
CAMPANHA DE
ORAÇÃO - MISSÕES

de 12/08 à 01/09



MISSÕES 
INTERNACIONAIS



Desafios no Campo

● Precisamos de US$50 mil dólares para terminar o prédio 
com 4 apartamentos, onde podermos receber mais alunos 
e missionários. 
● Precisamos de um carro 4x4 para podermos ir nas 
aldeias remotas, pois as estradas são muito precárias e na 
época de chuva ficam intransitáveis. 

Miss Jefferson e Giane Paiva

Motivos de Oração

● Pelo Projeto Uma Bíblia em Cada Casa, em Guiné-Bissau. Temos 
o desafio de levantar 480 mil Bíblias.
● Pela nossa mudança definitiva para Guiné-Bissau, em janeiro 
de 2023.
● Que Deus nos dê parceiros e equipes que possam nos ajudar 
com a campanha de distribuição bíblica.
● Pela nação de Guiné-Bissau, que Jesus se revele ao 
povo guineense.
● Por unidade da Igreja Guineense nos esforços de 
tradução e distribuição bíblicas.

Campo Missionário: 
África (Guiné Bissau)



Desafios no Campo

● Em novembro iremos mudar de campo e função.
● Vamos assumir a coordenação e iniciar um programa de 
sustentabilidade para orfanatos na África. 
● Nossos desafios serão: adaptação e aculturação, novas e 
diferentes atividades e a formação de nova equipe.

Família Negri

Sonhos Ministeriais
●  Que possamos  glorificar a Deus e fazê-lo conhecido 
provendo nutrição, abrigo e discipulado para órfãos no 
contexto africano.
● Que possamos multiplicar discípulos de Jesus, que 
glorifiquem a Deus e sirvam as suas comunidades de 
maneira sustentável.

Motivos de OraçãoCampo Missionário: 
África do Sul ● A mudança de campo e adaptação.

● O  Matheus e os meninos estão a 4 anos sem voltar ao Brasil. 
Gostaríamos de em 2023 ir como família para o Brasil.
●  Suporte financeiro durante esse tempo de crise.



Desafios no Campo

● Alcance de mais crianças e famílias das comunidades 
empobrecidas;
● Recursos humanos e materiais para provisão das 
necessidades das igrejas mantenedoras do PEPE;
● Formação de obreiros locais para sustentabilidade do 
trabalho nos países.

Motivos de Oração
● Saúde integral minha e de meu filho Davi;
● Provisão e proteção nas viagens;
● Salvação de muitas crianças e famílias de comunidades 
nas Américas, África e Ásia;
● Fortalecimento e desenvolvimento dos missionários que 
servem no PEPE;
● Mais recursos para sustento do trabalho.

Campo Missionário: 
Diversas Nações

Miss Terezinha Candieiro

Sonhos Ministeriais

● Expansão do PEPE em mais igrejas na Ásia;
● Preparar novos obreiros para dar continuidade ao ministério;
● Servir em uma nova área ministerial em missões.



Desafios no Campo
● O desafio de continuar cumprindo a perfeita vontade do Senhor em um 
tempo de crise e tantas mudanças;
● Ter Sabedoria para liderar as diferentes equipes espalhadas pelo país. São 
em torno de 60 pessoas (missionários e cônjuges) que estão sob nossa 
liderança;
● Desafio diário por criatividade e discernimento espiritual no trabalho com 
as mulheres refugiadas (Sírios, Afegãs, Paquistanesas, Turcas, Iritreenses, e 
Ucranianas que frequentam nosso café. 

Miss Silvia Moeher e família 

Sonhos Ministeriais

Motivos de Oração
● Pelas equipes missionárias que lideramos no país: Hamburgo, Berlin, 
Heilbronn, Kemnitz e Mosbach. Que cada equipe e cada líder possa 
continuar 100% dependente do Espírito Santo, para que saibam como agir ao 
alcançar os menos alcançados e necessitados de sua cidade. 
● Pelo Teenstreet (Congresso de adoles) deste ano. 

Campo Missionário: 
Mosbach -Alemanha

●  Sonhamos em ter nos próximos 2 anos, pelo menos, mais 2 novas equipes 
trabalhando com os menos alcançados aqui no Norte e Leste da Alemanha;
● Que o Senhor nos dê sabedoria e criatividade para alcançar e servir as 
mulheres refugiadas que frequentam nosso café.



