
A igreja do Novo Testamento intercedia constantemente 
pelos fiéis.

Por exemplo, a igreja de Jerusalém reuniu-se a fim de orar 
pela libertação de Pedro da prisão (At 12.5,12).

A igreja de Antioquia orou pelo êxito do ministério de 
Barnabé e de Paulo (At 13.3).

Tiago ordena expressamente que os presbíteros da igreja 
orem pelos enfermos (Tg 5.14) e que todos os cristãos 
orem “uns pelos outros” (Tg 5.16; Hb 13.18,19). Paulo vai 
mais além, e pede que se faça oração em favor de todos 
(1Tm 2.1-3).

A oração guiada pelo Espírito Santo é a maior fonte de 
sucesso da igreja:

At.1.14 Todos estes perseveravam unanimemente em 
oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e 
com seus irmãos.

Ef.6.17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do 
Espírito, que é a palavra de Deus, 18 orando em todo tempo 
com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com 
toda perseverança e súplica por todos os santos.

Fp.1.19  Porque sei que disto me resultará salvação, pela 
vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, 20 
segundo a minha intensa expectação e esperança, de que 
em nada serei confundido; antes, com toda a confiança, 
Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no 
meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.

1Pe.4.7  E já está próximo o fim de todas as coisas; 
portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.

O apóstolo Paulo, fala constantemente da importância da 
oração.

Em muitas das suas epístolas, discorre a respeito das suas 
próprias orações em favor de várias igrejas e indivíduos 
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(Rm 1.9,10). Vez por outra fala das suas a falha do governo em aceitar uma troca de 
orações intercessoras (Ef 1.16-18). prisioneiros, os cativos em troca de membros 

do Boko Haram sob custódia do governo.
Ao mesmo tempo, também pede as orações 
das igrejas por ele, pois sabe que somente As vítimas apareceram em um vídeo no 
através dessas orações é que o seu começo do mês pedindo a ajuda do governo e 
ministério terá plena eficácia (Rm 15.30- da Associação Cristã da Nigéria para que 
32). garantissem sua libertação. Embora no vídeo 

o Estado Islâmico declare que todas as 
Perguntas: vítimas eram cristãs, o jornalista Ahmed 

Salkida disse que sua análise mostra que três 
1. Como é a sua oração? Você ora pela delas eram muçulmanas.
manha? Você ora todo tempo? Tira tempo 
pra você em especial?

2. Pelo que você tem orado?

3. Você acredita na oração? Tem alguma 
experiência pra contar?

O secretário-geral da ONU, António Gutteres, 
liberou uma declaração por meio de porta-

Estado Islâmico alega ter matado 11 voz: “O secretário-geral está profundamente 
cristãos no Natal preocupado sobre os relatos de que civis 

foram executados e outros sequestrado por 
As mortes estão relacionadas à perda de um grupo armado no nordeste do estado de 
líderes islâmicos e membros do Boko Borno, na Nigéria. Ele expressa suas 
Haram sob custódia do governo nigeriano profundas condolências às famílias das 
há 11 horas vítimas e reitera a solidariedade da Nações 

Unidas para o povo e governo da Nigéria”.
Uma equipe de campo informou que o 
Estado Islâmico na Nigéria alegou ter A BBC relatou ainda que “o vídeo foi liberado 
matado 11 cristãos durante o feriado do em 26 de dezembro e analistas disseram que 
Natal. A Amaq, agência de notícias do fica claro que o período coincide com as 
Estado Islâmico, divulgou um vídeo de 56 celebrações de Natal”. Nossa equipe de 
segundos que mostra mortes violentas. O campo não teve novas informações sobre a 
Estado Islâmico aparentemente deu duas situação, mas o pedido é que todos se unam 
razões para a execução: vingança pela em oração. Ore para que a graça de Deus 
morte dos líderes, Abu Bakr al-Baghdadi, no alcance todos os afetados por essa notícia 
Iraque, e Abul-Hasam al-Muhajir, na Síria; e trágica. Interceda também por coragem e 

Missoes~
e o mundo

Grupo extremista alega ter matado grupo de cristãos 
durante as comemorações de Natal



MISSÃO 
Saciar a sede do mundo com a 

Aquele que é a Água da Vida 

(Apocalipse 22:17).

VISÃO
 

Ser uma comunidade de famílias e 

discípulos fundamentados nos 

princípios do Reino de Deus, 

c o n v e r t e n d o  h o m e n s  e m  

sacerdotes, esposas e mães em 

mulheres sábias e filhos em 

modelos de obediência, para que 

todos sejam referenciais de Jesus 

Cristo para o mundo.

VALORES
 

- Viver o Reino de Deus. 
 

- Manifestar o Corpo de Jesus 

Cristo.
 

- Estabelecer o governo do 

Espírito Santo. 
 

- Exercer paternidade através dos 

cinco ministérios.
 

