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24| SEX · MIANMAR (18º)

Clame pela paz em Mianmar, onde há
rebeliões em quase todos os estados,
gerando uma guerra civil. Por isso,
muitos tiveram que deixar suas casas
e ir para outras cidades.

25| SÁB · JORDÂNIA (31º)

Neste Dia da Independência da Jordânia, agradeça pelo papel da igreja no
país. Ore para que Deus levante um
ministério de jovens que alcance as
áreas mais pobres.

26| DOM · BUTÃO (33º)

Interceda pelas oficinas de alfabetização, para que os participantes possam
aprender e reter os ensinamentos.
Ore para que, assim, eles possam ler a
Bíblia e crescer na palavra.

27| SEG · ÍNDIA (10º)

Em um vilarejo da região leste da Índia,
oito famílias cristãs foram agredidas por
causa da fé. Em outro, uma igreja foi
queimada e os membros também foram
violentados. Clame pela segurança deles.

28| TER · NIGÉRIA (12º)

A jovem Leah Sharibu está cativa pelo
Boko Haram há mais de um ano. Cla-

me pela graça de Deus sobre ela, de
forma que ela se lembre de seu amor
e presença. Peça também por conforto para a família.

29| QUA · SUDÃO (6º)

Ore para que este momento de agitação
social no país gere maior liberdade
para a igreja. Clame por sabedoria para
a comunidade internacional, que busca
melhoras nos direitos humanos do país.

30| QUI · ETIÓPIA (28º)

Adane* é um somali que se converteu há
dois anos. Após ser preso por compartilhar a fé, ele perdeu o emprego como
policial. Peça pela provisão de Deus e que
ele fique firme.

31| SEX · BRASIL

Coloque em suas orações o parceiro
Odyr, de Teresópolis/RJ. Ele pede oração
porque sofreu um acidente no qual caiu
e quebrou a vértebra. Peça para que o
Senhor traga cura e recuperação total.

*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.
OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2019.
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“Deus não é injusto; ele não se
esquecerá do trabalho de vocês e do
amor que demonstraram por ele, pois
ajudaram os santos e continuam a
ajudá-los.” Hebreus 6.10

Senhora refugiada em oração, no
Iraque, clama pela misericórdia
daquele que ouve as orações

1| QUA · BRASIL

4| SÁB · IRAQUE (13º)

2 | QUI · BANGLADESH (48º)

5| DOM · INTERNACIONAL

3| SEX · ÍNDIA (10º)

6| SEG · FILIPINAS

Neste Dia do Trabalho, agradeçamos
a Deus pelas habilidades que deu a
cada um, nos capacitando a trabalhar.
Outro motivo de gratidão é o aniversário da Portas Abertas, que faz 41
anos no Brasil.

Neste mês serão realizados vários
treinamentos da Portas Abertas no
país. Interceda por unidade entre os
participantes de diferentes igrejas e
para que coloquem em prática o que
aprenderão.

Um cristão foi falsamente acusado de
ser informante da polícia e por isso
foi morto pelo grupo guerrilheiro
naxalita. Ore pela família dele, por
consolo, provisão, cuidado e direção
do Senhor.

Clame pelo cuidado de Deus sobre os
refugiados no Iraque, que deixaram
tudo rumo a um futuro incerto. Peça
misericórdia e força para aqueles que
ainda vivem em tendas nos campos
de refugiados.

Durante o Ramadã, que começa hoje,
ore para que muitos muçulmanos
tenham um encontro com Jesus. Peça
também pelos cristãos nas regiões de
maioria islâmica, para que mostrem
amor aos vizinhos.

Durante o Ramadã, os muçulmanos
ficam ainda mais religiosos e devotos. Ore pela região sul das Filipinas,
para que o amor de Deus seja visto
na vida dos cristãos, atraindo muçulmanos a Jesus.

7 | TER · MARROCOS (35º)

Ore por Adam*, um jovem cristão que
perdeu tudo ao se converter a Jesus. Ele
está se refazendo aos poucos, mas com
muita dificuldade. Peça a Deus provisão e força para ele perseverar na fé.

