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Jeremias 33: 3 “Clame a mim e eu 
responderei e lhe direi coisas grandiosas e 

insondáveis que você não conhece.”

15 de outubro a 14 de novembro de 2020

15 de outubro - Joanesburgo, África do Sul
Herman Roodt, chefe do Departamento de Treinamento dos 
Harvesters, está atualmente treinando um grupo de HLTs 
(Instrutores Licenciados dos Harvesters). Eles estarão concluindo 
o treinamento da Fase C. Todo o treinamento é realizado por meio 
de uma plataforma online. Louvamos ao Senhor pela tecnologia. 
Ore para que o treinamento seja bem-sucedido.

16 de outubro - Antananarivo, Madagascar
O pastor Alain Moreno apresentará o treinamento da Fase D para 
os próximos dias. Pela graça de Deus 110 Bíblias malgaxes serão 
distribuídas neste treinamento. Ore para que a Palavra de Deus 
mude as comunidades em Madagascar.

17 de outubro - Mboza, África do Sul
Danie e Erika Pelser, junto com Hannes Enslin, treinaram líderes 
religiosos em um assentamento informal em Mboza nos últimos 
dias. O treinamento foi focado principalmente no novo aplicativo 
dos Harvesters. Ore para que este treinamento seja frutífero e 
que todos os que participaram alcancem os “não alcançados” 
com o Evangelho.

18 de outubro - Amazônia
Os Harvesters estão visitando a região amazônica pelos próximos 
sete dias. Manaus, Eirunepé, Tefé e Santo Antônio do Içá serão 
visitados. Ore para que o Espírito Santo conduza essas reuniões 
para que as pessoas possam realmente se conectar com a visão 
dos Harvesters. Ore para que eles abracem o Evangelismo, o 
Discipulado e a Plantação de Igrejas de todo o coração.

19 de outubro - Andhra Pradesh, Índia
Por favor, mantenha o líder da Igreja dos Harvesters de Andhra 
Pradesh, Raul*, em suas orações de hoje. Ele está enfrentando 
sérios problemas de saúde cardíaca. Ore por cura e força durante 
este momento difícil.

20 de outubro - China
Um grupo de irmãos e irmãs fiéis começou a retomar o 
treinamento pastoral e de discipulado na China. Por favor, ore 
por eles e pelo irmão T enquanto viajam para diferentes cidades 
para compartilhar o Evangelho com os perdidos, fazer discípulos e 
plantar igrejas.

21 de outubro - Oriente Médio
Ore pelos parceiros dos Harvesters na região e peça ao Senhor 
que sua luz brilhe fortemente. Ore para que Deus use a crise dos 

refugiados no Oriente Médio para aproximar as pessoas Dele. Ore 
para que as pessoas busquem a Deus em meio a esta crise.

22 de outubro - Etiópia
Por favor, mantenha o líder dos Harvesters, Getahun Tadesse, 
em suas orações de hoje. Ore por nossos 180 líderes de núcleo e 
suas famílias. Eles estão passando por momentos extremamente 
difíceis. Ore para que o Senhor abra as portas certas para que 
esses líderes da igreja possam expandir o ministério na Eritreia e 
na Somália.

23 de outubro - Ministérios Harvesters, COVID-19 
– Resposta à Fome
Ore para que a igreja local em diferentes países continue a 
evangelizar os perdidos. Ore para que eles sejam portadores de 
esperança. Clame ao Senhor para que venhamos obter fundos 
suficientes para ajudar os líderes da igreja com alimentos e outras 
necessidades e que eles possam ajudar as pessoas ao seu redor. 
Ore para que a plantação de igrejas continue.

24 de outubro - Tanzânia
Mantenha Jesse Msonsa, líder nacional dos Harvesters na 
Tanzânia, em suas orações de hoje. Peça ao Senhor que lhe 
conceda a sabedoria necessária para encontrar uma maneira 
de ajudar os milhares que estão sofrendo em seu país. Muitas 
pessoas estão em crise e enfrentam desafios diários.

