Segunda 23 Novembro
VISÃO

Busque o poder do Espírito Santo para fazer o amor
de Deus visível em todo o Oriente Médio e Norte da
África através da televisão cristã e mídia digital.

CALENDÁRIO DE ORAÇÃO
Novembro 2020

Terça 24 Novembro
EVENTO AO VIVO DE NOTÍCIAS E ORAÇÃO NO REINO UNIDO

Domingo1 Novembro
FUNCIONÁRIOS DO LÍBANO

Ore para que este encontro do Zoom entre os
amigos da SAT-7 do Reino Unido inspire cada
participante e que venha beneficiar a SAT-7 agora e
em anos futuros.

Ore por encorajamento para a equipe
da SAT-7 lidando com as consequências
da explosão de Beirute e peça por cura
para a equipe que testou positivo para o
coronavírus.

Quarta 25 Novembro
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

www.sat7brasil.org

Segunda 2 Novembro
SOLIDÃO

Peça a Deus para que os programas da SAT-7, como
Você Não Está Sozinho, De Coração para Coração
e Feito em Casa sejam causadores da mudança
para salvar as mulheres do abuso doméstico, MGF,
casamentos infantis e tráfico de pessoas.

Muitos espectadores se sentem isolados
em meio às restrições, pobreza, censura e
perigos físicos da COVID-19. Ore para que
a SAT-7 comunique de forma eficaz que eles
não estão sozinhos, mas são valorizados
por Deus, pela equipe da SAT-7 e por outros
espectadores.

Quinta 26 Novembro
TIMES DE RELAÇÕES COM O PÚBLICO

FACEBOOK

SAT7 Brasil

TWITTER

SAT7Network

YOUTUBE

SAT7 Brasil

LINKEDIN

SAT-7

Peça sabedoria e sensibilidade para os homens e
mulheres que recebem pedidos de oração, para
que eles possam responder aquilo que seus irmãos
buscam pedindo a Deus.

Sexta 27 Novembro
UM ESPECTADOR NO EGITO

para que meu pai pare com as drogas que
“ Ore
fazem com que ele fique com raiva de minha

mãe e de mim. Eu quero que ele nos ame e não
nos machuque.

Sábado 28 Novembro
UM ESPECTADOR NO IRÃ

dez dias eu senti como se tivesse a
“ Por
COVID-19 e que estava morrendo. Não posso
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pagar um hospital. Ore por mim, pois estou
pronto para viver e espalhar o Evangelho ou ir
para os braços do meu pai.

Domingo 29 Novembro
FAMILY OF JESUS – SAT-7 KIDS

Louvado seja Deus por este programa ao vivo
que mostra às crianças que quando sua a vida é
abalada, a família que está em Jesus tem paz e
permanece estável.

Segunda 30 Novembro
GUIA DE ORAÇÃO ADVENTO 2020

Obrigado por apoiar
o Oriente Médio e Norte da
África com suas orações!

Ore ao guia de oração do advento da SAT-7 “Livres
para Ficar Juntos”, isso irá encorajar a oração pela
liberdade no Oriente Médio e Norte da África.

Terça 3 Novembro
TIME DE PRODUÇÃO NA TUNÍSIA

O PROGRAMA MY SCHOOL (MINHA
ESCOLA) INSPIRA PROFESSORES
"Bom dia para vocês. Sou responsável por uma
creche e estou sempre interessada em novas ideias
e em desenvolver a minha creche. Vocês são bons
em lidar com crianças e seus pensamentos são
incríveis. Eu também esperava entrar em contato
com a maravilhosa equipe do programa Minha
Escola para descobrir como desenvolver nossa
linguagem e materiais de estudo. Na minha cabeça,
tenho muitas perguntas. Vejo que vocês são os
melhores neste campo. Vocês ultrapassaram os
limites da minha mente.
"Não é possível ver seus talentos e não se
beneficiar deles.” - Ekbal, uma espectadora da SAT7 ACADEMY.
Por favor, ore para que a marca SAT-7 ACADEMY
continue a ajudar e inspirar professores por meio de
programas como My School, bem como a fornecer
às crianças em toda a região acesso à educação.

Ore para que a equipe supere os atrasos
da pandemia e crie programas da SAT-7
impactantes para o Norte da África.

Quarta 4 Novembro
PRISÃO E CONSEQUÊNCIA

Apoie em oração os cidadãos do Oriente
Médio e Norte da África (MENA) que estão
atualmente presos por suas crenças e
aqueles que estão se recuperando de uma
provação na prisão.

Quinta 5 Novembro
REST IN THE LORD – SAT-7 ARABIC
Agradeça a Deus por este programa que
incentiva os cristãos do dialeto Kabyle na
Argélia. Ore para que através da SAT-7
eles possam acessar a comunhão que
tanto sentem falta devido ao isolamento
pandêmico e ao fechamento da igreja.

Sexta 6 Novembro

UM ESPECTADOR NO AFEGANISTÃO
Minha irmã e eu recentemente aceitamos
a Cristo. É assustador ir às reuniões
cristãs ou tentar encontrar outros
cristãos. Ore contra o nosso medo.

“

Sábado 7 Novembro
UM ESPECTADOR NA ARÁBIA SAUDITA

quero saber mais sobre Cristo. O que eu
“ Eu
tenho que fazer? Meus pais não são cristãos,
e não há igreja nenhuma.

