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SUPORTE GLOBAL - MARK & DREA



PAIS AUSTRÁLIA
AGRADECIMENTOS

● “Youth for Christ’’ finalmente firmaram a parceria com o Pais 
para nos ajudar a recrutar aprendizes para a Austrália.

● Pode ser que os Australianos sejam capazes de viajar para 
fora do país a partir de Novembro

● Gratos a Deus pela oportunidade de servir mais de 100 
alunos nas escolas e acampamentos esse mês



PAIS AUSTRÁLIA
PEDIDOS
● Ore pelo Acampamento do 8° ano e para que os alunos tenham um 

momento definitivo de colocar sua fé em Jesus
● Ore para que Deus nos dê ousadia e mais oportunidades de 

apresentar o evangelho para as crianças nas escolas e nos 
acampamentos

● Ore por nós, pelo processo de encontrar Líderes de Equipe para 2022.



Joshua Porter



PAIS BRASIL
AGRADECIMENTOS
● As escolas voltaram a abrir portas para a equipe em São Paulo e eles 

falaram para 103 alunos no final de Setembro ;
● 5 membros da Youth Academy que decidiram se batizar um pouco 

antes da Pandemia conseguiram concretizar isso no mês passado;
● Mês passado nos encontramos com um político que nos prometeu 

ajudar a nos colocar em contato com outras igrejas e escolas. Já 
começamos a visitar algumas igrejas que ele nos colocou em contato.



PAIS BRASIL
PEDIDOS

•Fizemos um evento no último fds para pastores, líderes e recrutar novos 
aprendizes. Ore para que Deus abra portas para começarmos outras 
equipes e recrutar Afiliados na região de Americana/SP;

•Ore pela nossa conferência SWAP essa semana. Esperamos que 18 
membros da YA estejam presentes junto com nossos aprendizes;

• Nosso último passo para a documentação legal sofreu outro atraso. Ore 
para que o problema seja resolvido o quanto antes.



DANNY & ALISON



PAIS CANADÁ
AGRADECIMENTOS

● A equipe de Calgary começou a Youth Academy;
● A equipe de Calgary vai começar a servir com uma 

escola agora, visto que não puderam fazer nada 
antes por conta da Covid

● Tivemos outra aprendiz (Vivian) chegando em 
Calgary



PAIS CANADÁ
PEDIDOS

● Ore por duas novas igrejas parceiras para Agosto;
● Ore para que tenhamos oportunidades de recrutar 

novas pessoas presencialmente, no Canadá.



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS DINAMARCA

AGRADECIMENTOS

● Um dos nossos membros de equipe teve que voltar para 
Alemanha por conta de cirurgia. Sua recuperação foi boa e 
ela poderá voltar em breve;

● Temos um ótimo relacionamento com o grupo de 
adolescentes e estamos nos envolvendo mais com a igreja;

● Alguns alunos estão começando a mostrar interesse pela 
nossa fé e temos mais conversas sobre fé com eles.



PAIS DINAMARCA

PEDIDOS

● Ore para que os alunos fiquem nas escolas. Muitos 
estão abandonando, o que nos leva a uma atmosfera 
ruim;

● Ore para que os professores sejam capazes de lidar 
com essa situação difícil. Ore por novos professores, 
pois existem vagas a serem preenchidas;

● Um dos nossos membros de equipe está saindo. Ore 
para que seja uma transição tranquila, tanto para ela 
quanto para a equipe.



PETE & BRYONY BAKER



PAIS INGLATERRA
AGRADECIMENTOS

● Pais Reino Unido foi convidado para fazer parte 
do final de semana da Amplify, ajudar a treinar 
jovens evangelistas;

● O Dia Nacional de Oração pelas Escolas, que 
iniciamos, mobilizou pessoas do Reino Unido 
todo para orar pelas escolas ;

● A restrição de pessoas vindo do Brasil e África do 
Sul para entrar no Reino Unido acabou, então 
podemos receber aprendizes desses países em 
Janeiro.



