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Isaías 9:6 “Porque um menino nos nasceu, um filho 
nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. 
E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus 

Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.”

15 de dezembro de 2020 a 14 de janeiro de 2021

15 de dezembro - Durban, África do Sul 
Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as 

forças espirituais do mal (Efésios 6:12). Existe uma forte oposição 

espiritual nesta área. Ore pela proteção dos cristãos. Ore para 

que permaneçam firmes. Ore para que a luz de Deus brilhe 

intensamente e afaste as trevas (João 1: 5). Ore por oportunidades 

de pregar o Evangelho, por corações preparados, para que o próprio 

Deus apareça às pessoas por meio de sonhos e visões e as leve ao 

arrependimento. Ore por trabalhadores que se juntem à Seara.

16 de dezembro - Quênia
A Nação do Quênia está enfrentando fortes chuvas e há muitos 

desabrigados cujas casas foram destruídas ou danificadas; as 

safras também foram danificadas devido às enchentes. Isso 

representa um desafio de fome pela frente devido à seca que 

muitas vezes se segue às enchentes. Conforme o Senhor o guiar, 

lembre-se do Quênia em suas orações de hoje.

17 de dezembro - COVID-19
Ore por sustento por parte dos Líderes de Núcleo, em todo o mundo, 

cujas famílias e igrejas foram afetadas pelo impacto contínuo da 

pandemia COVID-19. Ainda existem milhares de pastores incapazes 

de gerar renda e não podem sustentar suas famílias.

18 de dezembro - Sudeste Asiático
Chuvas extremas causadas por tufões no Vietnã, Laos e Camboja 

fizeram com que muitos de nossos líderes de núcleo e pastores 

em treinamento precisassem abandonar suas casas e vilas. O 

resultado dessas chuvas é que muitos deles perderam suas casas 

ou a maior parte de seus bens. Ore pela provisão sobrenatural do 

Senhor em suas vidas.

19 de dezembro - África do Sul
Ore pelo governo sul-africano. Ore para que Deus levante pessoas 

que governem com integridade. Há muita instabilidade no país - o 

índice de criminalidade está disparando. Há muita corrupção no 

governo e os cidadãos inocentes são os que mais sofrem.

20 de dezembro - Quênia
Ore pelo Corpo de Cristo. Houve incidentes, desde que as portas 

da igreja foram abertas novamente após o confinamento do 

COVID-19, onde os fiéis se sentiram desmotivados. Às vezes, 

participar da comunhão tem sido um desafio para a maioria dos 

pastores. O principal motivo é a tendência das pessoas se sentirem 

fracas e relaxadas em relação à paixão que tinham anteriormente. 

Ore para que nossos pastores se sintam encorajados a visitá-los e 

encorajá-los com a Palavra de Deus.

21 de dezembro - Mianmar
O governo de Mianmar emitiu uma segunda ordem de 

permanência em casa desde setembro. Como os líderes de 

núcleo não podem se reunir em um domingo ou fazer qualquer 

evangelismo, eles deram um passo ousado ao transmitir 

seus sermões em um alto-falante de suas casas. Vivendo em 

comunidades budistas, seria de imaginar que muitas pessoas 

reclamariam ou que as autoridades as impediriam de fazê-lo. Mas, 

nas últimas semanas, os incrédulos têm ouvido e, por meio da obra 

do Espírito Santo, um pequeno número deles veio à fé e está no 

processo de ser discipulado.

22 de dezembro - global
Ore para que o Corpo de Crentes global seja encorajado a 

compartilhar sua fé em Jesus durante esta época festiva. Ore para 

que o Espírito Santo mude os corações daqueles que ouvem o 

Evangelho para seguir a Cristo. Ore para que crentes em todo o 

mundo obedeçam à Grande Comissão. (Mateus 28: 19-20)

23 de dezembro - Amazon
O Coronavírus ainda é um grande problema na América do Sul 

e está colocando muita pressão no ministério. Ore pelos novos 

líderes de núcleo que foram nomeados na Amazônia. Ore para que 

o Senhor lhes dê a sabedoria e a força necessárias para plantar 

igrejas em vilas não alcançadas.

