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Oração, Jejum e Missões no 
Poder do Espírito

“A oração é essencial para o trabalho da evangelização global. A Grande Co-
missão pode ser realizada quando o povo de Deus intercede e as igrejas tornam-
-se casas de oração para todas as nações.”

Objetivo: Interceder por novos vocacionados, missionários, igrejas, pro-
jetos missionários da JAMI, salvação do pecador, e evangelização mundial 
para que o Espírito Santo traga pessoas a Cristo por meio do trabalho de 
homens e mulheres consagrados ao Senhor.

Recomendações paRa implementaR a oRação e je-
jum poR missões:
• Apresente pedidos de oração nas reuniões regulares para a igreja. Ef. 6.20
• Envolva todos os departamentos e pequenos grupos da igreja em oração 
regular pela salvação das pessoas ao redor do mundo.
• Separe um tempo de oração por missões antes das aulas.
• Nos seminários teológicos forme grupo de oração uma vez por semana.
• Ore diariamente como parte de sua vida devocional pessoal.
• Encoraje cada lar a se tornar uma casa de oração por todas as nações.
• Desafie todos os membros a orarem individualmente, em pequenos gru-
pos, e em momentos de culto pelas necessidades missionárias.
• Programe um tempo da EBD e do culto de domingo a noite para orar 
por missões.
• Faça vigílias de oração por missões e use os pedidos de oração 
deste manual.
• Distribua os pedidos de oração e os cartões de oração por missões para 
a congregação.
• Incluir as necessidades de oração por missões mundiais em todos os cultos.
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• Compartilhe esta campanha e todo seu material pelas mídias sociais, 
com outros pastores e igrejas.

 “A oração de um justo é poderosa e eficaz.”

A oração é essencial para o trabalho da evangelização global. 
A Grande Comissão pode ser realizada quando o povo de Deus intercede 
e as igrejas tornam-se casas de oração para todas as nações.
A oração gera mais trabalhadores para a seara. Mat. 9.36-38
A oração gera ousadia na pregação e discipulado. I Cor. 4.3, Ef. 6.18-20
A oração remove as barreiras para o Evangelho. II Cor. 10.4
A oração provê as finanças para missões. II Cor. 8.3; II Cor. 9.7

Oração com jejum é uma disciplina espiritual bíblica. Veja Atos 13:2 e Atos 14:32.
Encoraje os membros a orarem em jejum, negando a si mesmos, com a 
direção do Espírito Santo.
Jejum pode incluir abster-se de comida em uma refeição ou por um perí-
odo de tempo. 
Também inclui abster-se de alimentos específicos, algumas preferências, 
coisas favoritas, lugares, etc.
Jejum também motiva a ofertar.

sua paRceRia faz a gente seRviR e fazeR a difeRença!
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Campanha Missões Mundias 2017 da JAMI:

Parceiros na Evangelização do mundo

Lema: “... para que... toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a 
glória de Deus Pai.” Filipenses 2.10,11

Estimado colega pastor, não deixe sua Igreja fora da realização da mis-
são de Deus no mundo. Desafie sua igreja a ser uma parceira na evan-
gelização dos povos com a JAMI. Sua Igreja e você pode fazer mais pela 
obra missionária! 

Quando compreendemos nossa vocação e responsabilidade de teste-
munhas de Jesus, começamos a visualizar as oportunidades que temos 
para servir a Deus e glorificar Seu nome (Cl 4.5). Os cristãos da igreja 
primitiva entendiam que o que tinham era para servir ao Senhor.

Como podemos servir a obra do Senhor do lugar onde estamos?
1. Orando – pelos missionários e pela salvação do pecador perdido. “A 
oração do justo pode muito em seus efeitos.”(Tg 5.16)

2. Adotando – um missionário ou projeto. Missionários precisam de 
sustento para se manterem na linha de frente, e você pode ser um mis-
sionário de retaguarda. Você está disposto a ir fazer missões com eles? 
(Fil.4.15)

3. Enviando – um missionário ao campo ou candidato ao treinamento 
no CETRAMI. (Rom. 10.15)

4. Participando – nos eventos da JAMI: consulta de Missão, congresso, 
treinamento ou viagem missionária de férias.
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5. Comunicando – escrevendo aos missionários, incentivando, encora-
jando. Missionários precisam de palavras de encorajamento. Conheça 
as reais necessidades pessoais e familiares. Você pode fazer a diferença 
na vida e ministério deles (Tim. 1.8).

6. Convidando - chamando um missionário para falar em sua igreja.

7. Ofertando de suas finanças para missões - infelizmente há uma prá-
tica no meio cristão de dar para missões as sobras, o que não serve mais, 
a menor nota e moeda. A obra da evangelização (missões) não deve ser 
feita das sobras, mas daquilo que revela nosso amor a Deus, da nossa 
generosidade e voluntariedade (Fil.4.15-19); (I Cron 21.23-29); (I Cron. 
29.9). Dar para a obra do Senhor (Atos 20.35).

Parceria é uma relação de cooperação entre duas ou mais partes com 
vistas a realização de interesses comuns. 
Qual o nosso propósito comum? A evangelização e o fazer discípulos. 
Mateus 28.19-20

O que nos une nesta parceria? A obediência ao mandato de Jesus Cris-
to. Mateus 28.19-20

Conecte-se...
… faça bem, associando-se com  a JAMI/CBN na evangelização dos povos.

Conecte 
... sua Igreja nesta Campanha de Missões Mundiais da Conveenção Batista 
Nacional.

Em Cristo Jesus,
Pr. Ronald Carvalho
Secretário Executivo da JAMI
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Am´érica do Norte
A  América do Norte está localizada no extremo norte das Américas.
Os Estados Unidos e o Canadá são os únicos países do continente ameri-
cano que estão inseridos no grupo dos países mais importantes político e 
economicamente, especialmente os Estados Unidos, que possuem a con-
dição de maior potência mundial; já o México configura-se como um país 
em desenvolvimento ou  emergente.
Um fato determinante na atual condição dos países citados é o fator his-
tórico. Assim como todas as nações das Américas, os Estados Unidos e 
o Canadá também foram colonizados por europeus, entretanto, o modo 
como foram desenvolvidos foi diferente, pois enquanto o centro e o sul 
das Américas foram colônias de exploração, as nações em questão viveram 
um processo de povoamento. A América do Norte é também conhecida 
por América Anglo-Saxônica (de língua inglesa) ou América desenvolvida.

População do continente: 522.257.000 de habitantes.
Quantidade de países: A América do Norte é composta por 3 países: Canadá, Esta-
dos Unidos e México.  Além de territórios de domínios europeus, como a Groelândia 
(pertencente ao Reino da Dinamarca, com representação no parlamento) e Bermudas 
(dependência britânica). 
Línguas: Inglês, espanhol, francês.
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                                 estados unidos

Os Estados Unidos sãoum país localizado no continente americano, mais 
precisamente na América do Norte. O nome desse país é também expresso 
a partir de siglas como USA, US e EUA. Os Estados Unidos são divididos 
em 50 Estados.

O país é o terceiro mais populoso do mundo, superado somente pela Chi-
na (1,3 bilhão) e Índia (1,1 bilhão). A população estadunidense é de apro-
ximadamente 314,6 milhões de habitantes. 

Etnicamente, a população dos Estados Unidos é constituída por alemães, 
irlandeses, ingleses, italianos, escandinavos, poloneses, franceses, hispâni-
cos, africanos e asiáticos.

O inglês é a língua nacional na prática. Embora não haja nenhuma língua 
oficial em nível federal, algumas leis, como os requisitos para naturaliza-
ção, padronizam o inglês. Porém, o espanhol, falado em casa por 12% da 
população, é o segundo idioma mais comum e a segunda língua estran-
geira mais ensinada.

Os Estados Unidos possuem a principal economia do mundo, a sua moeda 
é forte e é usada como referência para demonstrar dados econômicos, por 
exemplo. O perfil religioso dos Estados Unidos vem mudando considera-
velmente nos últimos anos. Os protestantes representam 46,5% da popu-
lação. Recentemente, o grupo que mais cresce nos Estados Unidos é o das 
pessoas sem religião (22,8%), que ultrapassa os católicos romanos (20,8%). 
O total de religiões não cristãs é de 4,7%, já os outros cristãos somam 3,3% 
e o Judaísmo 1,7%.

1ºdia
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devocional:

De si mesma, Ana nunca saberia
Por Miss. Moisés Suriba

Ana, esposa de Elcana...
Ela queria um filho, mas era estéril.
Na sua limitação, buscou ao Senhor.
Se recebesse do Senhor a resposta, um filho... ela o daria de volta a Deus.
Ana é respondida, seu filho, seu Samuel, partirá para servir ao Senhor jun-
to ao sumo sacerdote Eli.
O que Ana, de si mesma, nunca saberia?
Que ela teria outros filhos.
Que Samuel, nas mãos de Deus, se tornaria num grande juiz e profeta em Israel.
Que o seu Samuel ungiria dois reis em Israel, Saul e Davi.
Ana sabia do seu sofrimento. 
Ela sabia onde buscar uma resposta para a sua dor. 
Ela sabia o que era cumprir o que prometera ao Senhor.
Não, de nós mesmos, não sabemos o que o Senhor fará com aquilo que, 
vindo dele, em resposta, lhe consagramos.
Sua vida, os talentos, dons, riquezas, enfim, aquilo que o Senhor mesmo 
lhe deu... coloque-os em suas mãos para que Ele faça o que jamais, jamais 
você imaginaria.

MOtIvOS DE OrAçãO PELOS EStADOS unIDOS
1- Ore para que as crianças sejam alcançadas pela salvação de Cristo, pois 
o povo americano tem se esquecido de Jesus.
2- Ore para a conversão ao Evangelho dos jovens americanos e imigrantes.
3- Ore pelo fim do preconceito e racismo no país.
4- Ore pelo fim da violenta política externa desenvolvida pelos Estados Unidos.
5- Ore por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missio-
nários nessa nação: Aurélio e Maria Helena, Simonal e Marta. 
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Améria Latina
A América Latina compreende a quase totalidade das Américas do Sul e 
Central. As exceções são os países sul-americanos da Guiana e do Su-
riname e a nação centro-americana de Belize, que são países de línguas 
germânicas. 
Onde estão os missionários: Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru, Povos Indíge-
nas no Brasil e Venezuela.            
População do continente: 569 milhões habitantes
Quantidade de países: 21 países.
Línguas: espanhol e português sendo principais e outros francês, quíchua, 
aimará, náuatle, Línguas maias, guarani, Crioulo haitiano, papiamento, 
Línguas tupis.
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BRasil

Localizado no leste da América do Sul é o maior país no continente sul-
-americano e da América Latina. Possui duas línguas oficiais, o Português 
e Libras (Língua Brasileira de Sinais), contudo há 274 diferentes línguas 
faladas pelos 305 etnias diferentes em todo o país, sendo essas indígenas 
(IBGE Censo 2010). A população brasileira é de 200 milhões de habitantes. 
A religião predominante é a Católica Apostólica Romana (64,6%), seguida 
pela religião Evangélica (22,2%); sem religião (8%), Espíritas (2%), outras 
(2,2%), não sabem (0,1%) (dados do Censo 2010). Abriga 60% da Floresta 
Amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo onde está localizado 
o rio com a maior bacia hidrográfica do mundo, o Rio Amazonas. 

