
01/01: Agradeça por este novo ano e por todas as bênçãos 
conquistadas e vidas que conheceram a Jesus nos campos de 
Missões Mundiais em 2021. Gn 1-3

02/01: Ore por sabedoria e estratégias para o trabalho missionário na 
Letônia, após mais um período de lockdown no fim do ano passado. 
Gn 4-6

03/01: Agradeça pela formação da 1ª turma do curso de Teologia, na 
Guiné. Ore pela continuidade do ministério de formação teológica 
promovido por nossos missionários neste campo. Gn 7-9

04/01: Ore para que as sementes do Evangelho lançadas durante as 
comemorações de Natal e Ano Novo em nossos campos floresçam e 
deem frutos. Gn 10-12

05/01: Interceda pelos colaboradores de Missões Mundiais. Que Deus 
lhes dê sabedoria, renove suas forças e os capacite na produção da 
nova campanha. Gn 13-16

06/01: Agradeça porque a igreja de Torres Vedras, em Portugal, 
conseguiu um local para realizar seus cultos e cresceu, mesmo no 
período online. (Boaz Machado/Sudeste Asiático) Gn 17-19

07/01: Ore por sabedoria à equipe do Voluntários Sem Fronteiras no 
gerenciamento das viagens das novas modalidades programadas para 
este ano. (Gerson Tomaz Pereira/Romênia e Ricardo Dias/Sul da Ásia) 
Gn-20-22

08/01:  Ore pela parceria entre nossos missionários da Ucrânia e os 
batistas da Moldávia para evangelizar o povo não alcançado Gagauzo, 
que vive no Sudeste moldávio. (Edvaldo Marcolino/Moçambique) Gn 
23-24

09/01: Agradeça pelas ofertas para o programa Há Fome no Mundo, 
que tem ajudado a alimentar pessoas de sete países. Gn 25-27
10/01: Ore pela Campanha 2022 de Missões Mundiais, a fim de que 
ela possa ser relevante e mover as igrejas em prol da obra missionária. 
Gn 28-30

11/01: Agradeça pelo retiro de mulheres da igreja local apoiado pelos 
missionários de Missões Mundiais na Espanha. Foi um momento de 
comunhão e aprofundamento na Palavra. (Sílvio Camilo/Mobilizador) 
Gn 31-32

12/01: Ore para que Deus fortaleça os vocacionados do programa 
Voluntários Sem Fronteiras que aguardam com expectativa o momento 
de impactar vidas em um de nossos campos. Gn 33-35

13/01: Agradeça pelas 1.220 crianças que estão sendo alimentadas 
mensalmente pela Farinha Enriquecida (suplemento nutricional) na 
Venezuela através do programa Há Fome no Mundo. Gn 36-37

14/01: Ore pela expansão da obra missionária na Guiné. Muitas etnias 
ainda precisam ser alcançadas e outras seguem extremamente 
fechadas ao Evangelho. Gn 38-40

15/01: Ore por sabedoria aos missionários e líderes de Missões 
Mundiais no planejamento estratégico de 2022, de acordo com a 
realidade de cada campo. (Wellington Oliveira/Sede) Gn 41-42

16/01: Ore pela construção de um novo templo para a igreja local, no 
Oeste da África, que tem abençoado muitos jovens e juniores. Gn 
43-45

DIÁRIO DE ORAÇÃO
17/01: Ore pelos novos discipulados e capacitação de líderes locais 
que estão em formação em Moçambique. Gn 46-47

18/01: Agradeça pelas 12 pessoas batizadas no Oeste da África no 
fim do ano passado. Clame para que possam seguir firmes na fé e 
render novos frutos ao Reino. (Felipe Oliveira/Mobilizador) Gn 48-50

19/01: Ore pelo fortalecimento e provisão para os projetos UMMI e 
“English for Life”, em Moçambique. (Clara Lourenço/África Ocidental, 
Sandra Antunes/Chile) Ex 1-4

20/01: Agradeça pelos 80 jovens do projeto Ler é Conhecer que 
participam ativamente da leitura da Bíblia e de um livro cristão por 
mês. (Ester Assis/Norte da África, Luis César Queiroz/Equador, Abu 
Alves/Oriente Médio e Isabela Costa/Sul da Ásia) Ex 5-7

21/01: Ore por recursos para a construção de um templo da igreja em 
Pousadas, na Argentina, apoiada pelos missionários. (Tatiana 
Moulié/Sahel Africano) Ex 8-10

22/01: Ore para que Deus levante novos vocacionados dispostos a 
cumprir com excelência os planos de Deus para a agenda 2022 do 
Voluntários Sem Fronteiras. Ex 11-13

23/01: Ore pelo trabalho com refugiados através dos projetos Tenda 
de Brincar e Esperança aos Refugiados. (Pierre Souza/Bolívia) Ex 
14-16

24/01: Ore pela participação dos missionários no programa de 
Prevenção ao Suicídio, do Ministério de Saúde do Uruguai, a fim de 
que mais vidas sejam salvas e tenha a oportunidade de conhecer a 
Cristo. (Diego Santana/Mobilizador) Ex 17-20

25/01: Agradeça pelo fim do ano letivo da Escola Comunitária 
Arco-Íris Machava, em Moçambique. Os professores conseguiram 
ajudar às crianças que tinham dificuldades de aprendizado. 
(Jacqueline Matos/Quênia) Ex 21-23

26/01: Ore pela igreja perseguida, para que os cristãos não 
esmoreçam na fé diante das lutas e para que Deus mostre aos 
missionários a melhor forma de ajudá-los. (Gabriela Mendes/África 
Ocidental) Ex 24-26

27/01: Ore para que o projeto Harmonizando Vidas, na Espanha, 
continue gerando oportunidades de falar de Jesus aos seus 
participantes. Ex 27-29

28/01: Ore pelos encontros nos lares, na cidade de Ravenna, Itália, 
com intuito de iniciar uma nova igreja pelo trabalho missionário. Ex 
30-32

29/01: Ore pelo trabalho de discipulado e educação financeira, bem 
como pelo ensino do valor e importância da gratidão a Deus no 
Sudeste Asiático. Ex 33-35

30/01: Ore pelas ações com refugiados. Que os missionários 
consigam ajudá-los e possam levar Bíblias aos que anseiam em ter o 
seu próprio exemplar da Palavra. Ex 36-38

31/01: Ore pela saúde física, emocional, espiritual e mental dos 
missionários e suas famílias. Que Deus continue guardando e 
cuidando de cada um. Ex 39-40
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