
  



  

NORTE DA ÁFRICA 

• Se ainda não baixou a informação, acesse agora mesmo 

o link abaixo para já ter acesso a todos os pedidos de 

oração (do dia 1 a até o dia 30) 

https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-

yhA_1wIZblbdjsUQNHC 

• Mas você pode coordenar a mobilização em seu grupo 

de oração ou igreja como preferir, ou seja, começar a 

partir do dia 1 ou acompanhar a partir de hoje. O mais 

importante são as orações que serão feitas! 

 

• No link acima, adicionamos também a pasta 

PROMOVER. Ali estão alguns pequenos vídeos que você 

poderá utilizar para promover 30 Dias de Oração pelo 

Norte da África em suas redes sociais. 

 

• Você também pode imprimir este material (fichas) e 

sempre utilizá-lo em reuniões de oração em sua igreja 

ou grupo de intercessão! 

POR QUE ORARMOS 

PELO NORTE DA ÁFRICA? 

• Se ainda não baixou a informação, acesse agora mesmo 

o link abaixo para já ter acesso a todos os pedidos de 

oração (do dia 1 a até o dia 30) 

https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-

yhA_1wIZblbdjsUQNHC 

• Mas você pode coordenar a mobilização em seu grupo 

de oração ou igreja como preferir, ou seja, começar a 

partir do dia 1 ou acompanhar a partir de hoje. O mais 

importante são as orações que serão feitas! 

 

• No link acima, adicionamos também a pasta 

PROMOVER. Ali estão alguns pequenos vídeos que você 

poderá utilizar para promover 30 Dias de Oração pelo 

Norte da África em suas redes sociais. 

 

• Você também pode imprimir este material (fichas) e 

sempre utilizá-lo em reuniões de oração em sua igreja 

ou grupo de intercessão! 

Este material você poderá utilizar em qualquer período do ano! 

Poderá mantê-lo em formato livro ou poderá recortar para criar cartões de oração!  

https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-yhA_1wIZblbdjsUQNHC
https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-yhA_1wIZblbdjsUQNHC
https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-yhA_1wIZblbdjsUQNHC
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Quem somos 

EU ORO PNA (*) 

(Pelo Norte da África - Povos Não Alcançados) 

Somos do interior de São Paulo, e nos anos 90 Deus nos chamou para servir entre nossos 

amigos muçulmanos. Tínhamos empregos estáveis, servíamos em uma igreja local de 

forma comprometida, mas sabíamos que Deus estava nos chamando (você se identifica 

com isso?). Por quase duas décadas temos trabalhado com equipes internacionais, mas 

também queremos ver a igreja brasileira servindo no Norte da África e temos uma grande 

porta aberta por Deus (Ap. 3:8).  Acesse nosso site e conheça mais: 

www.euoropna.com 

 

 

“Compartilhando as Boas Novas de 

Jesus Cristo com nossos amigos 

muçulmanos e servindo a igreja que é 

perseguida no Norte da África” 

http://www.euoropna.com/
http://www.euoropna.com/


Já fez sua inscrição? 

• Desta maneira saberemos como seguir enviando diretamente para você 

informações atualizadas do que Deus está fazendo no Norte da África 

(poderá saber a respeito das respostas de oração e como seguir orando 

pontualmente por esta região) 

FAÇA AGORA SUA INSCRIÇÃO: https://forms.gle/azmTPV4MMS4SfSYM9 

Conseguiu baixar as informações? 

• Se ainda não baixou a informação, acesse agora mesmo o link abaixo para 

já ter acesso a todos os pedidos de oração (do dia 1 a até o dia 30) 

https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-

yhA_1wIZblbdjsUQNHC 

 

• Mas você pode coordenar a mobilização em seu grupo de oração ou igreja 

como preferir, ou seja, começar a partir do dia 1 ou acompanhar a partir 

de hoje. O mais importante são as orações que serão feitas! 

 

• No link acima, adicionamos também a pasta PROMOVER. Ali estão alguns 

pequenos vídeos que você poderá utilizar para promover 30 Dias de 

Oração pelo Norte da África em suas redes sociais. 

 

• Você também pode imprimir este material (fichas) e sempre utilizá-lo em 

reuniões de oração em sua igreja ou grupo de intercessão! 

Rápidas instruções: 

• Baixe todo o conteúdo 

• Em cada dia envie 1 pedido de oração 

• Dia primeiro compartilhe: "Começo" + "Dia 

1" 

• Dia final compartilhe: "Dia 30" + "Final" 

 

Sugerimos a você... 

• Cada manhã, repasse um pedido (WhatsApp, 

Facebook, Instagram) 

• Utilizar as opções dos stories (Facebook, 

WhatsApp) 

• Acompanhe nossa página em Facebook, ali 

colocaremos informações referentes ao 

pedido de oração em cada dia 

 

Por fim! 
• Encaminhe para o maior número de pessoas 

cada pedido de oração e convide também 

seus contatos para se inscreverem em nossas 

redes sociais: Youtube, Facebook e 

Instagram. 

VOCÊ é parte fundamental nesta mobilização ao redor do mundo para estarmos orando JUNTOS pelo Norte da África! 

Equipe Eu Oro pelo Norte da África - nortedafrica@sepal.org.br 

https://forms.gle/azmTPV4MMS4SfSYM9
https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-yhA_1wIZblbdjsUQNHC
https://drive.google.com/open?id=1nr_Gp4JVz7UE-yhA_1wIZblbdjsUQNHC
mailto:nortedafrica@sepal.org.br


   

30 Dias de Oração pelo Norte da África 



  

  



   



   



   



   



   



   



   



   



   

  



   

  



  

  

 

SE FOR POSSÍVEL... 

QUEREMOS VER VOCÊS! 

Através de um pequeno vídeo (máximo 3 

minutos) com o seu nome, nome de sua 

igreja (ou grupo de oração) e se quiser ao 

final pode dizer a seguinte frase: Eu Oro 

pelo Norte da África. Se quiser poder 

também dizer até em árabe... (  أصلي من

 tranquilo aqui colocamos ,(أجل شمال أفريقيا

a transliteração para ficar mais fácil: 

Asalí men Ágel Shamél Afrikía. 

(Eu Oro pelo Norte da África) 

 

Gostaríamos de publicar seu vídeo em 

nossas redes sociais de forma a animar 

outras igrejas a também unirem-se em 

oração pelo Norte da África. O que 

acham? 

 

Assim que estiver pronto seu vídeo suba 

para sua nuvem e depois compartilhe 

somente o link, enviando para nosso e-

mail: nortedafrica@sepal.org.br 

mailto:nortedafrica@sepal.org.br


 

SITE OFICIAL: 

www.euoropna.com 

 

 FACEBOOK 

https://www.facebook.com/euoropelonortedaafrica 

 

 INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/euoropelonortedaafrica/ 

 
YOUTUBE 

http://www.youtube.com/euoropelonortedafric 

 
E-MAIL 

nortedafrica@sepal.org.br 
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