Um dos problemas significativos enfrentados pelo país é o analfabetismo 
que ainda afeta 8,3% da população (ou 13 milhões de pessoas). Além dis-
so, o analfabetismo funcional atinge cerca de 68% da população.

2ºdia
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devocional

Promessas feitas, promessas cumpridas.

texto Bíblico: “Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas 
têm em Cristo o “Sim”. Por isso, por meio dele, o “Amém” é pronunciado 
por nós para a glória de Deus.” 2 Co 1.20 NVI
As promessas de Deus para seus filhos são infalíveis em Cristo Jesus, cabe 
a nós buscá-las em oração e íntima comunhão com Deus para experimen-
tá-las e sermos abençoados por meio delas. “ e tudo o que pedires em 
oração, se crerdes, recebereis.” Mt 21.22
“Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo 
do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. ”  Ef. 3.16 NVI e “O meu 
Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glo-
riosas riquezas em Cristo Jesus. ” Fl 4.19 NVI
As nossas orações são respondidas pelo Senhor de acordo com a Sua von-
tade. Uma das respostas virá:  Sim, Não ou Espere. O tempo? É o de Deus 
e não o nosso tempo. “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus.”
Senhor ajude-nos a entender suas promessas e a esperar o cumprimento 
no tempo do Senhor.
Clame pela salvação do pecador perdido... É vontade de Deus que todos os 
homens sejam salvos. - Por Pr. Ronald Carvalho

MOtIvOS DE OrAçãO PELO BrASIL
1- Pela unidade da família brasileira e valorização familiar.                
2- Pelo fim da violência doméstica contra a mulher e crianças
3- Pela libertação do Brasil da corrupção e dos negócios ilícitos.
4- Pelo comportamento ético e moral dos crentes e pastores brasileiros
5- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missio-
nários: Pr Ronald e Cecília, Antônio Coelho e Lidinólia, Diuvan e Camila 
(Japoneses no Brasil), Evane Lima e missionários da base.
6- Pelos alunos do CETRAMI 2017



12

BOLívIA

Com população de 10.969.049 habitantes, a Bolívia é um país localizado 
na região centro-oeste da América do Sul. A Bolívia possui três línguas 
oficiais: o espanhol, o aimará e o quíchua. Não é sem motivos que duas 
das línguas mais faladas na Bolívia são indígenas. Cerca de 55% da po-
pulação é indígena e outros 15% é constituída de mestiços. Os europeus 
representam apenas 30% dos bolivianos. Entre as religiões presentes na 
Bolívia estão cristianismo 98,8% (católicos 88,3%, protestantes 10,6%) e 
outras religiões 1,2%. 

A Bolívia é um dos países mais pobres da América do Sul, e sua infraes-
trutura – embora tenha melhorado muito nos últimos anos – ainda não é 
adequada em muitas regiões. Contudo o povo boliviano, em sua maioria, 
pode ser considerado como um povo aberto ao evangelho, o que faz da 
Bolívia, um solo fértil para o Evangelho.

3ºdia
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devocional

“Os Que Fazeis Lembrar Ao Senhor”

texto Bíblico: “Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se 
calarão nem de dia, nem de noite; ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, 
não descanseis, e não lhe deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém 
e a ponha por objeto de louvor na terra”. Isaías 62:6,7
Este grupo de atalaias sobre as muralhas gritando ao Senhor, dia e noite, 
sem descanso... Até quando vão fazer isto? Até que a cidade seja estabele-
cida por Ele e se torne objeto de louvor na terra.
Amor, intensidade, perseverança, comissão, compromisso. Do que mais 
poderíamos pensar?
Quando vemos nossa família, amigos, vizinhos, bairro, cidade, nação, na-
ções da terra, povos que nunca ouviram falar do Senhor... como reagimos 
face à realidade onde se encontram, e face ao nosso Deus, poderoso para 
salvar, poderoso para ordenar mudanças, poderoso para estabelecer a ci-
dade santa e derrubar fortalezas do diabo, poderoso para vencer todo o 
mal, e para mudar a sorte, o destino de uma vida ou de milhares delas?
Poderíamos, como o profeta, buscar atalaias que clamem dia e noite.
Poderíamos, nós mesmos, nos colocar no alto da muralha, e gritar pela 
misericórdia divina e pela ação do Senhor.
Não, não somente poderíamos, podemos!
Estabeleça-nos, Senhor, como atalaias!
Que busquemos tua face pelos perdidos da terra. - Por Miss. Moisés Suriba

MOtIvOS DE OrAçãO POr BOLívIA
1- Para que as pessoas estejam sensíveis para ouvir a mensagem do Evan-
gelho e que possam compreender de forma clara o plano de salvação.
2- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Esequiel e Ana, Johny Amorim, Mayara de Kássia, Ronald 
Vaca, Paula Taboada e outros.
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paRaguai

Um país localizado no centro-sul da América do Sul. Em cada censo, os re-
sidentes predominantemente identificam-se como mestiços, refletindo anos 
de miscigenação entre os diferentes grupos étnicos do país. Possui 7,1 mi-
lhões de habitantes (estimativa 2016). O guarani é reconhecido como língua 
oficial, junto com o espanhol, e ambos os idiomas são falados pela população.

O catolicismo é a religião mais popular, não mais oficial desde a atual cons-
tituição. 89,6% da população são católicos e 6,2% são protestantes, com 
predominância de menonitas. Há também minorias que incluem 1,1% de 
cristãos de outras afiliações, 1,9% de outras religiões e 1,1% de ateus.
Apesar de não existirem estatísticas precisas sobre a porcentagem de evan-
gélicos da população paraguaia, o fato é que as igrejas relatam um cresci-
mento médio de 10 a 15% ao ano, com milhares de batismos em todo o país.

4ºdia
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devocional

 O Evangelho é para Todos

Texto bíblico: Atos 10.  34-36; 44-45
Comumente nós cristãos protestantes temos por costume nos fecharmos 
em nossa comunidade, nosso grupo de pessoas que compartilham conos-
co da mesma fé e pensamentos.
Israel também nutria esse mesmo costume e sentimento. Sendo um povo 
chamado por Deus para fazê-lo conhecido a todas as nações, deixou de 
cumprir seus mandamentos e fechou dentro de si mesmo negando as na-
ções o privilégio de conhecer ao Deus criador de todas as cosias. Podemos 
ver isso no verso 45 com a admiração ou mesmo espanto dos judeus con-
vertidos quando o grupo de gentios (estrangeiros) foram batizados com o 
Espírito Santo. Isso nos mostra como a comunidade judaica se considera-
vam exclusivistas do amor de Deus.
Semelhantemente a esse pensamento muitas igrejas e grupos cristãos es-
tão fechados dentro de seu mundo negando as pessoas que estão fora 
o conhecimento da salvação bem como proibindo-as de participarem da 
mesa do cordeiro.
Em João 20.21 Jesus nos diz que: “assim como o Pai me enviou, eu vos en-
vio a vós...”, ou seja, fomos chamados a sair e proclamar o poderoso nome 
de Jesus a todos que ainda não O ouviram. Precisamos acordar para essa 
urgência para que esse chamado não se passe de nós, assim como aconte-
ceu com Israel. 
E nós precisamos entender isso, e testemunhar isso às pessoas, tribos, ra-
ças e nações.  - Por Miss. José Guerreiro

motivos de oRação pelo paRaguai
1- Por mais obreiros/missionários para evangelizar os paraguaios.
2- Para que os Paraguaios possam conhecer o verdadeiro amor de Cristo.
3- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Pr. Rumildo e Rosalina.
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peRu

O Peru está localizado na parte ocidental da América do Sul. Seu território 
faz limites com Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile. 

A população peruana, estimada em 31 milhões, é de origem multiétnica 
com um alto grau de mestiçagem, incluindo ameríndios, europeus, africa-
nos e asiáticos. O país é considerado uma nação em desenvolvimento com 
um nível de pobreza de 34%. O idioma oficial é principalmente o espa-
nhol, ainda que um número significativo de peruanos fale quíchua e outras 
línguas nativas. A mistura de tradições culturais produziu uma diversidade 
de expressões nas artes, na culinária, na literatura e na música.

No censo de 2007, 81,3% da população com mais de 12 anos de idade 
descreveu-se como católica, 12,5% como evangélicos, 3,3% de outras de-
nominações e 2,9% como irreligiosos.

5ºdia
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devocional

Liberdade com responsabilidade

Texto Bíblico: I Coríntios 10:26
I Coríntios é uma carta paulina que trata de problemas dentro da igre-
ja, sendo que alguns temas são esclarecimentos de dúvidas que a própria 
igreja levantou. 
No capítulo 10, percebemos que Paulo dá alguns exemplos da história de 
Israel, advertindo os cristãos para que possam fugir da idolatria e termina 
o capítulo dizendo sobre os limites da liberdade cristã. Todos os cristãos 
necessitam saber os seus próprios limites e que tudo que eles forem fazer 
precisam trazer como resultado a glória para o Senhor e não para a sua 
própria glória ou deleite. 
A idolatria é uma das práticas que mais enfrentamos em missão, quando 
nos deparamos com o paganismo, com o animismo, com o panteísmo e 
com outras religiões similares. Em missão, é notória a dificuldade de mui-
tos missionários entender a cultura a quem servem. Nem sempre conse-
guem diferenciar o que é a cultura onde servem. Quem serve e adora a 
Deus deve viver para ele e fazer o que ele quer. Não estamos sozinhos, o 
Senhor está conosco, ele nos guia sobre o devemos fazer acerca da nossa 
“liberdade” que precisa ser exemplo e não motivo de escândalo. Usemos a 
nossa liberdade com consciência e responsabilidade, para que o nome do 
Senhor seja glorificado e a unidade do Corpo de Cristo seja plena e vivifi-
cante. - Por Miss. João Paulo

motivos de oRação pelo peRu
1 - Para que o povo peruano conheça o evangelho de Jesus Cristo. 
2 - Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: João Paulo e Mayana, José Fernando e Milagros, Joselito 
e Zoyla, Obed e Tathiane Moreno, Patrícia de Jesus, Vanessa Nunes, Juan 
Collazos, Karito, Pr. Fredy, Pr. Barnabé. 
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venezuela

É um país de língua oficial Espanhol, localizado na parte norte da América 
do Sul, constituída por uma parte continental e um grande número de pe-
quenas ilhas no Mar do Caribe ou mar das Caraíbas, cuja capital e maior 
aglomeração urbana é a cidade de Caracas. 