Desafios no Campo
● O nosso maior desafio é treinar líderes para seguir 
avançando com os projetos que começamos.
● Espacio Universitário,  Projeto Gracia, Centro de formação 
Missionária e Generacion Joven.

Pr João Dutra e Claúdia

Sonhos Ministeriais

● Que a igreja siga crescendo em quantidade de pessoas 
convertidas e discipulados, entendendo que a caminhada com 
Deus passa pelo caminho da santidade.

Motivos de Oração

● Orem para que o grupo de evangelismo cresça, seja
motivado por outros irmãos e que todos se alegrem com
o resultado deste lindo e ousado trabalho.
● Que Deus venha com provisão para comprarmos um local 
para nossa Igreja.
● Orem pela salvação dos novos estudantes universitários, 
pois muitos já chegaram de diversas províncias e localidades 
de Misiones para as aulas presenciais, nas universidades 
de Posadas.

Campo Missionário: 
Posadas - Argentina



Desafios no Campo

● Organizar o ministério de louvor
● Ter mais uma equipe de missionários voluntários, para trabalhar 
nos BUS;
● Melhorar a área de mídia;
● Mais treinamento para os líderes;
● Voltar a ter o encontro de oração presencial.

Pr Fernando Pasi e Ione

Sonhos Ministeriais

● Compra de mais uma Van.
● Compra do local da CBBM que estamos, que hoje é alugado;
● Compra de mais uma Van para CBBM e REM ;
● Fazer a primeira viagem missionária do barco – REM.

Motivos de Oração
● Orem para que as portas se abram para alugarmos casas
para três famílias;
● Por recursos para o conserto do bus 2;
● Pelo trabalho da CBBM (Igreja Batista Bíblica de Milão);
● Pelo trabalho da REM (Rede Evangelística de Missões);
● Pela festa da Gioia, no dia 17 de setembro. 

Campo Missionário: 
Milão - Itália



Desafios no Campo
● O cristianismo é visto como uma religião estranha e com um número alto 
de seitas, trazendo muito preconceito aos cristãos.
● Cristãos evangélicos são apenas 0,3% da população japonesa, mais da 
metade dos frequentadores estão acima dos 60 anos e 72% dos pastores 
estão nessa faixa etária. Somente 6% dos cristãos estão abaixo dos 30 anos.

Família Uehara

Sonhos Ministeriais

Motivos de Oração
● Pelo acampamento de verão da juventude, da New Hope Japan. Será 
o retiro de retomada. Ore para que jovens e adolescentes criem compromissos 
com Jesus e obedeçam o chamado de Deus para suas vidas;
● Pelo pai da Fumie que está com os vasos sanguíneos do coração obstruídos, 
dos 8, 4 estão 70% bloqueados e 1 a 100%, podendo ter um infarto a qualquer 
momento;
● Para que os filmes e testemunhos sejam usados para alcançar 
vidas, dando a elas a mensagem das boas novas do Reino de Deus;
● Pela cidade de Yokosuka, queremos começar a plantar uma
 igreja satélite, lá em meados do verão.

Campo Missionário: 
Yokohama - Japão

● Plantar e multiplicar 100 novas igrejas através do nosso trabalho com a 
igreja local.
● Alcançar vidas para Cristo através da produção de conteúdo digital: clipes 
musicais, curtas metragens, webséries e quem sabe um dia, um longa 
metragem, com qualidade a par da indústria cinematográfica.



Desafios no Campo

● Alcançar os portugueses para Cristo;
● Apoiar a plantação da Missão da Alta de Lisboa;
● Auxiliar na formação teológica e ministerial, no Seminário Teológico 
Baptista;
● Iniciar uma célula na nossa casa;
● Liderar um movimento de produção de literatura cristã nas igrejas 
portuguesas.

Pr Franco Iacomini e Marli

Sonhos Ministeriais

Motivos de Oração
●  Agradecimento pelo tempo passado no Brasil;
● Pelas pessoas que lerão o devocional Alicerces e pela sua adoção 
pelas igrejas portuguesas;
● Pelas aulas do mestrado;
● Por oportunidades para ministrar a portugueses 
e estrangeiros durante o verão europeu. Visão de Deus, 
crescimento e maturidade da igreja.