24 de dezembro - Mitchell’s Plain, África do Sul
Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças 

do mal (Efésios 6:12). Existe uma forte oposição espiritual nesta 

área. Ore pela proteção dos cristãos. Ore para que permaneçam 

firmes. Ore para que a luz de Deus brilhe e expulse as trevas (João 

1: 5). Ore por oportunidades de pregar o Evangelho e preparar 

corações. Ore para que o próprio Deus apareça aos incrédulos 

por meio de sonhos e visões. Ore para que sejam levados ao 

arrependimento. Ore por trabalhadores que estejam dispostos a se 

ajuntarem à Seara.

25 de dezembro - Feliz Natal
Enquanto celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo 

hoje, mantenha aqueles em suas orações que já não têm seus entes 

queridos para compartilhar este dia especial. Ore por aqueles que 

sofrem perseguição e não podem celebrar o Natal hoje.

26 de dezembro - Mongólia
O tradutor mongol, atualmente trabalhando no manual da 

Fase C, tem lutado com sua saúde nas últimas semanas e 

sente cansaço na maior parte do tempo. Por favor, ore por uma 

recuperação completa.

27 de dezembro - Quênia
Desde outubro, os casos de COVID-19 vêm aumentando, assim 

como o número de mortes no Quênia. O presidente anunciou 
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algumas medidas mais rígidas. Por favor, mantenha o povo do 

Quênia em suas orações durante este tempo incerto.

28 de dezembro - China
Continue a orar pelos crentes vulneráveis na China. Eles 

experimentam terrível perseguição e não podem servir o Senhor 

abertamente. Seguir a Cristo tem um custo muito alto na China. 

Em muitos casos, novos crentes são denunciados às autoridades e 

fisicamente feridos.

29 de dezembro - Filipinas
A fome severa nas Filipinas atingiu um novo recorde. Esta pandemia 

global de COVID-19 causou sérios problemas neste país. As famílias 

estão lutando para sobreviver e colocar comida na mesa. Mantenha 

aqueles que estão sofrendo em suas orações hoje.

30 de dezembro - Leste Asiático
O treinamento de líderes de igrejas domésticas em um país restrito 

na Ásia Oriental está começando novamente, pois o confinamento 

foi flexibilizado na maior parte do país. Esses líderes estão ansiosos 

para se reunir mais uma vez, à medida que se comprometem a 

plantar uma nova igreja no próximo ano.

31 de dezembro - Parow, África do Sul
Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os poderes 

do mundo das trevas (Efésios 6:12). Existe uma forte oposição 

espiritual em Parow. Ore pela proteção dos cristãos. Ore para 

que permaneçam firmes. Ore para que a luz de Deus brilhe 

intensamente e afaste as trevas (João 1: 5). Ore por oportunidades 

de pregar o Evangelho, por corações preparados, para que o próprio 

Deus apareça às pessoas por meio de sonhos e visões e as leve ao 

arrependimento. Ore por trabalhadores que se juntem à Seara.

1 de janeiro - Feliz Ano Novo
Que 2021 seja um ano verdadeiramente abençoado para você, 

seus amigos e familiares. Ore para que o Reino de Deus se 

expanda neste novo ano - especialmente em países anteriormente 

fechados. Peça ao Senhor que fortaleça aqueles que sofrem 

perseguição diária.

2 de janeiro - Welkom, África do Sul
Por favor, mantenha Beyers Brink, Diretor Regional dos Ministérios 

Harvesters para a África do Sul, em suas orações de hoje. Ele 

começou a trabalhar com um grupo de pastores em uma região 

muito perigosa em Welkom, no Estado Livre. Esta área tem uma 

taxa de criminalidade muito alta. Peça ao Senhor para protegê-lo e 

construir Seu Reino aqui.

3 de janeiro - global
Novas leis estranhas sobre sexualidade e moralidade nas escolas 

estão sendo introduzidas por governos em todo o mundo. Ore 

pela proteção de todas as crianças em todo o mundo. As crianças 

são inocentes e merecem ser protegidas. Eles nunca devem ser 

violados, lavagem cerebral ou sexualizados. Ore para que o Senhor 

restaure este mundo quebrado.

