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PAT & SARA KLIEVER



PAIS AUSTRÁLIA
AGRADECIMENTOS

•Tivemos uma conferência do FRESH muito gostosa e relaxante;
•Portas abertas de novas escolas com a nossa equipe de 
Springwood;
•Entrevista em uma estação de rádio sobre o Thru-Hike na 
Austrália.



PAIS AUSTRÁLIA
PEDIDOS

•Para que o Thru-Hike inspire os Australianos sobre a importância do 
ministério em escolas;
•Por nossas equipes, para que eles encontrem novas maneiras de 
como engajarem novos aplicantes para o Pais Austrália;
•Pelo recrutamento de novos Australianos para se juntarem a nós em 
Agosto e Janeiro.



Joshua Porter



PAIS BRASIL
AGRADECIMENTOS
● Famílias da nossa igreja parceira responderam a nossa 

necessidade e providenciaram acomodação e suporte 
financeiro para os dois últimos meses de dois membros da 
Equipe Nacional e um aprendiz ;

● As restrições da Covid diminuíram semana passada e agora 
podemos nos encontrar pessoalmente, depois de 9 
semanas de isolamento;

● Depois de muitas aulas canceladas com uma escola 
parceira, nossa Equipe de São Paulo deu uma aula para 
eles com  160 alunos.



PAIS BRASIL
PEDIDOS

•Ore por uma nova igreja parceira para Agosto;

•Continue orando por suporte financeiro e acomodação para pessoas da 
nossa equipe nacional e aprendizes. Precisamos de acomodação e 
alimentação para 2 pessoas da EN a partir de Julho, e por 4 ou 5 
aprendizes para início em Agosto. Também precisamos de U$250/mês 
para a acomodação atual onde estão aprendizes e EN;

• Terminaremos o processo de update da nossa documentação legal nas 
próximas semanas. Ore por sabedoria enquanto revisamos e 
reescrevemos as mudanças à medida que registramos os documentos no 
cartório.



DANNY & ALISON



PAIS CANADÁ
AGRADECIMENTOS

● Tivemos 16 adolescentes se juntando a nós na 
nossa primeira Noite Youth Academy. Que agora 
será semanal;

● Ótimo feedback, até agora, da inauguração da 
Youth Academy.



PAIS CANADÁ
PEDIDOS

•Alberta entrou em um novo lockdown, ore para que as 
restrições acabem;
•Criatividade e determinação para os últimos meses que 
faltam para terminarmos firmes, independente da Covid.



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS DINAMARCA

AGRADECIMENTOS



PAIS DINAMARCA

PEDIDOS



PETE & BRYONY BAKER



PAIS INGL/ IRLANDA N.
AGRADECIMENTOS

● Pela chegada em segurança do Paul e da 
Lynn no Reino Unido;

● As escolas estão se abrindo ao redor do 
Reino Unido.



PAIS ING/ IRLANDA N.
PEDIDOS

•Ore pelo Thru-Hike e para que muitos grupos ao redor do Reino 
Unido se envolvam;
•Por uma potencial nova parceria com uma igreja para iniciar em 
Agosto;
•Pelo itinerário do Paul e da Lynn enquanto eles ministram em 
diversas igrejas na Inglaterra, incluindo dois Masterclasses do The 
Shapes Test.



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS ILHAS FAROÉ

AGRADECIMENTOS



PAIS ILHAS FAROÉ

PEDIDOS



JAN & VERENA THOMSEN



PAIS ALEMANHA
AGRADECIMENTOS

● Somos gratos porque temos crescido comparado com o 
ano passado, e já temos muitas aplicações;

● Tivemos um ótimo FRESH com nossos aprendizes e 
experimentamos recreação ao redor do corpo, alma e 
espírito;

● Toda semana falamos com Alunmi e estamos felizes 
que muitos tem nos apoiado financeiramente e em 
nossas conferências.



PAIS ALEMANHA
PEDIDOS

•Dia 20 de Maio uma igreja irá decidir se fará parceria 
conosco. Ore por uma boa decisão e pelo tempo de Deus;
•Ore por criatividade, sabedoria e favor para que possamos 
encontrar um lugar para cada aplicante na Alemanha ou em 
outro país;
•Ore para que nossos aprendizes usem esses últimos meses 
intencionalmente e vejam muitos frutos em seus liderados e 
adolescentes. 



SAMUEL AMASAH



PAIS GANA
AGRADECIMENTOS

● Tivemos um ótimo próximo passo, onde os 
membros de equipe trocaram de lugar entre as 
equipes para liderar;

● Agradecemos a Deus por uma nova equipe de 
liderança no Pais Gana para continuar o trabalho 
do Pais;

● Estamos com respostas positivas sobre nossas 
orações de recrutamento.



PAIS GANA
PEDIDOS

● Pedimos por sabedoria para a nova liderança enquanto 
supervisionam o Pais Gana;

● Oramos por um poderoso Thru-Hike, pois esperamos ter mais 
de 100 pessoas se juntando a nós nessa caminhada de 
oração;

● Oramos para que a preparação do nosso Treinamento Lead 
seja bom e para que os novos líderes sejam encorajados a 
liderar suas novas equipes em Agosto.



CLEMENT & HANANI PRINCE



PAIS ÍNDIA
AGRADECIMENTOS

● Tivemos uma reunião no Zoom com quatro 
professores de uma escola sobre o Thru-Hike. Eles 
responderam bem e estão interessados na ideia;

● Nossa equipe do Pais está planejando em apoiar 
alguns membros de uma igreja parceira que estão 
passando por necessidade financeira por conta do 
lockdown. Essa será uma ótima oportunidade de estar 
ao lado da igreja em tempos difíceis;

● Oficialmente começamos a promover o programa Pais 
Afiliados que iniciará em Junho.



PAIS ÍNDIA
PEDIDOS

●  Ore pela Índia. Estamos em falta de vacina e 
suprimentos médicos. Perdemos três pessoas da 
nossa igreja parceira. Ore por paz, esperança e 
coragem;

● Ore pelo nosso programa de Afiliados que está 
planejado para começar em Junho. Ore para que não 
tenha nenhum outro lockdown e pela graça de Deus 
sobre a nossa nação.



ARMSTRONG OKEYO



PAIS QUÊNIA
AGRADECIMENTOS

● Precisamos de um bom treinamento de adolescentes em 
discipulado e VBS;

● Ótimo lançamento do nosso projeto de levantamento de 
recursos TIN Bank;

● Ótimo lançamento da Youth Academy em um orfanato em 
Kasarani Nairobi.



PAIS QUÊNIA
PEDIDOS
● Ore pela viagem missionária do Armstrong pela 

África Oriental (Tanzânia, Rwanda, DR Congo e 
Uganda) para visitar igrejas que mostraram 
interesse em serem parceiras do Pais ;

● Orando para que Deus mande missionários que 
servirão a Deus no Leste da África enquanto 
expandimos a missão nessa região.



PAT & SARA KLIEVER



PAIS NOVA ZELÂNDIA
AGRADECIMENTOS

● Pela contínua parceria com a nossa igreja e 
escola.



PAIS NOVA ZELÂNDIA
PEDIDOS

● Para que os Neozolandeses saibam mais sobre o 
Pais e se juntem às equipes na Austrália.



DANIEL NAJOMBONG



PAIS NIGÉRIA
AGRADECIMENTOS

● Gratos a Deus pela nova parceria com escola na 
capital de Abuja;

● Nossos Afiliados começaram o trabalho em uma 
das maiores escolas da cidade do sul de Uyo;

● Peace Osule se juntou a nossa equipe de 
treinamento.



PAIS NIGÉRIA
PEDIDOS

•Pela viagem do Daniel a Abuja, Uyo e Cameroon para se 
conectar com igrejas e parceiros;
•Pelo nosso Thru-Hike para que tenha um bom impacto 
pois queremos ter muitos participantes de fora do Pais. Já 
temos dois grupos registrados de duas grandes cidades;
•Ore pelo bem-estar dos aprendizes e para que eles 
terminem o ano bem.