Campo Missionário: 
Lisboa - Portugal

● Ver lotada a sala de culto da Missão da Alta de Lisboa;
● Ver surgir uma nova geração de líderes nas igrejas portuguesas, em 
especial no contexto batista, influenciada pelo ensino do Seminário;
● Ver novos autores de literatura cristã despontarem entre os batistas 
portugueses.



Desafios e Sonhos Ministeriais

●  Ter mais 60 alunos, que ainda não conhecem a Jesus, das comunidades 
onde o EVM está inserido;
● Contratar nossos professores e secretária através da Fundação Bonfim, para 
isso precisamos de recursos financeiros. 
● Abrir o Espaço Vida e dança para o ano de 2023/2024;
● Hoje não temos um local de apresentação grande para os concertos. 
Sonhamos,  juntamente com as igrejas  e os pastores de Portugal, em ter  um 
anfiteatro com capacidade para  os concertos do projeto. A igreja de Queluz e 
de Parede já estão em oração por um local maior para as igrejas;
● Ter recursos financeiros para oferecer bolsas  de estudo aos alunos carentes 
das comunidades.

Família Carvalho Motivos de Oração
● Por nossa família, pelas nossas férias e viagem ao Brasil; 
● Agradecer pelo que Deus tem feito em nossas vidas e no Projeto;
● Para que o EVM seja um meio para a expansão do evangelho em Portugal; 
● Pelos alunos, familiares e voluntários que estão envolvidos no Projeto; 
● Pelas igrejas de Parede, Queluz, Ponte, 3ª Igreja Baptista e pelo 
conservatório de Braga; 
● Por nossos professores: Julia, Rebeca, Eunice, Olga, Felipe, Maria, Marcos, 
José, Pedro, Maria Best, Felipe, Marcelo, Andres, André e Sheila 
(nossa secretária); 
● Pelo ano letivo 2022/2023.

Campo Missionário: 
Lisboa - Portugal



Desafios no Campo
● Nosso grande desafio é a falta de Bíblias, orem para que 
possamos comprá-las e transportá-las para as regiões do 
Oriente Médio e Norte da África.
● Pelos aparelhos de áudio, contendo a Palavra de Deus, pois os 
povos nas montanhas não sabem ler.

Miss Miguel Zugger

Sonhos Ministeriais

● Por um lar seguro para as mães solteiras.

Motivos de Oração
● O nosso projeto das mães solteiras foi interrompido, através 
de um comunicado oficial das autoridades locais;
● Ajude-nos em oração, para que possamos sustentá-las 
e protegê-las do mundo da escravidão e prostituição;
● Louvamos a Deus porque a nossa irmã, que foi agredida 
pelo marido por encontrar a Bíblia na sua roupa, agora está 
bem segura, junto com os filhos;
● Por favor, continuem intercedendo por mais Bíblias 
e áudios para todas as regiões da nossa terra no Oriente 
Médio e Norte da África.

Campo Missionário: 
Oriente Médio e Norte da 

África



MISSÕES 
LOCAIS



Desafios no Campo

 ● Levar pessoas aos pés de Jesus.
 ● Ensinar e orientar as crianças e adolescentes sobre a prevenção 
e contra o uso de drogas. 
 ● Fortalecimento e crescimento da igreja.
 ● Desenvolver uma vida de constante oração em nossa 
congregação. 

Pr. Acácio Faria e Neuza

Sonhos Ministeriais

 ● Formação de novos líderes, para uma igreja mais forte no bairro.

Pedidos  Pessoais

● Para que Deus continue nos abençoando com saúde física, 
mental e espiritual, ampliando nossa visão no ministério da 
Palavra.
● Pela nossa família e ministério.

            

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em                 

Campo Largo



Desafios no Campo

● Expandir o evangelho nesta localidade.

Miss Antonio Airton e Cleuza

Sonhos Ministeriais

● Trabalhar com jovens e casais.

Pedidos  Pessoais

● Agradecimento pelo ministério, saúde, proteção e pelas orações 
e carinho dos irmãos;
● Por novos convertidos;

● Pela construção do novo templo; 

● Por pessoas que nos ajudem com a área de música e por mais 
líderes; 

● Para a construção da igreja.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em                         
Barra das Ordenanças



Desafios no Campo

● Buscar unidade dentro da igreja; 
● Evangelização do bairro, incluindo crianças;
● Atuação social impactante. 

