Semana Nazarene de Oração Pelo Mundo 2017
26 de fevereiro – 4 de março
Louvor e Pedidos da Região da África

Campo África Ocidental
Países de Fala Inglesa da África Ocidental (Gana, Libéria, Nigéria, Serra Leoa)
Louvor—Nova liderança na maioria dos distritos.
Oração— Treinamento intencional e orientação dos líderes emergentes nos distritos.
Países da Costa Ocidental da África (Benin, Costa do Marfim, Niger, Togo)
Louvor—O envio de doze missionários nacionais a áreas difíceis.
Oração—Uma estratégia de discipulado comunitário em todos os distritos, através do uso
de recursos orais.
Países do Sahel da África Ocidental (Burkina Faso, Guiné Conacri, Mali, Senegal)
Louvor—Centro de Treinamento Missionário no coração do Sahel.
Oração—Um novo movimento em missões, com a expansão dos distritos para cidades e
vilas não alcançadas, em 2017 e além.
Países Pioneiros da África Ocidental (Chad e Gâmbia)
Louvor—Nova estabilidade política no país e oportunidade para o Evangelho.
Oração—Entrada no país e distribuição de literatura de santidade em 2017.

Campo do Oceano Índico da África
Madagáscar
Louvor—Os Nazarenos em Madagáscar estão alcançando os perdidos através de eventos
evangelísticos mensais.
Oração—Para que mais pessoas sejam chamadas e treinadas para o ministério.
Maurícias
Louvor—Chegada às Maurícias dos missionários voluntários Doug e Emma Soloman no
ano passado.
Oração—Para que a Igreja do Nazareno seja estabelecida nas Maurícias.
Seicheles
Oração-–Pelo estabelecimento da Igreja do Nazareno nas Seicheles.
Reunião
Oração—Pelo recomeço da Igreja do Nazareno em Reunião.

Campo da África Central
Camarões
Louvor—Porque novos grupos celulares tem sido iniciados nos anos recentes.
Oração—Pelo treinamento de plantadores de igreja.

República Democrática do Congo
Louvor—Pelas 100 escolas provendo educação por todo o país.
Oração—Pelo início do hospital na cidade de Goma.
República do Congo
Louvor—Porque a igreja está começando numa nova cidade.
Oração—Para que continuem os esforços paa alcançar novas cidades fóra da capital.
Gabão
Oração—Para que consigamos entrar neste país em breve, para compartilhar o evangelho
de Jesus Cristo.

