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“Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só corpo; e sede
agradecidos.” Cl 3.15
Quinta-feira 03
Ore por Ana Silva, secretária geral de MCE Brasil. Ela é responsável pelas equipes de mobilização missionária nas
igrejas brasileiras. E, também, por implementar o movimento nacional de oração pela obra missionária. Peça a Deus
que, tanto as equipes de mobilização como o movimento de intercessão conte com pessoas comprometidas com o
Senhor e apaixonadas por alcançar o continente europeu com a mensagem de salvação. Que líderes de intercessão
levantem-se por todo o país para clamar por missionários para os campos e em favor do alcance dos povos europeus.
Sexta-feira 04
Ore pela missionária Carla Lima, pela sua família e, em especial, em favor de sua mãe, que encontra-se gravemente
enferma. Carla encontra-se no Brasil, e assiste sua mãe neste momento delicado. Ore para que o Senhor lhe renove
as forças e abençoe todo o processo que a cerca e à seus familiares.
Sábado 05
Agradeça a Deus pelo programa de rádio que tem alcançado em torno de 30 mil pessoas na Croácia e em países
vizinhos. Peça ao Senhor que continue abençoando a vida dos missionários Emanoel Siqueira e Kostya Bakanov
(ucraniano), responsáveis pelo programa, para que Deus os abençoe na elaboração e transmissão das mensagens
através deste programa.
Domingo 06
No dia de hoje, agradeça a Deus pela oportunidade que Seu povo tem de estar reunido para louvá-Lo e engrandecer
o Nome. Peça a Ele que haja salvação, restauração, reconciliação de vidas, que pessoas sejam despertadas para a
obra missionária e que as famílias desejem a presença dEle em suas vidas. Ore pelos pastores e missionários, que
falem com intrepidez em seus sermões e que também sejam ministrados pelo próprio Deus.
Segunda-feira 07
Agradeça a Deus pelo conselho consultivo, que é órgão executivo permanente de assessoramento de MCE Brasil,
representado por Pr. Leônidas e Dâmaris Duarte, Pr. Rômulo e Raquel Mesquita, e Willians e Mary Cabral. Que o
Senhor abençoe suas vidas e desenvolvimento de seus ministérios no reino Deus.
Terça-feira 08
Peça a Deus que levante, entre os intercessores, líderes mobilizadores que formem grupos de até pessoas
comprometidas em orar diariamente pela ação missionária nos países europeus. Que estes líderes sejam facilitadores
em seus grupos e transmitam com fidelidade e por todos os meios possíveis, os motivos de gratidão e súplica em
favor da Europa.
Quarta-feira 09
Agradeça a Deus pela V Caravana aos Bálcãs que aconteceu no mês de outubro. Louve ao Senhor pela viagem
segura que o grupo formado por brasileiros, ingleses, ucranianos e croatas fizeram pelos países Croácia, Sérvia e

Eslovênia. Peça a Deus que fortaleça aqueles pastores, missionários, líderes nativos que receberam a visita da
caravana e que continuem firmes em anunciar o evangelho em terras tão carentes do amor de Deus.
Quinta-feira 10
Coloque diante de Deus os candidatos aos campos missionários que participaram da última caravana aos Bálcãs.
Que o Senhor mantenha seus corações aquecidos pelo chamado missionário, que seus pastores e igrejas reconheçam
e apoiem suas vocações e que estes candidatos continuem no processo, agora, de levantamento de sustento para
poderem chegar ao campo missionário.
Sexta-feira 11
Ore a Deus pelo pastor Marcos Moura – 2º vice-presidente de MCE Brasil, responsável, também, por acolher e
capacitar os agentes missionários vocacionados. Ore pelas entrevistas com cada candidato, pelos encontros com
seus respectivos pastores e pelo acompanhamento personalizado de cada um deles. Que o Senhor providencie um
grupo de pessoas que possam dar o suporte necessário nesta tarefa, com tempo suficiente e proveitoso em cada
oportunidade de encontro com os candidatos.
Sábado 12
Nas últimas semanas temos recebido vários e-mails de pessoas que se declaram chamadas por Deus para servir em
algum país no continente europeu. Então, por favor, ore pela continuação da preparação dos candidatos
vocacionados aos campos missionários europeus. Peça ao Senhor que renove nos corações destes o desejo de ganhar
vidas para Cristo, o compromisso em busca de parcerias que possam sustentá-los no período que estarão fora do
país, por suas famílias e igreja. Também ore pelos pastores que estarão fazendo este acompanhamento.
Domingo 13
Ore pelas agências missionárias, entre elas a Missão Cristã Europeia Brasil, no acompanhamento e cuidado com os
vocacionados, missionários, parceiros e demais pessoas envolvidas em seu funcionamento.
Segunda-feira 14
Continue orando em favor da missionária Carla Lima, por sua saúde e sua família. Ore, também pelo seu ministério
nos campos de Varazdin e Ivanec, Croácia, pelo seu sustento e pela manutenção do campo como um todo. Que
novos parceiros, intercessores e mantenedores, se levantem para participar da Obra realizada nestas cidades.
Terça-feira 15
Ore pelos missionários Emanoel e Francine e seus filhos Filipe, Thiago e Júlia. Eles estão trabalhando na plantação
de uma Igreja na cidade de Dugo Selo (Croácia), que faz parte do Projeto Avivamento nos Bálcãs. Peça ao Senhor
que esteja abençoando o programa de rádio que o Emanoel tem gravado semanalmente, pelas reuniões, visitas e
estudos bíblicos nas casas. Que o Senhor se utilize disto para alcançar as pessoas com as boas novas de salvação.
Quarta-feira 16
Ore pelo pastor Carlos Henrique - Comissário Missional de MCE Brasil, responsável por realizar todas as ações de
acompanhamento e assistência aos missionários que se encontram nos campos. Peça ao Senhor que o
acompanhamento seja eficaz, mesmo sendo feito à distância.
Quinta-feira 17
Ore por Edson Gomes, tesoureiro de MCE Brasil. Peça a Deus que abençoe sua vida, família e ministério. E que o
use como instrumento para administrar com excelência a tesouraria da missão. Ore, também, por recursos
financeiros, para que sejam suficientes ao funcionamento da missão. E que novos parceiros sejam levantados, para
que o trabalho possa ser feito ao tempo e à hora.

