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Agradecemos ao Senhor cada vida e família que 
temos alcançado na Quixaba. Por todos os que já 
participaram de alguma viagem àquele local e que 
contribuiu para a consolidação deste trabalho.

01

Quixaba - Ore pela família de seu Jaime e Dona 
Edilene, que tem aberto as portas de sua casa 
para estudarmos a Palavra semanalmente. Ore 
por Eliete (filha de seu Jaime), que tem crescido 
no entendimento e  mostrado muito interesse no 
discipulado. Ore por Maciel (seu esposo) e Eduardo 
(filho), que o Senhor amoleça o coração destes 
para que ouçam o Evangelho.

03

Paulo Afonso - Iniciamos ano passado uma 
koinonia na casa do João e Bia. Com a 
chegada de Zambelli e Karen, nosso grupo 
cresceu. Agradecemos a Deus aqueles que 
Ele já trouxe até nós: ore por Dorinha, 
Waleska e Lara; Ezequiel e Micheline; 
Uandson e Daiane; Uesseclei e Rosana.

24

Quixaba - Ore por Estefane e Karine, meninas 
que fazemos discipulado. Que elas continuem 
crescendo na compreensão das Escrituras e 
aplicação em suas vidas.

02

Dentre as casas visitadas semanalmente 
por João e Bia, uma ou outra são 
extremamente simples e pobres. Orem 
para exercermos misericórdia na medida 
certa.

26

Ore para que pessoas enganadas em suas 
tradições sejam despertadas com a 
verdade do Evangelho.29

Ore por sabedoria e estratégias para uma 
evangelização eficiente!27

Orem por oportunidades de proclamação 
do evangelho no Colégio Polivalente em 
Paulo Afonso, onde iniciamos um 
relacionamento através de um treinamento 
dado por um membro da IBCU. Ore ainda 
para que consigamos plantar uma igreja 
bíblica na cidade.

25

Ore para que mais pessoas invistam 
financeiramente em missões.28

Ore pelo Sertão carente de chuva!30

ORE PELO

Minhas Orações
Oremos especialmente esse 
mês, junto com nossos irmãos 
que estão no Sertão, por seus 
pedidos!



Quixaba - Ore por Nael e Val, casal muito 
querido, mas arisco quanto à Palavra. Que o 
Senhor os conduza a Cristo.08

Clame por segurança e proteção aos 
missionários no campo.10

Quixaba - Ore por Cícera, diretora da escola 
local, e pessoa bastante influente. Que o 
Senhor nos dê oportunidade para 
evangeliza-la.

07

Ore pelos líderes governamentais do Sertão. 
Ore pelos indígenas do Sertão. Ore pelos 
quilombolas do Sertão.11

Às quartas-feiras o João dá aulas de 
informática na Escola Dionizio que fica na zona 
rural de Glória. Oremos por ele para que a 
proclamação do evangelho aconteça mesmo 
com as limitações impostas.

18

Às quintas-feiras o João visitas algumas 
casas para estudar atualmente a vida de 
Abraão, algumas das pessoas alcançadas 
ainda tem muitas crendices que afloram 
nestes estudos - orem por sabedoria, para 
que a verdade do evangelho livre essas 
pessoas desse tipo de fé.

15

Cerquinha e Escola Dionísio - Temos várias 
atividades educacionais nestes locais. Ore 
pelos alunos que temos contato semanal, que 
oportunidades possam surgir nas conversas 
informais para testemunharmos da Palavra.  
Ore por Vitor, aluno que tem mais dificuldade 
de aprendizado nas aulas de reforço - que o 
Senhor o ajude e nos auxilie no trabalho com 
as crianças.

14

O álcool é a droga número um no Sertão! Ore 
para que o Evangelho traga uma nova 
perspectiva àqueles que a usam.

22

Quixaba - Ore por Bel e Pedrinho. Ela já está 
sendo discipulada, mas ele ainda não. Que o 
Evangelho também o alcance através de sua 
esposa.

Quixaba- Ore por Jerlanio (Jê), Taciane e 
suas filhas, Cecília e Elis, família muito 
amada que também nos reunimos 
semanalmente para estudar a Palavra. Ore 
pelas irmãs Naide e Neide (mão e tia de 
Taciane) que aos poucos estão se achegando 
para ouvir do Evangelho também.
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05

06
Ore pelo projeto da escola de artes e ofícios que 
planejamos iniciar no povoado da Quixaba. Que o 
Senhor nos dê sabedoria em todo este processo 
e nos dirija os passos para sua concretização 
(se assim for a vontade do Pai)

09
Às terças-feiras o João tem feito estudos 
bíblicos na estação de tratamento de água de 
Quixaba, o alvo principal é o funcionário 
responsável, mas é comum outras pessoas 
estarem por lá. Orem para que a comunicação 
seja clara e todas as oportunidades sejam 
aproveitadas.

16 Ore para que mais pessoas se disponham a 
ir para o Sertão para pregar o Evangelho.

12
Agrovia 3 - Ore por Jairo, que o Senhor o 
conserve como homem temente, que dá bom 
testemunho neste povoado. Ore por Dora, 
que o Espírito Santo convença-a que suas 
crendices  são meras estórias sem valor.

13
Riachão - Ore pelo trabalho que iniciamos ali 
este ano.  Pelas famílias que já temos visitado 
e alguns que já começaram estudos bíblicos 
semanalmente. Ore por Almir (Mica) que está 
tratando de um tumor na face. Viajará este 
mês para Recife iniciar quimioterapia.

17
Glória é uma cidade predominantemente 
católica. Temos testemunhado do Evangelho 
com alguns vizinhos e já iniciamos estudos 
bíblicos aqui em casa (de Reinaldo e Tininha). 
Ore para que o Senhor nos de sabedoria, 
direção e oportunidades de falar de Cristo.

19
Agradeça pela saúde e pelo sustento dado por 
Deus a cada dia para cada missionário e suas 
famílias.

20
Agradeça pelas reuniões em nossa casa 
semanalmente (de João e Bia) - o grupo já 
tem quase 20 pessoas!

23
Temos uma família muito querida na Serrota. 
Apesar de ser muito distante, parte da 
família mora um pouco mais perto, na 
Agrovila5. Pretendemos iniciar um grupo de 
estudo neste local futuramente. Ore por dona 
Julia (matriarca) e toda sua família.

21 Ore para que Deus use Seus filhos para levar 
luz onde as trevas imperam.


