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24 | TER • MAURITÂNIA (25º)

A pressão de membros das próprias
famílias e da sociedade é alta em cristãos e na igreja. Por favor, peça pela
segurança dos cristãos e seus líderes
e para que permaneçam firmes na fé
em Jesus.

25 | QUA • LÍBIA (4º)

Mantenha os poucos cristãos indígenas da Líbia em suas orações. Por
causa de seu pequeno número, a
comunhão é um desafio. Também é
difícil desenvolver confiança mútua e
compartilhar o evangelho.

26 | QUI • MARROCOS (35º)

Louve ao Senhor pelos marroquinos
que aceitaram a Jesus como Salvador
e Senhor em suas vidas. É uma benção
ver como o Reino de Deus está se expandindo. Ore também pela liderança
das igrejas.

28 | SÁB • SÍRIA (11º)

Agradeça a Deus pelos diversos
treinamentos pós-trauma que foram
realizados nos últimos meses na Síria.
Ore para que isso seja uma gota de
óleo que acalma a dor e instrumento
de restauração.

29 | DOM • TERRITÓRIOS
PALESTINOS (49º)

Ore pelos líderes das igrejas locais,
para que desfrutem algum tempo de
descanso e relaxamento. Interceda
para que eles tenham novas energias
e coragem para continuar fazendo o
bom trabalho de Cristo.

30 | SEG • BRASIL

O irmão José pede oração pois está com
câncer. Além disso, ele também passará
por uma cirurgia de catarata. Peça a
Deus que use a vida dos médicos.

27 | SEX • TUNÍSIA (37º)

Interceda por um irmão da Tunísia
que foi agredido e maltratado, em
outro país do Norte da África, por
ter material cristão em sua bagagem.
Peça ao pai celestial para confortá-lo
e ajudá-lo.

*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.
OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2019.
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“Ninguém o despreze pelo fato
de você ser jovem, mas seja um
exemplo para os fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e
na pureza.” 1 Timóteo 4.12

Interceda por todos os cristãos que
são expulsos de casa por familiares
por conta da fé em Cristo

1 | DOM • UZBEQUISTÃO (17º)

4 | QUA • NEPAL (32º)

2 | SEG • VIETNÃ (20º)

5 | QUI • LAOS (19º)

3 | TER • CATAR (38º)

6 | SEX • SRI LANKA (46º)

Hoje é a Independência do Uzbequistão, interceda por cristãos ex-muçulmanos que geralmente ficam isolados
por causa da nova fé. Que eles possam
ter independência para escolher no
que acreditam.

No dia da Independência do Vietnã,
ore para que o Senhor providencie
maneiras para que os cristãos locais se
reúnam e aprendam sua palavra. Isso,
juntos em lugar seguro para participantes e treinadores.

Hoje é celebrada a Independência do
Catar. No país tem aumentado o número de pessoas dispostas a ouvir sobre
Jesus. Peça a Deus que os cristãos tenham oportunidades de compartilhar
o evangelho.

Tani* foi perseguida por seu marido.
Ore por provisão financeira, agora que
ela voltou para a casa de seu pai. Que
Deus traga outros cristãos, com quem
possa contar, para a ajudarem mental,
emocional e espiritualmente.

Louve ao Senhor pelo Seminário de
Casais conduzido pela Portas Abertas
para cristãos do povo hmong, no Laos.
Peça para que o que eles aprenderam
no seminário tenha um impacto real
em suas vidas.

Interceda pelos cristãos que participaram dos treinamentos de preparação
para a perseguição. Ore para que as
lições aprendidas sejam benéficas
para eles e que estejam enraizadas
em seus corações.

7 | SÁB • BRASIL

Hoje é comemorado o dia da Independência do Brasil. Aproveite e interceda
por cristãos de nações que não possuem
a mesma liberdade que nós para orar,
cultuar e compartilhar da fé em Jesus.

8 | DOM • FILIPINAS

A Portas Abertas oferece aulas de alfabetização para diversas tribos muçulmanas. No Dia Mundial da Alfabetização,
ore para que haja professores e facilitadores, já que são poucos e desencorajados.

