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SETEMBRO/2018
01/09: ORIENTE MÉDIO – Ore pela unificação dos projetos
de educação, e agradeça pelo espaço alugado para os refugiados. (Thereza Campener-CIM/Paula de Oliveira-África do
Norte) Is 61-63
02/09: PORTUGAL – Ore pela 4ª Conferência de Música,
para que seja um período de despertamento para esse ministério. (Yasmim Gazele – Radical África 11) Is 64-66
03/09: COLÔMBIA - A missionária Nelcyelle France pede
oração pelos três meses que passará no país estudando
espanhol, também por sua família e saúde física. (Ester Registre – Haiti) Jr 1-3
04/09: LETÔNIA – Ore pelos missionários da terra; pelas
pequenas igrejas e suas revitalizações e pelas oportunidades com os estudantes. (Ediel Brito – Escritório/Manuela
Mota – Sul da Ásia) Jr 4-6
05/09: GUINÉ-BISSAU – Ore pelo país que vive um período
de muitas doenças infecciosas devido às chuvas. (Fábio
Costa – Sul da Ásia/Fábio Pêgas – Itália/Ana Lúcia Gonçalves – Paraguai/Henrique Davanso – Albânia) Jr 7-9
06/09: SUL DA ÁSIA – Ore pela libertação espiritual deste
povo; por nossos obreiros que estão plantando igrejas em
vários lugares. (Rosimeri Francisco – Haiti) Jr 10-12
07/09: CABO VERDE - Ore para que pessoas sejam libertas de vícios e por recursos para a construção do Centro de
Treinamento e um templo. Jr 13-15
08/09: URUGUAI – Ore pela igreja no país, que se desperta
para enfrentar o desafio de salvar vidas; também por tantas
pessoas que lutam contra a ideia de suicídio. Jr 16-18
09/09: LESTE DA ÁSIA – Ore pela abertura do novo seminário e pela equipe ministerial que compõe esse empreendimento missionário. Jr 19-21
10/09: PARAGUAI - O missionário Cleibel Peixoto agradece
pelas contribuições que chegam ao campo missionário e
pede oração por novas almas convertidas ao Senhor. (Silas
Gomes – Aposentado) Jr 22-24
11/09: SUDESTE DA ÁSIA – Ore pelas parcerias com grupos locais e ministério esportivo e pela vida dos missionários no local. (Fabiana Teixeira – Radical África 12) Jr 25-27
12/09: CHILE – O missionário Claudinei Godói pede oração
por sabedoria para aplicação do conhecimento bíblico às
realidades e circunstâncias que o cercam. Jr 28-30
13/09: ESPANHA – Ore pelas famílias alcançadas, discipulados, batismos e compromissos dos novos crentes. (Laura
Silva – África do Sul) Jr 31-33
14/09: HAITI – Ore pelos missionários brasileiros e de outras nacionalidades residentes no Haiti; pela saúde física,
emocional e espiritual de cada um. Jr 34-36
15/09: GUINÉ – Ore para que a mensagem veiculada pela
rádio encontre lugar no coração do povo e para que os pro-

blemas de manutenção da rádio sejam resolvidos. (Priscila
Berton – Escritório) Jr 37-39
16/09: ÁFRICA OCIDENTAL – A missionária Halima Ferreira
pede oração pelos projetos e por toda equipe para que tenham sabedoria. (Luiz H. Carvalho – Mobilizador) Jr 40-42
17/09: ITÁLIA - Ore pela estratégia do “Chá das Mulheres”;
pelos demais alvos e planos da igreja e pela expansão da
obra missionária. Jr 43-45
18/09: PEPE – Ore por cada criança e família que é alcançada por meio do programa socioeducativo ao redor do
mundo. (Lucy Guimarães – Aposentada) Jr 46-48
19/09: GUINÉ-EQUATORIAL – A missionária Nely Soares
pede oração pelos estudos dos seminaristas do país, para
que sejam esperança ao povo. Jr 49-51
20/09: OESTE DA ÁFRICA – Ore pela Conferência Regional
dos Coordenadores do PEPE; e pelo contínuo aprendizado
do idioma por parte dos missionários. Jr 52
21/09: ALBÂNIA – Ore por novas conversões no curso de
culinária, no futebol, no trabalho com mulheres, com os homens nos cafés; pelo programa de culinária na TV 7. Lm 1-3
22/09: LESTE DA ÁSIA – Ore pelos novos contatos com líderes e por uma comunidade local em que seja possível louvar. (Eth da Luz – Aposentada/Marta do Carmo – Equador)
Lm 4-5
23/09: Missões Mundiais – Ore pela organização responsável por levar esperança ao redor mundo por meio das
igrejas batistas brasileiras. Ez 1-3
24/09: MOÇAMBIQUE – Ore pelo grupo de mães da Clínica
de Nutrição; pelos professores e alunos da Escola El-Shaddai. (Ana Thaís – Oriente Médio/Edna Carmona-Botsuana)
Ez 4-6
25/09: COLÔMBIA - Ore pela campanha Casa de Paz, para
que todos da igreja local se envolvam e consigam alcançar
muitas famílias. (Rosângela Teck – Angola/Gláucia Vermue
– Holanda) Ez 7-9
26/09: PORTUGAL – Ore pela salvação das crianças que
ouviram o Evangelho no Campo de Férias e pela saúde dos
missionários. (Raquel Florêncio – Itália) Ez 10-12
27/09: BÍBLIA PARA OS POVOS – Ore para que as ferramentas estratégicas alcancem os campos fechados ao
Evangelho. (Aldair Gomes – Aposentada/Adriana Justino –
Guiné-Bissau/Camila Marques – Sul da Ásia) Ez 13-15
28/09: PARAGUAI – Ore pelo concurso bíblico; pelo Dia da
Criança e pelo Congresso do PEPE “3 Fronteiras”. Ez 16-18
29/09: ORIENTE MÉDIO – Ore pela igreja local, que tem sido
abrigo para os refugiados de vários países; pelo projeto das
escolas nos campos de refugiados. (Lucas Freitas – Escritório) Ez 19-21
30/09: PIM - Ore pelos participantes do Programa de Intercessão Missionária, que têm sustentado cada campo missionário e também a sede de Missões Mundiais com suas
intercessões. Ez 22-24

