
01 A perseguição aos cristãos consiste em qualquer 
oposição vivenciada como resultado da identificação 
de uma pessoa com Cristo, incluindo palavras e 

atitudes hostis, dirigidas contra elas unicamente por causa de sua 
fé em Jesus. A Perseguição Religiosa mede a liberdade que um 
cristão tem para praticar sua fé em cinco esferas de sua vida: na 
individualidade, na família, na comunidade, na nação e na igreja.
Oremos agradecidos pelo privilegio de pertencer a um país livre. 
Que sejamos sempre engajados em espalhar a causa de quem 
compartilha da nossa fé, mas não da nossa liberdade!

27 Ore pela Índia: os ataques de hindus contra igrejas e 
líderes cristãos aumentaram muito. A população cristã 
sente que existe impunidade contra os crimes

cometidos contra os cristãos e há quem declare que o 
hinduísmo político se instalou no país e a perseguição aos 
cristãos já é institucionalizada. Todas as semanas há três ou 
quatro incidentes de hindus atacando cristãos.   

29 INDONÉSIA - Começará um novo treinamento para 
cristãos que desejam se tornar pastores na Indonésia. 
Ore para que os participantes apliquem os

conhecimentos adquiridos com sabedoria e coragem em suas 
vidas e comunidade. 

31 COREIA DO NORTE - Algumas senhoras 
norte-coreanas foram batizadas recentemente. Elas 
estavam aguardando ansiosamente. Peça por suas vidas, 

que sejam dedicadas a Jesus Cristo em todas as circunstâncias 
para que possam ser sal e luz para suas famílias e vizinhos.
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02 TERRITÓRIOS PALESTINOS - Nos últimos 8 anos, um 
grande número de cristãos deixou a Faixa de Gaza. 
Economia escassa e o aumento da pressão de grupos 

islâmicos radicais são as principais razões pela saída dos cristãos. 
Ore por aqueles que  decidiram ou precisaram ficar.

04 O Bahrein tem o islã como religião oficial. Aos poucos, a 
lei islâmica é introduzida no país e restringe cristãos de 
testemunhar de Jesus livremente. Os cristãos 

representam 10% da população e são proibidos de evangelizar 
muçulmanos. Por sua localização, o país também enfrenta o avanço 
do extremismo islâmico na região. Oremos pela salvação de Bahrein!

26 BRUNEI - Peça pelos cristãos secretos que frequentam 
igrejas subterrâneas. Ore por orientação para que 
encontrem servos fiéis e confiáveis que sejam capazes 

de discipulá-los e de permanecerem com eles durante a 
perseguição.

28 PAQUISTÃO - No Dia Mundial da Alfabetização, 
entregue ao Senhor todos os colaboradores da 
associação ALIVE, que trabalha com evangelização

através da alfabetização no Paquistão. Deus tem feito grandes 
coisas por meio desse trabalho.

30 No Quênia muitos cristãos estão fugindo das áreas 
muçulmanas. Dezenas de milhares de pessoas morrem 
no deserto ou abandonados por traficantes de seres 

humanos, fugindo da Eritreia. Muitos acabam na Europa. 
Estatísticas demonstram que 22% de todos os refugiados que 
chegam à costa italiana são eritreus. Até mesmo cristãos 
paquistaneses estão fugindo para países do sudeste asiático 
pedindo asilo por motivos de perseguição religiosa.  Ore por 
esses cristãos: proteção, consolo, recomeço.

"De fato, todos os que desejarem viver 
piedosamente em Cristo Jesus serão 
perseguidos." 2 Tm 3.12
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03 LÍBANO - Enquanto a Europa fala de uma crise de 
refugiados, mais de um milhão deles ainda está nesse 
pequeno país, e outros chegam todos os dias. Ore por 

aqueles que estão envolvidos no apoio aos refugiados sírios e 
pelas igrejas onde muitos  acham abrigo. 
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05 O Níger é um dos países mais carentes da África, onde 
o extremismo islâmico é a principal fonte de 
perseguição. Próximo à Nigéria, os cristãos enfrentam a 

influência do grupo radical islâmico Boko Haram, assim como de 
grupos ligados à Al-Qaeda nos países vizinhos, Mali e Líbia. 
Igrejas foram atacadas e destruídas e cristãos foram ameaçados 
de sequestro e morte. Interceda pela proteção desses irmãos.