Pr. Eduardo Oku e Família

Sonhos Ministeriais

●  Iniciar o projeto do ministério infantil com evangelização das 
famílias;
● Reestruturação do ministério da juventude;
● Evangelização intencional através da Casa de Paz.

Motivos de Oração

● Pela família pastoral e equipe;
● Pelos voluntários e líderes leigos, para que sejam 
perseverantes e renovados; 
● Pela continuidade de um avivamento espiritual; 
● Pela expansão dos turnos da Casa de Oração;
● Pelo impacto dos projetos sociais e evangelísticos.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em

 Piraquara



Desafios no Campo

● Trabalho com marroquinos e haitianos que têm 
chegado na Igreja.

Pr Edson Vilas Boas e Nanci

Sonhos Ministeriais

● Estamos conquistando novas áreas de evangelismo e 
portas têm sido abertas na vizinhança, nos prédios 
residências, com discipulado. 

Motivos de Oração

● Pelo bairro, crescimento da drogadição;
● Projetos dos carrinheiros (tomar café com eles);
● Compra de uma plataforma ou elevador;
● Pelos desempregados;
● Pelos despertamento dos homens da igreja;
● Por novas casas para células;
● Pela construção de salas e cozinha.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB no

 Sítio Cercado



Desafios no Campo

● Abertura de novas células; 
● Formação de líderes;
● Desenvolvimento do Ministério infantil.

Pr. Felipe Wegbecher e 
Família

Sonhos Ministeriais
●  Abertura de novos projetos;
● Liderança mais integral;
● Ampliar o espaço com mais espaços, como: salas para Ministério 
infantil, Esportes e refeitório.

Motivos de Oração

● Gratidão pela presença de Deus em nosso meio;
● Fortalecimento de nossas células;
● Pelos casais, por condições para efetuarmos seus casamentos;
● Para que prossigamos com nossas viagens missionárias;
● Para que sejamos mais e mais sensíveis e obedientes à voz de 
Deus.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em

 Colombo



Miss Miguel Perez e Aiciane

Sonhos Ministeriais

● Pelas famílias da Congregação, para que elas testemunhem do agir 
de Deus;
● Pelos discipulados em andamento, e por aqueles que 
estão por iniciar para que não desanimem;
● Pelo fechamento da frente do nosso terreno e ampliação 
do templo nos fundos;
● Para que Deus cuide das crianças atendidas pelo projeto AGIR.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em

 Contenda

Desafios no Campo

● Desafios de Construção;
● Pelos discipulados em andamento;
● Por novo trabalho para Aiciane (esposa do Miss. Miguel);
●  Que Deus conduza todas as mudanças no trabalho (ela é 
professora).

Motivos de Oração:

●  Abertura de novos projetos;
● Liderança mais integral;
● Ampliar o espaço com mais espaços, como: salas para Ministério 
infantil, Esportes e refeitório.



Desafios no Campo

● Combate às drogas, álcool e prostituição;
● Reconstrução das famílias;
● Capacitação e encaminhamento para uma profissão;
● Construção e manutenção da estrutura.

Pr Anselmo Alves e família

Sonhos Ministeriais

● Publicação de mais materiais cristãos;
● Fundação de um Clube de Futebol Profissional Cristão;
● Abertura de novos Projetos Sociais.

Motivos de Oração

● Pela nossa saúde integral.
● Pelos filhos, nora e netos, que vivem muito distantes.
● Por sabedoria;
● Por mais conversões.

Campo Missionário: 
Projeto Jogo da Vida

Quatro Barras



MISSÕES 
NACIONAIS



Desafios no Campo

 
● Precisamos de novos voluntários; 
● Mais grupos nas congregações;
● Implantação do Amor-Exigente nas escolas.

Min Thais Regina de Lima

Motivos de Oração

● Coordenadores voluntários de grupos comprometidos com 
o trabalho;
● Novos grupos em congregações;
● Pelas várias famílias que sofrem com seus familiares dependentes;
● Pelos grupos que fazem a parte Regional, na qual sou 
coordenadora;
● Por mim! Preciso de discernimento e sabedoria para este desafios 
nos atendimentos e acompanhamentos.

