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PAT & SARA KLIEVER



PAIS AUSTRÁLIA
AGRADECIMENTOS

•Dois novos aprendizes se juntarão a nós agora em Janeiro,
•Contínuo suporte das igrejas locais;
•Ótimas férias de verão.



PAIS AUSTRÁLIA
PEDIDOS

•Continue orando pela campanha de marketing no instagram e uma 
possível parceria com uma estação de rádio;
•Ore pela nossa equipe pois irão começar um novo ano nas escolas, 
pelos alunos da YA nas duas escolas de Ensino Médio, para que seja 
frutífero;
•Ore pela situação do visto dos Klievers que ainda não foi resolvido.



Joshua Porter



PAIS BRASIL
AGRADECIMENTOS

•Todos os aprendizes puderam voltar para suas casas e passar as 
férias com suas famílias;

•Graças a Deus pela parceria com uma igreja chave que tem nos 
apoiado e trabalhado conosco durante 2020 e continuará em 2021;

• Semana passada treinamos 6 futuros aprendizes em nossas 
ferramentas para que assim eles possam começar a implementá-las 
em suas comunidades antes de se juntar a equipe em Agosto.



PAIS BRASIL
PEDIDOS

•Por favor, continue orando pelos nossos documentos 
enquanto registramos o Pais em São Paulo e pela alteração do 
nosso conselho legal;

•Ore por uma resposta positiva de uma igreja que se interessou 
por receber aprendizes de infraestrutura esse semestre;

• Ore por 4 famílias anfitriãs para receberem nossos 
aprendizes!



DANNY & ALISON



PAIS CANADÁ
AGRADECIMENTOS

•A Jess chegou no Canadá e esta terminando sua 
quarentena;

•Equipes potenciais em Calgary e Vancouver para 
2021.



PAIS CANADÁ
PEDIDOS

•Recrutar líderes de equipe para Outubro de 2021;
•Por criatividade para as equipes que continuam com 
restrições.



PETE & BRYONY BAKER



PAIS INGL/ IRLANDA N.
AGRADECIMENTOS

•Lançamento do Pais Afiliados, 23 pessoas, até 
agora, se inscreveram;
•Contínuas conversas para começar o Pais na 
Escócia e País de Gales.



PAIS INGL/ IRLANDA N.
PEDIDOS

•Ore pelos vistos dos novos aprendizes;
•Pela Anna pois ela esta ajudando a liderar o Amplify – recrutando 
a próxima onda de evangelistas no Reino Unido;
•Porque continuamos em um lockdown nacional, ore pelas 
equipes do Pais na Inglaterra e Irlanda do Norte que buscam 
alcançar e discipular adolescentes, servir escolas e servir Igrejas 
Locais (o qual todos tem sido, significantemente, afetados pelo 
lockdown).



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS ILHAS FAROÉ/ 
DINAMARCA
AGRADECIMENTOS

•Primeiro time na Dinamarca foi aprovado e 
começará a servir a escola em Fevereiro;
•Temos um advogado nos ajudando a transformar a 
organização em não-governamental.



PAIS ILHAS FAROÉ/ 
DINAMARCA
PEDIDOS

•Ore para que o lockdown não limite a equipe de 
começar;
•Ore para que a igreja parceira seja capaz de se 
recuperar do lockdown.



JAN & VERENA THOMSEN



PAIS ALEMANHA
AGRADECIMENTOS

•Uma igreja já prometeu que terá um time 
novamente;
•Somos gratos pelos 290 mantenedores que nos 
apoiaram ano passado;
•Pais Dinamarca vai começar esse ano com 3 
aprendizes da Alemanha.



PAIS ALEMANHA
PEDIDOS

•Junto com outras organizações estamos planejando o maior 
evento online para estudantes na Alemanha, em Março;
•Continue orando por sabedoria e direcionamento de Deus 
enquanto treinamos pessoas fora do nosso aprendizado;
•Ore para que, principalmente, durante esse tempo nossos 
aprendizes possam discipular adolescentes intencionalmente 
e testemunhar transformação. 



SAMUEL AMASAH



PAIS GANA
AGRADECIMENTOS

•Agradecemos a Deus por um tempo de férias 
renovador e por ter trazido todos nossos 
aprendizes em segurança;
•Todas as escolas em Gana agora estão, 
oficialmente, abertas!



PAIS GANA
PEDIDOS

•Sabedoria para a liderança do Pais Gana, pois 
tomaremos decisões muito importantes para esse 
bimestre;
•Para que nossas 5 equipes voltem para as escolas 
que já trabalhavam e consigam novas;
•Proteção para nossos aprendizes e alunos com a 
reabertura das escolas.



CLEMENT & HANANI PRINCE



PAIS ÍNDIA
AGRADECIMENTOS

•Tivemos uma reunião com algumas pessoas em Delhi, 
Capital da Índia, e esse ano vamos começar 
equipes/afiliados nessa região;
•Fizemos um programa de divulgação em Dezembro com 
times e igrejas, dando a eles uma experiência em 
missões. Fomos capazes de doar presentes para uma vila 
inteira;
•Recebemos pedidos de algumas igrejas para saberem 
mais sobre o programa de afiliados.



