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 2ª Semana                                         16 de Maio à 20 de Maio/2016

SENEGAL: FAMÍLIA GUTEMBERG

Motivos de oração:  

Gutemberg & Patrícia, Asaph e Júlia

Neste dia estaremos colocando diante do 
Senhor em oração e jejum a família dos 
missionários Gutemberg & Patrícia e seus 
filhos (Asaph e Júlia). Eles estão no Senegal 
desde Março de 2012, e participam 
ativamente em diversos Projetos da Missão 
Betânia naquela nação, como por exemplo: O 
trabalho social com ex-meninos de rua, 
numa escola para cerca de 200 crianças e 
uma casa que acolhe meninas adolescentes 
oriundas de lares desestruturados. O 
trabalho envolve discipulado e reintegração 
social. O Restaurante Brasileiro que emprega 
os ex-meninos de rua restaurados pelo 
ministério. Muitos deles são convertidos, e três deles já são pastores. O restaurante visa levantar 
recursos para a manutenção dos projetos e sustento dos obreiros locais nativos. Cuidado pastoral de 
igrejas: hoje Gutemberg e Patrícia acompanham cinco igrejas de perto, dando treinamento aos líderes.

a) Saúde da Patrícia, ultimamente debilitada por uma possível labirintite (ainda 
não confirmada nos exames); b) Viagem ao Brasil em junho, onde planejam ficar por três meses e por 
recursos financeiros para esta viagem e estadia no Brasil; c) Proteção espiritual da família. 

'Peça, e eu lhe darei todas as nações; o 'Pede-me as nações por herança', conforme a 

mundo inteiro será seu.' Sl. 2:8 promessa dada por Deus a Abraão: 'Em ti serão 

benditas todas as famílias da terra.' Se este é o 

Estamos iniciando a 2ª Semana de Jejum & desejo e a vontade do Filho (Jesus Cristo) deve 

Oração que irá encerrar com a 2ª Vigília na ser também nosso desejo e vontade, pedir ao 

Sexta-feira, 20/05 às 20h. O tema proposto Pai as nações por herança. E isso, podemos 

para esta semana é: Missões. Estamos fazer à partir das nossas orações, de joelhos 

convocando a igreja a interceder pelos dobrados, do jejum e consagração. Por isso 

missionários já conhecidos de nós, e pelos seus quero convidar todos a tomarem parte nesta 

ministérios nos respectivos países. Quando convocação ao jejum e oração por missões 

estava no Nepal, mais especificamente dia nesta semana. Não fique de fora. Faça parte do 

27/04 (Quarta-feira), recebi uma mensagem plano de Deus de que todos os povos, nações, 

da Vanair após o encontro da Escola de tribos e línguas ouçam a mensagem do 

Liderança daquele dia em que houve um evangelho. Viva esta experiência de tocar o solo 

período de intercessão pela viagem. E ela das nações através das suas orações. Vamos 

escreveu assim: 'Talvez nossos pés nunca fazer parte daquilo que Deus está fazendo ao 

toquem o solo do Nepal, mas nossas orações redor do mundo em nossos dias. Queremos ser 

andam passeando por aí.' Fiquei impactado e uma igreja local, mas que tenha uma ação 

muito feliz com estas palavras que são global. Para cada dia da semana teremos um 

verdadeiras. Não há limites para aqueles que breve relato sobre os missionários e seus 

querem realizar a obra de Deus e verem povos e motivos de oração, começando do Tanguá que é 

nações se rendendo aos pés de Cristo. A partir nosso campo missionário próximo, até a China, 

do nosso momento de oração, seja no 'a sós Nepal e África. E não deixe de participar da 

com Deus' ou 'quarto de escuta', na célula ou Vigília que será o encerramento deste semana 

nas celebrações podemos alcançar as nações. de jejum e oração onde estarei compartilhando 

O salmo citado acima é messiânico, ou seja, mais um pouco da viagem ao Nepal. Você está 

fala a respeito de Cristo como Aquele que disposto a se engajar nesta aventura de 

haveria de vir estabelecer Seu reino neste interceder pelas nações?

mundo. E neste verso o Pai dizendo ao Filho:  Pr. Reinaldo Montoza Briones
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SEGUNDA-FEIRA - 16 DE MAIO 2016 M NAIM

TERÇA-FEIRA - 17 DE MAIO 2016 M NAIM

QUARTA-FEIRA - 18 DE MAIO 2016 M NAIM

QUINTA-FEIRA - 19 DE MAIO 2016 M NAIM

CONGREGAÇÃO NO TANGUÁ: FAMÍLIA PINHO
Pr. Lic. Luis Roberto & Erica, Levi, Ruth

A cada dia que passa, com a graça 
de Deus, estamos progredindo em 
relação à consolidação de nosso 
t r a b a l h o  d e  p l a n t a ç ã o  d a  
Congregação no Tanguá. Desde o 
inicio do ano estamos realizando 
celebrações mensalmente e um 
passo que significa um avanço mais 
ex p r e s s i v o  a i n d a  fo i  d a d o  
recentemente, que foi a locação de 
um imóvel para realizarmos nossas Celebrações possivelmente a partir do 2º semestre. Além disso, 
Deus tem nos abençoado com uma igreja que está aprofundando laços de amizade entre os irmãos. 
No dia 08/05 realizamos nosso Domingão no Recanto Manós, com a participação de 
aproximadamente 80 pessoas, foi um tempo de comunhão e também de estarmos juntos aos 
convidados que aceitaram o convite para estarem conosco neste dia abençoado. No entanto, 
precisamos avançar, à seguir alguns alvos de oração!  

