
ORAÇÃO 
Agostinho afi rmou ser mais importante falar com 

Deus a respeito da criança do que falar à criança a 
respeito de Deus.

Que privilégio tem a criança que, antes mesmo de vir 
à luz, tem em seus pais fi éis intercessores.

No mês de maio, considerado por muitos o mês do lar, 
a Aliança Pró Evangelização das Crianças no Brasil separa 
a primeira semana para ser uma semana de oração em 
favor das crianças.

A situação das crianças em todo o mundo traz muita 
apreensão.

As crises são fortes em todas as esferas: na família, na 
escola, na sociedade.

Numa sociedade ímpia e decadente, onde o pecado 
se manifesta de maneira cada vez mais intensa, é 
surpreendente contemplar a longanimidade de Deus, que 
“não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao 
arrependimento” (2 Pedro 3:9).

Numa época quando as crianças são atraídas para o 
mal, inclusive para o envolvimento direto com as “obras 
infrutíferas das trevas” (Efésios 5:11), sendo afastadas da fé 
e dos ensinos da Palavra de Deus, é signifi cativo relembrar 

as palavras do Senhor Jesus Cristo, de que “não é da vontade 
de vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos” 
(Mateus 18:14).

Parte vital da tarefa da evangelização das crianças é 
clamar a Deus para que elas tenham oportunidade de 
conhecer ao Salvador Jesus ainda crianças.

Seja um intercessor, diante de Deus, a favor das crianças 
do seu estado, de sua cidade, de seu bairro, de sua rua e 
de sua casa. De outras nações também.
 

Como avaliar a intercessão? 
Palavras que por Deus são conhecidas
E misteriosamente atendidas. 
Que abrem corações tão insensíveis. 
Que guardam os que estão em real perigo. 

Como avaliar a intercessão? 
Palavras que mostram o caminho e a direção. 
Que trazem o conforto na afl ição. 
Que proporcionam por mãos invisíveis 
Vitória e livramento do inimigo. 

Gilberto Celeti

“Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós”
(1 Samuel 12.23)
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A Janela 4 x 14 não é geográfi ca como a tão 
conhecida Janela 10 x 40. Trata-se de uma janela 

que olha para as pessoas de acordo com a sua faixa 
etária.

George Barna afi rmou que se uma pessoa não vier 
a Cristo até aos 14 anos de idade, a sua chance de 
conversão diminui dramaticamente. Segundo ele, 
só haverá 6% de chance depois dos 14 anos.

As estatísticas confi rmam que 86% dos crentes em 
Cristo tomaram esta decisão antes dos 14 anos.

Todo o ministério da APEC é voltado para a 
evangelização das pessoas neste período de suas vidas. 

A APEC – Aliança Pró Evangelização das Crianças é 
uma obra de fé e é mantida pelas orações e ofertas 
do povo de Deus. O princípio da APEC é “pedir a Deus 
e informar o Seu povo”.

Participe com suas ofertas regulares para a 
manutenção deste ministério e de seus obreiros.

Participe com suas orações. 

Você pode inclusive abrir um Núcleo de Oração – 
São três a quatro intercessores que se reúnem uma 
vez por semana, num local e horário previamente 
agendado, para interceder por 15 a 20 minutos em 
favor das crianças e dos assuntos de oração da APEC. 

Estes núcleos podem funcionar numa escola, num 
local de trabalho, numa residência, numa igreja, ou 
onde o grupo achar melhor.

Você pode se juntar à APEC, na semana de 03 a 09 
de maio e orar cada dia pelos assuntos deste boletim 
(deixe-o em sua Bíblia ou junto ao seu devocional diário). 

Além da sua oração pessoal, envolva outros 
intercessores que  clamem a Deus em favor dos 
assuntos listados, em cultos domésticos, em reuniões 
de oração, etc. 

Divulgue a semana de oração em sua Igreja, 
através de uma nota no boletim semanal ou no 
quadro de avisos ou anuncie a todos numa das 
reuniões.

ORE ESPECIFICAMENTE:

0 Pela salvação das crianças socialmente privilegiadas.

0 Por lares cristãos fortes para que os pais realizem o Culto 
Doméstico com seus fi lhos.

0 Por lares cristãos com portas abertas para alcançar as 
crianças da vizinhança através de: Classes de Cinco Dias (nas 
férias) e Classes de Boas Novas (uma vez por semana).

0 Pelo trabalho da APEC na região Sudeste do Brasil: Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Que o 
Senhor supra as necessidades dos obreiros destes campos 
e levante pelo menos mais três obreiros de tempo integral 
para cada Estado.

