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SUPORTE GLOBAL - MARK & DREA



PAIS AUSTRÁLIA
AGRADECIMENTOS

● Nossas equipes tiveram ótimas oportunidades nas escolas de 
mentoria, adoração e ensinamento da Bíblia.

● Apesar do lockdown recente, a equipe de Livingstone gravou 
vídeos para mandar para os alunos para que eles pudessem 
continuar com o engajamento



PAIS AUSTRÁLIA
PEDIDOS
● Possível parceria com a “Youth For Christ” para nos ajudar a recrutar 

aprendizes
● Por um novo Diretor Nacional para a Austrália e Nova Zelândia e para 

que Deus nos dê sabedoria para escolher alguém para essa função
● Uma de nossas equipes irá ajudar com os acampamentos da Scripture 

Union, ore por muitos encontros com Jesus! Alunos de Livingstone 
também irão mentoriar outros alunos em como fazer um evento, por 
conta das Olimpíadas da escola. Ore para que esse evento seja bom e 
por esses estudantes que usarão o Flow.



Joshua Porter



PAIS BRASIL
AGRADECIMENTOS
● Uma grande parte dos nossos documentos legais foram aprovados 

após 18 meses de atraso ;
● Fomos convidados para organizar um Café com Pastores em uma 

cidade do estado de São Paulo no dia 16 de outubro;
● Agradecemos a Deus porque nossa líder de equipe não está 

contaminada depois de ser exposta a pessoas que estavam com 
Covid. Ela terminou sua quarentena na sexta feira passada e sua 
família de hospedagem está se recuperando da Covid



PAIS BRASIL
PEDIDOS

•Ore para que a nossa equipe possa retornar as escolas presencialmente 
o quanto antes. A equipe está em contato com três escolas diferentes que 
gradativamente estão reabrindo;

•Ore pela família de hospedagem de um de nossos aprendizes. O pai da 
mãe de hospedagem está com Covid e internado mas estável;

• O último passo da nossa documentação legal sofreu um novo atraso. 
Por favor, ore para que esse problema seja resolvido antes do Josh viajar 
para os EUA para o Summit.



DANNY & ALISON



PAIS CANADÁ
AGRADECIMENTOS

● Agradecemos a Deus porque todos os aprendizes 
terem chegado em suas equipes;

● A equipe de Vancouver garantiu sua primeira escola 
parceira



PAIS CANADÁ
PEDIDOS

● Ore pelas mudanças nas atuais proibições de 
viagem e por mudanças positivas nas próximas 
eleições;

● Estamos procurando novas igrejas parceiras para 
conseguir mais aprendizes para Janeiro;

● Para que todos os nossos aprendizes estejam 
presencialmente na SWAP em Novembro.



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS DINAMARCA

AGRADECIMENTOS

● Somos gratos porque a equipe está completa e os três 
novos aprendizes tiveram um bom começo;

● Somos gratos porque existem mais oportunidades de 
envolvimento no grupo de adolescentes esse ano e alguns 
já mostraram interesse;

● Somos gratos porque os alunos receberam bem a equipe.



PAIS DINAMARCA

PEDIDOS

● Ore para que a equipe cresça juntos e os novos 
membros encontrem seus lugares nas escolas;

● Ore para que a equipe consiga estabelecer uma boa 
comunidade com os alunos e para que eles se sintam 
confortáveis em se abrir conosco;

● Ore pelos próximos eventos desse mês. Temos um 
acampamento da igreja e um dia de grupo com a nossa 
igreja.



PETE & BRYONY BAKER



PAIS INGLATERRA
AGRADECIMENTOS

● Todos os nossos aprendizes receberam seus 
vistos e chegaram bem;

● O Dia Nacional de Oração pelas Escolas vai 
acontecer com indivíduos, igrejas e 
organizações ao redor do país no final de 
Setembro;

● Agradecemos a Deus porque as escolas ao 
redor do Reino Unidos estão abrindo.



PAIS INGLATERRA
PEDIDOS

•Ore para que mais indivíduos e igrejas ao redor do Reino Unido 
se comprometam em orar pelas escolas locais;
•Ore pelo nosso planejamento do nosso dia de lançamento do 
Pais Youth Academy.