Sua população é estimada em 31 703 499 habitantes e sua composição 
populacional é formada por eurameríndios 67%, europeus ibéricos 21%, 
afro-americanos 10%, ameríndios 2%.

Historicamente o catolicismo romano é a religião predominante na Vene-
zuela, situação que se mantém, uma vez que 85,7% da população identi-
fica-se católicos.

O país enfrenta graves problemas sociais e econômicos, tais como a infla-
ção (que é a mais alta do mundo), escassez de produtos básicos nos mer-
cados, alta criminalidade e censura da imprensa.

6ºdia
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devocional

Um Homem

Texto Bíblico: “E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se puses-
se na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruisse...” Ez.22.30
Somos a igreja do Senhor, um só corpo, mas muitos membros. E, sendo 
um e muitos, Deus tem planos, programas, cartas... vejam as cartas às sete 
igrejas da Ásia.
Mas, o que dizer do dia em que Deus buscou um homem, apenas um, que 
se colocasse na brecha pelo seu povo? Deus buscou por um homem.
Resposta a esta busca? “Porém a ninguém achei.”
E Jerusalém foi destruída, o povo de Judá foi levado cativo para Babilônia.
Mas, deixando um pouco de lado a triste história da queda de Jersualém, 
imaginemos uma outra possibilidade: E se o Senhor, olhando para nossa 
família, rua, bairro, cidade, nação... buscasse por nós para, por eles, inter-
ceder... Ele nos encontraria? 
“Ah, mas se ele não nos encontrasse, Ele encontraria outros!”
Sim, é verdade que o Senhor pode levantar outros. Mas, e se Ele viesse até 
nós, como Ele foi até Abraão para compartilhar-lhe sobre Sodoma... Ele 
nos encontraria a postos?
Que a resposta seja positiva. Que Ele nos encontre na torre de vigia, ou so-
bre a muralha, ou na brecha. Que Ele nos encontre diante dele, em oração.
Oremos, irmãos. Oremos! - Por Miss. Moisés Suriba

motivos de oRação pela venezuela
1- Por avivamento da igreja evangélica na Venezuela para pregar o evange-
lho e fazer milagres.
2- Por estabilidade política e econômica
3- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: José Cláudio e Marlene.
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povos indígenas no BRasil

Compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que ha-
bitam o país desde milênios antes do início da colonização portuguesa, 
que principiou no século XVI, fazendo parte do grupo maior dos povos 
ameríndios.

Atualmente encontramos no território brasileiro 305 etnias, falantes de 
mais de 274 línguas diferentes.

Os povos indígenas somam, segundo o Censo IBGE 2010, 896.917 pes-
soas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que 
corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país.

A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias, situa-
das no interior de 705 Terras Indígenas, de norte a sul do território nacional.

Os indígenas brasileiros são o grupo menos evangelizado em nosso país. 

De acordo com a revista Ultimato, há 117 etnias sem a presença missioná-
ria. Esses indígenas moram no Norte e no Nordeste do país.

7ºdia
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devocional

 “Tudo que fizermos seja para a
 Glória de Deus”

Texto bíblico: “Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós 
morre para si mesmo... “ Romanos 14: 7-8

Viver para a glória de Deus é o nosso desafio diário, todos somos chama-
dos para isto. Não importando qual é a nossa parte na tarefa missionária, 
todos devemos viver ou morrer para a glória de Deus. 
No ano passado estávamos trabalhando na verificação da tradução de um 
texto com o Iori, um dos nossos cotradutores indígenas. Nós Lhe agradece-
mos pela ajuda no trabalho, ao que o Iori respondeu, não precisa agradecer 
Meré, foi para isto que Deus nos chamou. Foi então que percebi, com mui-
ta alegria, que o Iori, um indígena nascido depois da nossa chegada a sua 
aldeia, entendia perfeitamente qual a sua parte na tarefa missionária, para 
a glória de Deus. Ser partícipes da tarefa de proclamar a glória de Deus 
traz muito contentamento, mais que qualquer dinheiro nenhum pode pro-
porcionar. Foi isto que o Iori entendeu, indígenas que nunca antes ouvira 
de Deus, que agora depois de conhecê-Lo, podem entender seu papel na 
tarefa missionária. Isso nos faz ver que é um privilégio ser cooperador de 
Deus para que o conhecimento de sua glória encha a terra. 
Por Miss. Gino Silva

motivos de oRação pelos povos indígenas no BRasil
1- Pela continuidade do trabalho de tradução da Bíblia, para que o evan-
gelho alcance o coração dos indígenas brasileiros.
2- Pelo Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas - CONPLEI
3- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missio-
nários nessa nação: Gino e Tate (Povo Parakanã), Josinete Barbosa (Povo 
Aparai), Edmilson e Avaneide (Tukano).
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ÁFRICA
A África é o terceiro continente mais extenso (atrás da Ásia e da América) 
com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3 % da 
área total da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso 
da Terra (atrás da Ásia).
Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos 30 pa-
íses mais pobres do mundo (com mais problemas de subnutrição, analfa-
betismo, baixa expectativa de vida), pelo menos 21 são africanos. Apesar 
disso existem alguns países com um padrão de vida razoável, mas não 
existe nenhum país realmente desenvolvido na África. 
Onde estamos: Angola, Burkina-Faso, Guiné-Bissau, Mali, Moçambique e Senegal.
População do continente: possui uma população de 1,033 bilhão de pesso-
as (a segunda mais populosa).
Quantidade de países: 54 países independentes.
Línguas: Além das antigas línguas coloniais Inglês, Francês, Português, e 
Espanhol, apenas algumas línguas são oficiais em nível nacional. Estas são: 
Árabe, Suaíli, Chichewa, Amárica, Tigrinya, Kinyarwanda, Kirundi, Sango, 
Swazi, Malagasy, Crioulo de Seychelles, Shona, Afrikaans, Ndebele, Xhosa, 
Zulu, Pedi, Sotho, Tswana, Swazi, Venda, Tsonga.
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angola

Angola é um país africano que foi colonizado por Portugal e obteve sua 
independência somente no ano de 1975.

O país está localizado na costa ocidental da África e sua língua oficial é o 
Português, mas, possui outras línguas de status nacional como Kikongo, 
Chokwe, Umbundu, Kimbundu, Nganguela e o Kwanyama. 

A população angolana está estimada em 22,1 milhões de habitantes (esti-
mativa 2014).

Em Angola existem atualmente cerca de 1000 religiões organizadas em 
igrejas ou formas análogas. E essas religiões estão divididas em:  cristianis-
mo (94,3%), crenças tradicionais (4,7%), sem religião e ateísmo (1%).

Angola é rica em minerais como o ferro e pedras preciosas como o diaman-
te (ela chegou a ser o quarto maior produtor do mundo). Mas a descoberta 
de jazidas de petróleo transformou o país no segundo maior produtor da 
África, atrás apenas da Nigéria.

Apesar do forte crescimento econômico, Angola é ainda um país extre-
mamente desigual. Mais de 70% da população sobrevive com apenas 2 
dólares por dia (U$ 2,00).

8ºdia
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devocional

Missões, um exemplo de humildade

Texto bíblico: Filipenses 2: 1-7
As atitudes mais corretas e esperadas de um verdadeiro cristão é a unida-
de, o amor ao próximo e que esse saiba viver no contentamento daquilo 
que o Senhor tem dado a ele.
Nosso maior exemplo é Cristo, pois ele foi humilde e se humilhou ele 
amou, não foi egoísta e muito menos ambicioso, e sempre procurou ajudar 
as pessoas. Ele teve prazer em servir e não em ser servido.
Fomos chamados para servir. Servir aqueles que não O conhecem, que 
ainda não receberam a salvação e o perdão de seus pecados. E a melhor 
forma de servir a esses é anunciando as boas novas, mas não apenas anun-
ciar, mas viver o evangelho.
Por isso missões é um grande exemplo de unidade, amor e humildade 
cristã. Pois quando nos dispomos como pessoa (missionário (a)) ou como 
igreja, nos unimos ao propósito principal do Reino de Deus que é o IDE 
de Cristo. Quando deixamos de olhar para o nosso interior e lançamos os 
nossos esforços para ajudar aqueles que pouco ou quase nada conhece-
mos. Isso foi o que Jesus fez quando deixou seu trono de glória e se fez 
homem, sofreu e padeceu por nós. Esse gesto nos outorgou a salvação.
Por Miss. José Guerreiro

motivos de oRação poR angola
1- Pela harmonia e estabilidade social e financeira no país.
2- Pelo despertamento de vocacionados e treinamento adequado.
3- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Salvador e Juliana, Domingos Manuel, Faustino Ruben, 
José Pedro, Salomão e Licia Nascimento.
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BuRkina-faso

Burkina-Faso é um país africano limitado a oeste e a norte pelo Mali, a 
leste pelo Níger, e a sul pelo Benim, pelo Togo, por Gana e pela Costa do 
Marfim. Burkina Fasso (ou Burkina Faso) significa “terra dos homens dig-
nos”, no dialeto local. 

Essa pequena nação africana com 17,3 milhões de habitantes mistura di-
versas etnias e culturas.

A população rural é constituída por 60 etnias que se distribuem por dois 
grandes grupos linguísticos: um que fala as línguas voltaic e outro que uti-
liza as línguas da família maude. Os principais grupos étnicos são o Mossi, 
que constitui a maioria, o Mandé, o Peul, o Lobis, o Bisa, o Samo, o Marka, 
o Bwa, o Bobo, o Dafari, o Sénufo, o Grusi, o Gurmantché e o Tuaregue. 
Embora a língua oficial seja o francês, o moré, a língua voltaic da etnia 
Mossi, é falada pela grande maioria da população.

