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26 | QUI • CAMARÕES

No norte de Camarões, a vida das pessoas é interrompida pela violência do
Boko Haram. Muitas das comunidades
cristãs têm sido alvo. Clame por paz e
esperança em meio à tempestade.

o Natal como oportunidade para compartilhar o evangelho. Mas, às vezes,
com os desafios, se desencorajam ou se
sentem sozinhos.

ORAR

Foto ilustrativa

DESTAQUE ESTE ENCARTE DA REVISTA E DOBRE AO MEIO

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

DEZEMBRO 2019
“Não a nós, Senhor, nenhuma glória
para nós, mas sim ao teu nome,
por teu amor e por tua fidelidade!”
Salmos 115.1

Crianças na Ásia Central recebem
presentes de igrejas locais no Natal

27 | SEX • INDONÉSIA (30º)

Ore por Arif* e esposa, que foram
expulsos de casa quando o cunhado dele,
dono da casa, descobriu sobre a nova fé.
Clame para que a situação os fortaleça
e leve para mais perto de Cristo.

28 | SÁB • TURCOMENISTÃO (23º)

As igrejas no Turcomenistão encontram
dificuldade em se unir e trabalharem
juntas. Interceda para que os líderes
dessas igrejas se unam e que diferentes
grupos aprendam a amar uns aos outros.

29 | DOM • NEPAL (32°)

Ore pelo pastor Kiran*, que tem sido
ameaçado regularmente por extremistas hindus. Ele vive se escondendo por
causa das ameaças e finalmente decidiu
deixar o país. Peça por ele e sua família.

O Natal é um dos feriados mais importante das Filipinas, que apesar de ser
um país de maioria cristã, tem muitos
muçulmanos na região sudeste

31 | TER • BRASIL

Interceda em favor da recuperação da
irmã Irene. Ela está enfrentando problemas de saúde. Peça a Deus pela cura
de sua asma e clame para que o Senhor
cumpra a sua vontade na situação.

*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.

30 | SEG • FILIPINAS

Igrejas e missionários alcançam muçulmanos no sudeste do país usando

OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2019.

1 | DOM • COREIA DO NORTE (1º)

4 | QUA • ÁSIA CENTRAL

2 | SEG • EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS (45º)

5 | QUI • INTERNACIONAL

3 | TER • ÍNDIA (10º)

6 | SEX • VIETNÃ (20º)

Ore pelos cristãos norte-coreanos, já
que o inverno é a época mais difícil para
eles. O período costuma se estender de
setembro a maio e a média de temperatura costuma ser bem abaixo de -10°C.

Hoje, dia em que os Emirados Árabes
Unidos completam 48 anos de independência, ore por sabedoria e tolerância
para os líderes do país, para que permitam que os cidadãos mudem de religião.

Dezembro é a época de celebrar o Natal, mas, cristãos indianos enfrentam
muitos desafios enquanto lidam com
a perseguição crescente. Apresente os
muitos incidentes que ocorrem durante essa época.

A igreja local distribui muitos presentes de Natal, especialmente para
crianças, idosos e pessoas com deficiência. Clame para que isso ajude a
igreja a mostrar o amor de Deus para
essas pessoas.

No Dia Internacional do Voluntário,
apresente a vida de cada um que trabalha em favor da Igreja Perseguida em
todo o mundo. Louve a Deus por essas
vidas e que mais pessoas se disponham.

O Natal é um dos feriados mais conhecidos e celebrados em todo o mundo. O
Vietnã, apesar de ser um país comunista, não é exceção. Ore para que os
cristãos possam compartilhar o amor
de Deus nessa ocasião.

7 | SÁB • BRUNEI (36º)

12 | QUI • QUÊNIA (40º)

Há uma lei contra a celebração do
Natal em locais públicos, mas, cristãos
ainda podem celebrar nas igrejas e
em casa. Interceda para que Deus dê
sabedoria para compartilharem da
mensagem de Cristo.

Hoje, o Quênia completa 56 anos de
independência. Ore pelos que pregam
o evangelho em regiões dominadas
por muçulmanos. Peça a Deus que os
fortaleça e tire o medo para continuarem a missão.