MANUEL & SANNA DELGADO



PAIS ILHAS FAROÉ

AGRADECIMENTOS

● Ore pelo Diretor Nacional que irá para a Dinamarca para 
estar com a nova equipe e construir relacionamento com 
eles

● Agora nós temos finanças para o Pais Escandinávia
● Nós somos capazes de começar a pensar no Escritório 

Global



PAIS ILHAS FAROÉ

PEDIDOS
● Ore para que os nossos dois possíveis 

membros do conselho digam sim para o 
conselho;

● Para que possamos começar um Pais Youth 
Academy esse ano

● Para que o Manuel não precise mais trabalhar a 
tarde, assim ele pode usar esse tempo para o 
Pais



JAN & VERENA THOMSEN



PAIS ALEMANHA
AGRADECIMENTOS

● Nosso FT foi incrível. Os aprendizes adotaram nossa 
cultura muito rápido e começaram a viver: 
encorajamento, honra uns aos outros, orar uns pelos 
outros, servir, paixão pelo Reino;

● Todos os aprendizes puderam viajar para seus locais 
de trabalho e foram/estão sendo treinados ali;

● Tivemos nosso primeiro “Pais Day’’ com os primeiros 
aplicantes para o próximo ano.



PAIS ALEMANHA
PEDIDOS

•Dias 27 a 30 de Setembro iremos para o nosso Retiro de 
Visão com a equipe de liderança. Ore para que Deus fale 
conosco sobre como Ele quer usar o Pais na Alemanha, que 
deixemos Ele nos liderar;
•Nós já temos muitas inscrições para o curso de Afiliados. Ore 
para que mais pessoas ouçam sobre e sejam equipadas 
através do curso;
•Ore por oportunidades dos nossos aprendizes conhecerem 
muitos adolescentes nas igrejas e escolas e começarem 
discipulados. 



GRACE ASARE



PAIS GANA
AGRADECIMENTOS

● Tivemos um ótimo LEAD e FT;
● Agradecemos a Deus por Sua provisão durante o 

FT.



PAIS GANA
PEDIDOS

● Oramos para que continuemos o ano do Pais com amor, 
união e comunhão com o Espírito Santo;

● Estamos orando por Outubro e nosso tempo de recrutamento. 
Pedindo por estratégia e direção para conseguir 15 novos 
voluntários;

● Pedimos por memória e favor pelos nosso alunos que estão 
no último ano e irão fazer seus exames.



CLEMENT & HANANI PRINCE



PAIS ÍNDIA
AGRADECIMENTOS

● Agradecemos a Deus porque as escolas 
começaram a reabrir e logo menos nossa equipe 
voltará para as escolas

● Conseguimos uma oportunidade em uma 
organização em Chennai para falar sobre missões 
na Índia



PAIS ÍNDIA
PEDIDOS
● Ore por nosso começo de Janeiro, pois temos 

mais escolas mas menos equipe. Precisamos de 
quatro aprendizes internacionais

● Ore por seis aprendizes da Índia para trabalhar 
em três escolas

● Ore por nossas finanças, precisamos de um 
veículo pois estamos tendo dificuldades nas 
viagens.



ARMSTRONG OKEYO



PAIS QUÊNIA
AGRADECIMENTOS

● Temos duas igrejas na Tanzânia que querem firmar 
parceria, o que significa que estamos no caminho para 
lançar o Pais Tanzânia em Janeiro ;

● Esse ano os orfanatos parceiros abriram 
oportunidades para nós fazermos a Youth Academy.



PAIS QUÊNIA
PEDIDOS
● Ore pela paz e estabilidade política no Quênia ;
● Orando para nossos esforços para aumentar nossas 

arrecadações de fundos para o Quênia
● Ore por nosso treinamento de discipulado para 

adolescentes e crianças em Outubro que acontecerá 
com todas as igrejas parceiras.



SUPORTE GLOBAL - MARK & DREA



PAIS NOVA ZELÂNDIA
AGRADECIMENTOS

● Tivemos bastante Kiwis aplicando para o Pais por 
conta da nossa campanha nas redes sociais.



PAIS NOVA ZELÂNDIA
PEDIDOS

● Por um novo Diretor Nacional para Austrália e 
Nova Zelândia e para que Deus nos dê sabedoria 
para escolher essa pessoa

● Ore por nós para que possamos começar um 
time na Nova Zelândia em 2022



DANIEL NAJOMBONG



PAIS NIGÉRIA
AGRADECIMENTOS

● O FT está acontecendo e os aprendizes estão 
tendo um ótimo tempo e amando a visão e 
missão do Pais;

● As escolas retornaram no dia 13 de Setembro e 
estamos felizes por, finalmente, voltarmos as 
escolas;

● A reunião com os membros do conselho foi 
ótima no mês passado.



