
声をあげよう！
　VAMOS ORAR JUNTOS!

日本のために

2020
ORAÇÃO

Vamos orar para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor!

Presidente da Parceria Internacional de Esportes do Japão 
e Pastor da Igreja Batista Kokubunji

Hiroaki Yonai

Enviaremos nossos pedidos de oração no dia 24 de cada mês (a cerimônia de abertura acontecerá no dia 
24 de julho). Além de nossos pedidos de oração, também enviaremos informações sobre eventos gerais 
das Olimpíadas e Paraolimpíadas.
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Como você pode se registrar?
VAMOS ORAR JUNTOS!

A JISP (Parceria Internacional de Esportes do Japão) não é uma organização, é apenas uma parceria de 
pastores, missionários e cristãos, que trabalham para promover o evangelismo por meio do esporte. 
Não patrocinamos eventos esportivos. Queremos servir às Igrejas em suas comunidades, a fim de que o
 ministério esportivo permaneça como um legado deste trabalho missionário ao término dos eventos 
esportivos. As Olimpíadas e Paralimpíadas estão chegando, e muitos voluntários cristãos e suas equipes 
de várias partes do mundo estão vindo para servir no Japão (Até janeiro de 2020, cerca de 50 equipes e 
mais de 500 voluntários já estavam confirmados). 
Estamos certos de que você e sua igreja estão ocupados, planejando várias atividades relacionadas aos 
Jogos. Gostaríamos de orar juntos, em unidade, em nome de Jesus, a fim de que a vontade de Deus seja 
feita no Japão. Por favor, considere se você,  sua organização e igreja podem se juntar a nós neste 
movimento de oração. Para isso, 
você deve fazer o seguinte: 

Registre-se em nossa lista 
　de e-mails e ore conosco conforme os pedidos de oração enviados mensalmente. 

２ Envie-nos seus pedidos de oração.

-   Leia este código QR à direita 
　com seu smartphone e a 
　página de registro será aberta.

-   Clique neste URL

Este item é destinado apenas a Igrejas e organizações no Japão, 
que estão planejando realizar atividades e eventos relacionados aos Jogos.

Compartilhe conosco seus motivos de oração. Adoraríamos orar com você e por você também! Enviaremos 
seus pedidos para os pastores que participam da JISP. E se houver algum evento específico, compartilharemos 
com todas as pessoas registradas em nosso cadastro. Deus abençoe seu ministério!

http://www.jisp2024.com/