25 de outubro - Uttar Pradesh, Índia
Ore pela orientação, ajuda e oportunidades de Deus para servi-Lo 
com um novo compromisso. Ore para que as pessoas não fiquem 
deprimidas e, em vez disso, encontrem paz em Deus durante esta 
pandemia global. Peça ao Senhor para curar aqueles que estão 
doentes. Ore para que as pessoas que estão sofrendo devido à 
opressão demoníaca sejam libertadas.

26 de outubro - Irã
Ore para que nossos muitos irmãos e irmãs clandestinos no Irã 
respondam com sabedoria. Ore para que eles conheçam a paz de 
Deus que ultrapassa todo o entendimento.

27 de outubro - Haiti
O Haiti é uma nação frágil onde a maioria da população vive com 
menos de US $ 2 por dia. Recentemente, houve um aumento nos 
assassinatos relacionados a gangues. Muitas crianças inocentes 
foram mortas em seus bairros. Por favor, mantenha esta nação 
em suas orações hoje.

28 de outubro - Malawi
O Ministério dos Harvesters tem três Líderes Nacionais no Malaui - 
Pastores Medson, Isaac e Anthony. Por favor, mantenha-os em 
suas orações de hoje. Milhares em seu país estão sofrendo com a 
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pandemia COVID-19. Eles estão enfrentando muitas lutas diárias. 
Peça ao Senhor para sustentá-los a cada dia.

29 de outubro - Oriente Médio
Vamos orar pelos líderes políticos e também pela mídia para 
que eles exerçam contenção. Ore para que eles façam todos 
os esforços para evitar a guerra e façam o que puderem para 
proteger os inocentes em seus países.

30 de outubro - Cabo Delgado, Moçambique
Há falta de acesso à água potável e instalações de saneamento. 
As inundações e chuvas fortes levaram a um surto de cólera, 
com mais de 1.200 casos e 18 mortes já registradas. A grave 
insegurança alimentar aumentou devido à combinação do 
ciclone Kenneth, enchentes e violência. Ore para que o Senhor 
mostre aos Harvesters como fazer a diferença e apoiá-los. 
Também mantenha os líderes dos Harvesters, Armindo Magule e 
Marcos Binda nas suas orações.

31 de outubro - Quênia
Como organização missionária, é importante apoiarmos outras 
organizações que enfrentam dificuldades durante esta pandemia. 
Ore para que o trabalho que Barry e sua equipe estão fazendo 
entre o povo Maasai do Quênia seja retomado em breve.

1 de novembro - Zâmbia
Os líderes da Igreja na Zâmbia precisam de suas orações. Eles 
estão alcançando os perdidos com o Evangelho, apesar de sua 
extrema pobreza. Continue a orar para que o povo de Luvale seja 
alcançado com o Evangelho. Confie no Senhor para que Seu 
Reino continue a se expandir na Zâmbia.

2 de novembro - Uttarakhand, Índia
A construção de igrejas em três cidades diferentes teve que ser 
interrompida devido ao confinamento causado pelo COVID-19. 
Mais de 30 batismos tiveram que ser adiados devido a restrições 
de viagens no país. Ore para que o Senhor mantenha os líderes da 
igreja na Índia motivados.

3 de novembro - Uganda
O líder nacional dos Harvesters, Charles Mukuhwana, realmente 
precisa que você interceda por ele hoje. A maioria dos líderes de 
nossas igrejas está passando por desafios extremos devido aos 
confinamentos causados pelo COVID-19. Sua renda diminuiu 
drasticamente e muitos deles estão enfrentando possível fome. 
Peça ao Senhor para ajudar esses irmãos e irmãs.

4 de novembro - Mongólia
Os líderes da igreja nesta nação preciosa realmente precisam de 
suas orações. A maioria das pessoas nas áreas rurais da Mongólia 
leva um estilo de vida nômade. É extremamente difícil alcançar 
os perdidos e fazer discípulos nesta vasta paisagem. Apesar 
disso, os líderes da igreja estão perseverando e compartilhando 
o Evangelho.

