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Pais australiaPais austrália

Ore para que 3 vistos seja aprovados para Líderes de equipe e membros de equipes.
Pelo visto Australiano do Pat e da Sara, para que eles continuem construindo o Pais
na Austrália.
Por finanças para conseguirmos empregar dois membros do staff, por período
integral, para ajudar a começar mais 6 times em Agosto de 2020.
Pelo nosso retiro do Fresh para os aprendizes que precisam ser renovados.
Oportunidades de recrutamento na Austrália e para que o Pais seja mais
reconhecido. Estamos orando por portas abertas nas universidades, mídia e escolas.

Pedidos de oração





Para atender a demanda das equipes, precisamos de 7 aprendizes para Janeiro
nas cidades de Cruzeta, Vitória e SP; 3 líderes de equipe; 2 aprendizes
estrangeiros para montar uma equipe em Vitória (já temos a disponibilidade e
parceria por parte da igreja);
Parcerias com escolas particulares, o que contribuirá com a renda e
autossustentabilidade do Pais Brasil;
Precisamos de famílias Anfitriãs para acolher os aprendizes da equipe Pais Brasil
(2) e Pais São Paulo (3), além do acolhimento aos novos aprendizes que farão o
FT.

Pedidos de oração

Pais brasilPais Brasil





Cooperação e rápido progresso com a diretoria da Escola Católica;
Nós teremos o ‘’Undivided” (evento de estudantes) dia 1 de Dezembro.
Ore por um movimento cristão sem divisão acontecer para construir o
Reino de Deus nas escolas;
Ore para que seja um sucesso a propaganda do Pais no evento
Undivided para os estudantes que estiverem lá. Ore por direção e
sabedoria por todas as preparações desse evento.

Pedidos de oração

Pais canadaPais Canadá





Estamos trabalhando para ter mais 22 novos aprendizes para Janeiro.
Ore para que nossas campanhas de midea social sejam bem sucedidas e
alcancem aprendizes da Europa;
Ore para que novos Líderes de Equipe se levantem agora para substituir os
Líderes de hoje que sairão em Janeiro;
Ore pelos Líderes e Membros de Equipe que irão embora agora em Janeiro para
que Deus guie os próximos passos deles;
Por favor, ore pelo Youth Academy Weekender que acontecerá ao redor da
Inglaterra em Novembro.

Pedidos de oração

Pais inglaterraPais inglaterra





Estamos em contato com algumas organizações para serem parceiros para o Thru-Hike
em Maio de 2020. Por favor, ore por uma grande rede de network de igrejas para
conscientizar nossos jovens na Alemanha;
Por conta da demografia e alguns outros fatores, nós temos menos jovens na Alemanha
que resulta menos aprendizes. Ore por criatividade para pensar em quem não estamos
alcançando ainda;
Uma ideia de recrutamento que começamos é o Pais Advocates, essa ideia usa nossos
Alumini para promover o Pais em suas regiões. Ore por fruto através da apresentação
deles.

Pedidos de oração

Pais alemanhaPais alemanha





Mais 7 missionários para começarem em Janeiro;
Pelo projeto do PVA, Conferência Purity, e retiro dos Diretores;
Para que Deus nos dê ideias em como levantar fundos para o trabalho
missionário e o Thru-Hike.

Pedidos de oração

Pais ganaPais gana





Para que seja levantado 2 líderes de equipe para Janeiro;
Pelos líderes de equipe que vão embora em Janeiro que Deus os guie
nos próximos passos;
Por mais um membro de equipe para Janeiro;
Pelo sucesso do nosso Pais Youth Academy Weekender.

Pedidos de oração

Pais irlanda do nortePais irlanda do norte





Nós contatamos um NGO que fornece bolsas escolares. Eles
concordaram em nos encontrar e dar um suporte nas iniciativas do Pais.
Ore pelo favor de Deus com o NGO que concordou em nos apoiar (em
27 de Novembro);
Ore pelo time nacional, precisamos de um Diretor de Treinamento e de
Mídia. Ore por pessoas fiéis e comprometidas.

Pedidos de oração

Pais índiaPais índia





Por 5 fortes parcerias com igrejas para Janeiro; 
Pelo menos 20 novos missionários para início em Janeiro.

Pedidos de oração

Pais QuêniaPais Quênia





Procurando por mais 2 novas parcerias para Agosto de 2020;
Nosso time está procurando uma maneira de começar um grupo de
Haverim na escola para empoderar os alunos;
Um de nossos líderes equipe, pode ser que precise de cirurgia no
ombro, ore para que Deus o cure sem a necessidade da cirurgia.

Pedidos de oração

Pais nova ZelândiaPais nova Zelândia





Por duas igrejas parceiras para Janeiro;
Por 6 novos aprendizes para Janeiro;
Para que o Haverim Global seja um sucesso com muitas almas salvas.

Pedidos de oração

Pais NigériaPais nigéria





Ore pelo visto australiano de nosso Diretor Nacional para o Mini Summit
da Ásia;
Por parceria com 3 escolas muçulmanas em Punjab;
Pelo recrutamento de 25 aprendizes para Punjab.

Pedidos de oração

Pais PaquistãoPais Paquistão





Pelo sucesso da conferência Swap em novembro; 
Pela liberação do Certificado de Registro do Pais Filipinas;
1 líder de equipe e 2 membros de equipe para Janeiro de 2020;
Ore para que líderes de igrejas de Filipinas sejam parceiros totais do
Pais;
Ore por mais parceiros, apoiadores financeiros para o Pais Filipinas.

Pedidos de oração

Pais FilipinasPais Filipinas



Richard & Leearron JumbeRichard & Leearron Jumbe



Fortalecimento contínuo das parcerias formadas nas reuniões das redes
e implementação das coisas discutidas;
Por mais 5 recrutamentos para Janeiro, através das lideranças de
recrutamento das reuniões da rede, e pelos acampamentos que
acontecerão em Dezembro onde falaremos e compartilharemos sobre o
Pais;
Por 2 times que precisam ser finalizados para Janeiro.

Pedidos de oração

Pais África do sulPais África do sul





Ore por nova parceria na Califórnia e Norte do Texas;
Ore para que novos aprendizes se juntem a nós nas mideas para nos
ajudar na nossa estratégia de recrutamento;
Ore por mais salvações durante o tempo que os times irão para as
escolas na época de Natal.

Pedidos de oração

Pais EUAPais EUA





Pelo encontro com potenciais Líderes Nacionais da Escandinávia, e para
que Deus nos guie;
Pelo lançamento do Thru-Hike para o projeto com escolas, e para que
muitas pessoas registrem suas caminhadas de oração;
Para que o Paul Gibbs (nosso Diretor Global) tenha mais tempo para
escrever o livro Life-Shapes.

Pedidos de oração

Pais GLobalPais Global
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