DIÁRIO DE ORAÇÃO SETEMBRO/2019

SETEMBRO/2019
01/09: PEPE – Ore pelos campos que ainda não têm um
projeto de abertura de unidade do programa. (Thereza Campaner Mandira / Sede, Paula de Oliveira / Norte da África) Sl.
105-107
02/09: MISSIONÁRIOS – Interceda pelas famílias missionárias que estão no campo. Ore pelas atividades, saúde e
questões de documentação. Sl. 108-110
03/09: URUGUAI – Ore pelo projeto Missão Mananciais
com as ‘mães de oração’ que tem tido uma boa participação
e pelo Seminário e suas atividades. (Ester Registre / Haiti)
Sl. 111-113
04/09: RADICAIS COLÔMBIA – Ore pelas pessoas que têm
sido evangelizadas e pelo envolvimento das igrejas locais
com a obra missionária. (Manuela Mota / Sul da Ásia e Ediel
Brito / Sede) Sl. 114-116
05/09: MOÇAMBIQUE – Agradeça pelos recursos que têm
chegado, permitindo a reconstrução das instalações dos
projetos destruídos pelas tempestades no início do ano. (Fábio Costa / Sul da Ásia, Fábio Pegas / Itália, Ana Lúcia Gonçalves / Paraguai e Henrique Davanso / Albânia) Sl. 117-119
06/09: SUL DA ÁSIA – Ore pelos alunos formados em Teologia que estão visitando outras vilas e pelos que estão em
preparação para liderança. (Rosimeri Francisco / Togo) Sl.
120-122
07/09: ARGENTINA – Ore pelo envio de uma próxima
equipe de Radicais Latino-Americanos para atuar em frentes de plantação de igrejas. Sl. 123-125
08/09: ESPORTE – Ore pelos projetos que utilizam o esporte como meio de evangelizar. Que Deus conduza seus
servos a alcançar alunos. Sl. 126-128
09/09: ÁFRICA – Ore pelas atividades de evangelismo nos
vilarejos. Que Deus abra portas e corações e proteja seus
servos de qualquer hostilidade violenta. Sl. 129-131
10/09: EUROPA – Agradeça pelo número de pessoas batizadas que cresce a cada ano. (Silas Gomes / Aposentado)
Sl. 132-134
11/09: COLÔMBIA – