DIÁRIO DE ORAÇÃO JUNHO/2019

JUNHO/2019
01/06: RAMADÃ – Ore por oportunidades de evangelismo
no fim do Ramadã e pelos cristãos que sofrem perseguição
por parte de extremistas. 2Rs 4-6
02/06: MOÇAMBIQUE – Agradeça pela vida dos voluntários, e pelo povo que foi socorrido e pode conhecer a Jesus
através da ajuda dos irmãos. 2Rs 7-9
03/06: SUL DA ÁSIA – Ore pelos refugiados vítimas da violência em seu país. Que Deus os proteja, sustente e se revele a eles. (Américo Oviendo – Bolívia/Silvânia da Costa –
Timor-Leste) 2Rs 10-12
04/06: SURDOS – Interceda para que os surdos possam
se sentir acolhidos pelos missionários nos projetos voltados para eles. Ore para que creiam em Jesus. (Daniel Oliver
– Ásia Oriental/Edgard de Oliveira – Escritório) 2Rs 13-15
05/06: GUINÉ – Ore pelo crescimento das igrejas, alunos do
seminário teológico e do curso “A Vida de Cristo” e por mais
obreiros e sustento para o PEPE. 2Rs 16-18
06/06: NORTE DA ÁFRICA – Ore pelo fim da violência entre
aldeias que resultou em mais de 160 mortes. (Ester Beauty
– Ásia/Thalles Rocha – Radical África) 2Rs 19-21
07/06: PARE – Agradeça pelas vidas restauradas e interceda pelos que ainda não foram alcançados. (Luzclarita Alves – África Ocidental/Haydee Gomes – Haiti) 2Rs 22-24
08/06: RADICAIS – Ore pelos jovens missionários que estão em treinamento e pelos que estão no campo. Pela saúde
de cada um e adaptação. 2Rs 25
09/06: ANGOLA – Ore pelas aulas de alfabetização da Escola Pamosi com crianças, adolescentes e deficientes. Que
Deus sustente o projeto e oriente os servos. (Maurício Bastos – Escritório) 1Cr 1-3
10/06: HAITI – Ore pelos cursos de capacitação de líderes
e pastores desenvolvidos junto às igrejas do país. Que Deus
direcione seus servos na obra. (Lyubomyr Matveyev – Ucrânia/Sônia Tomaz – França) 1Cr 4-6
11/06: SUDESTE DA ÁSIA – Agradeça pela interação entre jovens de aldeias rivais em um torneio esportivo. (Camila
Silva – Escritório) 1Cr 7-9
12/06: SAÚDE – Clame pela cura e sustento de Deus na
saúde dos missionários. Que o Senhor dê livramento e restauração, e siga cuidando dos seus servos. (Carolina da
Cruz – Escritório) 1Cr 10-12
13/06: PORTUGAL – Ore pelo trabalho desenvolvido com os
idosos na cidade do Porto. Peça para que haja mais chances de evangelismo e vidas alcançadas. 1Cr 13-15
14/06: VÁ – Ore para que Deus levante mais servos para
cumprir o ide pelo mundo. (Tereza Pagaciov – coordenadora missionária na Europa) 1Cr 16-18
15/06: PROJETO LAR DA PAZ – Agradeça pelos jovens que
avançam com excelência na área acadêmica. Clame para

que eles aceitem Jesus. 1Cr 19-21
16/06: SUL DA ÁSIA – Interceda pela saúde dos que sofrem com a desidratação na estação do verão e que Deus
guie seus servos. (Márcia Carrilho – Mobilizadora-MS) 1Cr
22-24
17/06: REFUGIADOS – Ore pelo crescimento do projeto e
sustento dos missionários. Peça também pela plantação de
uma igreja secreta entre os convertidos e batizados. 1Cr 2527
18/06: PARAGUAI – Interceda pelo fim do surto de dengue,
pelas famílias afetadas por enchentes em alguns locais e
para que Deus se mostre ao povo através dos seus servos.
1Cr 28-29
19/06: URUGUAI – Agradeça pelo crescimento de mães
de oração no projeto Missão Mananciais. (Haná Santiago –
Oriente Médio/Talitha Monje – Bolívia) 2Cr 1-3
20/06: BURKINA FASO – Ore pelo fim do terrorismo contra
escolas e professores. Os terroristas creem que a educação
ocidental é maligna. 2Cr 4-6
21/06: EUROPA OCIDENTAL – Interceda pelo suporte prestado às vítimas de exploração sexual e escravidão. Que eles
conheçam o amor de Cristo. 2Cr 7-9
22/06: SUÍÇA – Ore pelos alunos da classe de batismo e do
curso básico de Teologia Bíblica. Que eles continuem no caminho de Deus. (Kim Ramos – Sudeste da Ásia) 2Cr 10-12
23/06: GUATEMALA – Ore pelo trabalho realizado no PEPE
Guatemala que atende mais de 360 crianças. Que sejam alcançadas para o Reino. (Hans Behrsin – Letônia) 2Cr 13-15
24/06: GUINÉ-BISSAU – Agradeça a Deus porque no Ramadã os missionários puderam compartilhar de Jesus com
crianças de uma aldeia muçulmana. 2Cr 16-18
25/06: PEQUENO GRUPO – Ore pela formação de mais líderes, pela multiplicação dos grupos, os desafios e vidas alcançadas. (Gleici Balaniuc – Togo) 2Cr 19-21
26/06: ESPANHA – Ore por mais obreiros e mais oportunidades de evangelismo. O país hoje testemunha um crescimento desenfreado do islã. 2Cr 22-24
27/06: LESTE DA ÁSIA – Ore por aqueles que precisam deixar seu país por conta da perseguição religiosa. Que Deus
mude o cenário político na região. 2Cr 25-27
28/06: PÃO NOSSO – Agradeça pelos atendimentos realizados na Clínica de Nutrição, por vidas alcançadas e pela reforma estrutural. (Josias Machado – Aposentado/Ubirajara
Silva – Aposentado) 2Cr 28-30
29/06: PAPUA NOVA-GUINÉ – Ore pelo trabalho de tradução da Bíblia para a língua dos maiwala (povo local) e pelos
discipulados e aulas às crianças da Igreja Magisubu. (Talita
Soares – Sudeste da Ásia) 2Cr 31-33
30/06: UCRÂNIA – Interceda pela segurança das pessoas
e igrejas que sofrem com a guerra civil no leste do país. E
que Deus abençoe os recém-convertidos. (Marcia Pinheiro
– Escritório/Mayre Rangel – Moçambique) 2Cr 34-36

