
O evangelho para  
cada pessoa

Uma igreja discipuladora 
para cada povo e lugar

Líderes como Cristo para 
cada igreja e setor 

O impacto do reino em cada esfera da sociedade

ORE POR 
seus familiares e amigos 
que precisam ouvir o 
evangelho.

ORE PELOS 
plantadores de igrejas e 
pelas comunidades que 
eles estão alcançando.

ORE POR 
seminários e institutos 
bíblicos e teológicos que 
discipulam e treinam 
líderes cristãos.

ORE POR 
uma missão holística entre 
as entidades cristãs de 
assistência social.

ORE PELOS 
missionários e pelas 
agências missionárias que 
atuam em sua região.

ORE PARA 
que as boas novas 
impactem o campo da 
tecnologia digital.

ORE POR 
parcerias virtuosas entre 
denominações e grupos 
cristãos.

Evangelização
Testemunhando de Cristo por 
meio de palavras, ações e 
sinais 

Multiplicação da igreja
Sendo capacitados pelo 
Espírito Santo

Discipulado & treinamento
Sendo moldados pela 
Palavra de Deus

Responsabilidade social
Alcançando em Cristo todo o 
propósito para o qual fomos 
criados

Organizaçõespara-
eclesiásticas
Desenvolvendo 
dependência na oração

Influência na comunidade
Tornando-se uma 
comunidade que testemunha

Parcerias do reino
Firmando relacionamentos 
fundamentados no amor

ORE POR 
seus vizinhos - os que 
moram em sua rua e em 
sua comunidade.

ORE PARA 
que as igrejas locais sejam 
fiéis na pregação, no 
ensino, no evangelismo, no 
discipulado e na assistência 
aos marginalizados.

ORE PELOS 
tradutores da Bíblia e por 
suas agências de envio.

ORE PELOS 
líderes de sua região  
que atuam como agentes 
de justiça.

ORE PELAS 
organizações e pelos líderes 
do ministério estudantil 
bem como pelos alunos que 
eles servem.

ORE PELOS 
governos e pelas 
instituições médicas e 
jurídicas.

ORE POR 
parcerias sacrificiais 
firmadas na humildade e 
que sejam somente para 
a glória de Deus.

ORE PELOS 
grupos de pessoas não 
alcançadas em sua região e 
pelos que seguem outras 

ORE PELAS 
crianças e pelos jovens, 
por seu bem-estar e sua 
formação cristã.

ORE PELOS 
líderes da igreja e pelo 
discipulado de suas 
congregações.

ORE PELOS 
pobres, desnutridos, 
órfãos e marginalizados.

ORE PELA 
integridade e 
responsabilidade dos 
principais líderes em 
atuação.

ORE PELA 
influência da arte cristã 
na mídia, no cinema e na 
sociedade.

ORE POR 
doadores generosos que 
possibilitem a formação 
de parcerias significativas 
no reino.

ORE PARA 
que seu próprio coração 
persevere na paixão por 
Deus e sua missão, e 
espelhe Cristo através de 
suas palavras e ações.

ORE PELOS 
irmãos e irmãs em Cristo 
que estão sendo perseguidos 
em consequência de sua fé 
e ore também por aqueles 
que enfrentam a batalha 
espiritual.

ORE PARA 
que um derramamento do 
Espírito de Deus levante a 
próxima geração de líderes.

ORE POR 
uma administração 
sábia deste planeta e por 
ousadia para confrontar os 
excessos da indústria.

ORE POR 
padrões de excelência 
que glorifiquem a Deus 
nas organizações para-
eclesiásticas.

ORE POR 
cristãos tementes a Deus 
que anunciem - com 
sabedoria - a Palavra de 
Deus nas esferas públicas.

ORE PARA 
que o amor de Deus e o amor 
fraternal permeiem tudo o 
que fizermos como membros 
do corpo de Cristo.