PAIS NIGÉRIA
PEDIDOS

•Não conseguimos recrutar para uma de nossas igrejas 
parceiras nesse termo, ore para que consigamos uma 
nova equipe para Janeiro;
•Ore por viagens seguras pois dois dos nossos times irão 
viajar para o Norte e Sul da Nigéria;
•Ore para que continuarmos com um senso de união 
mesmo com o distanciamento entre os times.



PETE & BRYONY BAKER



PAIS IRLANDA DO NORTE
AGRADECIMENTOS

● Todos os nossos aprendizes internacionais 
receberam seus vistos e chegaram em 
segurança;

● O Dia Nacional de Oração pelas Escolas vai 
acontecer com indivíduos, igrejas e 
organizações ao redor do país no final de 
Setembro;

● Agradecemos a Deus porque as escolas ao 
redor do Reino Unidos estão abrindo



PAIS IRLANDA DO NORTE
PEDIDOS

•Ore para que mais indivíduos e igrejas ao redor do Reino Unido 
se comprometam em orar pelas escolas locais;
•Ore pelo nosso planejamento do nosso dia de lançamento do 
Pais Youth Academy..



SAKHAWAT MASIH



PAIS PAQUISTÃO
AGRADECIMENTOS

● Pela graça de Deus nosso Diretor Nacional 
compartilhou sobre o trabalho com escolas com 
um grupo de pais na cidade de Rawalpindi;

● Compartilhamos sobre o trabalho do Pais em 
escolas com jovens em Punjab e 14 deles estão 
interessados em se juntar a nós em Janeiro de 
2022;

● O diretor da escola, Mr. Kashif, está interessado 
em nos ajudar nas nossas iniciativas de 
recrutamento.



PAIS PAQUISTÃO
PEDIDOS

● Ore para que aprendizes de outros países sejam 
capazes de vir ao Paquistão um dia;

● Ore pelas nossas igrejas e escolas parceiras;
● Ore por novo recrutamento em 2022 enquanto nos 

conectamos com novas igrejas e grupos de jovens.



RAPHAEL & RELIE NYATUAME



PAIS FILIPINAS
AGRADECIMENTOS

● Os Diretores Nacionais da Filipinas estão liderando uma 
filial satélite em sua região para uma parceria com igreja. 
Eles começaram a liderar cultos online para  a Igreja;

● Os alunos do Pais Afiliados se reinscreveram para 
continuar com a mentoria



PAIS FILIPINAS
PEDIDOS

•Ore para que a nossa nação abra e possamos nos 
conectar com a nossa comunidade;
•Ore para que possamos nos conectar com muitas 
igrejas e líderes das comunidades assim que a nação se 
abrir;
•Ore pelas necessidades financeiras dos Diretores 
Nacionais e por um bom planejamento para o FT de 
2022.



RICHARD & LEEARRON JUMBE



PAIS ÁFRICA DO SUL
AGRADECIMENTOS

● Nossas equipes chegaram bem em suas regiões;
● As equipes foram bem recebidas nas escolas e tem muitas 

oportunidades diferentes de atuação;
● Gratos a Deus pela Sua fidelidade e provisão durante o FT.



PAIS ÁFRICA DO SUL
PEDIDOS

● Ore por futuras parcerias com igrejas e escolas;
● Pela sabedoria e força para os aprendizes enquanto eles 

se acostumam com o trabalho e ministério;
● Ore pelos futuros aprendizes (aplicações e preparação).



DANNY & ALISON



PAIS EUA
AGRADECIMENTOS

● Todos os nossos aprendizes chegaram e se 
juntaram aos seus times;

● Tivemos um ótimo FT com a maioria dos 
aprendizes presencialmente;

● Tivemos um ótimo começo para nossos times e 
eles estão conseguindo espaço nas escolas.



PAIS EUA
PEDIDOS

● Ore para que consigamos novos aprendizes 
e parcerias com a nossa presença na 
conferência Real Love esse mês;

● Ore por novas oportunidades de aprensentar 
o Pais e recrutar mais pessoas;

● Por novas igrejas parceiras e redes de 
relacionamento para o contínuo avanço do 
Pais.



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

● Uma empresa quer nos ajudar a criar o Estúdio do Pais mas 
está aguardando um negócio importante a ser cumprido, 
então ore para que aconteça;

● Por um novo Diretor de Finanças Global para substituir o 
incrível Mike Sherril

● Pelo retiro do Conselho Global, para que isso leve a um 
aumento de intencionalidade dos nossos membros 
maravilhosos.
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