As manifestações religiosas dividem-se entre as crenças tradicionais (ani-
mistas), que são largamente maioritárias, o Islamismo, o Catolicismo e o 
Protestantismo.

9ºdia
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devocional

“Joana, Susana e muitas outras.”

“Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que 
os serviam com os seus bens.” Lucas 8:3
O texto de Lucas 8 nos diz que Jesus ia de cidade em cidade, e de aldeia 
em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus; e iam 
com ele os doze, bem como algumas mulheres... no verso 3 vemos que elas 
eram várias e que os serviam com seus bens.
Algumas afirmações que podemos tirar deste relato:
- Jesus proclamou, pessoalmente, o reino de Deus e andava de cidade 
em cidade, de aldeia em aldeia. Era seguido pelos seus discípulos. 
- Eles eram servidos por mulheres que os seguiam. Elas os serviam 
com os seus bens.  Pois bem, o ministério de Jesus seguiu curso e ele con-
cluiu sua missão de redenção do homem na cruz. Após sua ressurreição 
Ele confiou aos seus discípulos a proclamação do evangelho não somente 
naquela região, mas à todas as nações da terra.
Este novo empreendimento, muito mais abrangente na sua extensão, to-
das as nações da terra, não deve se limitar, na sua execução, a um grupo 
de discipulos, mas à todos os discípulos de Jesus, formados de homens, 
mulheres, jovens e crianças.
E se, no cumprimento desta missão, você, a exemplo de Joana, esposa 
de Cuza, quiser participar com os seus bens, apoiando a proclamação do 
evangelho... Mãos à obra, participe! -  Por Miss. Moisés Suriba

motivos de oRação poR BuRkina-faso
1 - Pela união do povo de Deus e a expansão do Evangelho. 
2 - Pela pregação do Evangelho entre 24 etnias não alcançadas.
3 - Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Iranaldo e Luciana Xavier.
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guiné-Bissau

É um pequeno país localizado na África ocidental, com população esti-
mada em 1 milhão e 500 mil habitantes, divididos em 27 grupos étnicos 
maioritários. 

O português é falado por 11% da população, o crioulo por 44%, sendo 
46% da população falante de mais de uma língua.

As principais religiões são o Animismo e Islamismo. Por causa da colo-
nização portuguesa, a Igreja Católica tem também lugar de destaque no 
país. Porém o número de evangélicos tem crescido de forma positiva nas 
últimas décadas. 

Guiné-Bissau possui uma herança cultural bastante rica e diversificada 
com manifestações de duas etnias com maior expressão, Fula e os Balantas. 
O país enfrenta graves problemas político, social e econômico desde a sua 
independência. A maioria da população vive a baixo da linha de pobreza, 
com menos de 1,25 dólar por dia; a expectativa de vida é uma das menores 
do mundo – 46 anos.

10ºdia
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devocional

“Se Porventura...”

Texto Bíblico: “Se porventura houver cinqüenta justos na cidade, destruirás e 
não pouparás o lugar por causa dos cinqüenta justos que ali estão?” Gên.18.24, 25

Você conhece esta oração e dos lábios de quem ela procede? Sim, dos lá-
bios de Abraão.
O interessante é que Deus não disse ao patriarca que Ele iria destruir So-
doma. O que Ele lhe disse foi que desceria para “checar” se o que se passa-
va lá era de fato o que subia até Ele.
Mas sendo que Abraão compreendera o que iria acontecer e que ele inter-
cede por Sodoma, a resposta de Deus é positiva. Ele não destruiria os maus 
se lá houvece cinquenta justos. Mas... e se não houvesse cinquenta?
Meus amigos... quando Abraão ouve que a resposta à sua oração era favo-
rável... ele vai “esticando o pedido”, e desce para quarenta e cinco, quaren-
ta, trinta, vinte, e chega até dez, sempre com a mesma introdução do título: 
“E se porventura houver alí dez?” Resposta do Senhor: “Não destruirei a 
cidade por amor dos dez.” 
Abraão termina sua intercessão e... e não havia dez justos. 
Sodoma e as cidades circunvizinhas foram destruídas, mas Abraão nos 
deixa um exemplo de intercessão, de amor, de perseverança na oração, 
quando o objeto da sua oração merecia o julgamento de Deus.
Faz-nos, Senhor, intercessores desta têmpera! - Por Miss. Moisés Suriba

motivos de oRação poR guiné-Bissau
1- Por crescimento espiritual e numérico da Igreja.
2- Pelos líderes em treinamento.
3- Pela situação político-social de Guiné-Bissau.
4- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missionários 
nessa nação: Ana Paula, Herbert e Desirê, Yara Arantes, Franculino e Bety.
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mali

O Mali é um país africano sem saída para o mar na África Ocidental. O 
Mali é o sétimo maior país da África. Sua população é estimada em cerca 
de 13 milhões de habitantes. 

Mali é uma ex-colônia francesa, o idioma oficial (francês) é uma das con-
sequências desse processo de colonização. A independência nacional foi 
conquistada no dia 22 de setembro de 1960.

Aproximadamente 90% dos malianos são muçulmanos. 5% da população 
é cristã (dois terços católicos romanos e o resto de várias denominações 
protestantes), e os restantes 5% correspondem a crenças animistas tra-
dicionais ou indígenas. O ateísmo e agnosticismo não são muito comuns 
entre os malianos, a maioria de quem pratica sua religião diariamente.

Quase a metade de sua população vive abaixo da linha de pobreza, com 
menos de 1 dólar por dia. Além disso, o país apresenta baixa expectativa de 
vida (53 anos); a taxa de mortalidade infantil é uma das mais elevadas do 
mundo: 104 óbitos a cada mil nascidos vivos.

11ºdia



30

devocional

“Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste mo-
mento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E, 
em tua ira, lembra-te de tua misericórdia.” Hab 3.1

Estamos cercado por tantos desafios e muitas necessidades e neste mo-
mento precisamos, como servos do Senhor e igreja, fazermos duas coisas:
Trazer à memória os grandes feitos do Senhor. Aquele que agiu fielmente 
no passado continua soberanamente agindo e tendo tudo sob seu controle.
Clamarmos para que o Senhor, tendo motivo de se irar, que Ele se lembre 
de Sua misericórdia.
Na evangelização dos povos parecem-se intransponíveis as barreiras reli-
giosas, culturais e linguísticas, porém, lembremos que Aquele que nos en-
via estará conosco todos os dias e em todos os momentos no cumprimento 
da missão. Sejamos obedientes  ao chamado de Deus. Ele fará maravilhas 
em nós e por meio de nós para que alguns sejam salvos, libertos e trans-
formados em discípulos de Cristo Jesus.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em favor da salva-
ção dos povos.

Por Pr. Ronald Carvalho

motivos de oRação poR mali
1- Para que o Senhor derrame graça aos governantes para que eles possam 
restaurar a justiça e a paz no país
2- Pelos alunos do curso de teologia para que sejam obreiros destemidos e 
cheios do poder do Espírito.
3- Para que a Igreja em Mali possa ser testemunho de graça e amor em 
meio a todas as circunstâncias.
4- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Moisés e Márcia Suriba.
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moçamBique

É um país situado no Sul da África, designado como República de Moçam-
bique, banhado pelo oceano Índico. Sua moeda é o Metical e sua capital 
é Maputo. Ex-colônia portuguesa, obteve sua independência no dia 25 de 
junho de 1975. O português é o idioma oficial do país, entretanto, somente 
40% da população utiliza essa língua. Sua população é de 25.930.150 ha-
bitantes.

Suas religiões se dividem em: Crenças tradicionais 49,9%, cristianismo 
38,9% (católicos 21,3%, protestantes 12,6%, outros 5%), islamismo 10,4%, 
outras 0,2%, sem religião e ateísmo 0,6%.

Assim como a maioria dos países da África Subsaariana, apresenta vários 
problemas socioeconômicos. Conforme dados divulgados em 2010 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do país é o quinto menor do mundo: 0,284. A expectativa 
de vida dos habitantes é de apenas 42,2 anos; o analfabetismo atinge mais 
de 55% da população; a taxa de mortalidade infantil é de 86 óbitos a cada 
mil nascidos vivos.

12ºdia
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devocional:

Como são belos os pés daqueles que 
anunciam o Evangelho

Texto bíblico: Filipenses 1: 27-30
Existe um texto que diz como são belos os pés daqueles que anunciam o 
evangelho. Como são privilegiados aqueles que são chamados a saírem de 
suas terras, de suas nações e viverem para anunciarem o evangelho aque-
les que ainda não o conhecem.
Paulo incentiva isso na carta aos filipenses e os instiga a viverem como ci-
dadãos exemplares, a viverem como cidadãos que sejam exemplos a serem 
seguidos, não importando o quanto sofram pois o importante é anunciar 
a Cristo e esse crucificado por nossos pecados, e, não apenas crucificado, 
mas também ressurreto e assim a vida plena e a salvação chegam a todos 
os que ouvem sua mensagem.
Disponha  seus pés ao Senhor para seguir os passos de Jesus que caminha-
va por todas as aldeias, povoados e cidade ensinando, pregando o Evange-
lho do Reino e curando toda sorte de enfermidades.

Por Miss. José Guerreiro

motivos de oRação poR moçamBique
1- Pela liderança nacional e seu comprometimento em viver um verdadei-
ro Evangelho.
2- Por estabilidade política no país.
3- Pela juventude que está se levantando na Igreja para que haja um maior 
despertamento de vocacionados para o ministério.
4- Pelas crianças para que cresçam no temor do Senhor.
5- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Lízias e Alessandra, Maria do Carmo, Marilza Inocêncio, 
Simonal e Maria Pires, Cândido Paunde, Manuel Mário e outros.
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senegal

É um país localizado na África Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico. 
É também o país que se encontra mais próximo à ilha de Cabo Verde, a 640 
km de distância. Senegal foi batizado com esse nome em virtude do rio 
Senegal.

Apesar de já ter sido ocupado por tribos antigas, por grupos tribais con-
vertidos ao islamismo e também por portugueses, a colonização do ter-
ritório que hoje corresponde ao Senegal ocorreu a partir do século XVII 
pela França. O país, aliás, foi a única das colônias francesas a ter os seus 
cidadãos reconhecidos como cidadãos da França. Sua independência total 
só foi consolidada na década de 1960.

