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Finalmente, queridos irmãos, chegando ao fim 
desta carta, peço lhes que orem por nós. Orem 

primeiramente para que a mensagem do 
Senhor se espalhe rapidamente e triunfe por 
onde quer que vá, ganhando convertidos por 

toda parte, como aconteceu quando ela chegou 
a vocês.

II Tessalonicenses 3.1 (Versão Viva)



conheça o seu
calendário Sabemos que temos armas 

espirituais e que elas são poderosas 
em Deus para destruir todas as

fortalezas, por isso convidamos a 
Igreja do Senhor a se juntar a nós em 

oração para que o Evangelho de  
Jesus Cristo continue avançando e 

triunfando!

Os temas de oração têm por 
finalidade te auxiliar, como também 
sua Igreja ou grupos de oração sobre 
quais assuntos se deve orar naquele 

dia. Será um mês de oração com 
motivos principais da semana e 

diários em diversas áreas da obra 
missionária transcultural.

Este calendário pode ser usado
em qualquer mês do ano.



semanas
de oração
TEMAS
SEPARADOS
POR SEMANAS

TERCEIRA SEMANA

MISSIONÁRIOS
Orar pelos missionários e 

famílias missionárias.

SEGUNDA SEMANA

BASES DE APOIO
Orar por toda a logística de 

áreas administrativas e 
suporte da obra missionária.

quarta SEMANA

ministérios
Orar por toda a dinâmica 
que envolve Plantação de 

Igrejas.

PRIMEIRA SEMANA

IGREJA
Orar pelo papel e 

engajamento da Igreja na 
obra missionária. 



PRIMEIRA SEMANA

IGREJA
A Missão Novas Tribos do Brasil existe com 
a finalidade de dar apoio às Igrejas em sua 

maior missão, levar Cristo onde Ele ainda 
não é conhecido. Assim como a igreja de 

Antioquia enviou Paulo e Barnabé e a 
Igreja de Filipos enviou recursos 

financeiros para a provisão do missionário, 
continua sendo o papel da Igreja suprir o 

campo missionário com obreiros e zelar 
integralmente pela vida deste. No Brasil, 

de um modo geral, salvo exceções, as 
Igrejas estão falhando em sua maior 

missão e por conta disso o campo missio-
nário tem sofrido. Muitos missionários 
estão desgastados, tanto físico quanto 

emocionalmente, por lhes faltar colegas e 
recursos financeiros para o suprimento de 

suas necessidades. E por conta disso, 
muitos acabam abandonando o campo.
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PRIMEIRA SEMANA

IGREJA

Despertamento da Igreja à ordem do Mestre.DOMINGO

Fidelidade em seus apoios missionários.SEGUNDA

Mais parceiros na obra missionária.TERÇA

Apoio das Igrejas aos missionários em período de divulgação.QUARTA

Desejo sincero de levar Cristo a todos os Povos.QUINTA

Interesse de enviar obreiros para serem capacitados.SEXTA

Igreja verdadeiramente missionária.SÁBADO



SEGUNDA SEMANA

BASES DE APOIO
A MNTB conta com diversas Bases de Apoio e uma 

grande equipe que serve nas duas Sedes Administra-
tivas da Missão – A Sede Geral, em Anápolis; e a Sede 
Regional, em Manaus. A Missão também conta com 

a Escola Internacional para Filhos de Missionários 
Puraquequara-AM (EIFMP), e com o Residencial 

Hebrom, onde moram alguns missionários jubilados. 
Nossas Bases servem para facilitar e viabilizar a per-
manência do missionário em seu posto de trabalho 
pelo maior tempo possível. Nas Sedes Administrati-

vas contamos com os seguintes departamentos: 
administração, financeiro, comunicação, aviação, 

cuidado à saúde do missionário, consultorias (Aqui-
sição de Cultura e Língua, Tradução Bíblica, Plan-

tação de Igreja e Alfabetização). Outro item impor-
tante que também serve como apoio são nossas 

