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intercessão
Guia de

missionária

ore
10
minutos
por
dia
por
missões!
A MISSÃO É DE TODOS
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21
dias
intercessão
Guia de

missionária

A oração missionária deve ser constante
e deve ser encarada como um ministério
de todo cristão. A oração missionária
precisa ser especíﬁca e objetiva. Assim,
tenha o nome do missionário e de sua
família, fotos, informativos etc. Saiba
das diﬁculdades do campo (oposições
políticas ao trabalho, barreiras e
resistência à aceitação do Evangelho).

Promova a Intercessão
Missionária em sua
igreja local
Incentive e desaﬁe os
membros da igreja ao
compromisso da
intercessão diária
Promova encontros de
intercessores, sempre que
possível
Organize e decore uma sala
para intercessão, com
mapas, fotos, cartas dos
missionários etc.

Separe pelo menos 10 minutos do seu
dia para um tempo de oração e clamor
por missões transculturais e nacionais.

Convide os missionários da
SM para compartilhar as
vitórias e as necessidades
do campo de forma mais
pessoal
CONVENÇÃO DAS IGREJAS
BATISTAS INDEPENDENTES

1 dia
º

Motivos que envolvem
todos os missionários
TRANSCULTURAIS

Ü Por adaptação a um novo clima, cultura, comida e povo;
Ü Por obtenção de visto e documentação na imigração;
Ü Pelo sustento ﬁnanceiro nesse tempo de Pandemia;
Ü Pelo aprendizado da língua e costumes;
Ü Pela saúde em tempos de Pandemia;
Ü Por revestimento do poder do Espírito Santo;

e
21
dias
d
intercessão

missionária

2 dia
º

Pela unidade da família brasileira e
valorização familiar;

OREMOS PELO BRASIL
Brasil Localizado no leste da América do Sul é o maior
país no continente sul- americano e da América Latina. A
população é de 210 milhões de habitantes.
Possui duas línguas oﬁciais, o Português e Libras (Língua
Brasileira de Sinais), contudo há 274 diferentes línguas
faladas pelas 305 etnias diferentes em todo o país, sendo
essas indígenas (IBGE Censo 2010).
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.

21 dias

de intercessão missionária

Pelo ﬁm da violência doméstica
contra a mulher e crianças;
Pela libertação do Brasil da
corrupção e dos negócios ilícitos.
Por estabilidade política;
Pelo comportamento ético e moral
dos crentes e pastores brasileiros;
Por provisão, saúde física,
espiritual e emocional dos
nossos missionários,
pastores e
membros de
nossas
igrejas;
Pela cura
completa da
nação nesses
tempos de
Pandemia.
CONVENÇÃO DAS IGREJAS
BATISTAS INDEPENDENTES

3 dia
º

e
21
dias
d
intercessão

Relacionamento
do Missionário

missionária

COM DEUS

Ü Para que se alimente da palavra de Deus;
Ü Para que tenha uma vida profunda de oração;
Ü Para que viva cheio de Espírito Santo;
Ü Para que tenha maturidade e crescimento na graça;
Ü Para que tenha vitória sobre satanás e sobre a carne.

“

Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás
comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que
me carregues, e desata todos os laços de meu coração,
menos o laço que prende o meu coração ao Teu”
David Livingstone – 1813-1873

4 dia
º

Ore pelas áreas
FÍSICA E EMOCIONAL

dos missionários

Ü Ore por boa Saúde (muitos missionários trabalham em

climas difíceis, onde diversas doenças se proliferam,
inclusive a Covid-19);
Ü Ore por Segurança (missionários estão constantemente

realizando viagens em seus projetos, utilizando diversos
meios de transporte, as vezes caminhando e muitos em
ambientes de perseguição e áreas de violência);
Ü Ore por Libertação do desânimo, solidão e depressão.

21 dias

de intercessão missionária

5 dia
º

OREMOS PELA ÁREA

familiar de nossos

missionários

Ü Ore pelo relacionamento entre os cônjuges;
Ü Ore pelo relacionamento entre pais e ﬁlhos;
Ü Ore pelos Filhos (salvação, crescimento no

Senhor, adaptação, saúde, estudos e
amizades);
Ü Ore pelo testemunho familiar diante dos

cristãos nacionais e não-cristãos;
Ü Pelos familiares que estão em outros países.

21 dias

de intercessão missionária

6 dia
º

ORE POR
habilidade de

COMUNICAÇÃO
Na Comunicação do Evangelho, é necessário o
conhecimento da língua falada pelo povo! Isto
requer tempo, habilidade, concentração, estudo
e ﬂuência.

Ü Ore para que haja facilidade no aprendizado do idioma;
Ü Ore para que todo o desânimo e impaciência o deixe;
Ü Ore para que Deus lhe de capacitação no aprendizado.

21 dias

de intercessão missionária

7 dia
º

Ore pelo
MINISTÉRIO
E PROJETO

“

Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo,
o Deus que tem por nós um amor sem limites e q
ue chamou vocês para tomarem parte na sua
eterna glória, por estarem unidos com Cristo, ele
mesmo os aperfeiçoará e dará ﬁrmeza, força e
verdadeira segurança. 1Pedro 5:10

Ü Ore por um Ministério e projeto Frutífero

(Jo 15.16);
Ü Ore por ousadia, coragem, oportunidades e

corações abertos ao mover do Espírito Santo;
Ü Ore por evangelização pessoal, pregação,

conversões, batismos, aconselhamento e
discipulado.

21 dias

de intercessão missionária

8 dia
º

Ore pela

EQUIPE DE TRABALHO
Normalmente, o missionário faz parte de
uma equipe com outros missionários e
crentes nacionais, onde, pode existir,
problemas de relacionamento e desavenças.
Ü Ore por todas as pessoas envolvidas no projeto

missionário;
Ü Ore por uma profunda comunhão entre os irmãos.
Ü Pela receptividade do Evangelho

e
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d
intercessão

missionária

9 dia
º

Ore pelo país
ONDE O MISSIONÁRIO

Atualmente a SM/CIBI está
presente em 19 países. Escolha
pelo menos 2 países onde temos
projetos missionários, pesquise
sobre eles e ore!

está sernvindo

Ü Pelo governo, situação política, social e

econômica;
Ü Por liberdade de pregação do evangelho;
Ü Por Avivamento que gere uma “fome

espiritual” em milhares de pessoas
desejosas por conhecer a Cristo
pessoalmente.

e
21
dias
d
intercessão

missionária

10 dia
º

Ore pela

21 países
569 milhões
de habitantes

Línguas: espanhol e português sendo principais e outros francês, quíchua, aimará,
náuatle, Línguas maias, guarani, Crioulo haitiano, papiamento, Línguas tupis.

TEM MISSIONÁRIO SM NO BRASIL, PARAGUAI, PERU, ENTRE POVOS INDÍGENAS. CONFIRA TODOS NO MAPA NACIONAL NO SITE

AMÉRICA
LATINA
Paraguai

Peru

Ü Por mais obreiros/missionários

Ü Para que o povo peruano conheça o

1

para evangelizar os paraguaios.
Ü Para que os Paraguaios possam

evangelho de Jesus Cristo.
Ü Por provisão, saúde física, espiritual

conhecer o verdadeiro amor de

e emocional dos nossos

Cristo.

missionários

Ü Por provisão, saúde física,

espiritual e emocional dos nossos

Ü nessa nação: Nilzete Flores(1) e

missionários
Ü nessa nação: Rodney e Eulália (1) e

Pastores de nossa convenção

21 dias

Ü Pela continuidade do trabalho de tradução da Bíblia,

para que o evangelho
Ü alcance o coração dos indígenas brasileiros.
Ü Pelo Conselho Nacional de Pastores e Líderes

Indígenas - CONPLEI
Ü Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos

nossos missionários nesses povos minoritários:

America del Sur)

Oseias e Heliana Silva (Assurinis), CAGESV (Centro de

pandemia cesse entre os peruanos.

Apoio à Grupos Étnicos em Situação de
Vulnerabilidade) da IBI Altamira, pelos obreiros locais
dos Tikunas.

de intercessão missionária

3

Povos Indígenas

pastores da Masur (Misión desde
Ü Que os efeitos da Covid-19 e da

paraguaia.

2

a ÁFRICA
11 dia Ame
como Deus ama
º

54 países independentes
1,033 bilhão de pessoas, a segunda mais populosa
Línguas: mais de duas mil línguas e mais de oito mil dialetos.

TEM MISSIONÁRIO SM NA ÁFRICA DO SUL, MOÇAMBIQUE, ESWATINI (SUAZILÂNDIA) E GUINÉ-BISSAU

1

Moçambique

2

3

Guiné-Bissau

4

África Austral

Pela liderança nacional e seu

Por crescimento espiritual e

Pelo ﬁm das tensões raciais, tribais e políticas na

comprometimento em viver um verdadeiro

numérico da Igreja.

África do Sul

Evangelho.

Pelos líderes em treinamento.

Pela situação de refugiados moçambicanos

Por estabilidade política no país.

Pelos novos projetos que estão

(Gwaini) na Africa do Sul. Eles estão sendo

Pela juventude que está se levantando na

sendo desenvolvidos

expulsos da terra onde já vivem por anos,

Igreja para que haja um maior despertamento

Pela situação político-social de

gerando um grande conﬂito social. Nossos

de vocacionados para o ministério.

Guiné-Bissau.

missionários plantaram uma igreja nessa

Pelas crianças para que cresçam no temor do

Por provisão, saúde física,

comunidade.

Senhor.

espiritual e emocional dos

Pelos projetos desenvolvidos em Eswatini (antiga

Por provisão, saúde física, espiritual e

nossos missionários nessa

Suazilândia).

emocional dos nossos missionários nessa

nação: Alandelon e Tamilla(3),

Por provisão, saúde física, espiritual e emocional

nação: Bernardo e Vanessa(1), Clerisnan e

Eneas e Dassaellen(4).

dos nossos missionários nessa nação: Fabio e

Lika(2), pastores e líderes nacionais.

21 dias

de intercessão missionária

Gilka Guimarães(5) e suas 2 ﬁlhas, pelos pastores
e líderes nacionais.

5

12 dia Ore pela ÁSIA
º

É o continente mais populoso do mundo com 3,95 bilhões de habitantes
(pouco mais de 60% da população mundial)
45 países e 7 dependências

Ø Pela Igreja no

Japão, para que
ela seja um
instrumento do
Senhor e vidas
sejam
alcançadas;

TEM MISSIONÁRIO SM
ÍNDIA, JAPÃO, ISRAEL
E DOIS PAÍSES DO
SUDESTE ASIÁTICO

Japão

Índia

Ø 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.
Ø Para que a verdade de Jesus Cristo rompa as

barreiras do xintoísmo social e derrube a falsa
ﬁlosoﬁa do secularismo.

Ø Por maior liberdade para

Ø Pela adaptação de nossos missionários a

transmitir o evangelho apesar

cultura, idioma etc.
Ø Para que possam aprender o idioma do país.
Ø Pelos projetos sociais e de tradução bíblica.

dos esforços para limitá-los;
Ø Por um avivamento espiritual

da igreja evangélica indiana.

Ø Por provisão, saúde física, espiritual e

emocional dos nossos missionários nessas

Ø Por provisão, saúde física,

nações. (Por questões de segurança não

espiritual e emocional dos

emocional dos nossos missionários nessa

divulgamos os nomes dos missionários e

nossos missionários nessa

nação: Jansen e Jessica, Keller e Suzyane.

países em que servem).

nação: Nubinelma e Dee-zane.

Ø Por provisão, saúde física, espiritual e

21 dias

de intercessão missionária

a EUROPA
13 dia Ame
como Deus ama
º

21 dias

de intercessão missionária

49 países
731 milhões de habitantes

ESTAMOS NA ESPANHA, INGLATERRA, PORTUGAL, ITÁLIA

24 línguas oficiais

Por mobilizações evangelísticas nos
quatro cantos da nação.

1

Por comprometimento com a
palavra de Deus.
Por fortalecimento dos líderes das
igrejas.
Por comunhão, unidade, amor e

2

Inglaterra
Para que a Igreja seja fortalecida e avivada pelo
Espírito Santo.

respeito entre irmãos das diferentes
congregações.
Por provisão, saúde física, espiritual

Pelas minorias étnicas que vivem no país, para que
sejam alcançados pelo Evangelho.

e emocional dos nossos missionários

3

nessa nação: Sergio e Glaucia (1),

Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos

Fernando e Heloisa (2), Nelio e Zilda(3).

nossos missionários nessa nação: Samuel e Renata.

a EUROPA
13 dia2 Ame
como Deus ama
º

1

3

2

Itália
4

5

Espanha

Ü Por um avivamento espiritual entre os espanhóis.

Ü Para que os crentes espanhóis sejam voz de Deus à sua

própria nação.

propósito de avivamento e evangelização
da nação.
Ü Pelo aumento no número de missionários

capacitados para suportarem os desaﬁos.
Ü A oposição espiritual é muito grande, ore

para que a cada cristão tenha

Ü Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos

nossos missionários nessa nação: Paulo e Solange (1)
Mendes, Marinaldo e Zenaide (2), Helder e Ana (3),
Claudenir e Antônia (4), Edinho e Sandra (5)

21 dias

Ü Pela unidade dos líderes e pastores no

discernimento de sua responsabilidade
com o testemunho cristão.
Ü Por provisão, saúde física, espiritual e

emocional dos nossos missionários nessa
nação: Milton e Zoraide.

de intercessão missionária

14 dia
º

Ame a

OCEANIA

como Deus ama
Ø Para que o Evangelho chegue aos povos

“

“Missões é atravessar uma
cultura, aprender um idioma
e plantar uma igreja através
da pregação do evangelho no
meio de grupos étnicos que
não possuem igrejas fortes o
suﬁciente para evangelizar
seu grupo” John Piper

e
21
dias
d
intercessão

missionária
10 mil ilhas que constituem o continente
14 países independentes, além de
alguns territórios ultramarinos,
como por exemplo, as Ilhas Marianas
do Norte pertencentes aos EUA.

não alcançados do país.

Ø Pelo ﬁm da turbulência política, a

violência e as tensões étnicas.

Ø Pelo trabalho de tradução bíblica.

Ø Por provisão, saúde física, espiritual e

emocional dos nossos missionários
nessa nação: Alessandro e Raquel.

32 milhões de habitantes
Cerca de 75% desta população habita
em cidades (urbana), enquanto
somente 25 % mora na zona rural.

São cerca de 850 as línguas
faladas só no país de Papua-Nova Guiné

15 dia
º

21 dias

de intercessão missionária

Ore pela

3 países
522.257.000
de habitantes
3 línguas

AMÉRICA
DO NORTE
Estados Unidos
Ü Para que as crianças sejam alcançadas pela salvação de

Cristo, pois o povo americano tem se esquecido de
Jesus.
Ü Para a conversão ao Evangelho dos jovens americanos

e imigrantes.
Ü Pelo ﬁm do preconceito e racismo no país.
Ü Pelo ﬁm da violenta política externa desenvolvida pelos

Estados Unidos.
Ü Por provisão, saúde física, espiritual e emocional dos

nossos missionários nessa nação: Jonathan e Isabel.

16 dia

“

º

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

Ame os povos
não alcançados
COMO DEUS AMA
Dos 7.2 bilhões de pessoas no mundo, 2,7

2 de cada 3 pessoas no mundo vivem na Ásia.

bilhões vivem entre grupos de pessoas não

70% dos asiáticos nunca ouviram falar de Jesus.

alcançados do mundo e 1,6 bilhões são

90% dos missionários estrangeiros trabalham

completamente não-evangelizados.

entre grupos de pessoas já alcançados.

86% de todos os grupos de povos não

A situação missionária atual não é das melhores,

alcançados se encontram dentro da região

pois das 305 etnias brasileiras apenas 34

chamada Janela 10/40, que está entre 10 e 40

possuem o Novo Testamento em sua língua. Isto

graus norte e da costa oeste da África para a

é, 136 não têm nada da Bíblia traduzido, e 117

costa leste da Ásia.

não possuem missionários.

ü Pelo envio de mais missionários aos Povos Não Alcançados.
ü Pela tradução da Bíblia, Novos Testamento e porções das Escrituras

para as línguas dos povos que ainda não receberam tradução.
ü Para que Jesus possa ser revelado a esses povos como o único Salvador.
ü Por plantação de igrejas entre esses povos.

21 dias

de intercessão missionária

17 dia
º

Ame os

REFUGIADOS

como Deus ama

Os refugiados são um grupo especíﬁco de

de Lesbos. Mas, terra adentro, a realidade

imigrantes e têm essa denominação por

lhes golpeia, e não demora até que

conta de uma convenção feita em 1951 que

substituam a ilusão pelo assombro ao

trouxe regulamentação aos diferentes tipos

descobrirem que quase não há recursos

de imigrantes. Refugiado é uma pessoa que

para acolhê-los.

sai de seu país por conta de “fundados

Esse abandono pode ser conﬁrmado pelos

temores de perseguição por motivos de

mais de 62mil refugiados que permanecem

raça, religião, nacionalidade, grupo social

retidos em território grego, amontoados em

ou opiniões políticas”, em situações nas

centros de acolhida ou à fria intempérie sob

quais “não possa ou não queira regressar”.

uma tenda de lona. E é conﬁrmado também

A origem da maior parte dos refugiados é a

pelas cifras oﬁciais, que indicam sobretudo

África ou o Oriente Médio, que fogem por

um problema de falta de vontade política

conta de conﬂitos internos, guerras,

para encontrar soluções humanitárias para

perseguições políticas, ações de grupos

a crise.

terroristas e violência aos direitos

Apesar de a crise dos refugiados ter

humanos. Metade do ﬂuxo anual de

atingido a Europa com força neste ano, a

refugiados são sírios, devido à fuga da

maior parte das pessoas que fugiram da

guerra civil em que o país está desde 2011.

guerra na Síria dirigiu-se principalmente

A Europa é sinônimo de salvação para

para cinco países do Oriente Médio: Turquia,

muitos que pisam em terra ﬁrme, após

Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Estes

cruzarem num bote de plástico os 10km de

receberam pelo menos 4,3 milhões de

mar que separam a costa turca das praias

pessoas desde o início da crise.

Ü Para que suas necessidades

essenciais de segurança, abrigo,
água, comida e cuidados médicos
sejam supridas.
Ü Por forças emocionais para que

consigam enfrentar os desaﬁos
diários, mesmo com tão poucos
recursos e apoio.
Ü Para que promotores da paz,

verdadeiros conciliadores, sejam
levantados e tragam paz aos
países onde a guerra, violência e
perseguição estão forçando as
pessoas a abandonarem suas
casas.
Ü 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.

18 dia
º

Deus teve um único ﬁlho,
e fez dele um missionário”
David Livingstone – 1813-1873

Ore
pelo
Avivamento
Missionário

DO BRASIL
ü Por um derramamento do Espírito

Santo sobre as igrejas Batistas
Independentes para que tenham
paixão pelas vidas que se perdem.
ü Para que sejamos cheios do poder do

Espírito Santo para testemunhar.
ü Por uma relação pessoal fervorosa

com Cristo.
ü Para que a chama missionária possa

arder em cada igreja local da CIBI.

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
movimentos missionários que circularam pelo mundo e
levaram a palavra salvadora a milhares de povos e tribos. Os
despertamentos espirituais têm derramado 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 nossos planos grandiosos e
técnicas inteligentes (Patrick Johnstone, Perspectivas no
movimento cristão mundial, p. 226).
Deus concede por meio da ação do Espírito Santo, tempos de
despertamento, tempos de renovação e tempos de
restauração. Por causa da presença 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 espiritual abundante. Deus
conta conosco nesta última hora para a colheita ﬁnal.
CONVENÇÃO DAS IGREJAS
BATISTAS INDEPENDENTES

19 dia
º

“
como Deus ama

AME MISSÕES

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

Se a unidade espiritual tem

bíblica, evangelizar os que não

caracterizado os evangélicos, há, no

professam uma fé genuína no Senhor

entanto, pouco compromisso com a

Jesus e discipular as nações ensinando-

unidade visível. Paulo, por diversas

as a obedecer a todas as coisas que

vezes, chama os seguidores de Cristo a

Jesus ordenou. E organizar comunidades

reconhecerem a unidade que eles têm.

locais onde essa missão seja claramente

Não há no Novo Testamento a sugestão

estabelecida.

de um centro de controle humano, um

Uma das coisas a se preservar no

governo autoritário, mas, sim, o

exercício da obra missionaria é a

chamado à uma verdadeira unidade de

comunhão. Um dos nossos objetivos é

amor entre irmãos e irmãs que

valorizar a unidade como elemento por

pertençam à família de Deus. Não

meio do qual esforços para que

podemos negar essa unidade básica.

pastores, membros, igrejas e casas da

A missão das igrejas evangélicas é

CIBI tomem parte na missão global -

gloriﬁcar a Deus por meio de adoração

nossa tarefa a evangelização dos povos.