PAIS INGLATERRA
PEDIDOS

•Ore por recrutamento enquanto falamos na Capernwray Bible 
College, Diocese de Liverpool e na New Testament Church of God 
National Convention;
•Pelo FRESH, pois queremos encorajar, revigorar e reenergizar 
nossos aprendizes.



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS ILHAS FAROÉ

AGRADECIMENTOS

● Oficialmente temos um membro do conselho
● Tivemos uma ótima viagem para a Dinamarca para 

conhecer a nova equipe
● Muitas pessoas se aplicaram para servir nas Ilhas Faroé



PAIS ILHAS FAROÉ

PEDIDOS
● Ore para que os pastores se envolvam, pois 

assim poderemos começar a Youth Academy;
● Ore para conseguirmos família anfitriãs nas 

Ilhas Faroé
● Ore por uma casa para os Diretores Nacionais, 

pois assim podemos hospedar também.



JAN & VERENA THOMSEN



PAIS ALEMANHA
AGRADECIMENTOS

● Nós vamos terminar a tradução do Shalom esse mês, 
então o livro deve estar disponível em Dezembro;

● Uma nova rodada do nosso curso de Afiliados começou 
com 12 ótimos participantes que querem aprender 
como alcançar seus colegas de trabalho;

● Nós já aceitamos um aprendiz para o Pais Alemanhã e 
existem muitos candidatos nessa fase.



PAIS ALEMANHA
PEDIDOS

•Jan vai sair do Pais no verão de 2022. Ore por uma forte 
liderança e boa transição;
•Ore para que muitos grupos participem no Global Haverim e, 
desse modo, introduza seus amigos para Deus e a Bíblia, 
ganhando uma nova abordagem;
•Ore por relacionamentos muito fortes de discipulado com os 
jovens. 



GRACE ASARE



PAIS GANA
AGRADECIMENTOS

● A equipe de Tesano está alcançando seu objetivo 
de ganhar 9 almas por semana e, também, 
conseguindo fazer a integração delas na igreja 
local;

● Portia conseguiu concluir seu curso
● Agradecemos a Deus por um dos nossos 

membros do conselho, Rev Samuel Kwesi 
Dickson.



PAIS GANA
PEDIDOS

● Oramos para que 5 grupos de Gana se inscrevam para o 
Global Haverim;

● Pra que todos os aprendizes entendam o LMS e usem o 
recurso de maneira efetiva;

● Oramos para que o Pais Global consiga tudo o que precisam 
para começar o Pais Estúdio.



CLEMENT & HANANI PRINCE



PAIS ÍNDIA
AGRADECIMENTOS

● Escolas e Igrejas na Índia estarão abertas em 
Novembro

● Grupos de Haverim começaram no Norte da Índia. 
Em breve viajaremos em missão para recrutar e falar 
do Pais.

● Realizamos um acampamento juvenil de um dia, dia 2 
de Outubro. Mais de 80 adolescentes compareceram. 
O tema foi “Crente x Discípulo”. 13 adolescentes 
querem fazer missões conosco em Dezembro



PAIS ÍNDIA
PEDIDOS
● Estamos precisando de um veículo, por favor ore 

para que consigamos um carro para viajar pela 
cidade

● Estamos planejando em fazer um evento do PVA 
para o Natal. Ore por oportunidades e provisão

● Temos 3 escolas que querem equipes. Por favor, 
ore por aprendizes fiéis e comprometidos para se 
juntar a nós em Janeiro.



ARMSTRONG OKEYO



PAIS QUÊNIA
AGRADECIMENTOS

● Mais de 150 pessoas se renderam a Cristo Jesus no último mês 
no Quênia ;

● Pudemos levar nossos adolescentes das igrejas parceiras para 
as comunidades, para que eles demonstrassem e 
compartilhassem sua fé;

● Nossa missão para as empresas está crescendo. 
Recentemente começamos um projeto de filme, onde pegamos 
uma empresa local para patrocinar a exibição de um filme 
cristão no cinema. Também tivemos a chance de compartilhar o 
evangelho com mais de 70 pessoas, quando eles vieram assistir 
o filme.



