DIÁRIO DE ORAÇÃO DEZEMBRO/2018

DEZEMBRO/2018
01/12: CAMPANHA 2019 – Ore por todo processo de criação
da campanha que está sendo finalizado, para que tudo ocorra
conforme a vontade de Deus. (Anile Justino – Escritório/Kaleo
Moura – Oriente Médio) Lc 22-24
02/12: MOBILIZAÇÃO – Ore para que as igrejas e os grupos envolvidos com a campanha Bíblia para os Povos possam mobilizar mais pessoas a fazer parte. (Pedro Guimarães – Sudeste da
Ásia) Jo 1-3
03/12: OFERTAS – Agradeça pelas ofertas da campanha Doe Esperança deste ano. Peça ao Senhor que abençoe cada um que
ofertou e oferta para a obra missionária. Jo 4-6
04/12: RADICAL – Ore pelos Radicais que retornaram do campo
recentemente. Peça que eles passem adiante todas as experiências missionárias. (André Bahia – Haiti/ Deolinda Galvão – Esposa do mobilizador Antônio Galvão.). Jo 7-9
05/12: VOLUNTÁRIOS – Ore pelos voluntários que estão vivendo
grandes experiências por meio de uma viagem ao campo missionário. Ore também para que mais pessoas tenham condições de viver isso. Jo 10-12
06/12: ADOTANTES – Ore pelas pessoas responsáveis pela expansão de missões no mundo. Que o Senhor cuide e supra as
necessidades de cada uma. (Elaine Ovando – Guiné-Bissau / Misael Gomes – Escritório) Jo 13-15
07/12: BÍBLIA PARA OS POVOS – Ore para que a arrecadação
desta campanha leve Bíblias ao maior número de lugares possíveis. (Ezequiel Santos –Escritório/ Mariana Lima – África Ocidental) Jo 16-18
08/12: GRATIDÃO – Agradeça a Deus pelas ofertas e adoções da
campanha Bíblia Para os Povos. Ore para que cada um que contribuiu sinta-se parte desta missão. Jo 19-21
09/12: DIA DA BÍBLIA – Ore para que todos os povos, línguas e
nações tenham acesso à Palavra de Deus e para que a campanha Bíblia para os Povos contribua para isso. At 1-3
10/12: ABONO DE NATAL – Ore para que os missionários sejam
supridos em todas as suas necessidades neste fim de ano. (Tatiana Arakaki – Suíça / Lia Mazin – Sul da África) At 4-6
11/12: DOE – Ore para que os corações cristãos se comprometam em ofertar para a obra missionária mundial. (Marta Oliveira
– Sudeste Asiático/Nathalia Saraiva – Itália) At 7-9
12/12: ESPANHA – Ore pela campanha evangelística do Natal,
promovida pelos missionários que atuam no país. Peça a Deus
que toque as vidas dos cidadãos da região. At 10-12
13/12: GUINÉ-BISSAU – Ore pela salvação das mulheres do
curso de alfabetização e pelo programa educacional no país.
(Renata Santos – Guiné-Bissau / Fernanda Malta- Radical África
/ Marina Dias – Sul da Ásia) At 13-15
14/12: ORIENTE MÉDIO – Ore pelos missionários que usam o ensino em escolas como forma de evangelização na região. (Shahid Masih – Sul da Ásia) At 16-18
15/12: PARAGUAI – Ore pela revitalização da Igreja Batista Vida
Nova e pelo projeto de apoio às igrejas da Associação Batista do
Alto Paraná. (Maria Luiza – Aposentada/Anne Tirza – Moçambique) At 19-21

16/12: PORTUGAL – Ore para que o Senhor abençoe as irmãs
palestrantes do Chá com Graça. Clame a Deus também para
que as convidadas não tenham impedimentos para comparecer. (Carmen Lígia – Colômbia) At 22-24
17/12: PAPUA-NOVA GUINÉ – Ore pela família Nunes, missionários no país, e pelo ministério de tradução de bíblias que desenvolvem na região. At 25-27
18/12: MOÇAMBIQUE – Ore pelo grupo de 45 mães da Clínica
de Nutrição; também pelos professores e alunos da Escola El-Shaddai. (Samara da Silva – Radical Haiti 4) At 28
19/12: UCRÂNIA – Ore por cerca de 200 jovens que participaram do congresso missionário, “Chamados para Coisas Maiores”,
promovido pelos missionários da região. Rm 1-3
20/12: REPÚBLICA DA GUINÉ - Ore e contribua para a construção da casa dos missionários e do seminarista locais. (Igor Oliveira – Sudeste da Ásia) Rm 4-6
21/12: ÁFRICA OCIDENTAL – Ore pela nova igreja plantada na
região, pela saúde física e emocional dos líderes e para que a
comunidade ajude no desenvolvendo do ministério ali. Rm 7-9
22/12: HAITI – Ore pelos novos Radicais que chegaram ao país,
pela adaptação, aprendizagem do idioma e a transição de
turma. Rm 10-12
23/12: CHILE – Ore para que os missionários no país tenham
sabedoria em identificar as oportunidades de compartilhar o
Evangelho na Vila Caupolican. Rm 13-15
24/12: MISSIONÁRIOS – Ore por essas pessoas que escolheram
pregar o Evangelho em lugares distantes de suas famílias. (Antônio Galvão – Mobilizador / Marlene Tiede – Chile / Vládia Maria - Nicarágua) Rm 16
25/12: NATAL – Agradeça a Deus pelo presente, que é Jesus em
nossas vidas, e ore pelos países que reprimem as comemorações natalinas. (Carlos Alberto – Paraguai / Samuel Mitt – Aposentado / Caleb Mubarak) 1Co 1-3
26/12: SUL DA ÁSIA - Ore para que o Senhor capacite os missionários na aprendizagem do idioma local. (Elizete Dias – Sudeste
Asiático / Au Sam Mun – Sudeste Asiático) 1 Co 4-6
27/12: NOROESTE DA ÁFRICA – Ore pela turma de Radicais na
região, para que possam ser usados por Deus. (Jéssica Dias – Escritório) 1 Co 7-9
28/12: SUDESTE DA ÁSIA – Ore pelo ministério dos missionários
na região, para que o inimigo não roube a boa semente da Palavra plantada nos corações ministrados. 1Co 10-12
29/12: BOLÍVIA – Ore pelas duas congregações, pelos pequenos
grupos e discipulados realizados no país. (Doris Nieto – Escritório) 1Co 13-15
30/12: FAÇA A TERRA SE ALEGRAR – Ore para que esta campanha seja motivo de muita alegria a todos os povos, línguas e nações. (Francisco Cid – Aposentado) 1Co 16
31/12: GRAÇAS – Agradeça a Deus pelos intercessores e adotantes que durante todo o ano oraram e apoiaram a obra missionária no mundo. 2Co 1-3

