DIÁRIO DE ORAÇÃO NOV EMBRO/2018

NOVEMBRO/2018
01/11: Ore pela campanha Bíblias Para os Povos, que começa hoje e vai até o 2o. domingo de dezembro, Dia da Bíblia. (Pr. Alexandre Peixoto – Escritório) Zc 1-3
02/11: Ore por bilhões de pessoas que jamais ouviram sequer um versículo da Bíblia em seu próprio idioma. Zc 4-6
03/11: Ore pela ampliação do trabalho de distribuição de
bíblias que já beneficiou cerca de 800 mil pessoas. (Luiza
Rossi – Euroásia/Sylvia Ramiro – Espanha/Rodrigo Pinheiro-Guatemala/Maria da Conceição – CIM) Zc 7-9

ao Evangelho. Mt 25-27
17/11: Ore pelas formas em que a Bíblia chega aos povos
não alcançados. Peça a Deus para que a tecnologia seja
uma ferramenta de distribuição. (Debora de Oliveira – Paraguai/ Antonio Melo – Escritório) Mt 28
18/11: Ore pela compreensão da Palavra de Deus que
chega àquelas pessoas que nunca tiveram contato com a
Bíblia. (Márcia Fernandes – Tailândia) Mc 1-3
19/11: Ore para que haja um despertamento dos países
onde não há Bíblia no idioma local. (Lídia Klava – Paraguai/
Loide Moreira – Aposentada) Mc 4-6

04/11: Ore pelos países que enfrentam barreiras para ter
uma Bíblia por questões de perseguição e intolerância religiosa. (Joana Moraes – Radical África) Zc 10-12

20/11: Ore para que as portas se abram para a entrada de
Bíblias na China e em países vizinhos, apesar de toda a resistência. (Anand Jones – Sul da Ásia) Mc 7-9

05/11: Em países como a China e o Irã, portar uma Bíblia pode representar a própria morte. Ore por liberdade do
Evangelho nesses lugares. Zc 13-14

21/11: Ore para que o governo de países com muita resistência facilite a distribuição de Bíblias para os povos locais.
(Diné René Lóta – Portugal) Mc 10-12

06/11: Ore pelas pessoas que, mesmo em situação de perigo, fazem o possível para ter pelo menos uma parte da Bíblia. (Rute Greenward – Oriente Médio) Ml 1-3

22/11: Ore pela evangelização por meio de Bíblias que são
deixadas em presídios, hospitais e escolas, para que alcance e quebrante corações. Mc 13-15

07/11: Ore pelos refugiados que estão conhecendo a Palavra de Deus após deixaram seus países de origem. (Branca
Moura – Oriente Médio/Natã Assis – Norte da África) Ml 4

23/11: Ore pelas pessoas que não têm acesso às escrituras
sagradas, mas mesmo assim aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Mc 16

08/11: Ore pela tradução de Bíblias em línguas pouco conhecidas ao redor do mundo e por cada responsável por
esse trabalho. (Jane Penido – Uruguai) Mt 1-3

24/11: Ore pelos ministérios de distribuição de Bíblias espalhados ao redor do mundo, para que o Senhor dê sabedoria
e proteção a cada envolvido no projeto. Lc 1-3

09/11: Ore para que os campos de refugiados sejam uma
oportunidade das pessoas terem acesso à Palavra de Deus.
(Davi Bittencourt – Sul da Ásia) Mt 4-6
10/11: Ore agradecendo a Deus pela porta de evangelização aberta na Europa e interceda por organizações parceiras na distribuição de Bíblias. (Ellis Braga – Radical África)
Mt 7-9
11/11: Ore pela vida de jovens e crianças vítimas do tráfico
humano que estão começando a ter acesso à Bíblia no Sul
da Ásia. (Mychael Resebde – Radical África) Mt 10-12
12/11: Ore pelos refugiados que tiveram acesso à Bíblia e
estão voltando para sua terra natal. Peça a Deus por oportunidade de compartilhar o amor de Jesus. (Ana Cláudia de
Souza – Portugal/ Suely Patrício – Portugal) Mt 13-15
13/11: Ore pelas pessoas que estão recebendo treinamento
para evangelismo e distribuição de Bíblias. (Paula Costa –
Sudeste da Ásia) Mt 16-18

25/11: Ore pelos cristãos da China que não possuem uma
Bíblia e nem podem comprar, por conta da proibição de vendas do Livro. (Ezequiel Batista – Aposentado/Danielle Bigarani – Escritório) Lc 4-6
26/11: Ore pela nação cubana quem tem sofrido perseguição religiosa por conta do governo de ideias ateístas. (Rosenilda de Assis – Guiné-Bissau/ Gilnei Gil – Mobilizador)
Lc 7-9
27/11: Agradeça o mover de Deus pela liberação das Bíblias
que foram apreendidas no Sudão. (Terezinha Candieiro –
PEPE Internacional/Ricardo Arakaki – Suíça/ Saulo Lima –
Sahel Africano) Lc 10-12
28/11: Ore para que autoridades do mundo inteiro tenham
sabedoria para governar de forma que não impeça a propagação do Evangelho. (Elaine Behrsin – Letônia/ Rita de Cássia – Escritório) Lc 13-15

14/11: Ore por países onde é proibida a tradução da Bíblia
no próprio idioma. Peça a Deus para que a Palavra chegue
àquele povo de alguma forma. Mt 19-21

29/11: Ore pela segurança de homens que têm escolhido o
perigo do compartilhamento do Evangelho em países onde
isso é proibido. (Leila Cardoso – Escritório) Lc 16-18

15/11: Agradeça pela distribuição de Bíblias no Zimbábue,
que subiu mais de 70% em 2017 e quase 29 mil pessoas receberam o Livro. Mt 22-24

30/11: Ore por cada oferta e cada adotante que faz parte da
campanha Bíblias para os Povos, a fim de que o Senhor os
abençoe a cada dia. (Hellena Fernandes – Sul da Ásia/ Milene Noenta – Escritório) Lc 19-21

16/11: Ore pelos missionários que fazem o trabalho de distribuição de Bíblias em lugares de guerras e países fechados