Das línguas faladas no país estão francês (oficial), línguas regionais (Wolof, 
serer, fulani, diola).

Estima-se que sua população seja de 14 799 859 de habitantes sendo suas 
etnias predominantes os jalofos, os serer, os fulas, os tukulor, os diolas e os 
mandingas, enquanto a religião mais professada é o islamismo, que agrega 
cerca de 87% da população.
O Senegal é considerado um país relativamente industrializado, embora a 
sua produção industrial corresponda a 22,7% do PIB, à frente da agricultu-
ra, com 15%, e atrás do setor terciário, com 61,9%. 

13ºdia
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devocional

Orando Todo O Tempo

Texto Bíblico: “... com toda a oração e súplica orando em todo tempo no Espíri-
to e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos 
os santos,”  Ef.6.18
Esta recomendação de oração constante pelos santos vem depois de versos 
que nos descrevem a armadura que o Senhor nos provê para o combate. 
Assim, além de estarmos revestidos, literalmente protegidos da cabeça aos 
pés, e armados com a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, vem a reco-
mendação de oração, vigilância, perseverança, súplica por todos todos os san-
tos, “e por mim, ” escreveu o apóstolo, referindo-se, logicamente a si mesmo.
Não, não temos super-homens no reino de Deus. 
Temos homens dependentes da graça, que precisam da Sua palavra e de 
intrepidez para fazer conhecido o mistério do evangelho. 
Paulo pedia oração para os santos e para si. E nós também pedimos.

Por Miss. Moisés Suriba

motivos de oRação poR senegal
1. Pelo fortalecimento da Igreja, por líderes capacitados e cheios do Espírito Santo; 
2. Pelos missionários que lá vivem para que o seu clamor aqueça e fortaleça 
nossos irmãos em campo.
3. Pelas crianças para que vivam um novo tempo de prosperidade, educa-
ção, saúde, alimentação e higiene;
4. Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missionários 
nessa nação: Celso e Andreia Fonseca, Henrique e Rose Adas, Moisés e Már-
cia Suriba. 
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Ásia
A Ásia está localizada a leste do meridiano de Greenwich, ou seja, no He-
misfério Oriental. De todos os continentes existentes, a Ásia é o maior, sua 
área é de 44 milhões de quilômetros quadrados.
Em razão de sua extensão territorial, o continente abrange diversas carac-
terísticas naturais, econômicas e culturais. As principais religiões seguidas 
no continente são: islamismo, hinduísmo e budismo.
Para facilitar as análises de todos os temas foi feita a regionalização do 
continente, a partir desse processo o continente asiático ficou dividido 
em Ásia Boreal (onde se encontra a parte asiática da Rússia), Ásia Central 
(onde está o Casaquistão, o Usbequistão, o Turcomenistão, o Quirquistão 
e o Tajiquistão), Oriente Médio (abriga, em grande maioria, países árabes 
e muçulmanos), Ásia Austral (abrange a Índia e o sudeste asiático) e Ex-
tremo Oriente (composto por China, Mongólia, Taiwan, Coreia do Norte, 
Coreia do Sul e Japão).
Onde estamos: Índia, Japão, Timor Leste, Turquia.
População do continente: É o continente mais populoso do mundo com 
3,95 bilhões de habitantes (pouco mais de 60% da população mundial).
Quantidade de países: Ao todo são 45 países e 7 dependências. 
Línguas: As principais, faladas por mais de 100 milhões de pessoas, são: o 
mandarim (a língua mais falada do mundo), o árabe, o malaio-indonésio, 
o coreano, o japonês e, dentre as muitas línguas faladas na Índia, o hindi-
-urdu e o bengali. Entretanto, existem mais de uma centena de línguas ou 
dialetos em uso corrente em toda a Ásia. 
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índia

Oficialmente denominada República da Índia é um país da Ásia Meridio-
nal. É o segundo país mais populoso, o sétimo maior em área geográfica e 
a democracia mais populosa do mundo. 

Sua população é de 1,30 bilhão de habitantes (estimativa 2016), e das lín-
guas faladas estão: hindi (oficial), línguas regionais (principais: telugu, 
bengali, marati, tâmil, urdu, gujarati).

O subcontinente indiano é identificado por sua riqueza comercial e cultural 
de grande parte da sua longa história. Possui quatro grandes religiões:  hin-
duísmo, budismo, jainismo e sikhismo — originaram-se no país, enquanto o 
zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo chegaram no primeiro 
milênio d.C. e moldaram a diversidade cultural da região. 
As reformas econômicas feitas desde 1991 transformaram o país em uma das 
economias de mais rápido crescimento do mundo; no entanto, a Índia ainda 
sofre com altos níveis de pobreza, analfabetismo, doenças e desnutrição. 

14ºdia
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devocional

“Cinquenta”

Texto Bíblico: “E quarenta e cinco? E quarenta? Trinta? Vinte? Dez?” Gên.18.20-32

Que contagem regressiva é esta? Na verdade, esta é uma “contagem pro-
gressiva”. Abraão busca “esticar” ao máximo a possibilidade de poupar as 
cidades de Sodoma e Gomorra. O Senhor lhe compartilha de que iria ver 
se o que se passava lá era o que subia até Ele. Já prevendo o pior, Abraão 
se pôs a interceder por aquelas cidades pecadoras. Vejam a intensidade na 
intercessão:  “Se porventura houver cinqüenta justos na cidade, destruirás e não 
pouparás o lugar por causa dos cinqüenta justos que ali estão? Longe de ti que fa-
ças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ím-
pio; esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra?” E Deus, de sua 
parte: Se houver cinquenta justos em Sodoma, ela será poupada. Mas, Abraão 
não estava seguro deste número de justos... E o intercessor vai diminuindo 
o número, aumentando a possibilidade de salvação até... “Ora, não se ire o 
Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali dez?”
Resposta do Senhor: “Por causa dos dez não a destruirei.” Não, não havia 
dez, e Sodoma e as cidades circunvizinhas foram destruídas... Mas, não é 
somente o julgamento de Deus sobre o pecado que temos como exemplo 
nesta história. Temos o exemplo de um intercessor que se pôs na brecha e 
intercedeu, e intercedeu, e intercedeu. Muda nosso coração, Senhor. Faça-
-nos intercessores pelos perdidos da terra. - Por Miss. Moisés Suriba

motivos de oRação pela índia
1- Por maior liberdade para transmitir o evangelho apesar dos esforços 
para limitá-los;
2- Por um avivamento espiritual da igreja evangélica indiana.
3 - Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Steven Dora e Lívia Lima.
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japão

O Japão é um país composto por um arquipélago situado no Oceano Pací-
fico e localizado no extremo leste do continente asiático. 

O japonês é a língua oficial do Japão e somente neste país ela tem também 
status de língua oficial de trabalho. Mas, há vários dialetos falados no Japão. 
A população japonesa é uma das maiores do mundo, são 127,3 milhões de 
pessoas, e sua densidade demográfica (número de habitantes por área) é 
também uma das mais elevadas. 

As maiores estimativas para o número de budistas e xintoístas no Japão são 
de 84-96% da população, representando um grande número de crentes em 
um sincretismo dessas duas religiões. No entanto, essas estimativas baseiam-
-se em pessoas com uma associação com um templo, ao invés do número 
de pessoas que realmente seguem a religião. Estão divididas em xintoísmo 
(84%), budismo (71,5%), cristianismo (2%), outras (7,8%) - * o total excede 
100% porque muitos japoneses seguem o xintoísmo e o budismo.

15ºdia

motivos de oRação pelo japão
1- Pela Igreja no Japão, para que ela seja um instrumento do Senhor e vi-
das sejam alcançadas;
2- Para que através das experiências nos momentos econômicos difíceis 
sirvam para conduzir os japoneses a buscarem uma base sólida sobre a 
rocha, que é Jesus Cristo, que eles podem estar.
3- Para que a verdade de Jesus Cristo rompa as barreiras do xintoísmo so-
cial e derrube a falsa filosofia do secularismo.
4- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Humberto e Josi Kudo. 
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timoR leste

É uma pequena nação com pouco mais de 1 milhão de habitantes, desses 
apenas 4% são evangélicos. Essa nação fica localizada no Sul da Ásia, na ilha 
de Timor sendo que metade da Ilha pertence à Indonésia e a outra metade é 
a nação timorense. É um jovem país que conseguiu sua independência em 
2002. Faltam empregos para a população, saúde e as condições de educação 
são precárias. Ainda existem inúmeras vilas e aldeias que não contam com 
nenhuma presença evangélica nem mesmo em suas proximidades.

16ºdia
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devocional

O Privilégio de Servir ao Reino de Deus

Texto bíblico: Atos 20.24
Poder testemunhar o Evangelho da Graça muito mais do que apenas cum-
prir um mandamento, torna-se para aqueles que o fazem de coração um 
verdadeiro privilégio, o de poder participar da expansão do Reino de Deus.

O sim ao chamado de Deus implica-nos muitas coisas entre elas a renún-
cia. Quando nós dizemos sim ao chamado renunciamos a tudo o que te-
mos, emprego, uma vida até certo ponto estável, o convívio com a família, 
os amigos, a comunhão pessoal com nossa igreja e nossos queridos irmãos 
que ali estão. 

Paulo entendeu esse privilégio por isso ele não considerava sua vida com 
algum valor para ele mesmo, contanto que pudesse cumprir o chamado de 
Deus para sua vida. Ele disse sim e viu o ciclo do privilégio ser completo 
em sua vida, muitos pastores e missionários no mundo hoje estão vivendo 
isso. 
E, você, o que lhe falta para dizer sim e poder dizer que você também é um 
privilegiado?

Por Miss. José Guerreiro

motivos de oRação pelo timoR leste
1- Pelo Timor Leste, para que mais pessoas sejam alcançadas com o poder 
da Salvação do Evangelho de Cristo. 
2- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Guerreiro e Sandra, Isabel Ferreira, Tobias dos Santos e 
Essy, Duarte e Ana, Rui e Olandina.
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tuRquia

A Turquia é um país que surgiu a partir da fragmentação do Império Oto-
mano. A República da Turquia é um Estado situado na Eurásia, ou seja, 
parte do território se estabelece no continente europeu e a outra, no con-
tinente asiático. A Turquia ocupa uma área de 779.452 km2, onde vivem 
cerca de 75 627 384 milhões de habitantes, possui como capital a cidade 
de Ancara. No leste do território nascem importantes rios como o Tigre e o 
Eufrates que deságuam no Golfo Pérsico.