9 | SEG • COREIA DO NORTE (1º)

No dia da Fundação da Coreia do
Norte, interceda por cristãos que
permanecem no país. Ore também por
aqueles que fazem trabalho missionário e os ajudam em um país sem
direitos humanos.

10 | TER • BUTÃO (33º)

Ser o único cristão em uma família budista é difícil. É ainda mais desafiador
quando você é mãe e precisa esconder
a fé dos filhos e marido. Ore pelas
mães que enfrentam essa situação.

Apresente os cristãos que são os únicos
convertidos em famílias budistas, para
que o Senhor os sustente

11 | QUA • BANGLADESH (48º)

16 | SEG • MÉXICO (39º)

A Portas Abertas realizou um treinamento de criação de caprinos para 42
cristãos pobres no país. Ore por aqueles que participaram do treinamento,
que possam aplicar o que aprenderam.

No dia em que é comemorada a
Independência do México, interceda
pelos cristãos perseguidos, que estão
tão próximos de nós, mas não podem
experimentar da mesma liberdade.

12 | QUI • BRUNEI (36º)

17 | TER • INDONÉSIA (30º)

Um pastor jovem nos pediu para orarmos por discipulado e orientação de
jovens em Brunei. Apresente também
os cristãos mais velhos e maduros
para que possam ajudar os mais novos na fé.

Ore por 30 famílias que procuram pela
verdade fora do islamismo. Peça a
Deus para guiar nossos parceiros com
sabedoria para que compartilhem o
evangelho. Peça para que encontrem
salvação em Cristo.

13 | SEX • MALÁSIA (42º)

18 | QUA • GOLFO

Interceda por mais comprometimento
e bons professores cristãos que ajudem e guiem os mais jovens a aprofundar o conhecimento sobre Deus. A
maioria dos jovens não sabe o que é
uma vida cristã.

Louve a Deus pelo trabalho da ALIVE,
parceira da Portas Abertas no Golfo.
Uma equipe recentemente viajou para
uma área remota do mundo muçulmano. Ore pela segurança de cada
membro da equipe.

14 | SÁB • MALDIVAS (14º)

19 | QUI • AZERBAIJÃO (50º)

O povo das Maldivas é atormentado
por muitos problemas sociais, como
vício de drogas, cultura de gangues e
violência sexual. Ore para que Deus
intervenha e se revele por meio de
sonhos e visões.

Por favor, ore pelos cristãos do Azerbaijão. Peça pela igreja de Aliabad
e pelos pastores Hamid Shabanov e
Mehman Agamammadov. Clame pela
proteção e provisão de Deus e também
pelas autoridades.

15 | DOM • MIANMAR (18º)

20 | SEX • ARGÉLIA (22º)

No Dia Nacional da Escola Dominical,
louve ao Senhor pelo treinamento
de professores que os prepara para
serem criativos ao ensinar crianças
cristãs. Peça também pelo fortalecimento deles.

A agitação política no país continua.
Interceda por estabilidade e liberdade para os cidadãos e a igreja.
Ore pelos cristãos, para que tenham
sabedoria sobre a melhor forma de
responder à situação.

21 | SÁB • ÍNDIA (10º)

Mais um pastor do norte do país foi
morto e ainda não se sabe quem foram
os responsáveis. No Dia Internacional da Paz, ore por paz, conforto e
provisão de Deus para a família do
pastor.

22 | DOM • MALI (24º)

Hoje é comemorada a Independência
de Mali. Interceda pelas autoridades
do país, para que haja mais liberdade para os cristãos falarem abertamente da fé. Peça também que eles
sejam fortalecidos.

Interceda pelas crianças malianas,
que elas sejam alcançadas pelo
amor de Deus e possam crer em um
futuro melhor

23 | SEG • ARÁBIA SAUDITA (15º)

No dia em que é celebrada a Unificação
da Arábia Saudita, peça a Deus para que
grupos de cristãos locais se unam para
encorajar uns aos outros e permaneçam juntos em tempos de perseguição.