Sexta-feira 18
Agradeça a Deus as pessoas e igrejas mantenedores da MCE BRASIL. Louve ao Senhor por suas vidas e peça que
continue a abençoá-las e usá-las como instrumentos para a manutenção da estrutura da missão em nosso país. Roque
por outros mantenedores, para que outras ações necessárias possam ser desenvolvidas e, assim, o trabalho da missão
avançar. Ore a Deus para que estes mantenedores renovem seus compromissos e que sejam multiplicadores, para
que outros também se comprometam em doar para missões.
Sábado 19
Louve a Deus pelos voluntários que foram despertados a interceder pelo Projeto Avivamento nos Bálcãs. Que o
Senhor continue multiplicando o número destes, que sejam perseverantes na oração e que convidem outros para se
juntarem a eles neste propósito. Nosso alvo é de termos uma rede de 10 mil intercessores por este Projeto. Ore por
isto.
Domingo 20
Agradeça a Deus pelo funcionamento do escritório durante a semana em São Gonçalo, por Nícolas Viana que tem
atuado em estágio, como secretário de expediente nos últimos meses. Peça a Deus que prepare novas pessoas para
servirem no escritório a partir do próximo ano e que os contatos estabelecidos ali sejam frutíferos e duradouros.
Segunda-feira 21
Agradeça a Deus pelas pessoas que tem se mostrado interessadas em atuar como voluntários na assessoria de
comunicação social de MCE Brasil. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento e coesão para este grupo que começa
a se reunir virtualmente para planejar e desenvolver da melhor maneira possível as atividades pertinentes.
Terça-feira 22
Coloque diante de Deus a diretoria de MCE Brasil, que tem hoje sua reunião administrativa. Peça ao Senhor que dê
discernimento e sabedoria e que seja um tempo de decisões acertadas e comunhão entre os membros da mesma.
Quarta-feira 23
Ore pelo Jorge Vieira – 1º vice-presidente de MCE Brasil, responsável por superintender a gestão administrativa e
financeira da agência. Agradeça a Deus pelo pleno funcionamento do escritório e pelas ações ali desenvolvidas.
Ore pela administração diária de tudo que acontece na MCE Brasil, pelas decisões que precisam ser tomadas e por
direcionamento nas ações práticas e financeiras. Peça ao Senhor que continue abençoando sua vida e ministério.
Quinta-feira 24
Ore por Stephen Bell, sua esposa Tabita Bell e seus três filhos. Ele tem atuado como missionário na Croácia por
mais de 8 anos e exerce a função de líder de campo nos Bálcãs. Peça ao Senhor que renove suas forças e saúde e
que continue trabalhando entusiasticamente na proclamação das boas novas de salvação no Leste Europeu.
Sexta-feira 25
Ore pelas igrejas evangélicas no Brasil. Peça ao Senhor que desperte em seus líderes uma visão missionária mais
abrangente, que haja o desejo de interceder pelos povos ainda não alcançados, que sintam a necessidade e apoiem
os campos e os missionários, também com recursos materiais. Sejam instrumentos para inspirar a outros, a fim de
que novos missionários sejam despertados através de suas vidas.
Sábado 26
Interceda em favor do pastor Elecir Brito, atual presidente da Missão no Brasil, para que Deus o proteja em sua
saúde e viagens, seja instrumento nas mãos do Senhor na expansão da ação missionária na Europa e seja suprido
em suas necessidades espirituais, emocionais e materiais. Ore, também, pela sua esposa Rozana.

Domingo 27
Nos dia 27-29 de novembro, líderes de MCE Internacional estarão reunidos para buscar a presença de Deus juntos,
para decidir sobre novos campos de atuação e novos projetos, para elaborar seus planos de ação em conjunto. Então,
ore por esses dias de reuniões que acontecerão na Alemanha. Ore por viagem segura e um bom tempo de comunhão
entre esses líderes.
Segunda-feira 28
Agradeça a Deus a possibilidade da abertura de um escritório em Recife, fruto de parcerias com irmãos e igrejas
locais. Ore pelos voluntários, que possam atender a demanda de visitas nas igrejas para mobilização missionária,
por seus encontros e atuação eficaz em suas igrejas. Coloque diante do Senhor a mobilização missionária no
Nordeste brasileiro.
Terça-feira 29
Coloque diante de Deus a família do Neweli e Milka, e seus dois filhos, são chamados para trabalhar no Leste
Europeu. Eles estão se preparando para irem ao campo em 2018. Ore pela ação de Deus quanto ao sustento, saúde,
capacitação e definição do país onde atuarão.
Quarta-feira 30
Ore pelo pastor Jorge Tavares, sua esposa Rosângela e Anna Beatriz, sua filha. Eles são candidatos ao campo
missionário na Espanha e trabalham para estarem lá em 2017. No momento estão em busca dos parceiros
mantenedores. Ore pelas visitas e contatos de parceiros.