O turco é a língua oficial e curdo. O Islão é a religião dominante no país em 
número de seguidores — 97% ou 98% da população é muçulmana "pra-
ticante". A maioria da população não muçulmana são cristãos 0,2%, mas, 
também, há judeus. A Turquia é importante no Oriente Médio por sua lo-
calização geográfica, com um pé na Europa e outro na Ásia. A população 
tem vivido nos últimos anos um progressivo aumento na qualidade de vida, 
mas os índices sociais ainda deixam a desejar. O país tem enfrentado cada 
vez mais turbulência e inúmeras tentativas de derrubada do presidente.

17ºdia

motivos de oRação pela tuRquia
1- Por bênção e paz sobre a Turquia em geral.
2- Para o Senhor quebrar as mentiras e a desinformação interminável so-
bre Cristo, a Bíblia e os cristãos, que cegam e endurecem o coração de 
nosso povo. 
3- Para que corações e olhos espirituais sejam abertos para verem Jesus 
como o caminho, a verdade e a vida. 
4- Pela unidade entre as igrejas e pelo seu crescimento e aprofundamento 
no conhecimento de Deus. 
5- Por provisão, por saúde física, espiritual e emocional dos nossos missio-
nários: Clair Bennetti, Raquel Elana (refugiados). 
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Europa

A Europa é um continente situado no hemisfério norte do globo terrestre. 
Ao norte do continente europeu situa-se o Oceano Glacial Ártico; ao sul 
os mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio, a leste os Montes Urais e a oeste 
o Oceano Atlântico. Do ponto de vista econômico é o continente mais rico 
e desenvolvido do mundo.
Em geral, a qualidade de vida dos europeus é muito boa. Os índices sociais 
estão entre os melhores do mundo. Nos países mais desenvolvidos da Eu-
ropa (região centro-oeste), o analfabetismo é baixo, a expectativa de vida é 
alta e a criminalidade é pequena.
A religião maioritária na Europa é o cristianismo praticado por católicos, 
ortodoxos orientais e protestantes.
Onde estamos: Albânia, Espanha, Inglaterra, Portugal.
População: A população da Europa é de 731 milhões de habitantes, cerca 
de 11% da população mundial.
Quantidade de países: A Europa é formada por 49 países
Línguas: As línguas oficiais atuais são 24: alemão, búlgaro, checo, croa-
ta, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, 
grego, húngaro, inglês, irlandês, italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, 
polaco, português, romeno e sueco. 
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alBânia

É um pequeno país montanhoso da península Balcânica, no sudeste da 
Europa. Com uma população de cerca de 3 milhões de pessoas. 

A língua oficial é o albanês. A língua padrão escrita e falada é provenien-
te de dois dialetos: Gheg e Tosk, embora tenha maior base no segundo. 
Outras minorias étnicas que somam 0,6% falam línguas como arromeno, 
sérvio, macedônio, bósnio, búlgaro, gorani, romani e croata.

Em 1967 todas as mesquitas e igrejas foram fechadas e práticas religiosas 
proibidas. Em novembro de 1990 o governo começou a permitir práticas 
religiosas particulares. Atualmente as religiões estão divididas em: Islamis-
mo 61,9%, Cristianismo 31,6%(Católicos 16,8%, Ortodoxos 16,1%, outros 
2,1%), sem religião 5,8%, Ateísmo 0,5%, Bahaísmo 0,2%.

A Albânia é um dos países mais pobres da Europa, com metade da popu-
lação economicamente ativa acoplada ainda à agricultura e com um quinto 
trabalhando no exterior.

O país tem que tratar de uma taxa de desemprego elevada, de corrupção no 
governo e do crime organizado. A Albânia é ajudada financeiramente pela 
Itália e Grécia, das quais também importa muito, além de exportar pouco.
O dinheiro vem de empréstimos e de refugiados que trabalham no exterior.

18ºdia
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devocional

Todos Podemos Orar

Texto Bíblico: “Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo.” Rom.10.13
Que afirmação maravilhosa! Perdão dos pecados, libertação da escravidão 
do pecado, salvação do inferno, vida eterna com Deus. Sim! Imagine tudo 
o que representa estas palavras: “será salvo. ”
Mas quem será salvo?  Resposta: Todo aquele que invocar o nome do Senhor.  
Da parte do homem: Invocação. Da parte de Deus: salvação.
Mas o apóstolo Paulo tem algumas perguntinhas simples, de questão prá-
tica e que fazem referência à nós, a mim e a você: 
1. Como pois invocarão aquele em quem não creram?
2. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? 
3. E como ouvirão, se não há quem pregue? 
4. E como pregarão, se não forem enviados?
Ah, que o Senhor nos faça pregadores do seu evangelho de salvação.  E da 
tarefa de envio... que sejamos participantes.
Há algo mais que todos nós podemos fazer por aqueles que partem.
Sim! Todos nós podemos  orar. 
Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, pede oração por todos os santos, e 
também por ele:
“e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para, com 
intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho,”.

Por Miss. Moisés Suriba

motivos de oRação pela alBânia
1- Pelos deslocados e refugiados.
2- Pelo crescimento dos cristãos evangélicos.
3 - Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Glauco e Polyana, Edmond Paluca, Endri Tabaku.
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espanha

Também conhecido como Reino de Espanha (Reino de España) ou Reino 
da Espanha, é um país situado na Europa meridional, na península Ibéri-
ca. Com população de 46 524 943, a Espanha está em quinto lugar entre 
as principais economias da Europa, apresentando um PIB que supera 1,4 
trilhão de dólares.

Apesar disso, a Espanha não passa atualmente por seus melhores mo-
mentos. Desde que a crise explodiu em 2008, a Espanha é sem sombra de 
dúvidas, um dos países mais afetados. Os maiores problemas da Espanha 
hoje são o desemprego e a crise econômica.

As principais religiões praticadas são: catolicismo (predominante), ateís-
mo, agnosticismo, islamismo, protestantismo, mormonismo e Testemu-
nhas de Jeová.

A língua oficial no país é o espanhol, mas há outras línguas com o estatuto 
de co-oficiais. São elas: o catalão, o galego, o basco, o aranês e o valenciano.

19ºdia
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devocional

Não perca a sintonia e a sincronia
com Deus!

Texto Bíblico: “ Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por 
preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o minis-
tério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 
graça de Deus.”  At. 20.24
Na vida espiritual existem muitos perigos. Alguns são fáceis de detectar ou-
tros nem tanto. Alguns nos assustam e nos fazem vigiar e orar mais, outros 
ignoramos por falta de discernimento. Um dos grandes perigos ignorados é 
estar dessintonizado de Deus e achar que tudo está bem. Um crente dessin-
tonizado de Deus é aquele que não é capaz de alegrar-se com as coisas que 
alegram a Deus e de entristecer-se com as coisas que entristecem a Deus, 
que não consegue sentir nenhuma emoção na obra de Deus e não consegue 
sincronizar seus objetivos de vida com a vontade e os propósitos de Deus.
O versículo acima faz parte do discurso que o apóstolo Paulo fez aos an-
ciãos ou presbíteros da igreja de Éfeso, quando estava de regresso de sua 
terceira viagem missionária, rumando para Jerusalém e já previamente avi-
sado pelo Espírito Santo do que lhe aconteceria lá. Que Deus nos ajude a 
permanecer sintonizados com seu coração e sincronizados com sua von-
tade e com o seu tempo!

Por Miss. Luiz Nunes

motivos de oRação pela espanha
1 - Por um avivamento espiritual entre os espanhóis.
2 - Para que os crentes espanhóis sejam voz de Deus à sua própria nação.
3 - Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Luiz Nunes e Luciana, Marcilene Ferreira, Maria Maine-
cul,  Rafael e Luanda.
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inglateRRa

É uma das nações que constituem o Reino Unido juntamente com a Escó-
cia, País de Gales e Irlanda do Norte. A maior parte da Inglaterra compre-
ende a parte central e sul da ilha da Grã-Bretanha, no Atlântico Norte. O 
país também inclui mais de 100 ilhas menores, como as Ilhas Scilly e a Ilha 
de Wight e sua população é estimada em 54,2 milhões.

O idioma inglês é o terceiro mais falado do mundo, perdendo apenas para 
o mandarim e o hindi. Mas, se levarmos em conta as pessoas que tem o 
inglês como segundo idioma, é a segunda língua mais falada.

Os cristãos já não são maioria na Inglaterra e no País de Gales. De acordo 
com pesquisa de 2014 publicada no The Guardian, 48,5% dos ingleses e 
dos galeses disseram não ter religião. 

Contudo o Anglicanismo continua sendo uma das religiões mais seguida 
na Inglaterra. Cerca de 21% da população inglesa declara ser anglicana. O 
Anglicanismo é uma religião cristã e surgiu no século XVI dentro do pro-
cesso de Reforma Religiosa. Ela foi criada pelo rei Henrique VIII.

Depois do Anglicanismo, o Catolicismo (Igreja Católica Apóstolica Roma-
na) é a mais seguida na Inglaterra. São cerca de 20% da população.

O Islamismo vem crescendo muito nas últimas décadas em função da 
grande quantidade de imigrantes de origem árabe que foram morar em 
solo inglês. Atualmente, cerca de 11% da população da Inglaterra seguem 
o Islamismo.

20ºdia
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devocional

Divulgando As Boas Novas

Texto Bíblico: Lucas 2:17,18
Lendo a história dos pastores de Belém notamos que, assim que recebe-
ram a notícia do nascimento de Jesus, eles correram para encontrar o Filho 
de Deus, o Salvador do mundo!
Os pastores tinham um desejo ardente de encontrar o Salvador. A notícia 
que eles receberam foi a melhor de todas, a esperança da salvação chegou 
até eles. Que Maravilha!!
E não ficou só por aí, finalmente, tiveram o encontro tão esperado com o 
Filho de Deus, encontro que muitos ainda precisam ter, o mundo espera 
por este encontro!  Mas como encontrarão ou como crerão naquele de 
quem ainda não ouviram falar?
Quando os pastores encontraram Jesus, eles não guardaram só para eles, 
eles saíram e divulgaram a todos o que fora dito a respeito daquele me-
nino. E impossível encontrar com Jesus e não compartilhar? Todos os que 
ouviram o que os pastores diziam sobre Jesus ficaram admirados e acredito 
que também tiveram o desejo de encontrar o mestre.
Esta é a nossa missão, divulgar as boas novas do evangelho. Não basta só 
conhecer Jesus, mas fazê-Lo conhecido em nosso lar, em nossa vizinhança, 
na nossa escola, no nosso trabalho e por todo o mundo!