PAIS QUÊNIA
PEDIDOS
● Ore pela situação política no Quênia durante esse 

período de eleições ;
● Ore por nossa campanha de recrutamento para 

recrutarmos missionários para 2022.
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PAIS NOVA ZELÂNDIA
AGRADECIMENTOS

● O conselho da NZ concordou em manter o status 
NGO aberto até conseguirmos ter a próxima 
equipe no lugar certo.

● As fronteiras estão começando a se abrir
● Agora as pessoas estão começando a responder 

a campanha de recrutamento nas Redes Sociais e 
se inscrevendo.



PAIS NOVA ZELÂNDIA
PEDIDOS

● Ore para acharmos igrejas parceiras para 2022
● Auckland ainda está no nível 3 do Lockdown. Ore 

para que as restrições acabem!



DANIEL NAJOMBONG



PAIS NIGÉRIA
AGRADECIMENTOS

● Tivemos duas equipes viajando para o Sul e Norte 
da Nigéria mês passado. Gratos pois todos 
chegaram bem e agora estão totalmente alocados 
em nossas igrejas parceiras;

● Estamos vendo frutos do nosso trabalho. Igrejas 
estão perguntando sobre o nosso Aprendizado e 
se interessando em ter equipes em Janeiro;

● Uma de nossas equipes tem alcançado mais de 
700 adolescentes por semana através do trabalho 
nas escolas.



PAIS NIGÉRIA
PEDIDOS

•Um programa de habilidades e liderança começa hoje 
em Abuja e vai juntar muitas escolas da nossa 
comunidade. Ore para que abra mais portas de 
discipulado e Youth Academy;
•Nós faremos uma campanha de recrutamento para 
Janeiro 2022. Ore para que consigamos levantar os 
recursos nos próximos meses para conseguirmos fazer;
•Estamos orando para realocar o escritório para a Capital 
de Abuja no próximo mês. Ore para que tenhamos 
sabedoria de nos conectar com as pessoas certas.



PETE & BRYONY BAKER



PAIS IRLANDA DO NORTE
AGRADECIMENTOS

● Estamos trabalhando em 3 escolas e existem 
mais 2 para serem alcançadas depois desse 
bimestre;

● Todos os aprendizes já tem, pelo menos, 1 
adolescente para discipular.



PAIS IRLANDA DO NORTE
PEDIDOS

•Por novas parcerias com igrejas e renovação com as que já 
existem;
•Pelo FRESH, pois queremos encorajar, revigorar e reenergizar 
nossos aprendizes.



SAKHAWAT MASIH



PAIS PAQUISTÃO
AGRADECIMENTOS

● Sr. Zeeshan, líder de comunidade em Punjab, 
quer começar a ter sessões de mentoreio em 
seu centro de tutoria;

● Sr. Kashif, diretor da escola pública Joy em 
Punjab, quer começar um grupo de Haverim na 
sua área;

● Um grupo de oração de mulheres em Punjab, 
nos convidou para falar do Pais em sua reunião.



PAIS PAQUISTÃO
PEDIDOS

● Ore pelo recrutamento de um Diretor de 
Treinamento para o Paquistão;

● Ore pelos próximos encontros com pastores para 
falar de parcerias em Punjab;

● Ore pelo recrutamento de novos aprendizes para 
Janeiro de 2022.



RAPHAEL & RELIE NYATUAME



PAIS FILIPINAS
AGRADECIMENTOS

● Os Diretores Nacionais agora são pastores residentes do 
Ministério Internacional da Fé do Espírito Santo;

● O Pais Filipinas começou uma igreja online com os alunos 
do Pais Afiliados como seus primeiros membros;

● As Filipinas não está mais em lockdown. Todas as 
restrições foram canceladas.



