18 DE ABRIL - DIA GLOBAL DE ORAÇÃO PELA TURQUIA
(Uma importante informação para você)
Aos líderes da Igreja e aos cristãos em todo o mundo,
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!
Enviamos nossas saudações como Igreja na Turquia, das terras de Noé, de Abraão, de Paulo, do
Ararate e Harã, de Antioquia, de Éfeso (uma das sete igrejas do Apocalipse), da Galácia, cenários
de tantos acontecimentos bíblicos. E ressaltamos que, ainda hoje, o número de cristãos em nossa
região é inferior a 0,1% da população de 72 milhões de habitantes.
Escrevemos, portanto, pedindo compaixão e atitude. Precisamos urgente de um clamor em
conjunto. Como líderes nas igrejas da Turquia, convocamos a todos para orar, para participar de
uma campanha que enfoque o país onde atuamos. A oração é necessidade essencial de todo cristão,
é canal de súplica e gratidão, poderosa ação nas mãos de Deus.
Por que orar pela Turquia nesse momento? Porque aqui o solo para evangelização é árido e a
batalha nos céus é dura. Nos últimos anos, temos sentido preocupação crescente e um peso no
coração ao ver situações alarmantes, como a que ocorreu com três dos nossos irmãos, que foram
torturados e brutalmente assassinados na cidade de Malatya, em 18 de abril de 2007. No ano de
2009, rogamos ao mundo para juntar-se a nós para o “Dia Global de Oração pela Turquia”, que
passou a acontecer exatamente no dia 18 de abril, anualmente.
Sendo assim, desejamos imensamente que você possa reservar 2 a 3 minutos do seu tempo para
investir em oração pela Turquia em um , no dia 18 de abril. Pedimos que dirija seu pensamento e
coração para um país distante que necessita de “cobertura espiritual”. Ore para que a igreja turca
seja ungida e fortalecida no Espírito Santo para viver para a glória de Deus. Ore para que o
resultado destas orações traga esperança e bênçãos para a nação turca. Saiba que neste breve
momento de oração, você estará se unindo a milhões em todo o mundo pela mesma proposta.
Redigimos esta carta em três partes: (a) uma introdução explicativa, (b) uma pequena carta que você
poderá ler para sua congregação no domingo de 18 abril, (c) uma pequena lista de motivos de
oração para direcionar o tempo de intercessão.
Você pode encontrar mais detalhes sobre a igreja na Turquia, bem como outros temas de oração,
juntamente com links para mais informações no www.prayforturkey.com, onde também há um
vídeo de três minutos sobre o tema. E para solicitar mais dados, escreva para
prayforturkey@gmail.com.
Ansiosos, agradecemos por seu interesse e senso cristão em ajudar a espalhar o Evangelho pelo
mundo.
Lembre-se de que A TURQUIA PRECISA DE VOCÊ!
Em Cristo,
Aliança das Igrejas Protestantes na Turquia
Observação: Divulgue essa carta para outras igrejas e agências missionárias.

Dia Global de Oração pela Turquia - 18 de abril.
Para ser lido às igrejas:
Aos líderes da Igreja e aos cristãos em todo o mundo,
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!
Enviamos nossas saudações como Igreja na Turquia, das terras de Noé, de Abraão, de Paulo, do
Ararate e Harã, de Antioquia, de Éfeso (uma das sete igrejas do Apocalipse), da Galácia, cenários
de tantos acontecimentos bíblicos. E ressaltamos que, ainda hoje, o número de cristãos em nossa
região é inferior a 0,1% da população de 72 milhões de habitantes.
Escrevemos, portanto, pedindo compaixão e atitude. Precisamos urgente de um clamor em
conjunto. Como líderes nas igrejas da Turquia, convocamos a todos para orar, para participar de
uma campanha que enfoque o país onde atuamos. A oração é necessidade essencial de todo cristão,
é canal de súplica e gratidão, poderosa ação nas mãos de Deus.
Como cristãos turcos, amamos muito nosso país e oramos para que a vontade de Deus seja feita e
para que Seu reino venha!
Ore para que a mão do Senhor esteja conosco e um grande número de pessoas creia e se volte para o
Senhor.
Nós, da igreja na Turquia, convidamos a Igreja a nível mundial para orar por esta terra e pela igreja
turca neste dia 18 de abril. Nós lhes pedimos para juntar suas orações às de milhões de pessoas ao
redor do globo. Por que 18 de abril? Porque neste dia do ano de 2007 que três dos nossos irmãos
foram torturados e brutalmente assassinados na cidade de Malatya, tornando-se assim os primeiros
mártires da igreja turca atual.
Estamos orando por você e pedimos a Deus para enchê-lo com o conhecimento da sua vontade em
toda sabedoria espiritual e entendimento, e rogamos a vocês, queridos os irmãos ... Orem por nós!
O Deus da paz esteja com todos vós. Amém.
2 Coríntios 1: 11 "enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por
nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos."
Em nome do corpo de Cristo na Turquia
Aliança das Igrejas Protestantes (Turquia)
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Estes são alguns pontos para ajudá-los a direcionar suas orações pela Turquia. Sinta-se livre para
orar por quaisquer outros pontos que desejar.
1 - Por favor, ore por bênção e paz sobre a Turquia em geral, à medida que Ele deseja
que abençoemos e sejamos uma bênção para todos.
"Pela bênção dos justos a cidade é exaltada ..." Provérbios 11:11
2 - Ore para que o Senhor manifeste seu amor e misericórdia para com o povo da Turquia
através do derramar do Seu Espírito Santo sobre a nossa terra, revelando a sua glória
através de curas, sinais e maravilhas.
3 - Ore para o Senhor quebre as mentiras e a desinformação interminável sobre Cristo, a
Bíblia e os cristãos, que cegam e endurecem o coração de nosso povo. Ore para que
Deus redima as lembranças negativas da história.
"Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus para
destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento
de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo." 2 Co. 10:3-5
4 - Ore para que corações e olhos espirituais sejam abertos para verem Jesus como o
caminho, a verdade e a vida.
5 - Ore pelos crentes turcos que estão sempre na linha de frente, para andarem perto do
Senhor. Ore por refrigério, ousadia, fortalecimento, proteção e encorajamento.
6 - Ore por mais líderes com coração de servo. Para bons modelos. Por trabalhadores
fiéis.
7 - Ore pela unidade entre as igrejas e pelo seu crescimento e aprofundamento no
conhecimento de Deus.
"O Deus que concede perseverança e ânimo dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus,
para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo. " Romanos 15:5, 6
Obrigado por suas orações. Que a mão do Senhor esteja sempre sobre você.
Em nome do Corpo de Cristo na Turquia
Ali ança das Igrejas Protestantes (Turquia)

