Semana Nazarena de Oração pelo Mundo 2017
26 de fevereiro-4 de março
Louvores e Pedidos da Região Mesoamérica
vCampo Caríbe (inclui as ilhas de fala holandesa, francesa e inglesa do Caríbe)
Belize
Louvor—Pelos mais de 50 participantes (Pastores e Líderes) que assistiram ao
Treinamento dos Fundamentos do Plantio de Igrejas nos dias 25 a 27 de janeiro de 2017,
facilitado por Rev. Steve Ottley do Distrito de Canadá. Isto ocorreu na hora certa, uma vez
que estamos trabalhando na Visão 2020.
Oração—Para que os mais de 50 participantes apliquem os princípios aprendidos no
treinamento nas comunidades de suas igrejas e que o Evangelho se alastre como fogo.
Barbados
Louvor—Pelos homens e mulheres jovens que têm respondido ao chamado para o
ministério sagrado.
Oração—Pela multiplicação de igrejas, através da iniciativa VISÃO 2020.
Dominica
Louvor—Agradecemos a Deus porque o discipiulado através do ministério de
acampamentos continua a florescer no distrito da Dominica, com o primeiro Acampamento
de Família a acontecer no dia 25 de fevereiro de 2017.
Oração—Orem para que Deus envie outros irmãos/igrejas/distritos para nos ajudar a
manter nosso acampamento a fim de podermos tirá-lo do mercado apra venda.
Jamaica
Louvor—Centenas estão sendo alcançados e testificam da ‘recuperação da visão’, assim
dizendo, após muitos anos em trevas. Deus está tornando tudo isso possível à medida em
que nossa igreja continua a ser uma testemunha em nossas comunidades.
Oração—Pelas cirurgias de catarata acontecendo no Centro de Missão Gamertsfelder no
Distrito Jamaica Oriental. Centenas estão recuperando sua visão ao receberem esses
serviços. Oramos para que essa porta continue aberta para que os médicos continuem a vir
e servir, e que esse ministério não apenas possibilite a visão física, mas também a visão
espiritual.
Guiana
Louvor—Pela liberdade de adoração e a sensibilidade do povo Guianense à mensagem da
cruz e santidade.
Oração—Por favor orem para que Deus chame jovens para o ministério pastoral a fim de
ajudarem os pastores mais idosos na liderança pastoral.
Santa Lúcia
Louvor—Pelo ministério bem sucedido que as igrejas de Grand Riviere e Grod-Islet fizeram
em alcançar as famílias menos privilegiadas nas novas áreas de ministério.
Oração—Pelo ministério de compaixão em Santa Lúcia para que faça muito mais do que
tem feito no último ano. Orem para que os líderes continuem a ter a visão e paixão para
este ministério da igreja.
São Vicente e Grenadines
Louvor—Nós louvamos a Deus por conínuo programa do ministério de compaixão que tem
alcançado centenas de adultos através do programa ACTS (Assisting Children to School –
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Apoiando Crianças para a Escola)
Oração—Pelo alvo de estabelecer duas novas congregaçõesem 2017.
Granada
Louvor—A Igreja Fontenoy, com a ajuda da equipe de missão GÊNESIS, foi capaz de
ministrar à comunidade de Content com a mensagem do Natal e também prover a
comunidade com cestas básicas.
Oração—Pela igreja Fontenoy e a equipe de missão GÊNESIS à medida que continuam a
ministrar à comunidade e estabelecer uma nova congregação na área.
Bahamas e Ilhas de Turks e Caicos
Louvor—Pela equipe de Trabalho & Testemunhodo Distrito Jopli (Missouri, EUA) que foi
capaz de realizar trabalho muito necessário em dois prédios na Grand Bahamas, que
ficaram severamente danificados durante o Furacão Mateus, no dia 6 de outubro de 2016.
Oração—Pelo povo das Bahamas, muitos dos quais ainda estão assentados nos
escombros deixados pelo Furacão Mateus. Orem também para que Deus continue a abrir
portas para reparar estas igrejas que foram danificadas durante a tempestade: Faith
Church, Grace Chuch, Hope Church, Central Church, Metropolitan Church, Centro de
Convenções Nazareno Hilton Outten de Freeport, Escritórios Distritais de Nassau.

vCampo do Haiti (País do Haiti)
Louvor—Nós somos gratos porque o Distrito Grand-Anse (o distrito mais afetado pelo
Furacão Mateus), está se recuperando após o desastre e organizou oito igrejas na
assembléia do ano passado.
Oração—Orem por uma mudança de mentalidade em nossos líderes e membros para que
a igreja possa crescer, e pelo país.

vCampo Central Norte (Países da Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua)
Louvor—Muitas igrejas locais foram organizadas através do programa de plantio de igrejas
o Poder de Um no ano passado.
Oração—Orem pelo Superintendente Geral em jurisdição, líderes regionais e de campo, ao
viajarem para presidir as assembléias distritais este ano.

vCampo do México (País do México)
Louvor—Retiro de líderes, o qual teve lugar em Tlayacapan, Morelos. Superintendentes
distritais atuais e passados e seus cônjuges convidaram o Senhor a liderar as vidas de
cada casal de líderes da igreja no México. Agradecemos a Deus pelas vidas de Carlos e
Rosa Saens e o Dr. Jerry Porter, que ministraram a este grupo de líderes.
Oração—Pela próxima reunião em maio de 2017 sob o tópico “Desenvolvimento e
Crescimento da Igreja do Nazareno no México”. Pelos superintendentes distritais,
representantes distritais, coordenadores de ministério, representantes educacionias e
outros que estarão em assistência.
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vCampo Central (Países da Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba e Porto
Rico)
Louvor—Pelos 70 anos de ministério celebrados pela igreja do Nazareno em Cuba,
representada por 2 distritos, 120 igrejas e 820 células. Na celebração, os filhos
dosmissionários pioneiros estiveram presentes, bem como representantes do governo.
Oração—Que a Igreja do Nazareno em Cuba continuará a crescer e que cada célula-grupo
se torne uma igreja organizada.

vRegião Mesoamérica
Presença Nazarena
Oração—A Região Mesoamérica tem muitas cidades no Caribe como: St.Thomas, St. John,
Anguill Montserrat, Saint Kitts & Nevis, Saint Martin, British VI, Bon Aire, Saint Barthelemy e
Ilhas Cayman. Nestas ilhas, não há uma presença Nazarena. Por favor orem por
oportunidades para abrir trabalhos nesses lugares.
GÊNESIS
Oração—Orem para que Deus envie mais obreiros transculturais para o campo da colheita,
através do ministério Gênesis (www.mesoamericagenesis.org). Orem para que Deus mude
nossas cidades e transforme nossas igrejas para que nos tornemos agentes de mudança.
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