8| QUA · TUNÍSIA (37º)

Interceda pela vida de uma jovem senhora que é agredida pelo marido por causa
da nova fé em Cristo. Clame por proteção
e que Deus dê sabedoria e direcione as
pessoas envolvidas para ajudá-la.

9| QUI · LÍBIA (4º)

Ore por uma menina que está muito
assustada pelo fato de seus pais terem
se tornado cristãos, pois vivem em um
país totalmente muçulmano. Clame
pelo conforto e paz do Senhor à ela.

Homens em oração durante reunião de uma igreja doméstica no
Norte da África

10| SEX · SRI LANKA (46º)

A Portas Abertas ajudou alguns cristãos
com projetos de subsistência no país.
Peça sabedoria para os cristãos envolvidos, para que suas famílias e igrejas
sejam abençoadas com esses projetos.

11| SÁB · INTERNACIONAL

No dia em que o Irmão André faz 91
anos, ore em favor da saúde dele,
para que tenha força física e mental.
Ele ficou viúvo há pouco mais de um
ano, então peça que o Senhor continue o confortando.

16| QUI · ÍNDIA (10º)

A irmã Mahi foi ameaçada por moradores do vilarejo quando estava
sozinha em casa. O incidente a deixou
temerosa e abalou muito sua fé. Ore
para que não desanime, mas fique
firme em Jesus.

19| DOM · INDONÉSIA (30º)

Ore pelo retiro de mulheres cristãs
ex-muçulmanas em Nusa Tenggara
Ocidental, uma área de maioria muçulmana. Que seja um tempo de trocar
conhecimento e recursos que fortaleçam
a fé em Cristo.

20| SEG · BRUNEI (36º)

12| DOM · SÍRIA (11º)

Há vários relatos de cristãos que se
convertem ao islã no país, induzidos por
ganhos financeiros e promoção na carreira. Clame para que eles não vendam
a fé por um ganho terreno e temporário.

Neste Dia das Mães, agradeça a Deus
pelos programas do ministério de
mulheres na Síria. Ore para que com
esse ministério a igreja seja fortalecida e irradie o amor de Deus através
das mulheres.

21| TER · MALÁSIA (42º)

13| SEG · QUIRGUISTÃO

Muitos cristãos da região leste se
convertem ao islã quando se mudam
para o oeste do país para trabalhar
ou estudar. Ore para que os cursos de
discipulado os ajudem a permanecer
fiéis a Cristo.

Após ser agredido por radicais islâmicos,
Eldos está morando em uma casa segura.
Ore por recuperação física e emocional e
por sabedoria, pois não é seguro que ele
volte a viver em seu vilarejo.

O cristão indiano Tilak foi agredido
até quase morrer por ter levado 30
pessoas a Jesus

14| TER · MARROCOS (35º)

17| SEX · LÍBANO

22| QUA · MALDIVAS (14º)

15| QUA · CHINA (27º)

18| SÁB · NEPAL (32º)

23| QUI · SÍRIA (11º)

Interceda pela irmã Amina*, que foi
abandonada pelo marido quando se
converteu. Peça que Deus abra uma
porta de emprego para ela, para que,
assim, possa suprir as necessidades dos
seus filhos.

A líder cristã ex-muçulmana Joyce
ficou presa por mais de um ano, sem
que ninguém soubesse onde estava.
Neste Dia Internacional da Família,
agradeça a Deus porque ela foi
reunida à sua família.

Interceda para que líderes de diferentes denominações coloquem em
prática uma coexistência fraternal.
Que aprendam a não buscar seus
próprios interesses, mas a pensar nos
direitos dos outros.

Uma organização cristã do Nepal foi
fechada por ser falsamente acusada.
O processo está na justiça, mas os
líderes e colaboradores estão em desespero. Clame pela verdade e justiça
do Senhor.

Ore para que o novo governo amenize a postura religiosa, permitindo que a fé cristã seja expressa e
praticada. Clame para que a fé dos
cristãos seja fortalecida, mesmo sendo mantida em secreto.

Ore por mais líderes para trabalhar
com jovens e crianças. A necessidade
de pessoas comprometidas com esses
ministérios é grande. Para que assim,
a igreja seja firmada na palavra, com
bases sólidas.

