


    [ 22 ] povos não
            Alcançados 

[ AIMAQ, HAZARA DO AFEGANISTÃO ]
Os hazaras são um dos semi-nômades 
grupos tribais do Afeganistão. O povo 
aimaq dão às mulheres status elevado, 
o que é muito diferente de outras 
sociedades rurais no Afeganistão. As 
mulheres participam em discussões de 
grupo, mesmo quando estão presentes 
pessoas de fora, e uma menina pode 
rejeitar um pretendente escolhido pelo 
pai. 
Ore para que sejam enviados mestres 
até eles, para ajudá-los a se estabel-
ecerem firmemente na fé. Ore para que 
as tribos Aimaq sejam cada vez mais 
levados a Isa (Jesus) ao estudar o Corão. 
Ore por uma crescente fome da Palavra 
que fala sobre o Filho do Homem

      [ 23 ] mundo e a água
 

A cada 15 segundos alguém morre por 
causa de questões relacionadas a água.
Hoje quase 1 bilhão de pessoas no 
planeta não têm acesso à água potável. 
Isso significa uma em cada oito pes-
soas. Das 42 mil mortes que ocorrem a 
cada semana por água contaminada e 
falta de saneamento básico, 90% são 
crianças menores de 5 anos de idade. 
Ore para que Deus levante mais pessoas 
a fazer algo para levar água limpa a 
lugares onde não há. Ore para que
as organizações que fazem perfuração 
de poços recebam o financiamento ne-
cessário para continuar seu trabalho.

    [ 24 ] mundo e a fome
 

Nos países em desenvolvimento uma 
em cada quatro crianças está abaixo do 
peso. Há de 350 a 400 milhões de crian-
ças famintas no mundo. Uma criança 
morre a cada cinco segundos, de causas 
relacionadas com a fome. 
854 milhões de pessoas no mundo não 
têm comida suficiente para sustentá-
los. Por dia aproximadamente 25.000 
pessoas morrem de fome ou de causas 
relacionadas. Isso significa 9 milhões de 
pessoas por ano.  
Agradeça a Deus pela abundância que 
você recebe. Ore para que a distribuição 
de alimentos seja justa.
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      [ 25 ] mundo e a mulher
 
Dois terços dos cerca de 1 bilhão de 
adultos analfabetos do mundo são 
mulheres. 80% dos refugiados e vítimas 
de tráfico são mulheres. Espera-se que 
100 milhões de meninas entrem em um 
casamento forçado na próxima década. 
70% das pessoas mais pobres do mundo 
são mulheres. A Anistia Internacional 
estima que 135 milhões de mulheres 
e meninas tenham sofrido Mutilação 
Genital. 
Ore para que Deus possa mudar os 
corações dos homens que não veem as 
mulheres como Deus as vê. Ore para 
que mais pessoas possam se sensibili-
zar por esta questão, para que mulheres 
sejam vistas com grande honra e valor 
em todas as nações..

    [ 26 ] rio de janeiro
 
A cidade do Rio de Janeiro por muitos é 
conhecida como a cidade maravilhosa 
e por muitos outros também conhe-
cida como um lugar onde existe muita 
violência, essa disparidade de olhar é 
um reflexo do que a cidade é, a mistura 
de muitas coisas, várias delas boas e 
algumas delas ruins. 
Por isso oremos para que cesse toda a 
violência, prostituição, tráfico, que as 
desigualdades, miséria, desemprego, 
falta de oportunidades diminuam e que 
haja justiça, paz e alegria no Espírito 
Santo. Ore para que o Senhor mostre o 
que Ele vê na cidade, nas pessoas, que 
Ele criou e declare as verdades d’Ele 
sobre o lugar.

     [ 27 ] brasil e a 
              segurança
 
A segurança pública é um dos assuntos 
mais tratados nos dias atuais, ouve-se 
em alguns lugares a falta de descrédito 
naqueles que tem como função e 
chamado cuidar da população garantin-
do-a segurança.
Por isso vamos orar pela Polícia Militar, 
Polícia Civil, pelo Exército e etc. por sua 
proteção e de suas famílias e também 
para que haja livramento a cada dia.
Orar  pela segurança pública do nosso 
país, para que as  pessoas que trabal-
ham nessa área  possam cumprir a sua 
missão, que tenham o temor do Senhor 
e como objetivo proteger a população.
Que haja paz nas cidades, menos violên-
cia, corrupção, desvios, que a justiça do 
Senhor seja estabelecida.

    [ 28 ] rio de janeiro

Há no Rio de Janeiro em torno de mil 
comunidades e nelas existem muitas 
crianças em situação de risco, órfãs e 
em vulnerabilidade social.
Ore pela responsabilidade da igreja 
diante desse desafio. 
Ore por oportunidades, trabalho es-
pecializado e cuidado para com essas 
crianças, trabalho de prevenção para 
que se mantenham longe das drogas, da 
violência, da prostituição, das situações 
de risco. 
Ore por mais oportunidade de estudo, 
de trabalho, de realizar seus sonhos. 