5 de novembro - Mboza, África do Sul
O pastor Jabulani e um grupo de líderes da igreja receberão 
treinamento em discipulado e evangelismo nos próximos dias. 
Por favor, mantenha este grupo de líderes da igreja em suas 
orações hoje. Ore para que Deus os use para construir Seu Reino.

6 de novembro - Cabo Delgado, Moçambique
A situação na província de Cabo Delgado, Moçambique, 
deteriorou-se rapidamente devido à insegurança e violência. 
Pelo menos 195 incidentes violentos foram registrados desde o 

início do ano. 250 mil pessoas vivem agora como refugiados. Ore 
por cada pessoa que foi afetada. Confie que o Senhor usará essa 
situação para Sua glória.

7 de novembro - Nairobi, Quênia
Por favor, mantenha nosso líder do país, Dylan Agoye, em suas 
orações de hoje. Existem milhares de pessoas passando por uma 
crise imensa no momento. Essas pessoas enfrentam muitas lutas 
diárias. Interceda pelos que sofrem no Quênia. Peça ao Senhor 
para conceder a Dylan a sabedoria e a força necessárias para 
apoiar os necessitados.

8 de novembro - Andhra Pradesh, Índia
Os esforços de evangelismo dos líderes da Igreja foram 
temporariamente suspensos devido a restrições de viagens. Os 
pastores não podem sair de casa. Muitos casos positivos foram 
relatados na área. Por favor, ore pela proteção de Deus. Ore por 
todos os novos convertidos na área. Todos os líderes da igreja os 
têm chamado e encorajado a permanecer firmes em sua nova fé.

9 de novembro - Somália
Houve confrontos terríveis entre civis e combatentes da Al 
Shabab. Dezenas de pessoas foram mortas. Continue a manter 
este país em suas orações. Os crentes na Somália continuam a 
enfrentar terrível perseguição e vivem com medo. Ore para que 
Deus lhes dê força para resistir a esses ataques.

10 de novembro - Departamento de 
Treinamento do Ministério Harvesters
Herman Roodt, chefe do Departamento de Treinamento 
dos Harvesters, está treinando um grupo de HLT (Instrutores 
Licenciados dos Harvesters) de toda a África do Sul e dos Estados 
Unidos da América pelos próximos três dias. Todo o treinamento é 
realizado por meio de uma plataforma online. Louvamos ao Senhor 
pela tecnologia. Ore para que o treinamento seja bem-sucedido.

11 de novembro - Brasil
Por favor, mantenha o Brasil em suas orações hoje. O Coronavírus 
está causando estragos e infectou milhões de brasileiros. Em 
várias regiões os líderes das igrejas não podem se dirigir às suas 
congregações para apoiá-los. Ore para que Deus fortaleça os 
líderes da igreja e os crentes no Brasil.

12 de novembro - Camarões
Uma onda de ataques mortais no extremo norte de Camarões 
está deixando as pessoas com medo. Mulheres e crianças são 
os alvos principais desses ataques. As pessoas estão com muito 
medo de cuidar de seus campos. Mais de 2.000 deslocados 
internos tiveram que mudar suas rotinas diárias para garantir sua 
segurança. Ore para que o Reino de Deus cresça nesta nação.

13 de novembro - Uttar Pradesh, Índia
Ore pela proteção de Deus sobre os líderes da igreja. Ore para que 
as famílias tenham uma compreensão mais profunda de Deus 
e experimentem uma unidade renovada. Confie no Senhor por 
Sua fidelidade em atender às necessidades diárias dos líderes da 
igreja, crentes e suas famílias.

14 de novembro - Oriente Médio
Interceda conosco hoje. Ore para que possamos viajar novamente 
em breve para continuar nosso treinamento e parcerias no 
Oriente Médio. Muitos líderes de igrejas estão sofrendo e 
precisam urgentemente de nosso apoio.  

www.harvestersministries.com

Por favor, não compartilhe isso de maneira pública ou eletrônica, pois alguns dos países mencionados são de natureza sensível em relação ao trabalho dos Harvesters


