


    [ 29 ] mundo 

A África do Sul é um país ainda assola-
do pelas divisões raciais, com bairros 
só de brancos, negros e coloridos. Há 
um grande problema com Alcoolismo 
em algumas regiões, inclusive entre 
as mulheres, causando assim vários 
problemas sociais, entre eles, a sín-
drome alcoólica nas crianças, gerando 
deformação no cérebro delas. 
Ore por essas crianças e suas mães, 
por libertação de vícios.  Ore para que 
haja restauração dentro da nação, 
entre as etnias e que realmente eles 
possam ter um encontro verdadeiro 
com o Senhor Jesus. 

      [ 30 ] rio de janeiro
 

O Rio tem uma grande influência 
artística, nos mais diversos seguimen-
tos e também tem os grandes centros 
de entretenimento televisivo, por isso 
a cultura nacional, em sua maioria, 
é  influenciada pelas características 
cariocas.  
Ore para que possamos redimir a 
nossa cultura ( dança, teatro, música, 
pintura, entre outros), tirando a sen-
sualidade e o que não agrada a Deus, 
para usa-la para glorificá-Lo. Ore pelos 
artistas, por oportunidade de experi-
mentar um relacionamento pessoal 
com Deus. Ore pelos artistas cristãos, 
que se mantenham firmes e  seu tes-
temunho possa levar outros a Cristo.

    [ 31 ] brasil e as famílias
 

A família é o alicerce, não só para uma 
criação saudável como também para a 
revelação de quem Deus é, Seu caráter e 
Seu amor, através dos papéis familiares 
somos introduzidos aquilo que Deus 
deseja para nossa vida como individuos 
e como sociedade.  
Ore para que os pais sejam presentes 
no relacionamento com seus filhos, que 
haja uma troca de informações, tempo 
juntos de brincar, de conversar, de ser 
família. 
Ore pelos casamentos para que haja 
mais amor, fidelidade, respeito, cumpli-
cidade.
Ore contra liberação de leis como 
aborto, liberdade do uso e venda de 
drogas, etc.
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      [ 32 ] mundo
 

Cuba é um país comunista que diz ter 
liberdade religiosa. As pessoas podem 
ir à igreja, mas nenhuma igreja foi 
registrada desde a Revolução. As novas 
igrejas são clandestinas e há perse-
guição, apesar de não estar na lista de 
países em perseguição ao Evangelho, o 
cerceamento e a proibição de pregar o 
Evangelho livremente são algumas das 
evidências disso. 
Ore pela igreja estabelecida, por cres-
cimento, apesar das restrições, que 
sejam unidos, ousados na pregação do 
Evangelho, que haja liberdade espiritual, 
física e sejam quebradas toda apatia e 
conformismo sobre a nação. 
Ore pelos atletas cubanos que estarão 
nas Olimpíadas para que tenham um 
encontro com Jesus.

    [ 33 ] povos não
             alcançados
 
[ LOHANA DA ÍNDIA ]
Uma das comunidades dominante de 
Gujarat, o Lohana migraram de Lohar-
gaadh (agora no Paquistão), alguns 
séculos atrás. Eles são hindus e adoram 
deuses como Shankar e Srinath, além 
das suas crenças familiares e divin-
dades do clã. A comunidade Lohana 
não teve quase nenhuma oportuni-
dade de ouvir de Jesus. Existe muita 
coisa que deve ser comunicada a eles.
Ore por aqueles que em breve virão a 
seguir a Jesus, mesmo que hoje não 
haja ninguém. Ore para que mestres 
sejam enviados a eles para ajudá-los; 
também ore por recursos, como filmes 
do Evangelho e gravações. Ore para que 
sejam zelosos em seguir a Cristo.

     [ 34 ] mundo e o 
             avivamento
 
Avivamento vem da parte de Deus e 
ele produz frutos de arrependimento 
e também manifestação sobrenatural 
de Sua presença, vários avivamentos 
são descritos na história, mas nós 
precisamos experimenta-lo, para então 
entendermos, realmente qual a propor-
ção dele em nossa vida, comunidade, 
cidade, estado e nação.  
Ore para que a igreja possa manifestar 
o Poder de Deus e a real autoridade em 
nome de Jesus. 
Ore por ousadia para a igreja sair, 
pregar o evangelho e testificar.
Ore para que os cristãos possam ser 
ousados, orando por enfermos e vendo 
a cura, assim como Deus disse em sua 
palavra que aconteceria. 

    [ 35 ] mundo e os 
             refugiados

Vemos que há uma crise de imigrantes 
na Europa e como cristãos oramos pelos 
refugiados que sofrem e pelos gover-
nantes que enfrentam um tremendo 
e complicado dilema moral, político e 
humanitário. Oremos pelos países da 
Europa que estão recebendo os refugia-
dos e por entendimento espiritual do 
que está acontecendo no mundo, pois 
países como Arábia Saudita, Kuwait, Qa-
tar, Emirados Árabes Unidos e Bahrain  
que estão no oriente médio não estão 
recebendo nenhum refugiado. Que pos-
samos reconhecer como somos aben-
çoados e estender a bênção ativamente 
para aqueles que mais precisam, ou 
seja, os cristãos perseguidos e refugia-
dos de todos os tipos. 