PAIS FILIPINAS
PEDIDOS

● Por uma nova mudança e engajamento nas 
comunidades de origem para o Haverim;
•Ore para que consigamos levantar recursos para a 
campanha do PVA e começar novos relacionamentos 
com as pessoas da comunidade;
•Ore para que possamos alcançar os adolescentes na 
comunidade e inseri-los no Pais Youth Academy.



RICHARD & LEEARRON JUMBE



PAIS ÁFRICA DO SUL
AGRADECIMENTOS

● Alguns adolescentes tem sido convidados para virem a igreja 
através da nossa equipe, e temos visto eles entregando suas 
vidas a Jesus;

● As equipes tem consiguido falar de Jesus para muitos 
adolescentes em acampamentos e evangelismos;

● Temos visto graça, pois parcerias do Reino tem se formado.



PAIS ÁFRICA DO SUL
PEDIDOS

● Estamos planejando um Acampamento de Liderança para 
Jovens para uma denominação no próximo mês. Ore por 
proteção para quem for e para que Deus trabalhe ao longo 
do acampamento;

● Ore pelas aplicações de visto e pelo próximo ano;
● Ore pelos nossos planos de recrutamento. Para que Deus 

intervenha e traga as pessoas certas.



ARMSTRONG OKEYO



PAIS UGANDA
AGRADECIMENTOS

● A equipe viu 20 pessoas se entregando para Jesus no último 
mês através de suas ações de evangelismo;

● O governo suspendeu as restrições das reuniões nas igrejas, 
então a equipe já conseguiu retomar as atividades com o 
grupo de jovens;

● Deus tem nos dado parceiros que tem paixão por levantar 
cristão Reino-Cêntricos.



PAIS UGANDA
PEDIDOS

● Ore para que as restrições das escolas acabem;
● Ore para que o Pais Uganda tenha uma forte influência por 

Cristo Jesus e por alcançar adolescentes;
● Por mais oportunidades para servir igrejas pois elas estão 

voltando a abrir em Uganda.



DANNY & ALISON



PAIS EUA
AGRADECIMENTOS

● Todas as nossas equipes estão com acesso às 
escolas, e alguns estão trabalhando em várias 
escolas;

● Nós aceitamos 4 aplicantes que estão prontos 
para Janeiro e 6 entrevistas de novos aplicantes;

● Envio de emails tem funcionado, pois 
conseguimos 4 novas reuniões com igrejas desde 
que começamos.



PAIS EUA
PEDIDOS

● Nos foi prometido uma grande doação para 
construirmos o Estúdio do Pais e sermos 
capazes de gravar para o novo modelo de 
Livewire (TED);

● O Global Summit Híbrido foi muito bom e 
todos foram inspirados pelo Global Hangout;

● Foi confirmado que o Pais Itália vai começar 
em Agosto com o Pais Youth Academy.



PAUL & LYNN GIBBS



PAIS GLOBAL
AGRADECIMENTOS

● Um doador chave prometeu um suporte financeiro 
significante para os próximos três anos;

● Tivemos mais oportunidades de treinar outras 
organizações em nossa metodologia Reino-Cêntrica 
em Evangelismo;

● O Jornal MyShapes foi publicado, o que nos ajudará 
a alcançar mais empresas 



PAIS GLOBAL
PEDIDOS

● Para que Deus forneça o endereço certo para o Estúdio do 
Pais;

● Por sabedoria na reunião que o Paul Gibbs terá com  uma 
potencial igreja parceira, para que melhore a capacidade da 
equipe Global fornecer recursos para o mundo;

● Pelo planejamento dos próximos Mini-Summits para dar certo 
e por clareza na programação, para que possamos nos 
encontrar pessoalmente pela primeira vez depois de quase 3 
anos.



DIA GLOBAL JEJUM E ORAÇÃO
OUTUBRO | 2021