8 | DOM • MALDIVAS (14º)

13 | SEX • CHIFRE DA ÁFRICA

Interceda pelas crianças nas Maldivas,
que são extremamente vulneráveis.
Peça a Deus por proteção para que as
que foram afetadas, seja por negligência ou abuso, possam encontrar
segurança e cura.

Muitos cristãos ex-muçulmanos celebrarão a vinda do Messias em segredo, alguns pela primeira vez. Ore para
que o Senhor renove a fé, aumente
o amor e fortaleça as esperanças de
cada um deles.

9 | SEG • BURKINA FASO

14 | SÁB • SUDÃO (6º)

O ano de 2019 foi terrível para muitos
cristãos no país, já que a militância
islâmica culminou na morte de pelo
menos 28 cristãos até julho. Clame
pelas famílias enlutadas.

10 | TER • MALÁSIA (42º)

Este ano foi tumultuado para o país
com o fim de uma ditadura e a instalação do governo de transição. Peça
para que, em meio a isso, os cristãos
encontrem formas de aumentar a fé
uns dos outros.

No Dia Internacional dos Direitos
Humanos, peça por uma mudança
no sistema legal do país e continue
orando por um retorno seguro para o
pastor Raymond Koh e outros cristãos
desaparecidos.

15 | DOM • PENÍNSULA ARÁBICA

11 | QUA • REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO

16 | SEG • BANGLADESH (48º)

Em 2019, ataques de islâmicos radicais
causaram grande dor para a população do país, incluindo um grande
número de cristãos. Ore pela provisão
do Senhor, novas forças e esperança.

Na região, o medo é uma barreira para
o crescimento da igreja. Como o que
acontecerá ao seguir a Cristo, além do
medo de ser traído por quem se confia.
Clame para que isso seja quebrado.

Hoje é comemorado o Dia da Vitória
de Bangladesh, que marca a independência do país. Interceda por cristãos
locais, principalmente ex-muçulmanos, para que tenham liberdade para
adorar a Deus.

17 | TER • CHINA (27º)

Ore pelo irmão ex-muçulmano Amir*,
que foi solto de campo de reeducação
no oeste da China. Ele suportou meses
de tortura e continua se recuperando do
trauma. Peça para que Deus proteja Amir.

21 | SÁB • TUNÍSIA (37º)

Apresente uma jovem viúva com três
filhos pequenos que possui um importante papel na igreja local. A família
do marido ameaça pegar as crianças.
Interceda por proteção e para que isso
não aconteça.

22 | DOM • NIGÉRIA (12º)

Apesar das consequências que enfrentará caso seja descoberto, o cristão chinês voltou a compartilhar o evangelho

18 | QUA • ÍNDIA (10º)

Apresente a vida de Beena*, suas duas
irmãs e seu irmão. Eles foram agredidos
e expulsos da vila por serem cristãos.
Interceda ao Pai para que eles possam
se reinstalar pacificamente na vila.

19 | QUI • IRÃ (9º)

Apresente as meninas de Chibok,
Leah Sharibu e centenas de outras
mulheres sequestradas pelo Boko
Haram, já que este é mais um Natal
que passarão longe dos amados e em
circunstâncias difíceis.

23 | SEG • ERITREIA (7º)

Neste ano, muitos cristãos foram presos e passarão o Natal assim. Interceda
para que Cristo seja adorado, proclamado e glorificado na vida deles,
mesmo que o governo tente abafar
seus testemunhos.

24 | TER • LÍBIA (4º)

A época do Natal pode ser uma ameaça
aos cristãos iranianos. Peça a Deus pela
proteção de nossos irmãos e irmãs, e que
2019 seja o ano em que isso mude. Que
os cristãos possam se reunir em paz.

No dia em que a Líbia completa 68
anos de independência, ore por cristãos africanos que vivem e trabalham
no país, às vezes, por décadas. Eles estão sob imensa pressão no local. Peça
por proteção.

20 | SEX • LAOS (19º)

25 | QUA • CHINA (27º)

No Dia Internacional da Solidariedade
Humana, agradeça a Deus pelos cristãos
do Laos que, em muitas vilas, são respeitados e vistos pela comunidade como
pessoas dispostas a ajudar os outros.

Neste Natal, interceda em favor dos
cristãos em centenas de milhares de
casas pela China que celebrarão a data
em pequenos grupos domésticos ao
invés de reuniões com muitas pessoas.

