
1. Deposite sua oferta diretamente na conta da 
APEC:

( ) Bradesco – agência 0475 - 8 – c/c 8684–3
( ) Itaú – agência 0368 – c/c 17874–5 

2. Envie o comprovante de depósito para Aliança 
Pró Evangelização das Crianças, indicando a 
finalidade:

a. Bolsa de Estudo para um candidato africano 
b. Kit de Literatura para o trabalho com crianças
c. Onde for mais necessário na OPERAÇÃO      

GUINÉ-BISSAU
d. Sustento dos missionários angolanos.
e. Sustento dos missionários moçambicanos.
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99. Ore em favor das igrejas evangélicas, 
organizações missionárias e líderes africanos, fiéis 
ao Senhor, para que sejam usados poderosamente 
na obra do Senhor e para que a Operação Guiné-
Bissau seja de grande bênção para estes irmãos, 
tanto em Guiné-Bissau como também em Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe;

1010. Ore pelo suprimento financeiro de todo Projeto: 
1) as viagens dos obreiros do Brasil; 2) as bolsas 
de estudos para os candidatos africanos que 
ficarão no Instituto de Liderança durante 11 
semanas, em regime de internato;  3) os materiais 
didáticos para o treinamento dos líderes e 
desenvolvimento dos projetos. 

1111. Ore pelo suprimento financeiro dos obreiros 
africanos que trabalham em Angola (total de 6 
obreiros) e Moçambique (total de 15 obreiros).

Como Contribuir?Como Contribuir?

Pedidos de OraPedidos de Oraççãoão

11.. Louve ao Senhor pela existência da APEC em 
Angola e Moçambique. Ore para que os obreiros 
sejam supridos em suas necessidades físicas, 
mentais, emocionais e espirituais. Ore pelos cursos 
de capacitação de professores de crianças realizados 
nesses dois países;

22. Ore pela abertura da APEC em Cabo Verde, Guiné-
Bissau e São Tomé e Príncipe;

33. Ore pelas crianças africanas que vivem num 
contexto de profundas privações físicas: higiene, 
saúde, alimentação; emocionais: conflitos tribais, 
revoluções constantes e abusos sexuais; sociais: 
exploração de mão de obra infantil; intelectuais: 
analfabetismo e espirituais: a idolatria, o animismo e 
o islamismo;

44. Ore para que as crianças africanas tenham 
oportunidade de conhecer o evangelho, que cresçam 
na vida cristã, que amem ao Senhor;

55. Ore pela paz nas nações africanas. Ore pelas 
autoridades governamentais, para que as portas 
estejam abertas para a pregação do evangelho;

66. Ore pelos professores e alunos, durante o 2º
Instituto de Liderança, em língua portuguesa, na 
África, desta vez no país de Guiné-Bissau, nos meses 
de julho a outubro, para que haja um clima de boa 
comunhão e excelente aprendizado teórico e prático;

77. Ore pelos diversos projetos que serão realizados 
simultaneamente ao Instituto de Liderança, em várias 
cidades de Guiné-Bissau, com o alvo de treinar 
professores de crianças, equipar igrejas com literatura 
ilustrada e alcançar milhares de crianças através de 
Classes com crianças que serão realizados pelos 
alunos que forem treinados;

88. Ore pela adaptação de toda a equipe que irá do 
Brasil à realidade africana e pela proteção do Senhor 
nas áreas: física, moral, emocional  e espiritual. O 
primeiro grupo sairá do Brasil no dia 15 de julho e 
haverá grupos saindo em agosto e setembro, para a 
Operação Guiné-Bissau;
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“Dedique este dia para orar em favor da criança africana e 
pelo ministério da APEC na África”