4 de janeiro - Peru
Ore por avivamento no Peru. Este país sul-americano precisa 

desesperadamente do Evangelho e de um avivamento real. 

Especialmente a violência baseada no gênero tem aumentado. 

Mais de 50% das mulheres entre 15 e 49 anos sofreram algum tipo 

de violência.

5 de janeiro - Madagascar
Ore pelos pastores e crentes que recentemente receberam suas 

primeiras Bíblias. Ore para que a Palavra de Deus transforme as 

comunidades. O pastor Alain está trabalhando muito - treinando 

líderes de núcleo e plantando igrejas em comunidades por toda 

esta nação tropical.

6 de janeiro - Cabo Delgado, Moçambique
Os ataques aos crentes pioraram. Recentemente, 50 pessoas foram 

decapitadas na pequena cidade de Nanjaba. Um campo de futebol 

foi usado para realizar esse ato horrível. Mantenha os crentes desta 

província do norte de Moçambique em suas orações. Eles precisam 

desesperadamente de ajuda!

7 de janeiro - Nicarágua
O povo da tribo Rama não acredita em Jesus Cristo. Eles são um 

grupo indígena hindu que vive na floresta tropical da Nicarágua e 

precisam desesperadamente do Evangelho. Ore para que o Senhor 

levante mais trabalhadores para alcançar essas pessoas preciosas 

com a Palavra de Deus.

8 de janeiro - Mboza, África do Sul
Ore por Danie e Erika Pelser. Eles estão fazendo um ótimo trabalho 

em assentamentos informais em Mboza. Ore para que essas áreas 

atingidas pela pobreza sejam transformadas pelo Evangelho.

9 de janeiro - Mali
Este país africano enfrenta uma terrível incerteza política. Milhões 

de pessoas estão passando fome extrema. O pior é que 1,5 milhão 

de pessoas ficaram desabrigadas internamente e foram forçadas 

a fugir para salvar suas vidas. Por favor, mantenha este país e seu 

povo em suas orações hoje.

10 de janeiro - Tigray, Etiópia
Esta região do norte da Etiópia, que faz fronteira com o Sudão e a 

Eritreia, vive um conflito terrível. Centenas de pessoas são mortas 

em ataques. Este país muçulmano precisa ouvir as Boas Novas  

do Evangelho.

11 de janeiro - Sri Lanka
Este país budista precisa ouvir o Evangelho. Sem intervenção, essas 

pessoas estarão perdidas para sempre. Ore para que o Senhor abra a 

porta para os Harvesters trabalharem neste precioso país.

12 de janeiro - Marrocos
Refugiados do Marrocos estão viajando pelo Mediterrâneo em 

uma tentativa desesperada de chegar à Espanha. As pessoas em 

Marrocos enfrentam dificuldades terríveis e querem fugir de uma 

vida de pobreza. Ore para que o Senhor abra o caminho para que 

esta nação resolva sua crise econômica.

13 de janeiro - Somália
Este país muçulmano no Chifre da África realmente precisa do 

Evangelho. Os crentes desta nação são torturados e mortos por 

sua fé. Ore para que o Senhor os fortaleça e os ajude a ser uma luz 

brilhante nas trevas.

14 de janeiro - Azaadville, Mogale City, África do Sul
Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças 

do mal (Efésios 6:12). Existe uma forte oposição espiritual nesta 

área. Ore pela proteção dos cristãos. Ore para que permaneçam 

firmes. Ore para que a luz de Deus brilhe intensamente e afaste 

as trevas (João 1: 5). Peça ao Senhor oportunidades de pregar 

o Evangelho e corações preparados. Ore para que o próprio 

Deus apareça às pessoas por meio de sonhos e visões e as leve 

ao arrependimento. Ore por muitos trabalhadores que estejam 

dispostos a se ajuntarem à Seara.

* Os nomes foram alterados para proteção dos indivíduos  

www.harvestersministries.com

Por favor, não compartilhe isso de maneira pública ou eletrônica, pois alguns dos países mencionados são de natureza sensível em relação ao trabalho dos Harvesters


