


    [ 71 ] brasil e as pessoas 
    com paralísia cerebral

Existem no brasil mais de 150 mil casos 
de paralisia cerebral todos os anos. 
Segundo os médicos, a doença não tem 
cura e se desenvolve desde a concepção 
até aos 2 anos de idade. Vamos orar 
para que todas as gestantes tenham 
acesso a um pré-natal e a um pós-natal 
de qualidade, e para que Deus, em Seu 
poder soberano, cure crianças diagnosti-
cadas com a paralisia cerebral. Ore para 
que essas elas tenham acesso a espe-
cialistas e tratamento adequado, e para 
que sejam amadas e cuidadas pelos que 
estão ao seu redor. Que mesmo com a 
paralisia, possam conhecer ao Senhor!

      [ 72 ] brasil e as pessoas
              com próteses

Algumas pessoas nascem sem alguns 
de seus membros, outras os perdem em 
acidentes de trânsito, de trabalho, entre 
outros.  Alguns precisam usar próteses 
que “substituam” seus membros, mas 
nem todos conseguem. Ore pela recupe-
ração emocional (confiança, auto aceita-
ção), física e espiritual dessas pessoas. 
Ore também para que tenham acesso ao 
atendimento médico que necessitam, às 
próteses, e que elas não sejam rejeita-
das por seus corpos. Vamos orar para 
que o governo facilite a compra desses 
bens e a acessibilidade dos municípios. 
Que as pessoas não se revoltem contra 
o Senhor, mas vejam Seu amor e graça, 
e sejam salvas.

    [ 73 ] brasil e as pessoas
             com autismo

Segundo a ONU, aproximadamente 70 
milhões de pessoas têm autismo, cerca 
de 1% da população mundial. As causas 
do autismo ainda são desconhecidas e 
a doença pode se desenvolver em dife-
rentes graus. Em muitos países essas 
pessoas não têm acesso aos cuidados 
que necessitam e sofrem com a falta 
de inclusão, educação, emprego e vida 
social. Vamos orar para que essa reali-
dade mude, para que cada autista tenha 
acesso a diagnóstico precoce, tratamen-
tos médicos e convívio social, tendo 
assim um desenvolvimento melhor. Ore 
para que suas famílias sejam amáveis, 
pacientes e dedicadas, e para que pos-
sam conhecer ao Senhor.
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      [ 74 ] brasil as pessoas
      com síndrome de down
 
 
A síndrome de Down é um transtorno 
genético que se dá durante a gestação. 
São diagnosticados mais de 150 mil casos 
por ano no Brasil. A síndrome de down 
pode causar atraso no desenvolvimento, 
dificuldade de aprendizagem, atraso na 
fala, baixa estatura, deficiência intelec-
tual, etc. Mas as pessoas portadoras dessa 
síndrome costumam ser muito amorosas! 
Vamos orar pela salvação dos que portam 
a Síndrome de Down, pelo desenvolvim-
ento e inclusão na sociedade. Para que 
sejam instrumentos de graça na vida dos 
que estão em redor e para que tenham 
seus direitos garantidos. Vamos agradecer 
pela vida dessas pessoas que abençoam 
tantas outras!

    [ 75 ] IRAQUE

No Iraque a perseguição é extrema, 
torturas e mortes de cristãos são 
comuns. O fim do cristianismo é um 
tema muito discutido no país e mais 
de 120 mil cristãos tiveram que sair de 
suas casas para viverem em campos de 
refugiados, muitas dessas casas foram 
queimadas, assim como igrejas. Ore 
pelas pessoas que vivem no norte do 
país e que continuam sob o controle de 
radicais islâmicos, principalmente do 
Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Ore por 
perseverança no coração dos Cristãos 
desse país e para que mesmo em meio 
a perseguição o evangelho seja pregado 
e mais Iraquianos entreguem sua vida 
a Jesus. 

     [ 77 ] infanticídio

A prática de infanticídio entre os indíge-
nas não é considerado crime no Brasil 
e dezenas de crianças são assasina-
das todos os anos por nascerem com 
algum tipo de deficiência ou por serem 
gêmeas. A prática acontece em cerca de 
13 etnias indígenas do Brasil, principal-
mente em tribos isoladas, eles creem 
que isso é um ato de amor e também 
tem o objetivo de expulsar espíritos 
maus da sua comunidade. Ore para que 
a mentalidade desses povos mude e 
que as crianças tenham direito a vida. 
Ore pelos projetos de lei que estão em 
andamento em relação ao infanticídio e 
que as crianças tenham o atendimento 
de saúde necessário.

    [ 76 ] paraguai

Durante a guerra de 1870 foram mortos 
cerca de 90% dos homens com idade 
superior a 20 anos no país, isso causou 
profundos males sociais e econômicos 
dos quais o país não se recuperou total-
mente até hoje. O país tem o menor IDH 
da América do Sul e a taxa de desem-
prego é alta, 11% da população sofre de 
sub nutrição e a taxa de mortalidade 
infantil chega a 31 óbitos a cada mil 
nascimentos. Ore pelo desenvolvimento 
econômico e cultural  do país, contra 
a exploração do povo, ore contra a 
idolatria e que o evangelho e a Igreja do 
Senhor cresça no país.




