DIÁRIO DE ORAÇÃO FEV EREIRO/2019

FEVEREIRO/2019
01/02: HAITI – Ore pelos voluntários que vão ao campo
missionário para contribuir para o avanço do trabalho missionário na região. (Lúcia Martiniano – África do Sul) 1Jo
1-3
02/02: ÁFRICA OCIDENTAL – Ore pelo povo dessa região,
que é tão dedicado e zeloso aos seus “deuses”. Ore para que
Cristo seja a Alegria deles. (Maria Aparecida – Aposentada/
Marcus Vinícius de Araújo – Espanha) 1Jo 4-5
03/02: SUL DA ÁSIA – Ore pela família missionária na região, pois enfrentam batalhas espirituais por conta da época
de celebrações de “deuses” locais. Jd 1
04/02: NOROESTE DA ÁFRICA – Ore para que os relacionamentos sejam uma forma de evangelização, a fim de que
haja salvação naquele lugar. (Izabel Botelho – Sudeste da
Ásia) Ap 1-3
05/02: ORIENTE MÉDIO – Ore em gratidão a Deus pelas importantes medalhas conquistadas pelos professores de jiu-jitsu do projeto na região. (Viviane Ramos – Guatemala)
Ap 4-6
06/02: OESTE DA ÁFRICA – Ore pelo início das aulas; pelos
novos alunos que serão acolhidos nas diversas unidades do
PEPE da região. (Lívia Farias – Escritório/Jibril – Sudeste
da Ásia) Ap 7-9
07/02: PAPUA-NOVA GUINÉ – Ore pelos projetos de tradução da Bíblia nas línguas locais e pelo projeto “Uso das Escrituras” com estudos bíblicos após a tradução. Ap 10-12
08/02: FRANÇA – Ore pelos irmãos da igreja da cidade Roscoff que se reúnem nos lares, pois estão sem templo. (Clélia
de Oliveira )Ap 13-15
09/02: COLÔMBIA – Agradeça pelas vidas que foram transformadas e restauradas para a Glória de Deus através do
trabalho da Fundação PARE. Ap 16-18
10/02: MOÇAMBIQUE – Ore pelo desenvolvimento do ministério de capelania escolar; pelos professores e alunos da
escola El-Shadday. Ap 19-21
11/02: PORTUGUAL – O país tem menos de1% de evangélicos. Ore pelo desafio dos missionários de anunciar Cristo
aos portugueses. (Letícia Petrini – Escritório/Ana Matosinho – Escritório/Mikhel Greenwald – Oriente Médio) Ap 22
12/02: IGREJA SOFREDORA – Ore pelos servos do Senhor
perseguidos por anunciar a salvação na Ásia. Peça por proteção e oportunidades de evangelizar quem ainda não conhece a Deus. Gn 1-3
13/02: GUERRAS – Ore pelo fim das guerras civis e ameaças de guerras que rondam o Oriente Médio. Que haja paz.
(Kelson Franco – Mobilizador/Ana Lúcia Pereira – Guiné/
José Rene Toledo – Mobilizador) Gn 4-6
14/02: URUGUAI – Ore pela Missão Mananciais; pelo evangelismo nas praças com jovens e crianças. Que suas vidas

e famílias sejam transformadas. (Diana Souza – Escritório/
Rawderson Rangel – Moçambique/Joshua Souza – Oriente
Médio) Gn 7-9
15/02: TREINAMENTO – Ore pelo treinamento de novos
convertidos nos países da Europa. Que Deus oriente os
missionários que ajudarão nesse período. (Paulo Santos –
Sahel Africano) Gn 10-12
16/02: GUATEMALA – Há suspeitas de um golpe de estado.
Que a mão de Deus esteja sobre o país. (Anatoliy Shmilikhovskyy - Ucrânia/Manoel Marinho - Escritório) Gn 13-15
17/02: LESTE DA ÁSIA – Agradeça a Deus pelas escolas de
treinamento e líderes estabelecidos, igrejas plantadas, minorias visitadas e por todo trabalho realizado. Gn 16-18
18/02: ADAPTAÇÃO – Ore pelos missionários recém-chegados ao Noroeste da África. Pela adaptação e o trabalho
que desenvolveram com a igreja e o povo. Gn 19-21
19/02: PROJETO LUCAS – Ore pelas vidas transformadas
através do Projeto Lucas na Bolívia. Que Deus continue cuidando dos missionários e adotantes. Gn 22-24
20/02: PARAGUAI – Ore pelo projeto com deficientes e seus
familiares. Que a Palavra de Deus toque seus corações. Ore
também pelas atividades do PEPE. Gn 25-27
21/02: AMÉRICA CENTRAL – Agradeça pela segurança das
famílias missionárias e pela renovação do visto de permanência de 6 missionários. (Denise Mayllard – Escritório) Gn
28-30
22/02: ESPANHA – Ore pelos que colocam seu bem-estar
acima de uma vida com Deus, como na Espanha, onde a
maioria prioriza o individualismo. Gn 31-33
23/02: REFUGIADOS – Ore pelos refugiados ao redor do
mundo. Que Deus estenda suas mãos sobre eles.(Leandro
dos Santos – Escritório/Paulo Rocha – PEPE/Verônica Bahia – Haiti/Paulo Abreu – Aposentada) Gn 34-36
24/02: SUICÍDIO – Ore pelos que têm depressão e pelos familiares de suicidas. Peça pelo crescimento do projeto de
apoio aos sobreviventes de suicídio no Uruguai. Gn 37-39
25/02: RADICAIS – Ore pelos desafios dos que estão em
treinamento e no campo. Peça também pelos missionários
efetivos que recebem os Radicais. (Áquila Dantas – Sul da
Ásia/Rebeca Santos – África Ocidental/Laura Silva – Norte
da África) Gn 40-42
26/02: ITÁLIA – Ore pelo trabalho com presidiários na cidade de Treviso. Que Deus oriente os missionários e que os
detentos creiam em Jesus como o Salvador. (Julia Evelin
Ferreira – Escritório) Gn 43-45
27/02: LETÔNIA – Peça ao Senhor pelo avanço do trabalho de revitalização das igrejas locais. (Luiza Helena – África
Ocidental/Jarbas Ferreira) Gn 46-48
28/02: SAÚDE – Ore pela saúde dos missionários e familiares. Também pelos projetos com os povos que passam por
necessidades de comida e saúde nos países. (Iryna Shmilikhovskyy -Ucrânia) Gn 49-5

