DIÁRIO DE ORAÇAO JUNHO/2018

JUNHO/2018
01/06: REFUGIADOS – Ore pelos refugiados venezuelanos
que chegam ao nosso país. Peça a Deus para que se adaptem e sejam bem recebidos. Jó 37-39
02/06: GUINÉ EQUATORIAL – Ore por estabilidade política
no país. Os moradores sofrem com dificuldade de comunicação. Jó 40-42
03/06: IGREJA SOFREDORA – Ore pelos 215 milhões de
cristãos que sofrem com um alto ou extremo nível de perseguição. (Américo Oviedo- Bolívia; Silvânia Maria – Timor-Leste) Sl 1-3
04/06: SEMENTINHA DE VIDA – Ore pela ampliação deste
projeto na Guiné- Bissau (Daniel Oliver – Ásia; Edgard
Araújo Oliveira – Escritório) Sl 4-6
05/06: PORTUGAL – Ore pelos missionários Henrique e Juliana Ramiro, que têm alcançado o povo através da música.
Sl 7-9
06/06: CAMPANHA 2018 – Interceda para que as igrejas continuem orando e contribuindo para missões (Ester
Beauty e Fátima – Sudeste da Ásia) Sl 10-12
07/06: NOVOS MISSIONÁRIOS – Ore pelos missionários
que seguiram para os campos neste ano. (Luzclarita Alves
– África Ocidental; Haydee Gomes – Haiti) Sl 13-15
08/06: PERSEGUIÇÃO NO IRÃ – Ore por nossos irmãos que
têm sinalizado o Reino de Deus dentro de um contexto de
perseguição. (Joel Santos - África Ocidental) Sl 16-18
09/06: ADOTANTES – Peça a Deus por provisão a todos os
participantes do Programa de Adoção Missionária. Agradeça a Deus pela fidelidade de cada um. (Maurício Bastos
- Escritório) Sl 19-21
10/06: SAÚDE – Clame ao Senhor pela saúde de cada missionário e também pelo bem-estar de seus familiares. (Lyubomyr Matveyev – Ucrânia ; Sônia Tomaz – França ; Camila Silva – Escritório) Sl 22-25
11/06: MAIS OBREIROS – Ore pelos líderes locais do trabalho batista no Timor-Leste. Ore pela missionária Silvania e
por mais obreiros para o trabalho. Sl 26-28
12/06: RELIGIOSIDADE - Ore para que os missionários na
África consigam vencer o sincretismo religioso presente em
algumas regiões. Sl 29-31
13/06: CRIANÇAS – Ore pelo trabalho com adolescentes,
que a vontade de participar se inicie logo no começo da vida.
Sl 32-34
14/06: DESAFIO CULTURAL – Nossos missionários na Ásia
pedem pelo aprendizado da língua e relacionamento com o
povo. (Rodrigo do Amaral – Escritório; Tereza Pagaciov –
Coord. Europa) Sl 35-37
15/06: COLÔMBIA – Ore pelos voluntários que estão indo
hoje para a Colômbia; que consigam impactar muitas vidas
com seu trabalho. (Ang Hui – Sudeste da Ásia) Sl 38-40

16/06: COPA – Ore pelos voluntários que seguem hoje para
para o impacto da Copa do Mundo. (Márcia Carrilho – Mobilizadora MS; Raquel Franco – Espanha) Sl 41-43
17/06: GUINÉ-BISSAU – Ore pelas famílias das crianças do
PEPE; pela conversão dos povos das aldeias. Sl 44-45
18/06: ESPANHA – Peça para que Deus abençoe a igreja no
autossustento; e para que Deus levante um servo nacional
para ser o pastor da Igreja. Sl 46-48
19/06: CULTURA – Ore para que os missionários aprendam
a língua e entendam a cultura de seus campos. (João Martins – Mobilizador SP; Hanaã Santiago – Oriente Médio;
Talitha Monje – Bolívia) Sl 49-51
20/06: SÍRIA – Ore pelas famílias que permanecem no país
e também por aquelas que buscam refúgio em outras nações. (Felipe Menezes – Radical Luso-Africano) Sl 52-54
21/06: ACONSELHAMENTO – Ore pelo grupo de mães da
Clínica de Nutrição, em Moçambique, que recebem aconselhamento e estudos bíblicos. (Esther Oliveira – Oriente
Médio) Sl 55-57
22/06: TURCOMENISTÃO – Ore pelos crentes daquele lugar, que constantemente passam por situações de perseguição. (João Silva – Oriente Médio; Kim Ramos – Sudeste
da Ásia) Sl 58-60
23/06: EQUIPE – Ore por quem faz missões aqui no Brasil,
nossos coordenadores da JMM e os funcionários da Sede.
(Hans Behrsin – Letônia; Aline Valadares – Escritório) Sl
61-63
24/06: AÇÕES NO PARAGUAI – Ore pelas visitas nas casas,
pelas equipes das campanhas evangelísticas e pelas famílias alcançadas pelo PEPE. (Ruth Barbosa – Aposentada;
Helena de Oliveira – Escritório) Sl 64-66
25/06: CAMPANHA 2019 – Ore por todos que estão envolvidos com a produção da próxima campanha. (Gleici Balaniuc – Togo) Sl 67-69
26/06: PORTUGAL – Ore pelo despertamento da igreja para
a missão e pela salvação das mulheres atendidas por nossas ações. Sl 70-72
27/06: 111 ANOS – Agradeça por mais um aniversário de
Missões Mundiais. Peça ao Pai que continue abençoando
todos os envolvidos com nossa missão e traga mais participantes desta obra. (Aline Nunes – Escritório) Sl 73-75
28/06: DESAFIO – Ore pela abertura do seminário onde serão treinados missionários para os trabalhos entre povos
não alcançados. (Josias Machado – Aposentado; Ubirajara da Silva – Aposentado) Sl 76-78
29/06: GUINÉ – Ore pela efetivação da Palavra de Deus entre os crentes e igrejas e pelas autoridades do país. (Tarcila
Nascimento – Timor-Leste) Sl 79-81
30/06: MOÇAMBIQUE – Ore pelos professores e alunos da
Escola El Shaday no desenvolvimento do ministério de capelania escolar. (Marcia Pinheiro – Escritório; Mayre Rangel – Moçambique) Sl 82-84

