DIÁRIO DE ORAÇÃO JANEIRO/2019

JANEIRO/2019
01/01: Agradeça a Deus por mais um ano que se inicia.
Peça para que a vontade do Senhor seja feita aos povos não
alcançados por meio de Missões Mundiais. 2Co 4-6
02/01: Ore para que a campanha deste ano, “Faça a Terra se
Alegrar”, espalhe o verdadeiro sentido da alegria, que é Jesus, a todos os povos e nações. 2Co 7-9
03/01: Ore para que o Senhor levante um pastor local para
a igreja espanhola, para ajudar os missionários na região no
desenvolvimento do ministério. 2Co 10-12
04/01: Ore pelo curso de alfabetização entre jovens e adultos, onde a Palavra de Deus é pregada entre os alunos.
(Henrique de Araújo – Portugal) 2Co 13
05/01: Ore pelos missionários que atuam no campo de refugiados dando aulas. Agradeça pela oportunidade de relacionamento com as pessoas locais. Gl 1-3
06/01: Ore pela revitalização da Igreja Batista Vida Nova
em Hernandarias. Ore também para que os paraguaios se
convertam das trevas para a luz. (Rafaela Castro – Radical
África/ Paulo Botelho – Sudeste da Ásia) Gl 4-6
07/01: As famílias missionárias em Portugal agradecem
pelo sustento e oração durante o ano de 2018. (Gerson Tomaz – França/Maria Miúra – Ásia Oriental/Ricardo Dias –
Sul da Ásia) Ef 1-3
08/01: Ore pelo ministério de tradução de Bíblias da família
Nunes, que atua na Papua-Nova Guiné. (Edvaldo Marcolino
– Moçambique) Ef 4-6
09/01: Ore agradecendo ao Senhor pelos voluntários que fizeram parte do clipe da música da campanha deste ano.
Louve a Deus pela dedicação e disponibilidade de cada um.
Fp 1-3
10/01: Ore pelos professores e alunos da Escola El-Shaddai
no desenvolvimento do ministério de capelania escolar. Fp 4
11/01: Ore com gratidão a Deus pelo trabalho missionário
de formação de líderes no mês de dezembro. (Silvio Camilo
– mobilizador) Cl 1-3
12/01: Ore pela nova fase dos missionários na Ásia Central.
Agradeça pelas igrejas ucranianas que estão mais envolvidas na obra missionária mundial. (Leonardo Fonseca – escritório) Cl 4

Ásia. Agradeça a Deus pelos missionários que são referência de amor para o povo. (Hadassa Pontes – Radical África
12) 1Tm 1-3
17/01: Ore agradecendo a Deus pelos missionários no Leste
da Ásia, que puderam explicar o verdadeiro sentido do Natal
ao povo. (Valéria Barros – Radical Haiti) 1Tm 4-6
18/01: Ore pelos projetos com crianças e adultos na Colômbia, que resgatam vidas das ruas e apresentando o amor de
Jesus. (Felipe Oliveira – mobilizador) 2Tm 1-3
19/01: Ore pela revitalização da igreja e agradeça a Deus
pelos missionários que atuam no ensino público e também
se reúnem em algumas casas no Chile. (Aline Rosendo –
Burkina Faso) 2Tm 4
20/01: Ore para que a campanha deste ano seja um marco
de mobilização nas igrejas brasileiras e no exterior. (Luis
César – mobilizador/Abu Yahana – Oriente Médio/Ayla da
Silva – aposentada/Isabela Costa – Sul da Ásia) Tt 1-3
21/01: O casal de missionários Pr. Cléber e Gleici Balaniuc
pede oração por tudo que está para acontecer por meio de
suas ações no Togo. (Tatiana Macedo – escritório) Fm 1
22/01: agradeça pelos seminaristas uruguaios que terminaram seus cursos no fim do último ano. Ore também pelos
pequenos grupos do local. Hb 1-3
23/01: Ore pela missionária Diná, que atua no Oeste da
África sendo luz e levando esperança àquela nação. (Pierre
Souza – Bolívia) Hb 4-6
24/01: Ore pelos projetos que estão no coração dos missionários para o Sudeste da Ásia neste ano. (Diego Santana –
mobilizador) Hb 7-9
25/01: Ore para que as crianças se envolvam com a campanha “Faça a Terra se Alegrar”. (Jacqueline Matos – Moçambique) Hb 10-12
26/01: Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito em
Cabo Verde por meio da missionária Elis Vieira. (Priscila Godoi - Chile/Gabriela Mendes – África Ocidental) Hb 13
27/01: Ore pelos jovens do programa Radical que estão em
processo de aprendizagem da língua e adaptação cultural
no Noroeste da África. Tg 1-3
28/01: Agradeça a Deus pelos adotantes que sustentaram os projetos na África Ocidental em 2018. Peça para que
Deus possa honrá-los. (José da Rocha - aposentado) Tg 4-5

13/01: Ore pela conclusão do terceiro ciclo do Centro de Desenvolvimento Integral Comunitário de Rosembert. Agradeça por tudo que esse projeto tem feito. 1Ts 1-3

29/01: Ore por locais para os cultos na Itália, pois em alguns campos os missionários usam um espaço da prefeitura. 1Pe 1-3

14/01: Ore pelo fim das diferenças culturais entre os missionários e o povo da África Ocidental. 1Ts 4-5

30/01: Ore para que no decorrer deste ano a campanha
“Faça a Terra se Alegrar” seja lembrada e as igrejas, família
e pequenos grupos celebrem a verdadeira alegria. 1Pe 4-5

15/01: Ore pelos Acampamentos de Promotores que acontecerão no período da campanha “Faça a Terra se Alegrar”.
(Stella Lopes – Canadá/Wellington Oliveira – escritório) 2Ts
1-3
16/01: Ore pelo crescimento da obra missionária no Sul da

31/01: Ore pelo desenvolvimento da igreja na França. Peça
ao Pai para que, apesar da incredulidade de muitos, a luz de
Jesus possa brilhar por meio dos missionários e alcançar
muitos corações. 2Pe 1-3