Ore para que este jovem conheça a Palavra de
Deus e experimente o seu amor.

Domingo 8 Novembro
SUPORTE CANADENSE

VOCÊ NÃO É UM NÚMERO

Meses após o início da pandemia, continuamos cercados por números - números de casos, números de mortes,
números de recuperações. O seguinte poema foi escrito e transformado em vídeo pela equipe do canal SAT-7 TÜRK,
para lembrar aos espectadores que eles não são apenas um número, mas que têm um valor imenso aos olhos de seu
Criador.

Você foi criado.
Você é único.
Você não é um número.

Peça ao Espírito Santo para ajudar a desenvolver
novos amigos e apoiadores da SAT-7 no Canadá.

Cada parte de você foi criada intencionalmente e

Segunda 9 Novembro
COVID-19

Você não é um acidente.

Agradeça pelos profissionais de saúde que
correm riscos para tratar pacientes doentes. Ore
para que as igrejas do Oriente Médio e Norte
da África sejam reabertas e os trabalhadores
voltem ao trabalho no tempo de Deus.

Terça 10 Novembro
180 DEGREES WITH CHRIST – SAT-7 TÜRK
Peça para que os testemunhos pessoais mostrados
neste programa inspirem uma fé mais profunda em
cada espectador.

Quarta 11 Novembro
BEIRUTE

voluntariamente.
Você não é um sinal de menos,
Você não é um sinal de mais.
Você não é irrelevante.
Você não é um grão de areia no mar.
Você não é uma estrela sem nome na galáxia.
Você não é um número.
Você não é esquecido.
Você não é abandonado.
Você nunca foi deixado sozinho.

Agradeça pelos inúmeros programas especiais
que a SAT-7 produziu desde a explosão do porto
e pelo conforto que os programas trouxeram aos
espectadores.

Você não é um número.

Quinta 12 Novembro

Levante-se.

SAÚDE E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS
Ore por saúde e forte proteção para a equipe da
SAT-7 em todos os escritórios e estúdios: Chipre,
Egito, Líbano, Turquia e Reino Unido.

Conte sua perda como ganho,

Sexta 13 Novembro
UM ESPECTADOR NO IRÃ

“

Seu canal (SAT-7 PARS) é meu melhor amigo,
além da minha Bíblia. Eu até assisto aos seus
programas infantis. Agradeço a Deus por seus
programas de ensino.

O amanhã é incerto?
Quando já foi certo?
Mantenha a cabeça erguida.
Considere seu passado, seu passado,
Coloque sua esperança no bolso.
Considere;
Aquele que te criou,
Por que Ele não deveria lhe dar o futuro?
Levante-se.

Sábado 14 Novembro
UM ESPECTADOR NA TURQUIA

por me mostrar que Deus não é
“ Obrigado
um ser distante e impessoal, mas um ser

amoroso, um pai em quem posso confiar para
se preocupar comigo e meus filhos.

Abra sua janela.
Respire.
É como seu último suspiro?
É como sua primeira respiração?
Refugie-se nele.
Ele não te abandonou.
Porque,
Você não é um número.
“Eu te conhecia antes de te formar no ventre
de sua mãe.”
Diz o senhor.
Seu criador te conhece.
Ele sabe o seu nome.
Você não é um número.
Você nunca foi…

Domingo 15 Novembro
IGREJAS

Louve a Deus pelos corajosos líderes da Igreja
no Oriente Médio e Norte da África servindo
persistentemente às congregações na pobreza,
doenças, condições ameaçadoras e áreas de
conflito armado.

Segunda 16 Novembro
REUNIÕES DE LÍDERES DA SAT-7

Apoio com grupos de oração a Equipe de Gestão
Internacional, Líderes dos Canais e Diretoria
Executiva, nos próximos quatro dias.

Terça 17 Novembro
WOMEN’S VOICE – SAT-7 PARS

Peça a Deus em oração aos apresentadores e
a equipe, para que este novo programa mostre
maneiras de como as mulheres podem ser
testemunhas de Deus.

Quarta 18 Novembro
EQUIPE DE SUPORTE

Peça ao Senhor para conceder sucesso àqueles
que estão envolvidos com as igrejas, apoiadores
corporativos da SAT-7 e para o levantamento de
fundos para o ministério.

Quinta 19 Novembro
TRANSMISSÕES AO VIVO NO INSTAGRAM
Busque a orientação de Deus para usar esta
plataforma efetivamente para o seu reino e para
que outros meios tecnológicos sejam usados.

Sexta 20 Novebro
UM ESPECTADOR NO LÍBANO

seja Deus por todas as pessoas que
“ Louvado
estão enviando alimentos e remédios. Peça a
Deus para nos proteger da corrupção e mais
desastres.

Sábado 21 Novembro
UM ESPECTADOR NA TUNÍSIA

testemunhos de pessoas que
“ Assisti
experimentaram um Deus que nunca conheci.
Depois de assistir seu programa, entreguei
minha vida a Cristo.

Ore para que este novo convertido tenha uma
Bíblia e comunhão cristã.

Domingo 22 Novembro
FARDOS

Clique aqui
para assistir o vídeo.

"Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso… e vocês
encontrarão descanso para as suas almas. (Mateus
11.28-29). Graças a Deus damos pelo papel da SAT-7,
que vem mostrando o descanso de Deus às pessoas
em uma região conturbada.