Escolas, que fornecem à Igreja o apoio necessário 
para capacitar seu obreiro para que possa exercer o 
Ide de Cristo com excelência, com nosso programa 
de Capacitação Integral, que abrange tanto a base 

Teológica quanto Missiológica. O trabalho de base de 
apoio é fundamental para o avanço do Evangelho.
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SEGUNDA SEMANA

BASES DE APOIO

Mais obreiros que queiram servir em áreas administrativas.DOMINGO

Melhor sustento e entendimento do que os obreiros nessa
área realizam.SEGUNDA

Mais alunos em nossas escolas.TERÇA

Mais obreiros especializados para servir na EIFMP.QUARTA

Mais obreiros especializados para servir no Residencial 
Hebrom.QUINTA

Sabedoria aos obreiros que ficam nas bases das cidades.SEXTA

Sabedoria aos consultores nas avaliações e orientações
dos missionários.SÁBADO



TERCEIRA SEMANA

MISSIONÁRIOS O missionário é aquele que, para seguir 
um chamado vocacional, enviado por 

sua Igreja, deixa tudo para trás para se 
dedicar inteiramente na missão de levar 
Cristo para todos que ainda não ouviram 

falar dEle. Todos os obreiros da Novas 
Tribos são missionários e são sustenta-
dos por Igrejas e/ou parceiros ministe-

riais. Esses obreiros são, como descritos 
na Bíblia, homens e mulheres dos quais 

o mundo não é digno. Porém, eles são 
homens e mulheres como todos os 

outros e também sofrem lutas e ataques 
constantes.
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TERCEIRA SEMANA

MISSIONÁRIOS

Convicção em seu chamado mesmo diante de situações
adversas.DOMINGO

Familiares que eles deixam, que se sintam parte dessa 
vocação.SEGUNDA

Saúde, segurança e sustento da família missionária.TERÇA

Sabedoria na pregação do evangelho.QUARTA

Bom relacionamento: família, equipe, povo, base e Igreja.QUINTA

Que os filhos cresçam amando a Deus e a obra missionária.SEXTA

Desenvolvimento de um relacionamento profundo com
Deus.SÁBADO



QUARTA SEMANA

MINISTÉRIOS
O trabalho da MNTB é extremamente 
amplo e vai de Leste a Oeste e Norte a 

Sul do nosso País, incluindo ministérios 
em alguns países da África e Ásia. 

Contamos como campo todo o local 
onde há um homem ou uma mulher 

que deixou tudo para trás para servir à 
Deus integralmente na área onde Deus 

o colocou. A Plantação de Igreja envolve 
muitas áreas. Todo o desenvolvimento 

ministerial está fundamentado no 
relacionamento interpessoal,caminhan-

do para o estabelecimento de Igrejas 
nativas maduras. Para que isso aconteça 

também trabalhamos com tradução 
bíblica, alfabetização bilingue, discipula-

do integral e desenvolvimento de 
projetos sociais.
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quarta SEMANA

ministérios

Portas abetas para a pregação do evangelho.DOMINGO

Sabedoria na tradução bíblica e preparo de material
para o povo.SEGUNDA

Formação de liderança cristã entre o povo.TERÇA

Mais indígenas envolvidos na tradução.QUARTA

Criatividade e oportunidades no desenvolvimento 
ministerial.QUINTA

Bom relacionamento com as autoridades indígenas.SEXTA

Plantação de Igrejas saudáveis e bíblicas.SÁBADO



Contatos

Rua Itália, Qd. 57 Lt. 5-7 Santa Isabel
Anápolis - GO, 75083-310
Telefone: (62) 3318-1234
relacionamento@mntb.org.br

novastribosdobrasil
www.novastribosdobrasil.org.br

https://www.instagram.com/novastribosdobrasil/
https://www.facebook.com/novastribosdobrasil/
https://twitter.com/novastribosdob1
https://www.youtube.com/channel/UCZwNLZMq2Y7GVCTiu68nprA

