

No Dia da Educação Cristã, apresente
o pastor Christopher, que teve problemas por conduzir estudos bíblicos
na casa alugada de muçulmanos. Ore
para que Deus providencie outro lugar
para os estudos.

Cristãos de vilarejo da Malásia
participam de treinamentos da
Portas Abertas

14 | QUI • MALDIVAS (14º)

Ore por cristãos secretos que precisam
esconder sua fé. Ore para que Deus os
conforte e ajude a colocar sua esperança
nele e não no homem. Ore por uma caminhada com Jesus em qualquer situação.

15 | SEX • SÍRIA (11º)

Hoje a guerra na Síria completa 8 anos.
Interceda pelo país, para que o conflito
chegue ao fim. Apresente também a igreja
local, para que ela esteja fortalecida
em Cristo em todos os momentos.

16 | SÁB • REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO

Ore pela provisão e proteção do Senhor para Dada*, um cristão ex-muçulmano que foi rejeitado em sua
casa e enfrenta violentos retrocessos.
Interceda por seu crescimento espiritual e discipulado.

17 | DOM • ÍNDIA (10º)

21 | QUI • INDONÉSIA (30º)

Ore pela Conferência de Mulheres
sobre empreendedorismo. Peça por
conversas frutíferas. Nosso desejo é
aumentar o entendimento do tema e
sobre ser testemunha de Cristo, sendo
sal e luz na comunidade.

22 | SEX • MALÁSIA (42º)

Ore pela agenda de visita de campo a
igrejas parceiras no mês de março. Ore
pela proteção de Deus e por um tempo
frutífero com a comunidade. Peça a
Deus pela segurança de toda a equipe.

Continue orando pela segurança e
bem-estar dos cristãos secretos. Alguns
enfrentam grande opressão das famílias para desistir da fé em Cristo. Peça
que Deus os fortaleça para permanecerem fiéis.

18 | SEG • BANGLADESH (48º)

23 | SÁB • MALDIVAS (14º)

19 | TER • BRUNEI (36º)

24 | DOM • INTERNACIONAL

Ore pelos cristãos perseguidos das
Colinas de Chittagong, que enfrentam
uma opressão crescente. Foi dito a
eles que “se não voltarem ao budismo, não poderão trabalhar, falar ou
viver com pessoas budistas”.

Ore para que Deus encha os cristãos de
Brunei com ousadia e maturidade. Ore
também para que os cristãos mais jovens
deem um passo à frente na fé e sejam a
luz e o sal de Cristo em sua nação.

20 | QUA • TUNÍSIA (37º)

Hoje a Tunísia completa 63 anos de
independência. Peça a Deus para
que os cristãos locais possam ser
independentes para escolher qual fé
desejam seguir e frequentar a igreja
com liberdade.

Ore pelo novo presidente. Ele chamou
todos os estudiosos islâmicos, professores e institutos educacionais para
transmitir conhecimento islâmico às
crianças. Peça a Deus que guarde a fé
das crianças cristãs.

No Dia Internacional para o Direito
à Verdade para as Vítimas de Graves
Violações dos Direitos Humanos,
apresente os cristãos que enfrentam
restrições na área dos direitos humanos em seus países.

25 | SEG • CHINA (27º)

Ore pelos cristãos de famílias budistas
que voltaram dos feriados do Ano Novo
chinês. Cristãos ex-budistas sempre são
pressionados pelos mais velhos da família a participar da adoração a ídolos.