Por Miss. Jorge Damasceno

motivos de oRação pela inglateRRa
1- Para que a Igreja seja fortalecida e avivada pelo Espírito Santo.
2- Pelas minorias étnicas que vivem no país, para que sejam alcançados 
pelo Evangelho.
3- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Gustavo e Marcela Gubiani, Jorge Luís e Hermelinda. 
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poRtugal

É um país soberano unitário localizado no sudoeste da Europa, cujo ter-
ritório se situa na zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos 
no Atlântico Norte. Sendo delimitado a norte e leste por Espanha e a sul 
e oeste pelo oceano Atlântico, compreendendo uma parte continental e 
duas regiões autônomas: os arquipélagos dos Açores e da Madeira.
A população portuguesa é estimada em 10,6 milhões de habitantes e 
tem como língua oficial o Português que também é a língua oficial em 
outros 7 países. A maioria dos portugueses (81 % da população total — 
segundo os resultados oficiais dos censos 2011), inscrevem-se numa tra-
dição católica. Seguido por religião não declarado 9%, sem religião 3,9%, 
outros cristãos 2,2%, outros 0,3%. O país abriga alguns grupos étnicos de 
origem mediterrânea homogênea; cidadãos de descendência africana ne-
gra que imigraram para o continente durante a descolonização.
Portugal já foi um dos países mais ricos do mundo, principalmente por 
conta das riquezas retiradas de suas antigas colônias. No entanto, por não 
investir corretamente suas finanças desde o período da Revolução Indus-
trial, acabou perdendo sua importância financeira no cenário europeu. 
Hoje, é um dos países mais imersos em crise e dívidas no Velho Continente.

21ºdia

motivos de oRação poR poRtugal
1- Por mobilizações evangelísticas nos quatro cantos da nação.
2- Por comprometimento com a palavra de Deus.
3- Por fortalecimento dos líderes das igrejas.
4- Por comunhão, unidade, amor e respeito entre irmãos das diferentes 
congregações.
5- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Paulo e Cláudia Mussi.
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Oceania

É um continente cujas terras estão localizadas no hemisfério sul do plane-
ta Terra. Este continente é formado por um conjunto de ilhas situadas no 
Oceano Pacífico que juntamente com a Austrália formam a maior concen-
tração de ilhas do planeta.
Seu território possui aproximadamente 8,5 milhões de km² sendo que só a 
Austrália ocupa cerca de 96% do total. Podemos dizer que a Austrália é o 
único continente da Oceania, uma vez que o restante dela se constitui de 
inúmeras ilhas e fiordes.
A economia local se baseia quase que exclusivamente na agricultura e no 
turismo e as regiões desenvolvidas encontram-se na Austrália (Sydney e 
Melbourne são as principais cidades australianas).
Onde estamos: Papua Nova Guiné.
População: É de, aproximadamente, 32 milhões de habitantes. Cerca de 
75% desta população habita em cidades (urbana), enquanto somente 25 
% mora na zona rural.
Quantidade de países: A Oceania possui mais de 10 mil ilhas que cons-
tituem 14 países independentes, além de alguns territórios ultramarinos, 
como por exemplo, as Ilhas Marianas do Norte pertencentes aos EUA.
Línguas: O inglês é o idioma mais falado no continente. Além da língua 
inglesa, o francês e os dialetos nativos também são falados no continente.
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papua nova guiné

Papua Nova Guiné é um país situado na Oceania, que ocupa a segunda 
maior ilha do planeta (Nova Guiné), além do arquipélago de Bismarck e 
várias ilhas na Melanésia. Seu território está localizado ao norte da Austrá-
lia e possui uma única fronteira terrestre: a Indonésia, a oeste.

Possui uma população de 6.732.159 habitantes e dentre os idiomas falados 
estão: Inglês, inglês dialetal e motu (oficiais), línguas regionais. Estima-se 
que mais de 840 línguas sejam faladas em todo território nacional. 

A religião predominante em Papua Nova Guiné são as crenças indígenas. 
A denominação cristã Protestante compõe cerca de 70% dentre os cristãos. 
Seguido pela Igreja Católica, que possui um acelerado crescimento devido 
à forte evangelização e ajuda aos pobres. Outras religiões como islamismo, 
fé Baha'i, igreja Ortodoxa e judaísmo também estão presentes.

O país já foi ocupado por diferentes nações: Espanha, Portugal, Holanda, 
Alemanha, Reino Unido, Austrália e Japão. A independência foi obtida em 
1975 e a nação passou a integrar a Comunidade Britânica – bloco formado 
pelo Reino Unido e suas ex-colônias.

A agricultura é responsável por captar mais de 70% da população econo-
micamente ativa no país, em especial a de subsistência. 

Entre os vários problemas socioeconômicos estão: a maioria dos habitantes 
vive abaixo da linha de pobreza; a taxa de mortalidade infantil é de 49 para 
cada mil nascidos vivos; os serviços de saneamento ambiental são destina-
dos a menos de 45% das residências e o índice de analfabetismo é de 45,8%.

22ºdia
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devocional

Cristo, a Mensagem desta Vida

Texto bíblico: Atos 5. 17-21;41-42
Sei que muitos ao lerem esse texto poderão dizer que isso foi para o tempo 
dos apóstolos, ou que esse chamado de anunciar não é para mim. 
Se formos ler e estudar um pouco sobre a vida dos apóstolos e de tantos 
outros que caminharam por esse mundo testemunhando do amor e da 
Salvação que há somente em Jesus Cristo, poderemos ver que muitos eram 
pessoas simples, por vezes incultas, mas que movidas por grande amor, 
por terem provado esse amor, os seus corações queimavam de anseio e 
desejo de que todos pudessem provar esse amor e essa salvação.
Hoje nós também não podemos nos negar de compartilhar esse amor, não 
podemos privar as pessoas que não conhecem Jesus e, como consequên-
cia nunca provaram do seu amor e salvação de saberem que o sacrifício 
também foi por cada um deles. Se lermos novamente o texto veremos que 
o anjo os tirou da prisão e lhes disse claramente, “Dirijam-se ao templo e 
relatem ao povo toda a mensagem desta Vida”, e, no final, que eles não 
deixavam de fazê-la, mesmo com perseguições e sofrimentos.
Levantemos nossas cabeças e olhemos para os campos e vejamos que es-
ses estão brancos, saiamos de nosso comodismo e esforcemo-nos em pro-
clamar o Reino de Deus com poder e ousadia pelo poderoso nome de Jesus 
Cristo, o nosso Salvador. As vidas que estão em trevas anseiam por isso.

Por Miss. José Guerreiro

motivos de oRação poR papua nova guiné
1- Para que o Evangelho chegue aos povos não alcançados do país. 
3- Pelo fim da turbulência política, a violência e as tensões étnicas. 
4- Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos nossos missioná-
rios nessa nação: Pr. Coelho e Lidinólia, Pr. Levi Kiap.



53

Finanças para missões

Em tempos de crise econômica no Brasil, a alta do dólar, a desvalorização 
do real em relação à outras moedas, você pode ajudar a JAMI financeira-
mente e em oração. Precisamos apoiar nossos missionários, e/ou projetos 
sustentando em nossas ações missionárias em 21 países dos 5 continentes.

Cerca de 90% do dinheiro arrecadado na igreja é investido na própria igre-
ja, 7% em iniciativas evangelísticas onde o evangelho já foi pregado antes, 
e apenas 3% por cento em iniciativas missionárias para aqueles povos que 
nunca ouviram o evangelho.

Deus nos dá o privilégio de sermos parceiros no grande projeto de evange-
lização do mundo e assistência aos santos. A Bíblia diz que a contribuição 
não é um peso, mas uma graça. Graça é um dom imerecido: “Também, 
irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Ma-
cedônia” (2Co 8.1). A contribuição não é somente alguma coisa que apre-
sentamos a Deus, porém, principalmente, uma graça que Deus concede a 
nós. A prioridade de missões mundiais em sua igreja é refletida pelo seu 
envolvimento financeiro em missões.

“Entre no céu como alguém que tem uma herança para receber, possibilitada 
pelas contribuições feitas, enquanto viveu aqui na terra. Ou você será um po-
bretão por não ter enviado nada para lá, enquanto viveu?” Oswald Smith

motivos de oRação
1 - Ore pelos missionários que precisam de adoção missionária.
2 - Ore pela provisão financeira da JAMI.
3 - Ore pela campanha de Missões Mundiais e para que as igrejas se com-
prometam à ofertar.

23ºdia
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Mais obreiros

Há somente 100.000 missionários no mundo hoje. Missões é o árduo tra-
balho, culturalmente penetrante e dissipador de trevas, trabalho inicial de 
pregar o evangelho, plantar igrejas, vê-las florescerem, obterem seus pró-
prios obreiros, treinarem seu próprio povo e evangelizarem suas próprias 
vizinhanças. Os campos estão brancos e muitas almas estão afundando 
em trevas. 

Conforme pesquisa Sepal, em 2005, a força missionária do Brasil consta-
va de 3195 missionários transculturais, e conforme o IBGE, em 2000, nós 
éramos 26, 1 milhões de pessoas que declararam a fé cristã, e falo só dos 
evangélicos, não incluo os católicos. Uma rápida conta nos mostra que a 
população missionária é de 1,22% da população evangélica. E se formos 
fazer a conta em relação à população brasileira o resultado será muito mais 
baixo do que este já apresentado.

“A seara é grande, os obreiros são poucos.” - Mateus 6.38 

motivos de oRação
1- Pelo despertamento de vocacionados, por sua formação e envio.
2- Por visão missionária nas Igrejas, para sejam usadas como canais que 
ligam os vocacionados à missão de Deus.
3-Pelo levantamento de recursos para os que se despõem a ir.
“A oração é essencial para o trabalho da evangelização global.A grande comis-
são pode ser realizada quando o povo de Deus intercede e as igrejas tornam-se 
casa de oração para todas as nações.”  Pr. Ronald Carvalho

24ºdia
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Povos não alcançados
• Dos 7.2 bilhões de pessoas no mundo, 2,7 bilhões 
vivem entre grupos de pessoas não alcançados do 
mundo e 1,6 bilhões são completamente não-evangelizados.

• 86% de todos os grupos de povos não alcançados se encontram dentro 
da região chamada Janela 10/40, que está entre 10 e 40 graus norte e da 
costa oeste da África para a costa leste da Ásia.