19 MAURITÂNIA - Peça por um espírito humilde e 
simples para os trabalhadores estrangeiros no país. As 
diferenças econômicas e sociais acentuam alguns dos 

problemas relacionados com a má gestão financeira entre os 
habitantes locais. Que haja unidade entre eles.

21 ÁSIA CENTRAL - Crianças cristãs na Ásia Central 
enfrentam dificuldades em estudar. Ore por elas e que 
a escola tenha tolerância. Peça também pelos líderes 

religiosos, para que sejam sábios em como lidar com essas 
dificuldades.

23 Ore em gratidão pela salvação dos muçulmanos!
Muitos muçulmanos estão tendo um encontro real 
com Jesus nos campos de refugiados da Jordânia e do 

Líbano. Estes novos convertidos já estão se comunicando com 
suas comunidades a fim de plantar novas igrejas quando 
regressarem. Na Síria, por exemplo, os campos em que os 
refugiados estão misturados entre cristãos e muçulmanos, a 
ajuda humanitária dada a cristãos é estendida aos muçulmanos, 
que veem nesse exemplo cristão, um ato de bondade e o 
testemunho do Evangelho.

25 BUTÃO - Uma das questões críticas para a igreja local é a 
falta de ensino bíblico e discipulado. O que leva a práticas 
culturais antibíblicas, a vulnerabilidade ao falso ensino e 

ao pobre testemunho para a comunidade. Interceda por isso.

07 ARÁBIA SAUDITA - Grande parte do trabalho é feito 
por imigrantes vindos de outros países da África e Ásia. 
Eles são desprezados por sua nacionalidade e religião 

e têm de trabalhar todos os dias, sujeitos a violência se o 
comportamento não agradar  os patrões. Ore por eles.

09 BUTÃO - Seminários de formação espiritual, 
conferências de liderança, formação de mulheres 
líderes, apoio a escolas bíblicas e retiros para os líderes 

de jovens estão acontecendo no Butão. Ore para que por meio 
desses esforços a igreja local seja mais forte.

11 Ore pela Líbia! É um Estado sem lei, dividido em três 
regiões separadas, com filiais do Estado Islâmico 
ganhando territórios rapidamente. A pequena igreja 

de ex-muçulmanos convertidos ao islamismo sobrevive à duras 
penas. Os imigrantes cristãos também são alvo de perseguição 
constante no país. Dezenas deles foram mortos em cenas de 
decapitação filmadas e distribuídas pela Internet. Ore pela 
sobrevivência dos cristãos locais, cada vez mais dificultada. 

12 BRUNEI - A fé de jovens cristãos é frágil. Eles são 
forçados a estudar o islã na escola. Isso, combinado 
com a falta de recursos de discipulado, resulta em 

conversões ao islã. Ore para que a igreja faça atividades criativas 
que atraiam e retenham esses  jovens.

14 BANGLADESH - Louve ao Senhor porque o programa 
Médicos da Aldeia pode retornar suas atividades após 
um ano de suspensão. Oito novos cristãos foram

inscritos e concluirão o curso neste mês. Interceda para que 
todos possam crescer em  conhecimento técnico e espiritual e 
que sirvam a comunidade com amor.

16 MALÁSIA- Recentemente, um presidente do partido 
político islâmico acusou cristãos de espalharem suas 
crenças às pessoas carentes na África e na Ásia, 

inclusive no leste da Malásia. Ore para que Deus ajude as igrejas 
e cristãos a responderem com sabedoria a essas acusações.

