DIÁRIO DE ORAÇAO ABRIL/2018

ABRIL/2018
01/04: SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - Ore para que Deus levante
um novo obreiro para auxiliar no trabalho na PIB de São
Tomé e Príncipe. (Yan Lima – Sudeste da Ásia) 2Sm7-9
02/04: ESPANHA - Adoniram Pires trabalha por um pastor
local. Ore pela direção do Pai nessa escolha. (Henriqueta
Pechoto – Albânia) 2Sm 10.12
03/04: GUINÉ-BISSAU - O missionário Adoniram Judson Pires trabalha para conseguir um pastor nacional. Ore pela
direção do Senhor nessa escolha. (Henriqueta Pechoto –
Albânia). 2Sm 13.15
04/04: MOÇAMBIQUE - Ana Cristina da Silva Santos pede
oração pelos professores da escola El-Shadday no avanço
do ministério de capelania escolar. (Izabel Botelho - Sudeste da Ásia) 2Sm 16-18
05/04: GUINÉ - Ore pela concretização da visão de organização de um Instituto Batista na Guiné e recursos para
formação de vocacionados no país. 2Sm 19.22
06/04: LESTE DA ÁSIA - Peça a Deus para que os irmãos da
igreja sofredora continuem motivados a louvar o nome de
Jesus levando outros a louvá-lo. 2Sm 23-24

18/04: ESPANHA - Ore para que os missionários tenham
oportunidade de evangelizar no Centro de Refugiados em
Sevilha. (Freddy Ovando – Guiné-Bissau) 2Rs 10.12
19/04: LESTE DA ÁSIA - Heitor e Milena Campos pedem oração pela saúde física e emocional deles e adaptação à cultura do local. (Marcos Queiroz –Peru). 2Rs 13-15
20/04: ITÁLIA - Ore pelo processo de discipulado de novos
crentes e pelo treinamento teológico da liderança nacional.
2Rs 16-18
21/04: SUDESTE DA ÁSIA - Ore pelas comunidades carentes
e pelo desenvolvimento dos obreiros que cuidam dessas
comunidades. Dt 1-3
22/04: FRANÇA - Ore para que a igreja de Cristo prevaleça,
mesmo em meio à falta de fé daquele povo. (Eduardo de
Sá – Escritório; Narrimãn Núñez – Chile; Raquel Souza –
Escritório). 2Rs 22-24

07/04: PARAGUAI - O casal de missionários Alceir e Cenilza
Ferreira pede oração pela revitalização da igreja da Igreja
Batista Vida Nova em Hernandarias. 1Rs 1-3

23/04: TAILÂNDIA - Ore para que os missionários tenham
os recursos humanos e financeiros para suprir as necessidades básicas de educação para todos. 2Rs 25

08/04: PORTUGAL - Ore para que as atividades realizadas
resultem em salvação para os que ouvem o Evangelho.
(Quézia Carvalho – Oriente Médio; Eliane Corsete – Portugal) 1Rs 4-6

24/04: ÁFRICA DO SUL - Os missionários Hans e Ursula
Fucks louvam a Deus pelo sucesso do PEPE naquele lugar.
Ore para que esse ministério prospere. D1Cr 1-3

09/04: BRASIL - Ore pelos colaboradores da sede que fica
no Rio de Janeiro, pela situação política do país e pelos
pastores das igrejas brasileiras. 1Rs 7-9

25/04: LETÔNIA - Ore para que os missionários possam
continuar a ministrar aos professores que trabalham com
filhos de refugiados. (Helena Oliver – Sul da Ásia). 1Cr 4-6

10/04: SUL DA ÁSIA - Ore pelo desafio do Projeto Povos Europa, uma plataforma da JMM para alcançar etnias e imigrantes no continente. 1Rs 10.12
11/04: URUGUAI - Ore pelo crescimento dos líderes com
DNA missionário na Ucrânia, Turcomenistão, Uzbequistão
e Polônia. (Denise Marteletto – Itália) 1Rs 13.15
12/04: ÁFRICA OCIDENTAL - A missionária Mariana Lima
pede oração pelo centro médico, pelas tendas que precisam ser alargadas e de mais materiais para o desenvolvimento do trabalho. 1Rs 16-18
13/04: GANA - Ore pelos missionários que vivem em áreas
que não há presença cristã e para que as famílias de missionários locais sejam usadas e protegidas pelo Senhor.
1Rs 19-21
14/04: CHILE - Augusto Lima pede oração para que possa
se adaptar ao clima e demais situações do país. (Noemi
Andrade – Sul do Brasil) 1Rs 22
15/04: ÁSIA - Ore pelos estudos dos missionários com a
língua local. Para que o Senhor abençoe o aprendizado.
(Rute Machado – Sudeste da Ásia; Leila Lota – Canadá;
Carla Barros – Colômbia) 2Rs 1-3
16/04: COLÔMBIA - Carmen Ligia agradece pelas oportunidades de levar o Evangelho e pede oração para que Deus
lhe dê novas estratégias. 2Rs 4-6
1

17/04: TOGO - Ore pelos novos convertidos, para que possam permanecer firmes na fé. (Ael Oliveira – Sudeste da
Ásia). 2Rs 7-9

26/04: ORIENTE MÉDIO - Ore para que os relacionamentos sejam uma oportunidade de levar o Evangelho àquele
povo. (Eliel Pinho – Haiti). 1Cr 7-9
27/04: ARGENTINA - Ore pelos projetos Geração Jovem e
Espaço Universitário, para que igrejas abracem esses projetos e haja recursos para o desenvolvimento do trabalho.
(Margarete Pereira). 1Cr 10-12
28/04: PEM - Ore pelos missionários que falam de Jesus
por meio do Programa Esportivo Missionário. (Kiara Santos – África Ocidental; Said Botelho – Oriente Médio; Monique Campos – Escritório). 1Cr 13-15
29/04: NORTE DA ÁFRICA - Ore para que os missionários
permaneçam firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades que enfrentam. 1Cr 16-18
30/04: VENEZUELA - O PEPE (programa socioeducativo) integra os valores da Palavra de Deus aos conteúdos curriculares e favorece o crescimento intelectual, emocional e
espiritual da criança. Ore pela abertura de novas unidades
no país. 1Cr 19-21