PAIS ÍNDIA
PEDIDOS

•Temos treinamento de líderes esse mês. Teremos 4 
líderes diferentes vindo de 4 estados diferentes. Ore para 
que isso nos ajude a alcançar mais pessoas;

● As escolas devem abrir no final desse mês ou começo de 
Fevereiro.



ARMSTRONG OKEYO



PAIS QUÊNIA
AGRADECIMENTOS

•Agradecemos por conseguir começar o Pais 
Uganda em Fevereiro;
•7 pessoas vieram para Jesus Cristo durante 
nossa ação de evangelismo em Dezembro.



PAIS QUÊNIA
PEDIDOS

•Ore por uma viagem tranquila para todos os 
nossos aprendizes, que irão se juntar a nós 
esse mês;
•Ore por paz e transformação política em 
Uganda, durante essa fase.



PAT & SARA KLIEVER



PAIS NOVA ZELÂNDIA
AGRADECIMENTOS

•Por conta da boa relação com a igreja e a 
escola, vamos conseguir mandar nossa equipe 
para lá quando as fronteiras abrirem.



PAIS NOVA ZELÂNDIA
PEDIDOS

•Para que Neozeolandeses saibam, através do 
nosso marketing online, sobre as oportunidades 
que estamos oferecendo na Noza Zelândia e no 
mundo.



DANIEL NAJOMBONG



PAIS NIGÉRIA
AGRADECIMENTOS

•Agradecemos a Deus pelas férias de Natal e a 
volta em segurança para Lagos;
•Tivemos reuniões de Afiliados e Youth Academy 
que foram muito produtivas durante as férias. 
Começaremos a treinar nosso primeiro grupo de 
Afiliados em outro estado dia 25 de Fevereiro.



PAIS NIGÉRIA
PEDIDOS

•As escolas ainda estão fechadas por conta do Covid-19. 
Ore para que nossos times consigam utilizar o tempo 
deles de um jeito produtivo durante esse tempo;
•Ore pela viagem do Daniel para Bayelsa para treinar 
afiliados em Fevereiro, e pela viagem para Abuja para 
plantar o Pais em Março;
•Ore pelo aprendizado na Nigéria. Para que igrejas ainda 
consigam ter equipes mesmo com o Covid-19.



SAKHAWAT MASIH



PAIS PAQUISTÃO
AGRADECIMENTOS

•Igrejas de diferentes denominações tem 
nos convidado para compartilhar sobre 
nosso ministério em Punjab.



PAIS PAQUISTÃO
PEDIDOS

•Ore pelo nosso esforço em ter uma 
liderança local do Pais em Punjab;
•Ore por novos recrutamentos e escolas 
parceiras em Punjab.



RAPHAEL & RELIE NYATUAME



PAIS FILIPINAS
AGRADECIMENTOS

•11 almas foram ganhas para Jesus;
•Criamos um grupo de Haverim no celular 
com 12  participantes em nossa comunidade.



PAIS FILIPINAS
PEDIDOS

•Para que as escolas abram em breve;
•Para que o governo retire o lockdown;
•Para que as igrejas abram e respondam as 
nossas cartas de parceria.



RICHARD & LEEARRON JUMBE



PAIS ÁFRICA DO SUL
AGRADECIMENTOS

•Nosso primeiro aprendiz internacional chega na 
segunda feira, dia 25 de Janeiro;
•Mais relacionamentos sendo desenvolvidos com 
pessoas chaves em diferentes igrejas, o que nos 
permite conectar com mais igrejas e ter mais 
oportunidade de equipar mais pessoas;
•Zero casos de Covid-19 entre a equipe.



PAIS ÁFRICA DO SUL
PEDIDOS

•Pelos vistos e passagens dos aprendizes, para acontecer de 
uma forma tranquila;
•Pelo FT, que parte será feito online e parte pessoalmente, 
para que aconteça de uma forma tranquila e para que Deus 
dê ao time criatividade e resiliência para servir bem, diante 
desse tempo de incertezas;
•A primeira sessão para Afiliados acontecerá dia 20 de 
Fevereiro, ore para que Deus mande seu povo, o qual Ele 
quer que seja treinado nesse programa.



DANNY & ALISON



PAIS EUA
AGRADECIMENTOS

•Todo mundo chegou em segurança e já passou 
pela quarentena;

•Treinamento e Comissionamento do FT: tivemos o 
prazer de ter alguns de nós presencialmente 
durante o FT.



PAIS EUA
PEDIDOS

•Por uma transição tranquila de equipes para os 
aprendizes que estão chegando;
•Pelo sucesso da YA;
•Pelo Alison e a Danny para eles encontrarem 
uma casa e para que o carro deles chegue logo.



PAUL & LYNN GIBBS



PAIS GLOBAL
AGRADECIMENTOS

•Começamos duas novas nações do Pais – 
Dinamarca e Uganda;
•Nossos aprendizes estão chegando e todos os 
vistos foram aceitos;
•Uma nos empresa começou a nos apoiar com uma 
grande quantia. 



PAIS GLOBAL
PEDIDOS

•Por unidade no nosso time Global, pois dobrou o 
número;
•Pelo livro The Shapes Test que será lançado no final de 
Janeiro;
•Pelo currículo global de escolas que o nosso 
Departamento de Treinamento está desenvolvendo.
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