Motivos de Oração: a) por proteção e revestimento espiritual aos facilitadores do Tanguá; b) 
conversões genuínas e quebra de fortalezas na vida de alguns membros, que os impedem de um 
compromisso verdadeiro com Cristo; c) por uma igreja saudável e que seja relevante para a 
comunidade.

SHENZEN, CHINA - FAMÍLIA BRAGA
Celso & Hellen, Thomaz

Vivemos na cidade de Shenzhen, no sudeste da China. Servimos a JOCUM 
treinando obreiros nas Escolas de Treinamento e Discipulado em nossa 
cidade e também em outras cidades da China, Ásia e continente Africano 
(Nepal, Tailândia, Tanzânia), e ainda servimos escolas de bases no Brasil via 
skype. Mas nosso coração bate mesmo pelo caminho de amizades de trazer 
olhinhos puxados para dentro do convívio de nossa casa, convidando-os para 
refeições e assim cultivando uma ponte de oportunidade para testemunhar e 
compartilhar sobre Jesus com eles. Isso tem sido fascinante. Não temos 
números em relatórios, mas muitas histórias de gente que inclusive chega 
em nossa casa pedindo oração. Agora temos visto de 3 anos e conseguimos 
abrir a empresa de exportação e importação. Assim como Deus moveu 
milagrosamente tudo para que isso ocorresse estamos orando para que Ele 
nos envie clientes para serem servidos com tradução nas feiras de negócios 
que ocorrem em Hong Kong e aqui em nossa província. Nestes dias Thomaz (filho) está apresentando 
dificuldades de socialização e desenvolvimento da fala, e uma resistência muito grande para ir a 
escola. Estamos achando que o estresse por não conseguir se comunicar e se expressar em chinês 
com os coleguinhas está muito alto.  Há possibilidade de leves traços da Síndrome de Asperger, ou 
ainda, a questão do choque cultural com a língua chinesa que pode causando estes problemas. 

Motivos de Oração: a) Pela saúde emocional e desenvolvimento do Thomaz. b) Recursos financeiros, 
oportunidades de negócios, para cobrir despesas médicas e de terapia. c) Pelas oportunidades de 
compartilhar de Cristo e discipular chineses. d) Por proteção contra todo ataque espiritual. e) Pelas 
aulas e treinamentos a missionários.

KATHMANDU, NEPAL
Márcia Barboza Real

Marcia Real é uma guerreira que está atuando em missões 
desde 1990. Ela engajou-se na JOCUM do Rio de Janeiro, foi 
discipulada pela Christina no período de treinamento 
missionário, e depois percorreu muitos lugares servindo ao 
Senhor através de seu dom do ensino da Palavra. Já está há 
mais de 10 anos no Nepal onde estabeleceu seu ministério. 
Sua esfera de ação é muito maior do que somente o Nepal, 
mas alcançar nações ao redor como: Índia, Butão, Camboja, 
Vietnã, Mianmar, Laos, Tibete… Juntamente com o Missionário 
Emerson Menegasse e família, Marcia implantou o Centro de 
Treinamento Missionário para a Ásia que tem como objetivo capacitar, treinar e desafiar missionários 
para os povos não alcançados destas nações. Dentro deste Centro de Treinamento está a BCC – Bible 
Core Course (Curso Compacto da Bíblia) que está agora nas suas últimas semanas e foi o curso onde 
Pr. Reinaldo ensinou sobre o livro de Apocalipse. Convido você a orar pela Marcia, pelo Nepal e por 
estas outras nações onde ela trabalha. 

Motivos de Oração: a) Pela saúde física (hernia de disco na cervical e estabilização glicemia e 
colesterol). b) Direcionamento de Deus e clareza nas decisões a serem tomadas neste momento de 
mudanças. c) Apoio aos missionários e suas frentes de trabalho, sendo alguns deles: Ashok e Sushila 
(Povo Mussahar), Pr. Chring (Povo Sherpa), Bruno e Suellen; d) início da Escola Compacta de Estudos 
Bíblicos (Povo Leh, Índia), Dorji (Butão), Constance (China).

MISSÕES NA ÁFRICA: FAMÍLIA ALVES
Cléber & Débora, Judá e Felipe - www.bymission.org

Hoje vamos interceder pela Família Alves, missionários já há 
muitos anos na África (Moçambique, África do Sul). À seguir 
transcrevemos um trecho da última carta informativa deles: 
‘Depois de muito orar e buscar, e apesar de todo o desafio, 
apesar do momento politico econômico do Brasil, a decisão foi 
tomada. No início de Julho estaremos nos mudando para o 
Malawi para uma jornada de 10 anos onde vamos como família 
nos aplicar em missões para os Povos Yao, Tchetchewa, e outros 
da região. Uma informação importante, por causa dos conflitos 
entre Renamo e Frerimo em Moçambique, mais de 10 mil 
moçambicanos estão refugiados no Malawi! Isso arde em nosso 
coração! Nunca estivemos tão convictos e ao mesmo tempo tão 
próximos de um desafio tão grande como esse! Não temos idéia 
de como o Senhor fará seus milagres, mas sabemos que ELE 
fará! Vamos precisar de muitos recursos para avançar, e não 
podemos esperar mais, primeiro porque é tempo de Deus para 
irmos’.

Motivos de Oração: a) Direção de Deus nos próximos passos 
para se instalar em Malawi; b) Visto para permanência no país; c) 
Recursos para as passagens e mudança; d) Adaptação da família 
na nova realidade; e) ministério frutífero ali em Malawi;
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