DIÁRIO DE ORAÇÃO
JUNHO 2022
01/06: Agradeça pelo treinamento de desenvolvimento pessoal
realizado com novos cuidadores, adolescentes e internos do Lar da
Paz, no Sul da Ásia. (Márcio Gomes/Sede) Jó 21-25
02/06: Interceda pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. Clame pelo
fim da guerra. Ore por recursos para o trabalho missionário com
refugiados. Jó 26-28
03/06: Ore por mais voluntários para o projeto Vila Minha Pátria que
atua com refugiados afegãos em Morungaba/SP. (Silvânia da
Costa/Timor-Leste) Jó 29-31
04/06: Ore pela saúde emocional, mental, física e espiritual dos
missionários. Que eles sejam fortalecidos para seguir com o
trabalho no campo. (Daniel Oliver/Leste da Ásia) Jó 32-34

16/06: Ore por sabedoria aos missionários no treinamento de
obreiros locais visando chegar até os povos não alcançados dos
seus respectivos campos. Sl 43-48
17/06: Ore pelos adolescentes do Lar da Paz que iniciaram seu
ano letivo. Que eles possam vencer as dificuldades de
aprendizado com a ajuda dos missionários. Sl 49-53
18/06: Agradeça pelo treinamento com líderes do PEPE realizado
no Paraguai. Ore para que os educadores e missionários
continuem alcançando crianças. Sl 54-59
19/06: Ore pelo trabalho de visitação aos familiares dos alunos da
Escola Pamosi, em Angola. Que laços sejam fortalecidos e que
eles conheçam a Jesus. (Haná Santiago/Oriente Médio) Sl 60-66
20/06: Ore por recursos para que novas unidades do PEPE
(programa socioeducativo) sejam abertas na Guiné. Sl 67-69

05/06: Ore pelo trabalho com Pequenos Grupos no Leste da Ásia.
Que os missionários ajudem os irmãos em Cristo a serem
fortalecidos na fé, apesar das perseguições. Jó 35-37

21/06: Ore por sabedoria aos missionários para apoiar pessoas
que foram abatidas pelo suicídio de alguém próximo. Que Deus
sustente a todos. Sl 70-73

06/06: Ore pelo trabalho de apoio ao Seminário, à igreja local e à
Convenção Baptista Portuguesa prestado pelos nossos
missionários em Portugal. (Ester Beauty/Sudeste da Ásia) Jó 38-40

22/06: Ore para que as igrejas continuem enviando suas ofertas
do Dia Especial, ajudando Missões Mundiais a levar a compaixão
de Jesus a povos dos cinco continentes. (Kim Ramos/Sudeste da
Ásia) Sl 74-78

07/06: Ore pelos cristãos ucranianos que decidiram permanecer no
país para apoiar com os compatriotas que se deslocam para fugir
da guerra. (Haydee Pinho Gonçalves/Bolívia) Jó 41-42
08/06: Ore pelos missionários na Letônia e outros voluntários que
têm ajudado famílias ucranianas refugiadas. Que Deus abençoe e
levante recursos. (Joel Santos/Sahel Africano) Sl 1-7
09/06: Ore pela proteção dos missionários e cristãos no Norte da
África que vivem em países de extrema perseguição por parte de
grupos radicais. (Maurício Bastos/Sede) Sl 8-14
10/06: Agradeça pelas oportunidades de fortalecer a fé e pela união
entre os batistas de Botsuana, durante o congresso anual. (Sônia
Tomaz/Romênia) Sl 15-18
11/06: Ore pela meta de ter 2 mil crianças inscritas no PEPE
Venezuela recebendo educação, apoio nutricional familiar e o amor
de Jesus. (Camila Silva/Sede e Levi Lopes/Oriente Médio) Sl 19-23
12/06: Ore pelo treinamento de novos líderes ao trabalho de
evangelismo através do futebol em um país fechado, no Sudeste da
Ásia. Sl 24-29

23/06: Agradeça pela oportunidade que os missionários tiveram
de participar e apoiar um seminário no Quênia para mais de 100
jovens. (Hans Behrsin/Letônia) Sl 79-83
24/06: Ore pelo trabalho com as crianças ucranianas refugiadas.
Que os missionários sejam canais de alegria, esperança e do
amor de Deus. Sl 84-89
25/06: 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. Sl 90-94
26/06: Ore por sabedoria para vencer os desafios de evangelizar
os adolescentes e juniores no Oeste da África. Sl 95-102
27/06: Agradeça a Deus por todas as pessoas que fizeram e
fazem parte da história de Missões Mundiais, que hoje completa
115 anos. Interceda para que Deus levante e capacite novos
vocacionados dispostos a somar nesta missão. Sl 103-105
28/06: Ore pelo ensino de princípios bíblicos e valorização da
mulher, entre os jovens da Ásia, através do futebol. Sl 106-107

13/06: Ore pela paz em diversos países que estão sob conflitos
armados e pelos povos que sofrem consequentes crises
humanitárias. Sl 30-34

29/06: Ore pelo trabalho de discipulado com profissionais da
saúde nos hospitais de Moçambique. Que a semente do
Evangelho caia em solo fértil. Sl 108-113

14/06: Agradeça pelo batismo de seis adolescentes na Guiné que
fazem parte da igreja local, apoiada pela missionária. (Teresa
Pagaciov/Coordenação Missionária - Europa) Sl 35-37

30/06: Agradeça porque dez crianças aceitaram a Jesus durante a
EBD da igreja local no Quênia. (Marcia Pinheiro/Sede e Mayre
Rangel/Moçambique) Sl 114-118

15/06: Ore por estratégias missionárias para o avanço do
Evangelho entre os europeus. Que as pessoas tenham seus
corações quebrantados e aceitem a Cristo. (Ana Fernandes/Guiné)
Sl 38-42