• 2 de cada 3 pessoas no mundo vivem na Ásia. 70% dos asiáticos nunca 
ouviram falar de Jesus. 

• 90% dos missionários estrangeiros trabalham entre grupos de pessoas 
já alcançados.

A situação missionária atual não é das melhores, pois das 305 etnias brasi-
leiras apenas 34 possuem o Novo Testamento em sua língua. Isto é, 136 não 
têm nada da Bíblia traduzido, e 117 não possuem missionários.

“O Evangelho só é boa notícia se chegar a tempo.”  Carl F. H. Henry

motivos de oRação
1- Pelo envio de mais missionários aos Povos Não Alcançados.
2- Pela tradução da Bíblia, Novos Testamento e porções das Escrituras para 
as línguas dos povos que ainda não receberam tradução.
3- Para que Jesus possa ser revelado a esses povos como o único Salvador.
4- Por plantação de igrejas entre esses povos.
“A oração é a linguagem de um homem carregado com um sentido de necessida-
de... Não orar não é apenas declarar que nada é necessário, mas admitir a não 
realização dessa necessidade. E.M Bounds

25ºdia
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Avivamento missionário
Na história da igreja, houve períodos de esterilidade, 
épocas em que a vida espiritual esteve em baixa. Então 
Deus interveio com derramamentos do Espírito Santo, em avivamentos 
locais, nacionais e até mesmo mundiais.

Não fossem os avivamentos, certamente não teriam surgido os movimen-
tos missionários que circularam pelo mundo e levaram a palavra salvadora 
a milhares de povos e tribos. Os despertamentos espirituais têm derrama-
do combustível sobre as igrejas e denominações para incentivá-las a enviar 
e manter missionários nos campos prontos para a colheita (Russel Shedd, 
Avivamento e Renovação, p.115).

A conversão real dos indivíduos e o momento para o avanço do evangelho 
são obra do Espírito Santo, em Quem confiamos, e não resultados de nos-
sos planos grandiosos e técnicas inteligentes (Patrick Johnstone, Perspecti-
vas no movimento cristão mundial, p. 226).

Deus concede por meio da ação do Espírito Santo, tempos de desperta-
mento, tempos de renovação e tempos de restauração. Por causa da pre-
sença animadora e encorajadora do Espírito Santo nas ações missionárias 
da igreja, pode-se afirmar que há um tom de restauração, de nova vida e de 
alegria. É a linguagem da vida, do reavivamento e do crescimento espiritu-
al abundante. Deus conta conosco nesta última hora para a colheita final.

motivos de oRação
1- Por um derramamento do Espírito Santo sobre as igrejas Batistas Nacio-
nais para que tenham paixão pelas almas perdidas.
2- Para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo para testemunhar.
3- Por uma relação pessoal fervorosa com Cristo.

26ºdia
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Refugiados
Os refugiados são um grupo específico de imigrantes
(seres humanos) e têm essa denominação por conta 
de uma convenção feita em 1951 que trouxe regulamentação aos diferen-
tes tipos de imigrantes. Refugiado é uma pessoa que sai de seu país por 
conta de “fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas”, em situações nas quais 
“não possa ou não queira regressar”.

A origem da maior parte dos refugiados é a África ou o Oriente Médio. 
Eles fogem por conta de conflitos internos, guerras, perseguições políticas, 
ações de grupos terroristas e violência aos direitos humanos. Metade do 
fluxo anual de refugiados são sírios, devido à fuga da guerra civil em que o 
país está desde 2011.

A Europa é sinônimo de salvação para muitos refugiados. É a única espe-
rança para os muitos refugiados que pisam em terra firme, após cruzarem 
num bote de plástico os 10 quilômetros de mar que separam a costa turca 
das praias de Lesbos. Mas, terra adentro, a realidade lhes golpeia, e não 
demora até que eles substituam a ilusão pelo assombro ao descobrirem 
que quase não há recursos para acolhê-los.

Esse abandono pode ser confirmado pelos mais de 62.000 refugiados que 
permanecem retidos em território grego, amontoados em centros de aco-
lhida ou à fria intempérie sob uma tenda de lona. E é confirmado também 
pelas cifras oficiais, que indicam sobretudo um problema de falta de von-
tade política para encontrar soluções humanitárias para a crise.

Apesar de a crise dos refugiados ter atingido a Europa com força neste ano, 
a maior parte das pessoas que fugiram da guerra na Síria dirigiu-se prin-

27ºdia
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cipalmente para cinco países do Oriente Médio: Turquia, Líbano, Jordânia, 
Iraque e Egito. Estes receberam pelo menos 4,3 milhões de pessoas desde 
o início da crise. Essas nações concentram 95% dos refugiados sírios e deman-
dam muito mais assistência dos serviços públicos do que em países europeus 
– apesar de, nesse continente, a discussão sobre receber ou não os refugiados 
causar muito mais polêmica e hostilidade do que no Oriente Médio.

motivos de oRação
1- Para que suas necessidades essenciais de segurança, abrigo, água, comi-
da e cuidados médicos sejam supridas.
2- Por forças emocionais para que consigam enfrentar os desafios diários, 
mesmo com tão poucos recursos e apoio.
3- Para que promotores da paz, verdadeiros conciliadores, sejam levanta-
dos e tragam paz aos países onde a guerra, violência e perseguição estão 
forçando as pessoas a abandonarem suas casas. 
4- Para que os refugiados encontrem uma igreja acolhedora em seu novo 
país. E que mais pessoas e igrejas nos países receptores abram seus olhos 
e corações para perceber, acolher e servir aos refugiados.

Por Raquel Elana
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Unidade na missão
Se a unidade espiritual tem caracterizado os 
evangélicos, há, no entanto, pouco compromisso 
com a unidade visível. Paulo, por diversas vezes, chama os seguidores de 
Cristo a reconhecerem a unidade que eles têm. Não há no Novo Testamento 
a sugestão de um centro de controle humano, um governo autoritário, mas, 
sim, o chamado à uma verdadeira unidade de amor entre irmãos e irmãs 
que pertençam à família de Deus. Não podemos negar essa unidade básica. 

A missão das igrejas evangélicas é glorificar a Deus por meio de adoração 
bíblica, evangelizar os que não professam uma fé genuína no Senhor Jesus 
e discipular as nações ensinando-as a obedecer a todas as coisas que Jesus 
ordenou. E organizar comunidades locais onde essa missão seja claramen-
te estabelecida.

Uma das coisas a se preservar no exercício da obra missionaria é a comunhão.
Um dos nossos objetivos é valorizar a unidade como elemento por meio 
do qual esforços para que pastores, membros, instituições e órgãos da CBN 
tomem parte na missão global- nossa tarefa a evangelização dos povos. 

motivos de oRação
1- Por foco na missão de evangelização mundial.
2- Por unidade do corpo de Cristo no cumprimento da missão.
3- Por fortalecimento da igreja e unidade entre pastores.

“ Tem havido reavivamento sem muita pregação, mas nunca houve avivamento 
sem oração poderosa.” R.A Torrey

28ºdia
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Pela salvação das nações
“Pois as armas que usamos na nossa luta não são 
do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de Deus
para destruir fortalezas. Com elas nós podemos destruir 
os argumentos falsos.” 2 Cor. 10.4

A intercessão é uma das formas de oração mais elevadas de oração e uma 
das ações mais preciosas do cristão para se colocar entre Deus e o homem, 
buscando a libertação da alma do ser humano do pecado e da condenação 
eterna. “Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que habitem com 
Ele... “ Sl. 101.6. O Senhor procura aqueles que se coloquem na brecha da 
intercessão pela salvação das nações. Não podemos ignorar nossa respon-
sabilidade para com esta geração de pessoas, desde o Brasil até à Ásia, 
Américas, Europa, África, Oriente Médio e Oceania. Devemos entrar na 
batalha. A oração dos santos é efetiva (Tg.1.16) e faz grande diferença no 
destino das pessoas e nações. Certamente, Deus está disposto a responder 
nossas orações.

Devemos orar intensamente para que Deus mova sua Palavra sobre as na-
ções menos alcançadas. O Senhor promete “derramar seu Espírito sobre toda 
carne.” - Joel 2.28

Oremos pelos 206 países do mundo, 24.000 etnias, cerca de 6000 povos 
não alcançados. Podemos estar seguros de que Jesus estenderá seu Reino 
mediante a nossa intercessão.

motivos de oRação
1. Pela salvação de pessoas dos povos não alcançados de todas as nações.
2. Pelos povos que ainda não têm a Bíblia em sua própria língua.
3. Pela salvação dos indígenas brasileiros, quilombolas, ciganos, menores 
infratores e sertanejos.

29ºdia
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O poder da oração
“... com toda oração e súplica, orando em todo
tempo no Espírito e para isto vigiando com toda 
perseverança e súplica por todos os santos e também por mim; para que me seja 
dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer
conhecido o ministério do evangelho.”; Ef. 6.18,19

O Apóstolo Paulo sabia que a oração é trabalho duro e ele reconhecia o 
valor da oração quando pediu oração em seu favor no serviço do Senhor. A 
oração continua sendo elemento fundamental para a efetividade da obra
missionária, pois há confronto de poderes nessa batalha. “... nossa luta não 
é contra o sangue a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas re-
giões celestes. Ef. 6.12. Por isso, a oração deve ser constante (Lc.18.1) e deve
ser encarada como um ministério de todo crente. A oração deve ser incen-
tivada na vida da igreja diariamente. A oração precisa ser objetiva e espe-
cífica. Batalhemos pela oração em favor da salvação das pessoas ao redor 
do mundo e por aqueles que pregam o evangelho de Cristo. Oremos pela 
liberação de recursos humanos e materiais e financeiros na obra missioná-
ria. Oremos por liberalidade dos servos a quem Deus tem dado recursos 
para que invistam no sustento da obra do Senhor. A oração é essencial 
para o trabalho da evangelização global. A grande comissão é realizada 
quando o povo de Deus intercede e as igrejas tornam-se casas de oração 
para todas as nações. Efésios 3.20-21.

motivos de oRação
1. Pela Campanha de Missões Mundiais, para que haja generosidade dos 
irmãos na contribuição financeira para a evangelização.
2. Pelos vocacionados aos ministério para sejam fiéis ao chamado de Deus.
3. Pela saúde física, emocional e espiritual de nossos missionários.
4. Pela Diretoria e Secretaria Executiva da JAM.
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