DIÁRIO DE ORAÇÃO OUTUBRO/2018

OUTUBRO/2018
01/10: Ore pelo projeto Tenda de Brincar que proporciona um
lugar seguro para crianças em um campo de refugiados no
Oriente Médio. Ez 25-27
02/10: Ore pelo projeto Pequenos do Reino que oferece apoio
emocional e espiritual a crianças refugiadas de um país em
guerra. (Cleibel Barbosa – Paraguai) Ez 28-30
03/10: Ore pelas 130 crianças alcançadas pelo projeto Pequenos do Reino no Oriente Médio. (Aaron Costa – Sudeste da Ásia)
Ez 31-33
04/10: Ore pela segurança de nossos missionários responsáveis
pelo projeto Tenda de Brincar no Oriente Médio. (Maria da Conceição – CIM) Ez 34-36
05/10: Ore pelo desenvolvimento físico, emocional e espiritual
das 150 crianças atendidas pelo projeto Tenda de Brincar no
Oriente Médio. (Elzilene Santos – Escritório/ Caio Bottega - Itália) Ez 37-39
06/10: Ore pelos meninos e meninas que fazem parte da igreja
sofredora e têm sido atingidas pelos conflitos na região do
Oriente Médio. (Manoel Florêncio – Itália/Marestella Pires – Espanha) Ez 40-42
07/10: Ore pela ampliação e fortalecimento dos trabalhos com
crianças refugiadas no Oriente Médio. (Ester – África Ocidental/
Úrsula Fuchs – Coordenadora) Ez 43-45
08/10: Ore pela escola para adolescentes no Líbano; para que os
meninos não sejam enviados como trabalhadores na colheita
de grãos e tenham a oportunidade de estudar e ouvir sobre o
amor de Cristo. (Camila da Costa – Escritório) Ez 46-48
09/10: Ore pelo fim da perseguição aos refugiados, em sua
maioria crianças. Peça a Deus que tenham forças para superar
a rejeição, a violência e a discriminação que sofrem nos países
onde têm tentado reconstruir suas vidas. Dn 1-3
10/10: Ore pela saúde de nossos missionários e das crianças
atendidas por nossos projetos na região do Oriente Médio. Dn
4-6
11/10: Ore pelo projeto Fábrica de Esperança que oferece atividades nas áreas de educação, saúde e esportes para milhares
de crianças na África Ocidental. Dn 7-9
12/10: Ore pela saúde física, emocional e espiritual dos missionários que alcançam milhares de crianças, desenvolvendo o
projeto Fábrica de Esperança na África. (Raul Guimarães – Sul
da Ásia/Marilene Pereira – Moçambique) Dn 10-12
13/10: Ore por mais voluntários que desejem somar com nossos missionários do projeto Fábrica de Esperança, permitindo
que a ampliação do atendimento. Os 1-3
14/10: Ore pela capacitação de agentes locais, africanos, para a
propagação e futura independência do projeto Fábrica de Esperança e do alcance de crianças com o Evangelho na África
Ocidental. Os 4-6
15/10: Ore pelo fim da pressão social que as famílias sofrem por

manter seus filhos no projeto Fábrica de Esperança, uma instituição cristã, em meio a uma comunidade muçulmana. (Daniel
de Oliveira – Uruguai) Os 7-8
16/10: Declare as bênçãos de Deus sobre as crianças e um novo
tempo de educação, saúde, alimentação e higiene. Os 9-11
17/10: Ore pelo projeto Vila de Esperança que oferece educação, saúde e alimentação, além de apoio emocional e espiritual para crianças no Haiti. (Nely de Souza – Brasil/ Sara Lima
– África) Os 12-14
18/10: Ore pelo desenvolvimento físico, emocional e espiritual
das crianças alcançadas pelo projeto Vila de Esperança no Haiti.
Jl 1-3
19/10: Ore pela ampliação do projeto Vila de Esperança que
pretende ter três casas lares e uma república no Haiti. Am 1-3
20/10: Ore pelos trâmites legais, a fim de que nossos projetos
estejam sempre dentro das normas exigidas, a fim de que o
atendimento não seja prejudicado. Am 4- 6
21/10: Ore pelo projeto Lar da Paz, no Sul da Ásia, que abriga
crianças órfãs ou acolhidas da mendicância e do trabalho escravo. (Cleverson Bigarani – Mobilizador) Am 7-9
22/10: Ore pelo projeto Crianças da Índia que abriga meninos e
menias que sofreram algum tipo de abuso ou que estavam em
situação de risco. (Paulo Pagaciov – Coordenador) Ob 1
23/10: Ore para que os traumas sofridos pelas crianças atendidas por nossos projetos no Sul da Ásia sejam superados; permitindo que elas tenham de volta autoestima e esperança. Jn 1-3
24/10: Ore para que os testemunhos das crianças atendidas por
nossos projetos no Sul da Ásia possam abrir portas para propagação do Evangelho. (Natasha Matveyev – Ucrânia) Jn 4
25/10: Ore pelo treinamento e capacitação de agentes locais,
que possam propagar o projeto Crianças da Índia, ampliando a
quantidade de meninos e meninas atendidos. Mq 1-3
26/10: Ore por uma boa inserção social dessas crianças do Sul
da Ásia, seja através de emprego, casamento ou oportunidades
de dar continuidade aos estudos. Mq 4-6
27/10: Ore pelo PEPE, que atende quase 20 mil crianças com
educação pré-escolar de qualidade, além de alimentação e
acesso ao Evangelho. (Maya Manhães – Sul da Ásia) Mq 7
28/10: Ore pelo desenvolvimento educacional, emocional e
espiritual das crianças atendidas pelo PEPE. (Walquíria Lopes –
Guiné-Bissau) Na 1-3
29/10: Ore pelo alcance das famílias dos alunos do PEPE através
de visitação dos missionários-educadores. Hc 1-3
30/10: Ore pelo fortalecimento das parcerias entre as igrejas locais e o PEPE no atendimento às crianças como um todo. (João
Florentino – Mobilizador) Sf 1-3
31/10: Agradeça a Deus pelo envolvimento de crentes brasileiros com a campanha DOE ESPERANÇA que este ano arrecada
recursos para atendermos mais crianças com ações de cuidado,
saúde, educação, abrigo e proteção. Ag 1-24