0 Por Programações para Crianças nas Igrejas: Escolas Bí-
blicas, Cultos Infantis, Reuniões nas casas, etc, com ensino 
bíblico de conteúdo e professores bem equipados.

0 Pelo ILMC – Instituto de Liderança para o Ministério 
com Crianças, o curso superior da APEC que investe na 
formação de obreiros de tempo integral para o ministério 
com crianças.

0 Pela formação de 1 (um) Núcleo de Oração em cada igreja 
para intercessão em favor das crianças e do ministério da 
APEC.

ORE SEGUNDO A VONTADE DE DEUS:

0 Pela salvação das crianças na Fundação Casa (antiga 
Febem) e nos Orfanatos.

0 Por Programações nas Igrejas para Crianças que estão fora 
das Igrejas: Campanhas Evangelísticas, Escolas Bíblicas de 
Férias e outros.

0 Pelo trabalho da APEC na região Sul do Brasil: Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que o Senhor supra 
as necessidades dos obreiros destes campos e levante pelo 
menos mais três obreiros de tempo integral para cada 
Estado.

A APEC é uma obra missionária da

JANELA 4 X 14

3domingo
“Mencionando-vos em nossas orações”.
1 Tessalonicenses 1:2
“Mencionando-vos em nossas orações”.“Mencionando-vos em nossas orações”.

4segunda-feira
“Se pedirmos alguma coisa segundo a 
sua vontade, ele nos ouve”. 1 João 5:14sua vontade, ele nos ouve”. 1 João 5:14sua vontade, ele nos ouve”. 1 João 5:14



0 Pelos CEDICs – Cursos de Evangelismo e Discipulado de 
Crianças que, de março a novembro, formam professores 
para o trabalho com as crianças nos campos da APEC em 
todo o Brasil. 

0 Por pessoas com visão e dispostas a investir fi nanceiramente 
no ministério da APEC. Que o Senhor conserve os atuais 
mantenedores, abençoando-os abundantemente. Que 
todo o investimento na APEC possa produzir muito fruto 
para a glória de Deus.

0 Pelos membros da Assembleia Geral da APEC e Diretoria, 
para que tenham sabedoria na condução do trabalho da 
APEC em todo território nacional.

ORE COM FÉ:

0 Pelas crianças nas escolas e nas creches. 

0 Pelo Departamento de Ensino Religioso Evangélico nas 
Escolas, da APEC, que orienta para o alcance das crianças 
nas escolas. Ore para que em todo o Brasil as portas sejam 
abertas para este tipo de trabalho, não só nas escolas 
públicas como também nas escolas particulares.

0 Pela perseverança dos professores que ministram o 
ensino evangélico nas escolas, louvando a Deus por suas 
vidas e dedicação, e pedindo que o Senhor levante mais 
voluntários para este trabalho tão precioso.

0 Pela abertura de portas de Ensino Religioso Evangélico 
também nas creches em todo o Brasil, para alcançar o 
maior número possível de crianças.

0 Pelo Programa “Turma da Bíblia” que coloca nas mãos das 
crianças os Cursos Investigadores da Bíblia 1 e 2, cada um 
deles com 10 lições. Que Deus levante pessoas para que 
sejam discipuladores de crianças, formando grupos de 10 
crianças cada um. 

0 Pelo trabalho da APEC no Nordeste do Brasil: Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. Pela abertura do trabalho no estado de 
Alagoas. Que Deus abençoe e supra as necessidades dos 
obreiros e suas famílias.

0 Pelos membros dos Conselhos Representativos em cada 
campo da APEC. Que tenham sabedoria e visão para 
apoiar e para conduzir a obra em cada região.

ORE COM PERSEVERANÇA:

0 Pela salvação das crianças portadoras de defi ciências.

0 Pela produção e distribuição da literatura da APEC. Que as 
lições bíblicas, evangelísticas e missionárias, os cânticos e 
os demais recursos didáticos sejam bem usados nas igrejas 
em todo o Brasil para conduzir crianças à salvação e ao 
crescimento em Cristo.

0 Pela revista “O Evangelista de Crianças”, enviada trimes-
tralmente para os seus assinantes. Ore para que cada 
igreja no Brasil faça uma assinatura para uso do seu 
Departamento Infantil. Ore pela equipe que trabalha na 
produção da Revista.

0 Pela saúde física, emocional, mental e espiritual de cada 
missionário da APEC.

0 Pelo trabalho da APEC na Região Centro-Oeste do Brasil: 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  
Que o Senhor supra as necessidades dos obreiros. Ore para 
que Deus levante dois novos obreiros para cada campo.

0 Pelos voluntários das APEC´s em todo o Brasil que 
cooperam com os obreiros na tarefa de ganhar as crianças 
para Cristo. Que o Senhor lhes dê sempre grande alegria 
no trabalho e que muitos outros sejam despertados para 
participar da evangelização e do discipulado das crianças.

ORE DE CORAÇÃO PURO:

0 Pela salvação das crianças nos hospitais.

0 Pela realização do Projeto “Crianças em Ação” em todo 
o Brasil, com o alvo de desafi ar e de capacitar meninos 
e meninas já salvos para que ganhem os seus próprios 
amigos para Cristo. 

0 Pela realização no mês de julho nas igrejas evangélicas 
em todo o país de Escolas Bíblicas de Férias com o tema 
“CAÇADORES DO TESOURO PERDIDO”, usando a literatura 
especialmente preparada pela APEC.

5terça-feira
“Tudo quanto pedirdes; crede que 
recebestes e será assim convosco”. 
Marcos 11:24

6quarta-feira
“Perseverai na oração”.
Colossenses 4:2

7quinta-feira
“Se eu atender a iniqüidade no meu 
cora ção o Senhor não me ouvirá”. 
Salmo 66:18



0 Pelo ministério do Acampamento Boas Novas, em 
Mairiporã. Louvor pelas temporadas de férias em janeiro e 
julho, sempre com muitos frutos: salvação, consagração e 
entrega para missões de muitas crianças e adolescentes.

0 Pelos funcionários da APEC, que atuam nas áreas de 
distribuição da literatura, nas várias secretarias, na 
manutenção do acampamento, etc. Que o Senhor lhes dê 
sempre a visão da importância do trabalho que realizam 
e muita alegria em servir no ministério da APEC.

ORE CONCORDEMENTE:

0 Pela salvação das crianças ribeirinhas e indígenas.

0 Pelo trabalho da APEC na Região Norte do Brasil: Amazonas, 
Pará e Roraima. Que o Senhor supra as necessidades dos 
obreiros. Faltam obreiros para os Estados do Acre, Amapá, 
Rondônia e Tocantins. Que o Senhor levante obreiros para 
estes Estados.

0 Pela formação de estratégia para o alcance das tribos 
indígenas, pela capacitação de líderes cristãos indígenas 
e pelo preparo do material apropriado para o ministério 
com as crianças. 

0 Pela realização, nos meses de julho a outubro do 2º 
Instituto de Liderança em língua portuguesa na África, 
em Guiné-Bissau. Que o Senhor levante pessoas e igrejas 

dispostas a investir na concretização deste Projeto e 
levante obreiros para alcançar as crianças de Cabo Verde, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

0 Pelas autoridades brasileiras, para que tenham sabedoria 
e senso de justiça. Que as portas continuem abertas para 
a proclamação do Evangelho em nosso país.

ORE EM NOME DE JESUS:

0 Pela salvação das crianças em situação de risco.

0 Pela realização do Retiro para Jovens, em novembro, 
com o objetivo de despertar vocações para o trabalho de 
tempo integral na obra missionária da janela 4 x 14.

0 Pelos preparativos para a comemoração dos 70 anos da 
APEC no Brasil, especialmente na realização do Congresso 
Nacional em 2011. 

0 Pelo alcance dos fi lhos de estrangeiros, que são como 
crianças invisíveis nas várias cidades do Brasil e que 
precisam conhecer o Salvador Jesus, a saber: crianças 
coreanas, chinesas, árabes, bolivianas...

0 Pelo alcance de 1 milhão e 200 mil crianças no Brasil, no 
ano de 2009.

0 Pela proteção dos obreiros da APEC (e seus fi lhos) de todo 
o país, nas áreas: espiritual, física, familiar, moral e ética.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

sexta-feira
“Se dois dentre vós concordarem a 
respeito de qualquer coisa que, 
porventura, pedirem,  ser-lhes-á 
concedida por meu Pai”. Mateus 18:19concedida por meu Pai”. Mateus 18:19

9sábado
“E tudo quanto pedirdes em meu 
nome, isso farei”. João 14:13
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A APEC do Brasil a caminho dos 70 anos
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sexta-feira
“Se dois dentre vós concordarem a 
respeito de qualquer coisa que, 
porventura, pedirem,  ser-lhes-á 

8


