DIÁRIO DE ORAÇÃO
Agosto 2022
01/08: Ore pela saúde dos missionários e de suas famílias que estão
com eles no campo ou aqui no Brasil. Que Deus esteja à frente e cuide
de todos. Is 44-47
02/08: Interceda pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. Clame pelo ﬁm
da guerra. Ore por recursos para o trabalho missionário com refugiados. Is 48-51
03/08: Ore pelo planejamento e desenvolvimento do Projeto Tenda
de Brincar, na Polônia, para atuar com crianças ucranianas refugiadas.
Is 52-57
04/08: Agradeça pelos avanços da obra missionária na cidade de
Torres Vedras, em Portugal. E ore para que a igreja siga crescendo.
Is 58-62
05/08: Ore pelo trabalho de proporcionar uma infância feliz,
educação e o amor de Jesus às crianças do PEPE da Colômbia.
(Sandro Rocha/Mobilizador JMM-Norte e Nordeste) Is 63-66
06/08: Interceda pelo trabalho evangelístico feito através da área da
saúde, realizado pelos nossos missionários em um hospital local, no
Oriente Médio. Jr 1-3
07/08: Ore por chuvas para o Quênia, para que as tribos de pastores
com as quais os missionários atuam, vejam o milagre de Deus em
suas vidas. (Levi Godinho/Mobilizador JMM-MT e MS, Lucas Mota/Sul
da Ásia) Jr 4-6
08/08: Agradeça pela oportunidade de pregar sobre o amor de Deus
para 150 pessoas através da celebração de um casamento na Itália. Jr
7-9
09/08: Interceda por sabedoria aos missionários no desaﬁo de
evangelizar as crianças em Portugal. (Sheila/Esposa do Gerente de
Missões) Jr 10-13
10/08: Ore por sabedoria aos missionários no treinamento de
obreiros locais visando chegar até os Povos Não Alcançados dos seus
países. (Ana Jhuly Stellet de Miranda/Escritório, Noêmia Cessito/Moçambique) Jr 14-17
11/08: Ore pela capacitação de obreiros nativos que desejam atuar
com Povos Não Alcançados. Que Deus dê sabedoria aos missionários
para guiá-los. Jr 18-22
12/08: Ore pela saúde dos missionários e suas famílias, e seu bem
estar psicológico, emocional, físico e espiritual. (Youssouful Agil/África
Ocidental/Brasil) Jr 23-25
13/08: Agradeça pela capacitação de missionários locais para
atuarem com muçulmanos na Tríplice Fronteira do Brasil. Jr 26-29
14/08: Ore pelos novos obreiros capacitados no Sul da Ásia que irão
partir para suas cidades de origem para evangelizar seu povo.
(William Da Costa Freitas/Colômbia) Jr 30-32
15/08: Interceda pelo ensino do DNA Missionário e fortalecimentodas igreja na Europa. Jr 33-36
16/08: Agradeça pelas ofertas para o Projeto Há Fome no Mundo
que têm permitido levar alimento, amor e esperança a famílias em
diversos países. (Fabiane Faria/Bolívia) Jr 37-40

17/08: Interceda por recursos para que o Projeto English for Life,
em Moçambique, consiga continuar capacitando e abençoando
seus alunos. Jr 41-44
18/08: Ore por mais voluntários para o projeto Vila Minha Pátria
que atua com refugiados afegãos em Morungaba/SP. (Laila Rita
de Oliveira Santos/Escritório, Cesar Corsete/Portugal) Jr 45-48
19/08: Interceda por um espaço para que a Igreja na Itália tenha
um espaço deﬁnitivo para realizar os cultos e reuniões. (Alcir de
Souza/Portugal, Sarah Marques/Oriente Médio, Daianny de
Paula Martins Figueira da Silva/Escritório) Jr 49-50
20/08: Agradeça por um culto realizado com mais de 100
pessoas que pertencem a uma tribo classiﬁcada como Povos Não
Alcançados, no Quênia. (Anderson Lima de Barros/Mobilizador
JMM-SP) Jr 51-52
21/08: Ore pelos frutos resultantes do Projeto Amor de Mãe em
Moçambique. Que as mulheres evangelizadas aceitem Jesus em
suas vidas. Lm 1-3
22/08: Ore para que os jovens e adolescentes que ouviram de
Jesus no acampamento de verão na Itália, venham a aceitá-lo
como Salvador em seus corações. (Joel Martiniano/Brasil) Lm 4-5
23/08: Ore pelos cristãos ucranianos que decidiram permanecer no país para ajudar seus compatriotas que se deslocam para
fugir da guerra. (Vânia Santos/Escritório) Ez 1-4
24/08: Agradeça pelos frutos do projeto Ler é Conhecer que já
conta com a participação de mais de 80 jovens moçambicanos.
(Antônio da Silva/Quênia, Joana Rocha Ferreira/Togo) Ez 5-8
25/08: Ore pelo trabalho de evangelização com os Beduínos,
um Povo Não Alcançado, que vive no deserto na região do
Oriente Médio. Ez 9-12
26/08: Ore pelo despertar de líderes e por sabedoria aos
missionários para capacitá-los na ministração dos projetos na
Argentina. Ez 13-16
27/08: Ore pela paz em diversos países que estão sob conﬂitos
armados e pelos povos que sofrem consequentes crises humanitárias. Ez 17-20
28/08: Ore pelo projeto de plantação de uma nova igreja na
cidade de Ravenna, na Itália. (Fabiano Nicodemo/Itália) Ez 21-23
29/08: Ore por sustento aos parceiros da JMM, para que
continuem enviando ofertas, contribuindo para o avanço da obra
missionária mundial. (Alexandre Berton/Escritório) Ez 24-27
30/08: Ore por recursos para que o Projeto Semeando Vida em
Guiné-Bissau siga abençoando a vida das crianças e suas
famílias. (Diná Dos Santos/Sahel Africano) Ez 28-30
31/08: Agradeça pela vida de 160 crianças moçambicanas que
participaram de atividades recreativas e evangelísticas realizadas
pelos missionários. Ez 31-33

