Semana Nazarena de Oração pelo Mundo 2017
26 de fevereiro-4 de março
Louvores e Pedidos da Região Ásia-Pacífico
Campo das Filipinas/Micronésia
Filipinas
Louvor—Lançamento da Liderança Transformacional como uma estratégia de treinamento de
liderança nas Filipinas.
Oração—Distritos Mindanau Ocidental e Mindanau Oriental ao trabalharem juntos para
ministrar entre “vizinhos” na Ilha do Mindanau.
Estados Federados da Micronésia (FSM)
Louvor—Timothy e Lydia Kim se estabeleceram Pohnpei, capital dos FSM, para coordenar o
Desenvolvimentoe da Liderança e da Igreja nos FSM.
Oração—Avivamento espiritual nos FSM, e que mais nacionais sejam sensíveis ao Espírito
Santo e tenham coragem de aceitar o desafio para liderar.
Ilhas Mariana
Louvor—A Igreja do Nazareno em Guam tem um novo pastor residente, após ter ficado sem
pastor por vários meses.
Oração—Discipulado intencional e intensificação do Treinamento de Liderança Leiga local em
Guam e Saipan.
Campo Ásia Sudoeste
Cambodja
Louvor—Por novas congregações em quatro novas vilas no ano passado!
Oração—Orem por vitória sobre muitas fortalezas espirituais, enquanto a igreja vive Atos 2:4247através do estudo da Palavra de Deus, da oração, da demonstração de compaixão, da
adoração, bem como da distribuição das “boas novas”. Orem também por uma equipe forte.
Myanmar
Louvor—pelo crescimento de um para oito centros de extensão da Faculdade Bíblica do
Sudoeste da Ásia no país.
Oração—por uma visão 2020 vision—ou seja 200 discípulos (pastores) e 200 igrejas até o ano
2020.
Tailândia
Louvor—Pelo aumento no discipulado e uma fome cada vez maior pelo estudo e vivência em
oração da Palavra de Deus.
Oração—Por líderes que perseverem para uma colheita bem sucedida durante este ano de luto
nacional, para fazermos discípulos, plantarmos igrejas e ensinarmos a Palavra de Deus. Há
um senso de uma confiança cada vez maior de que Deus está trabalhando em nossas
igrejas!
Campo Sealands (Países de Bunei, Singapura, Timor Leste, Indonésia)
Louvor—Múltiplas avenidas de desenvolvimento de liderança e produção de discípulos
comprometidos e entusiasmados.
Oração—Para que Deus conceda sabedoria e coragem tanto aos recém-desenvolvidos líderes
quanto aos de longo tempo.
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Timor Leste
Louvor—O trabalho de Deus através do ministério nos dormitórios, o qual tem produzido e está
produzindo líderes ministerias e leigos..
Oração—Pelo desenvolvimento da infraestrutura e capacidade para uma igreja crescente.
Singapura
Louvor—Aumentos significativos no número de contatos e da capacidade de produzir o
crescimento do reino.
Oração—Pelo chamado e desenvolvimento de ministros locais.
Campo Austrália/Nova Zelândia
Austrália
Louvor—A Deus pela presença do Espírito Santo nas assembléias distritais em janeiro,
iniciando o ano de 2017 numa nota extremamente positiva! Há grande esperança no que
diz respeito ao que jaz à frente destes distritos.
Nova Zelândia
Louvor—A Deus pelos novos pastores e novas congregações que estão emergindo na Nova
Zelândia. O mês de jejum pelas igrejas e pastores tem levado a bençãos e ao avanço
espiritual e numérico.
Campo Ministérios Chineses
Hong Kong
Louvor—A recém-formada igreja Ma On Shan Nazarene que começou como um estudo bíblico
com alunos do ensino médio, continua forte.
Oração—Não temos tido pastores ordenados em décadas—necessidade de jovens pastores!
Taiwan
Louvor—O Distrito de Taiwan celebrando seu 60º aniversário em março deste ano.
Oração—Trabalhando para re-iniciar a Faculdade Teológica Nazarena de Taiwan, após muitos
anos fechada.
Mongólia
Louvor—Três casais missionários—dois da Coréia, um dos EUA adquiriram propriedade e
construiram um edifício com a ajuda de equipes de Trabalho & Testemunho e a
generosidade do Distrito Coreano.
Oração—Esta é uma recém-iniciada área do mundo, trabalhando pelo registro oficial.
Áreas de Acesso Criativo (CAA)
CAA1
Louvor—Por 5 pastores recentemente ordenados!
Oração—Por Classes de Estudo Bíblico sendo ensinadas e pastores que ainda não foram
ordenados.
CAA3
Louvor—Por vários líderes jovens achando seu lugar no ministério.
Oração—Pelo uso e aplicação do livro “The Peacemaker” (O Pacificador), para cura, saúde e
maturidade nos relacionamentos.
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CAA4
Louvor—Colegas locais estão assumindo posições de liderança como nunca dantes.
Oração_Novas e repressivas políticas referentes a práticas religiosas; alvejando organizações
estrangeiras.
CAA8
Louvor—Deus tem aumentado a visão e tem provido pessoal e métodos que se adaptam ao
contexto.
Oração—Pelo desenvolvimento e crescimento do pessoal envolvido no centro de treinamento.
CAA10
Louvor—Jovens estudando a Palavra de Deus e sendo inspirados a compartilhá-la com muitos
outros, começando igrejas no lar em muitas vilas.
Oração: Por sabedoria para cooperar em áreas chave com a igreja reconhecida neste país.
CAA ainda não alcançada
Louvor—Deus tem um plano e mesmo neste momento está atraindo novas pessoas a Ele.
Pedidos—Que Deus continue a abrir portas para alcançar os não alcançados.
CAA ainda não alcançada
Oração—Trabalhando para estabelecer a identidade Nazarena e conexão global nesta área de
acesso criativo.
Oração—Pela surgimento de líderes locais espalhados por um campo em que 1.4 bilhões de
pessoas vive.
Melanésia/Campo Pacífico Sul (Países de Fiji, Reino de Tonga, Papua N ova Guiné, Samoa,
Ilhas Salomão, Vanuatu, Samoa Americana)
Louvor—Porque em 2016 iniciamos nosso décimo-sétimo Distrito Nazareno com 70 igrejas e
3.000 membros.
Oração—Por nosso primeiro Superintendente Distrital das Ilhas Salomão.
País da Coréia (Distrito de Coréia)
Louvor—Os distritos da Coréia e do Japão têm estado em comunicação, objetivando um
melhor relacionamento e deixar um triste história do tempo do imperialismo para trás. O
Distrito da Coréia ajudou as vítimas do terremoto na área de Gumamoto no Japão.
Oração—A MNI da Coréia precisa descobrir potenciais líderes para a próxima geração.
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