SAKHAWAT MASIH



PAIS PAQUISTÃO
AGRADECIMENTOS

● Duas novas igrejas confirmaram a 
parceria em Punjab;

● Um grupo de pastores e líderes 
convidaram o Diretor Nacional para falar 
sobre o trabalho do Pais em Punjab;

● Uma nova comunidade de líderes de 
igrejas se conectaram conosco através 
do PVA.



PAIS PAQUISTÃO
PEDIDOS

● Ore por novos recrutamentos pois nos 
conectaremos com diferentes 
denominações e grupos de jovens;

● Ore por nossa segurança pois estamos 
planejando começar trabalhos em novos 
lugares de Punjab;

● Ore para que líderes se juntem ao 
programa de Afiliados do Pais 
Paquistão.



RAPHAEL & RELIE NYATUAME



PAIS FILIPINAS
AGRADECIMENTOS

● Feedback do nosso PYA nas reces sociais foi 
muito bom;

● O PVA foi um sucesso mesmo com as 
restrições da Covid;

● Um novo grupo de Haverim começou na casa 
de um dos beneficiados pelo nosso PVA.



PAIS FILIPINAS
PEDIDOS

•Ore para que o Corpo de Cristo se mantenha 
firme na Nação das Filipinas;
•Ore para que os olhos dos cristãos nas Filipinas 
iluminem e para que eles saibam a verdade da 
Palavra de Deus para eles mesmos;
•Ore por Espírito de ousadia e mente sã para o 
Corpo de Cristo nas Filipinas.



RICHARD & LEEARRON JUMBE



PAIS ÁFRICA DO SUL
AGRADECIMENTOS

● Através de uma iniciativa de oração esse mês, vimos 28 
organizações ao redor da África do Sul se reunirem para orar 
pelas escolas e adolescentes. Incluindo o Thru-Hike;

● Estamos felizes com a nomeação de um Coordenador de 
Aprendizagem e por novos líderes para Agosto;

● A equipe sediou um estudo de Haverim como parte de um 
culto da igreja e foi muito bem recebido.



PAIS ÁFRICA DO SUL
PEDIDOS

● Por favor, ore pelas contínuas reuniões enquanto 
terminamos a colocação para 2 equipes;

● Ore pelo evento “United Prayer for Schools’’ que estamos 
organizando no dia 28 de Maio com 28 organizações;

● Ore por aprendizes homens para Agosto pois, até agora, 
toda nossa equipe é de mulheres. Ore por nosso 
recrutamento local para que continue se desenvolvendo e 
seja frutífero.



DANNY & ALISON



PAIS EUA
AGRADECIMENTOS

● Temos 3 novas igrejas parceiras para Agosto;
● Um novo aprendiz foi aceito a partir da estratégia 

de  recrutamentos por Redes Sociais;
● Novas palestras do Pais já estão agendadas.



PAIS EUA
PEDIDOS

•Ore por novos aprendizes para iniciarem em 
Agosto;
•Ore para que as fronteiras se abram e os vistos 
sejam aprovados;
•Ore para termos mais plataformas para 
promover o Pais.



PAUL & LYNN GIBBS



PAIS GLOBAL
AGRADECIMENTOS

● Muitas igrejas estão organizando o Thru-Hike nos 
EUA e no Reino Unido;

● Paul teve a oportunidade de aparecer na TV na 
Europa e compartilhar a visão do Pais;

● Uma grande denominação na Austrália está 
interessada em ser parceira do Pais e promover o 
Pais através de várias redes. 



PAIS GLOBAL
PEDIDOS

● Ore pelo Thur-Hike para desencadear um movimento nas 
igrejas ao redor do mundo;

● Pela produção de todo o novo myPais que será disponível 
para aprendizes, Alumni, Afiliados, Associados para 
treinamento e recursos;

● Pelos Masterclasses que acontecerão em igrejas e empresas.
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