21 dias

ORE
Ü Por foco na missão de

evangelização mundial.
Ü Por unidade do corpo de Cristo

no cumprimento da missão.
Ü Por fortalecimento da igreja e

unidade entre pastores.

de intercessão missionária

20 dia
º

Ore por

PROVISÃO
FINANCEIRA

“

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

para Missões

Em tempos de pandemia e crise econômica

Deus nos dá o privilégio de sermos

no Brasil, a alta do dólar, a desvalorização

parceiros no grande projeto de

do real em relação à outras moedas, você

evangelização do mundo e assistência aos

pode ajudar a SM/CIBI ﬁnanceiramente e em

santos. A Bíblia diz que a contribuição não é

oração. Precisamos apoiar nossos

um peso, mas uma graça. Graça é um dom

missionários, e/ou projetos sustentando em

imerecido: “Também, irmãos, vos fazemos

nossas ações missionárias em 19 países

conhecer a graça de Deus concedida às

dos 5 continentes.

igrejas da Macedônia” (2Co 8.1). A

Cerca de 90% do dinheiro arrecadado na

contribuição não é somente alguma coisa

igreja é investido na própria igreja, 7% em

que apresentamos a Deus, porém,

iniciativas evangelísticas onde o evangelho

principalmente, uma graça que Deus

já foi pregado antes, e apenas 3% por cento

concede a nós. A prioridade de missões

em iniciativas missionárias para aqueles

transculturais em sua igreja é reﬂetida pelo

povos que nunca ouviram o evangelho.

seu envolvimento ﬁnanceiro em missões.

Ü Ore pelos missionários que

precisam de adoção
missionária.
Ü Ore pela provisão ﬁnanceira da

SM/CIBI.
Ü Ore pela campanha de Missões

Transculturais e para que as
igrejas se comprometam a
ofertar.

21 dia
º

21 dias

de intercessão missionária

A intercessão é uma das formas de oração

oração dos santos é efetiva (Tg.1.16) e faz

mais elevadas de oração e uma das ações

grande diferença no destino das pessoas e

mais preciosas do cristão para se colocar

nações. Certamente, Deus está disposto a

entre Deus e o homem, buscando a

responder nossas orações.

libertação da alma do ser humano do

Devemos orar intensamente para que Deus

pecado e da condenação eterna. “Os olhos

mova sua Palavra sobre as nações menos

do Senhor procuram os ﬁéis da terra para

alcançadas. O Senhor promete “derramar

que habitem com Ele... “ Sl. 101.6. O Senhor

seu Espírito sobre toda carne.” - Joel 2.28

procura aqueles que se coloquem na brecha

Oremos pelos 206 países do mundo (193

da intercessão pela salvação das nações.

reconhecidos pela ONU), 24.000 etnias,

Não podemos ignorar nossa

cerca de 6000 povos não alcançados.

responsabilidade para com esta geração de
pessoas, desde o Brasil até à Ásia,
Américas, Europa, África, Oriente Médio e
Oceania. Devemos entrar na batalha. A

Ü Pela salvação de pessoas dos povos não

alcançados de todas as nações.
Ü Pelos povos que ainda não têm a Bíblia em

Ü Pela Campanha de Missões Transculturais,

para que haja generosidade dos irmãos na
contribuição ﬁnanceira para a
evangelização.
Ü Pelos vocacionados ao ministério para

quilombolas, ciganos, menores infratores e
sertanejos.

Ü Pela saúde física, emocional e espiritual de

nossos missionários.
Ü Pela Diretoria da CIBI, Secretaria de

Missões, Regionais e igrejas locais.

sua própria língua.
Ü Pela salvação dos indígenas brasileiros,

Podemos estar seguros de que J
esus estenderá seu Reino mediante
a nossa intercessão.

sejam ﬁéis ao chamado de Deus.

e
21
dias
d
intercessão

você
conseguiu!
parabéns e

missionária

Obrigado!
A MISSÃO É DE TODOS

CONVENÇÃO DAS IGREJAS
BATISTAS INDEPENDENTES

www.smcibi.org

