


Irã
Apresente em oração a vida de cristãos presos 
no Irã, para que Cristo esteja com eles e que se 

mantenham firmes na fé.

Ore pelas autoridades do Irã, para que sejam 
confrontadas pelo amor de Cristo e tenham a vida 

transformada por ele.

Interceda para que o Espírito Santo esteja com 
os cristãos presos no Irã durante a detenção 

e os mantenha firmes na fé.



Ore pelo governo do país, para que Deus aja 
nos corações e transforme as autoridades 

completamente.

Clame pelos cristãos que lidam com a perseguição 
no Irã, para que Deus os visite, dê paz e os 

mantenha firmes na fé.

Interceda para que os líderes do país e dos 
grupos extremistas sejam visitados pelo 

Espírito Santo e passem a testemunhar do amor 
de Deus.

Ore para que carcereiros e guardas sejam 
visitados pelo Espírito Santo e passem a 

testemunhar do amor de Deus.



Coreia do Norte

Clame pelos cristãos norte-coreanos que estão 
presos, para que Deus os visite, trazendo paz e 

esperança, tirando toda a aflição dos corações.

Ore para que os líderes do país e guardas das 
prisões sejam visitados pelo Espírito Santo e 

passem a testemunhar do amor de Deus.

Interceda pela população do país, para que mais 
pessoas tenham um encontro com Cristo e 

comecem a propagar a palavra.



Ore pelas famílias dos cristãos presos na Coreia do 
Norte, para que Cristo tire toda a aflição dos 

corações e eles continuem a propagar o 
evangelho sem medo.

Clame pelos cristãos norte-coreanos, para que 
continuem tendo esperança e não desanimem 

de compartilhar o evangelho.

Peça para que os cristãos presos na Coreia do 
Norte se mantenham firmes na fé, mesmo diante 

da perseguição e pressão que têm enfrentado.



Eritreia

Apresente em oração os seguidores de Jesus que 
foram presos na Eritreia, para que o Senhor os 

visite e os fortaleça na fé.

Ore por todos os cristãos presos no país, para que Deus 
os visite e dê paz e esperança de dias melhores.

Interceda para que os guardas e as autoridades do 
país sejam visitados pelo Espírito Santo e 

experimentem a transformação de vida.



Agradeça pela libertação da prisão de 21 cristãs na 
Eritreia e peça para que Deus cure e fortaleça 

essas mulheres.

Ore pelos cristãos presos no país, para que Deus os 
visite e dê paz e esperança de dias melhores.

Interceda pela população do país, para que mais 
pessoas tenham um encontro com Cristo e 

comecem a propagar a palavra.

Ore por todos os cristãos presos no país, para que 
sejam fortalecidos e continuem a compartilhar a 
palavra de Deus, mesmo diante da perseguição.
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