18 FILIPINAS - Ore pelo governo filipino que lida com a 
presença de grupos que se inspiram no Estado 
Islâmico. O governo minimiza a pre-sença deles,

descrevendo-os como “mera gangue criminosa”. Clame para que 
a vida dos cristãos seja protegida. 

20 No Oriente Médio e na África a perseguição religiosa 
chega a ponto de limpeza étnica e genocídio. No 
Quênia, os cristãos foram apontados e mortos

(executados) em diversas ocasiões. No Sudão, os cristãos são 
mortos em tiroteios que surgem de forma indiscriminada. Em 
todos estes países, a perseguição ocorre com a intenção de 
remover e exterminar os cristãos.  Oremos por proteção e 
livramento a esses irmãos!

22 TUNÍSIA - Há uma segunda geração de cristãos 
chegando no país, filhos de pais que vieram à fé em 
Jesus. Ore por proteção em uma sociedade que não é

amigável com eles. Peça ao Senhor para que aprendam a ter uma 
vida cristã e consigam fazer parte da igreja local.

24 LÍBIA - Vários meios de comunicação cristãos da região 
estão à procura de pessoas que se envolvam na 
produção de novos materiais que possam ser usados

em mídias sociais e outros conteúdos on-line. Ore para que as 
pessoas certas sejam encontradas.

13 Cresce número de refugiados cristãos. Sabe-se que o 
Oriente Médio tem um número aproximado de 12,5 
milhões de refugiados. Não há certeza da porcentagem 

de cristãos entre esses que são forçados a abandonar suas casas e 
se refugiar em outras regiões da Síria. Ore pelo acolhimento a 
esses cristãos refugiados! Que possam encontrar motivações e 
forças no Senhor!

15 Na Coreia do Norte ser cristão pode custar a vida. O 
mesmo acontece com o Sudão e Eritreia, onde 
qualquer cristão que se declarar ou que testemunhar 

de Jesus, ou até mesmo protestar contra o tratamento que os 
cristãos recebem, é preso, julgado, torturado e até morto em 
prisões que oferecem condições sub-humanas, presos em 
contêineres ou em prisões subterrâneas.  Ore para que o Senhor 
dirija os passos desses irmãos, protegendo-os e guiando.

17 Existem evidências de que a Arábia Saudita e Catar 
financiam o Estado Islâmico. Este, sequestra cristãos para 
trocá-los por armas ou dinheiro. Atualmente são mais de 

300 cristãos desaparecidos na Síria. Em todo o mundo o cristão 
enfrenta violência e perseguição sempre que os grupos 
extremistas tentam manter seus cofres cheios. Como disse um 
cristão perseguido: "cofres cheios também significam caixões cheios". 
Ore pela mão justa do Senhor sobre as vidas desses irmãos!

06 LAOS - As pessoas que declaram sua fé em Jesus são 
rejeitadas por suas famílias e comunidades. Muitos são 
expulsos de suas casas e vilas porque escolhem Jesus. 

Ore para que eles permaneçam firmes mesmo que a família seja 
contra a sua fé. 

08 A perseguição na África continua crescendo. Dos 50 
países mais perseguidos, 16 são da África. O 
extremismo islâmico no mundo de hoje tem dois 

principais centros: o Oriente Médio e a África Subsaariana. 
Muitas vezes, em termos numéricos, a perseguição aos cristãos 
nesta região supera o que está acontecendo no Oriente Médio. 
Oremos pelo alcance e salvação do povo africano.

10 VIETNÃ - A tradução da Bíblia em seis línguas tribais 
foi adiada por várias razões. Uma delas é a seca. Alguns 
membros da equipe de edição eram agricultores e 

tiveram de atender a suas famílias e plantações. A linguística 
continua a representar desafios para os tradutores e, às vezes, 
eles passam dias procurando a tradução certa para uma palavra. 
Clame por isso.


