


    [ 08 ] povos não
             Alcançados
 
[ NAXI DA CHINA ]
Quando a China se tornou uma nação 
comunista, em 1949. Originalmente pas-
tores, eram nômades, viajando através 
da China Central e viviam em tendas 
de feltro. Mais tarde eles foram força-
dos a se mudar mais ao sul, onde eles 
acabaram por se instalar e se tornaram 
agricultores. A maioria Naxi não tem 
qualquer preferência religiosa. É interes-
sante notar, porém, que muitos deles 
creem em um criador, eles simples-
mente não estão certo quem ele é. 
Ore para que os cristãos entre os Naxi 
demonstrem zelo em conhecer e servir 
ao Senhor, e que vivam vidas santas que 
agradem a Ele. 

      [ 09 ] Tráfico humano
 
As vítimas do tráfico humano quando 
são resgatadas, tem como maior neces-
sidade ter um lugar de refúgio onde 
podem ser curadas, podem encontrar 
o amor de seu Pai dos Céus e podem 
começar a sonhar novamente sobre o 
bom futuro e a esperança que Ele tem 
para elas. Um trabalho de restauração 
para essas vítimas é quase sempre 
especializado, caro e prolongado. Há 
uma grande necessidade de se estabel-
ecer Lares Seguros, no Brasil, que sejam 
centrados em Cristo. 
Ore por um rápido estabelecimento de 
Lares Seguros para aqueles que foram 
resgatados do tráfico sexual e prosti-
tuição. Peça para que o Senhor levante 
trabalhadores fiéis, dispostos a conduzi-
las através do processo de cura. 

    [ 10 ] mundo
 

Cerca de 40 milhões de pessoas no 
mundo vivem com HIV/AIDS  neste exato 
momento, sendo que 67% estão na 
África Sub-saariana. Todos os dias, 7 mil 
pessoas são infectadas pelo HIV. HIV/
AIDS mata mais de 3 milhões de pes-
soas a cada ano. Esse dado é maior do 
que o número de habitantes da nossa 
capital federal, Brasília. 
Ore para que Deus continue levantando 
pessoas no campo da medicina que 
possam encontrar uma cura para esta 
doença. Ore por aqueles que vivem com 
a doença e por suas famílias.
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      [ 11 ] igreja perseguida
 
Os cristãos são perseguidos em todo 
o mundo por causa de sua crença em 
Jesus Cristo. O martírio não é um ato 
antigo e esquecido, é uma realidade 
atual. Aproximadamente 100 milhões 
de pessoas em todo o mundo estão so-
frendo por causa da perseguição, como 
resultado de sua fé em Jesus.  A Bíblia 
diz que devemos nos lembrar daqueles 
que estão na prisão e aqueles que estão 
sofrendo. 
Ore por aqueles que estão sendo per-
seguidos por sua fé em Jesus, que a fé 
deles permaneça forte. Ore pelos líderes 
da igreja, em países onde a perseguição 
está acontecendo.

    [ 12 ] brasil e o mundo
 
No mundo uma em cada seis mulheres 
sofreram estupro ou agressão sexual. 
No Brasil o abuso sexual ocupa o se-
gundo lugar entre os tipos de violência 
sofrida pelas crianças de 0 a 14 anos, 
perdendo apenas para a negligência 
e abandono na infância e violência 
física na adolescência. A maioria dos 
abusadores eram pessoas próximas das 
vítimas. Uma mulher é estuprada, em 
média, a cada 17 segundos na África do 
Sul. 
Ore pelas as vítimas de estupro, peça 
que Deus cure sua dor e restaure sua 
auto estima. Ore também pelos abusa-
dores, que sejam descobertos e levados 
à justiça, mas para que haja arrependi-
mento e restauração em suas vidas. 

     [ 13 ] Brasil e a 
               violência
 
Em 2015, uma ONG mexicana fez uma 
lista com as 50 cidades mais violentas 
do mundo. Entre elas, 21 são brasileiras. 
Vamos orar para que a paz reine em 
nossas cidades, para que o ódio que 
gera a violência seja transformado em 
perdão, para que a ganância e a cobiça 
sejam transformadas em contentamen-
to, e necessidades sejam supridas com 
dignidade. 
Oremos para que o amor de Cristo tome 
o lugar de qualquer motivação violenta 
e nossa nação seja conhecida pela paz.

    [ 14 ] brasil e a seca

A seca aflige o sertão nordestino há 
séculos e causa impacto na agricultura, 
nos recursos hídricos e no meio ambi-
ente. Ela também gera fome e causa a 
morte de pessoas e animais. Recente-
mente, outras regiões do país também 
sofreram com a falta de água. Vamos 
orar para que Deus tenha misericórdia 
das regiões nordestinas e as torne 
abundantes em água. 
Ore também para que a população 
brasileira não desperdice e economize 
esse bem tão precioso, para que seja-
mos gratos pela água, e para que os 
governantes pensem em soluções efica-
zes para amenizar e solucionar a seca.