Campo Missionário: 
Amor Exigente

Paraná



Desafios no Campo
● Sincretismo religioso;
●  Pobreza e analfabetismo;
● Adaptação ao contexto e cultura.

Miss William de Lima e 
Cleveson Rocha

Sonhos Ministeriais

● Alcançar o povoado com o evangelho, plantando uma igreja 
com 60 membros engajados;
● Comprar o terreno ao lado e iniciar o projeto de expansão;
● Preparar liderança local e conduzir a congregação para o 
processo de transição e organização em Igreja.

Motivos de Oração

● Por direção de Deus nas tomada de decisões e planejamento 
do trabalho;

● Pelo crescimento em qualidade e quantidade da igreja;
● Para a conversão das crianças do Buri;
● Agradecimento a Deus pelo início da obra das salas da igreja;
● Para que alcancemos as famílias do povoado.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em

Buri - BA



Desafios no Campo

● Abrir novo trabalho no povoado Tanque novo;
● Treinamento de novos líderes;
● Concluir a reforma do templo.

Pr José Moura e Luciana

Sonhos Ministeriais
● Que nossa congregação se organize em Igreja;
● Pelo crescimento do número de membros;
● Crescer na qualidade de vida cristã.

Motivos de Oração

● Pela conversão dos nossos visitantes;
● Pelo início dos Embaixadores do Rei;
● Pelos recursos para reforma da Congregação;
● Pela obra na congregação. Que o Senhor nos ajude com 
os recursos;
● Pelos novos líderes de células;
● Pelos não convertidos de Heliópolis. 

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em

Heliópolis - BA



Desafios no Campo

● Apresentação do Evangelho de forma contextualizada à 
cultura indígena;
● Treinamento de novos líderes da Igreja Xerente.

Pr Werner Seitz e família

Sonhos Ministeriais
● Entregar a Bíblia traduzida em 10 a 15 anos (Finalizar AT e 
revisar o NT);
●  Ter uma igreja Xerente madura, na época da entrega da 
Bíblia;
● Mestrado em Tradução da Bíblia, visando capacitação para 
atuar como consultor.

Motivos de Oração

●  Por sabedoria no processo de tradução;
● Processo de tradução - novos tradutores indígenas e 
treinamento deles;
● Orem pela saúde de nossa família;
● Homeschooling das crianças.

Campo Missionário: 
Povo Xerentes em

Tocantins



Desafios no Campo

● Muito trabalho e poucos trabalhadores;
● Desenvolvimento de vários projetos no espaço novo 
da igreja; 
● Várias dificuldades na vida e adaptação dos 
ucranianos.

Miss Vitalii Arshulik e Iryna

Sonhos Ministeriais

● Montar café das ucranianas na igreja;
● Montar um espaço separado para as crianças;
● Crescimento da igreja.

Motivos de Oração
● Pela paz na Ucrânia;
● Adaptação das famílias ucranianas no Brasil;
● Pela saúde emocional da família;
● Sabedoria de Deus para lidar com as dificuldades;
● Visão de Deus, crescimento e maturidade da igreja.

Campo Missionário: 
Congregação da PIB em

Prudentópolis



Desafios no Campo

●  Construção do novo Templo;
● Avanços do Trabalho para o alcance de outras 8 
aldeias.

Pr José Paulo Silos

Sonhos Ministeriais

● Um ponto de trabalho em cada aldeia;
●  Espaços para desenvolvimento com trabalhos sociais 
com jovens, adolescentes e crianças através da educação 
e artes.

Motivos de Oração

● Pela construção de um novo templo;
● Pelos novos convertidos;
● Pelo êxito do trabalho desenvolvido na semana 
cultural, em comemoração ao dia do índio.

Campo Missionário: 
Índios Kaigangs em
Laranjeiras do Sul



Desafios no Campo

● O sustento financeiro; 
● Conciliar os estudos com o campo;
● Atuação social impactante.

Escola de Missões Télos

Pedidos  Pessoais

● Pela coordenação da escola;

● Por nossa saúde que tem sido, muitas vezes, afetada 
nos campos, devido a diferença climática e 
alimentícia;

● Pelas nossas famílias e amigos que estão distantes;
● Por mantenedores, parceiros e liderança deste 

projeto; 
● Para que Deus continue nos usando e capacitando.


