Semana Nazarena de Oração 2017
26 de fevereiro–4 de março
Região da Eurásia Louvores e Pedidos

vCIS (Commonwealth of Independent States) da Campo
Ucrânia
Louvor: Por uma nova congregação em L'viv, Ucrânia, iniciada em agosto de 2016.
Oração: Pela guerra que continua no Este da Ucrânia.
Rússia
Louvor: Pela necessidade de expandir o prédio da igreja em Rostov, Rússia, por causa
do crescimento da Igreja.
Oração: Pela presença da Igreja do Nazareno em Vladivostok, Rússia, e o desejo de
começar uma igreja na parte este da cidade.
Moldavia
Louvor: Pela aquisição de um escritório “incubador” de igrejas em Chisinau, onde a
igreja pode crescer e se multiplicar.
Oração: Por um implantador de igrejas Nazareno, de fala Romênia, para abrir uma
segunda igreja em Moldávia.
Armênia
Louvor: Pelos recursos para a aquisição de dependências Nazarenas em Yerevan,
Armênia.
Oração: Pelo objetivo e desejo do distrito abrir cinco novos grupos de comunhão em
cinco cidades Armênias em 2017.
Kazaquistão
Louvor: Pela abertura de um novo templo em Atyrau, Kazaquistão.
Oração: Pela nomeação do próximo superintendente distrital e transição, devido à
aposentação de Zhanna Petrova em março.
Paísde Acesso Criativo
Louvor: Pela construção de um parque infantil para o ministério com crianças.
Oração: Por oportunidades de evangelismo através de estudos Bíblicos nos lares.
Belarússia
Louvor: Pela informação da entrada livre de visto de cidadãos de muitos países
(incluindo EUA e outros países da União Europeia), para visitas de menos de cinco
dias.
Oração: Para a tranferência de uma família Nazarena para este país em fevereiro, a fim
de estabelecer uma presença Nazarena.
Geórgia
Louvor: Pela transferência de uma família Nazarena para este país no começo de 2017,
a fim de estabelecer uma presença Nazarena.
Oração: Pelo desenvolvimento de uma clara visão e plano para o novo trabalho que
será desenvolvido nos meses vindouros.
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Látvia
Louvor: Pelo desenvolvimento de uma visão de entrada neste pa’;is em 2018.
Oração: Pela reunião dos superintendentes distritais da CIS, planejado na cidade capital
de Riga, no Outono de 2017.
Ásia Central
Orem por sabedoria, recursos e visão para que alcancemos quatro países desafiadores
nos próximos 13 anos.
Lituânia e Estônia
Orem por sabedoria, recursos e visão para que alcancemos dois países “Pré Bálticos”
nos próximos 13 anos.

vCampo do Mediterrâneo Ocidental
Portugal
Louvor: Pelo trabalho de Deus entre as mulheres, através do Ministério de Mulheres do
nosso distrito. .
Oração: Pelo processo de transição da Liderança em nosso distrito.
Espanha
Louvor: Pela cura do Pastor Yuri danossa concregação ucraniana em Mercia, Espanha,
conforme ele compartilhou em nossa recente reunião de pastores.
Oração: Pelas mudanças que estão ocorrendo no programa de educação teológica no
Distrito de Espanha.
França
Louvor: O distrito está mais unidodo que nunca e mais pessoas estão se agregando e
se juntando ao que Deus está fazendo.
Oração: Oramos para que Deus nos ajude a treinar e formar nos líderes atuais e
emergentes em nosso distrito.
Itália
Louvor: Por nossos três formandos italianos que estão se preparando no centro de
aprendizagem à distância da Faculdade Nazaraena Europeia. Eles já estão
envolvidos em ministérios locais na qualidade de líderes juvenis e pastores
assistentes e vão se formar em dezembro.
Oração: Que ONG entitulada, “Missione Italiana Nazarena”, seja registrada perante o
governo e se torne uma ferramenta para alcançar pessoas necessitadas (terremotos
e calamidades) e particularmente refugiados e suas necessidades.
Grécia
Louvor: Damos graças pelas vidas que têm sido tranaformadas através da resposta aos
refugiados, e pela parceria que tem havido com outra denominação no país.
Pedido de Oração: Que tanto o ministério com as pessoas desabrigadas e o ministério
pioneiro com os nacionais comece a lançar raízes e produzir frutos para o Reino.
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vCampo Norte da Europa
Alemanha
Louvor: Pelo movimento do Espírito de Deus entre os jovens do nosso distrito.
Oração: Pela transformação das igrejas em nosso distrito para que a missão e a
mensagem sejam novamente centrais.
Escócia
Louvor: Pelo significativo trabalho de evangelismo de do ministério de compaixão que
tem sido feito por nossas igrejas àqueles com maiores necessidades em nossa
comunidade. Tem sido um prazer ver tantas pessoas antes marginalizadas da
igreja e da sociedade sendo libertas do vício e incorporadas ao Corpo de Cristo. Nós
estamos vendo isto a acontecer por todo o país!
Oração: Numa sociedade cada vez mais secular, cética e humanista, orem para que a
igreja na Escócia retome a confiança no evangelho, a ousadia na missão e
atenacidade no discipulado, à medida que vemos esta nação voltar uma vez mais
para Deus.
Irlanda do Norte
Louvor: Por novas situações de crescimento e plantio de igrejas, as quais têm se
fortalecido no último ano, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais.
Oração: Pelas igrejas em Belfast enquanto procuram ministrarem situações ifíceis, com
integridade, num clima político em constante mudança e desafio.
Holanda
Louvor—Assistência recorde nos acampamentos distritais de crianças e jovens.
Oração—Pelo grupo de ministros recém licenciados.

Campo Europa Central
Dinamarca
Oração—Pelos ministérios evangelísticos através da loja Sweet Surrender Coffee (Café
Doce Entrega) em Copenhagen.
Finlândia
Oração— Pelo Pastor Ilsoo Kim liderando a igreja em Helsinki.
Noruega
Oraçãr—Pelo Pastor Jorge liderando ministérios em Oslo.
Suécia
Oração—Por Phil e Juliene, ao ministrarem à sua comunidade através das Lojas Sweet
Surrender Coffee (Café Doce Entrega).
Hungria
Oraçãor—Por aqueles envolvidos na educação teológica na Hungria.
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Polônia
Oração—Pelos ministérios de verão acontecendo através de acampamentos de
desportos e inglês.
Romênia
Oração—Pelo desenvolvimento da congregação em Viscri.
Bulgária
Oraçãor—Pelo centro de informação em Montana, Bulgária, a qual ajuda as pessoas a
iniciar pequenos projetos agrícolas.
Albânia
Oração—Pelos pastores na Albânia e por uma forte visão para suas comunidades.
Kosovo
Oração—Pelas famílias no projeto Green House (Casa Verde) dos Ministérios
Nazarenos de Compaixão e por aqueles ministrando a elas.
Croácia
Oração—Pelo desenvolvimento da igreja em Zagreve, enquanto alcançam tanto croatas
quanto refugiados.
Sérvia
Oração—Pelo currente ministério aos refugiados, enquanto muitas pessoas se
encontram em situações desesperadoras.
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