- Cuidar do órfão, da viúva e do 

necessitado.
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capacitação para que coloquem sua esperança no Senhor. 
Peça a Deus que eles entendam que aqueles que estavam 
em Cristo e morreram neste evento, agora estão na 
presença do pai.

Vila na Nigéria é atacada na véspera de Natal

Cristãos foram mortos, casas saqueadas e uma jovem foi 
sequestrada

A noite do dia 24 de dezembro foi de terror na vila cristã de 
Kwarangulum, na Nigéria. O grupo extremista Boko Haram 
invadiu o local em caminhões. Os moradores que tentaram 
fugir foram baleados e as casas incendiadas, depois de 
terem os alimentos saqueados. 

O vilarejo fica a 16 km de distância de Chibok, local onde 
275 meninas foram capturadas pelos militantes, em abril 
de 2014. "Eles mataram sete pessoas e sequestraram uma 
adolescente no ataque", disse o vigilante local David Bitrus 
à agência AFP.

Segundo a testemunha, uma igreja também foi incendiada 
durante o ataque à vila. Infelizmente, esta é a segunda 
investida dos extremistas islâmicos no local. Em abril, o 
ataque foi semelhante, roubaram os alimentos antes de 
destruir as residências. 

De acordo com um colaborador da Portas Abertas, Jo 
Newhouse*, os irmãos e irmãs da vila precisam de oração 
para superar mais um incidente.  E há pouca informação 
sobre a garota sequestrada.

A Nigéria ocupa a 12ª posição na Lista Mundial da 
Perseguição 2019. Os cristãos do país enfrentam as 
consequências da opressão islâmica, corrupção e crime 
organizado. 

Os irmãos e irmãs que vivem ao norte do país e na região do 
Cinturão Médio sofrem violências físicas e psicológicas, e 
muitos deles perdem as propriedades e meios de 
sobrevivência. Os cristãos ex-muçulmanos também são 
retaliados por seguirem a Cristo, é comum que sejam 
rejeitados pelas famílias e comunidade.



intérprete para descobrir o que estava 
fazendo aquele garotinho chorar. O 
enfermeiro conversou tranquilamente com 
ele e, em seguida, explicou ao médico o 

Na década de 1960, no auge da Guerra do porquê do choro:
Vietnã, um orfanato situado em uma aldeia 
administrada por missionários foi atingido — Ele achou que ia morrer. Ele não tinha 
por um bombardeio. Dezenas de crianças entendido direito o que você disse e estava 
morreram na hora e muitas outras ficaram achando que ia ter que doar todo o seu 
feridas. Entre elas estava uma menina de sangue para a menina não morrer.
oito anos, em estado muito grave. Essa 
criança precisava de sangue com urgência, Espantado, o médico missionário se 
mas rapidamente os médicos missionários aproximou da criança e, com ajuda do 
descobriram que ninguém da equipe era intérprete, perguntou:
compatível com aquele tipo sanguíneo.

— Se você achava que iria morrer, por que 
Então, eles se reuniram com os moradores se ofereceu para doar seu sangue?
da aldeia e com a ajuda de um intérprete, 
explicaram a situação da menina. Contudo, Com o coração cheio de amor, o menino 
a maioria dos moradores não podia doar respondeu:
sangue, devido ao seu estado de saúde. 
Depois de testarem o tipo sanguíneo dos — Porque ela é minha amiga e eu preferia 
poucos candidatos, a equipe médica chegou morrer no lugar dela.
à conclusão de que somente um menino 
tinha condições de ajudar a criança. Esse menino foi àquele lugar determinado a 

salvar a vida da amiga, mesmo achando que 
Após realizarem os procedimentos para isso, teria que morrer. Do mesmo 
necessários, deitaram o garoto em uma modo, Jesus veio à terra para salvar as 
cama ao lado da menina e inseriram uma nossas vidas. Ele sabia que teria que 
agulha em sua veia. Enquanto o sangue era derramar o Seu sangue numa cruz, mas 
coletado, ele continuava quietinho, com os mesmo assim não pensou duas vezes em 
olhos fixos no teto. Depois de alguns fazê-lo. O Seu amor pela humanidade e o 
minutos, o menino deu um pequeno soluço desejo de nos salvar foi muito maior do que 
e com a mão que estava livre, tapou o rosto o medo da morte.
tentando esconder as lágrimas. O médico, 
então, pediu para o intérprete perguntar ao "Dificilmente haverá alguém que morra por 
menino se ele estava sentindo dor. Ele um justo; pelo homem bom talvez alguém 
respondeu: tenha coragem de morrer. Mas Deus 

demonstra seu amor por nós: Cristo morreu 
— Não, moço. Pode continuar. em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores. Como agora fomos justificados 
Porém, não demorou muito para que o por seu sangue, muito mais ainda seremos 
s o l u ç o  e  a s  l á g r i m a s  vo l t a s s e m .  salvos da ira de Deus por meio dele!" 
Preocupado, o missionário pediu para ao (Romanos 5:7-9)

Um ato de amor
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