DIÁRIO DE ORAÇÃO JULHO/2018

JULHO/2018
01/07: COLÔMBIA – Ore pelo crescimento da IB Casa de
Paz, que or irmãos conheçam mais do Senhor. (Diogo Romeiro – Canadá/Rodrigo Luiz – Mobilizador) Sl 85-87
02/07: PAPUA NOVA-GUINÉ – Ore pela saúde dos missionários no país e pela tradução da Bíblia. (Rosemeire Dias –
Portugal) Sl 88-90
03/07: LESTE DA ÁSIA – Interceda pela conversão do povo
e pelas oportunidades de compartilhar o Evangelho. Sl 9193
04/07: GUINÉ-BISSAU – Ore pela salvação das crianças e
suas famílias; pela coordenadora nacional do PEPE. (Débora
de Oliveira – Oriente Médio) Sl 94-96
05/07: PORTUGAL – Ore agradecendo ao Senhor pelo módulo de mestrado no Seminário e pelo despertamento dos
líderes portugueses para a obra missionária. Sl 97-99
06/07: MOÇAMBIQUE – Ana Cristina Santos pede oração
pela família, sustento e equipe missionária. (Asha Jones –
Sul da Ásia/Mario Lopes – Guiné-Bissau) Sl 100-102
07/07: GUINÉ – Ore para que as igrejas compreendam a visão, missão, princípios e filosofia do PEPE. (Ai Si Tai – Sudeste da Ásia) Sl 103-105
08/07: ORIENTE MÉDIO – Ore para que os missionários locais aprendam bem a língua e a cultura; para que as sementes plantadas deem frutos. Sl 106-108
09/07: HAITI - Ore pela 2ª Fase do Programa de Desenvolvimento Integral Comunitário em Rosembert e pela especialização do missionário André Bahia. (Jéssica Gouveia – Escritório) Sl 109-111
10/07: ÁSIA - Ore para que os missionários consigam abrir
um seminário para treinar os líderes para os trabalhos entre
esses povos que nunca ouviram do Evangelho. (Talita Bittencourt – Sul da Ásia) Sl 112-114
11/07: PARAGUAI – Ore pelas visitas de casa em casa, as
equipes das campanhas evangelísticas e pelas campanhas
que ainda serão realizadas. Sl 115-116
12/07: UCRÂNIA – Ore pelos crentes do Turcomenistão,
que constantemente sentem medo; e pelo projeto de formar
uma equipe de liderança nacional naquele país. Sl 117-119
13/07: URUGUAI – Ore pelo início de um novo módulo
na Escola de Missões e pela equipe de coordenadores do
Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio (GASS). (Letícia Oliveira – Sudeste da Ásia) Sl 120-122

16/07: SUDESTE DA ÁSIA – A missionária no local pede
oração pela vida de seus alunos e colegas de trabalho, pois
estamos caminhando para o término de mais um semestre. Sl 129-131
17/07: NICARÁGUA – Ore pelos pastores e igrejas da Convenção Batista da Nicarágua, por um despertar missionário
e treinamento de líderes. (Lucimar Maria – África do Sul)
Sl 132-134
18/07: BOLÍVIA – Ore pelo ministério esportivo, para que
siga firme e avance nos treinos e na proclamação da Palavra; pelas duas congregações para que continuem proclamando o Evangelho. Sl 135-137
19/07: CAMPANHA – Ore pelos colaboradores responsáveis por construir as campanhas missionárias, para que o
Senhor dê criatividade e sabedoria para o desenvolvimento.
(Juliana Araújo – Portugal) Sl 138-140
20/07: VENEZUELA – Ore pelo fim caos político, econômico
e social do país. A situação tem afetado grandemente toda
a população. (Ana Gabriela – Radical Latino 12) Sl 141-143
21/07: VOLUNTÁRIOS SEM FRONTEIRAS – Ore para que as
viagens voluntárias possam impactar os países por onde os
vocacionados levam esperança. (Hadassa Santos- Radical
Latino 12) Sl 144-146
22/07: PEPE – Ore pelo programa socioeducativo que tem
abençoado tantas crianças e também seus familiares ao redor mundo. (Astride Bottega – Itália) Sl 147-149
23/07: IGREJA SOFREDORA – Ore pelo Leste da Ásia, pois
o governo tem restringido ainda mais as religiões “estrangeiras” e isso dificulta a propagação do Evangelho. Sl 150
24/07: COLÔMBIA - Ore para que as pessoas sejam receptivas ao Evangelho e para que as visitas e estudos tragam
salvação. (Emília Guimarães – Sudeste da Ásia/Gustavo
Pedrinho-Radical Haiti 4) Pv 1-3
25/07: GUINÉ-BISSAU – Ore pelos adultos do país, para
que participem mais ativamente na educação dos seus filhos. Pv 4-6
26/07: ORIENTE MÉDIO – Ore pelas famílias refugiadas,
pois muitos passam por necessidades e pelo povo local.
(Sonia Santos – Guiné-Bissau) Pv 7-9
27/07: MISSIONÁRIOS – Ore pelos missionários e suas
famílias, para que tenham sabedoria para o trabalho no
campo. Pv 10-12
28/07: SUL DA ÁSIA – Ore pelos líderes graduados em teologia e pelo ministério que irão exercer. Pv 13-15

14/07: CABO VERDE - Ore pela saúde física e espiritual da
missionária Elis de Souza; pelo fortalecimento da igreja e
pelo “Projeto Amar”. Sl 123-125

29/07: HAITI – Ore pelos missionários brasileiros e de outras nacionalidades residentes no Haiti, pela saúde física,
emocional e espiritual. (Consuelo Janaína – Escritório) Pv
16-18

15/07: ITALIA – O missionário Fabiano Nicodemo pede
oração por um espaço para a igreja de Rimini, pois precisam deixar o local. (Ludmila Gaspar – Norte da África/Júlia
Amaral – Radical África 12) Sl 126-128

30/07: BÍBLIA PARA OS POVOS – Ore pelos povos não alcançados, para que a Palavra de Deus possa chegar a eles
e possam conhecer o Evangelho. (Gabriel Targino – Radical
Latino 12) Pv 19-21

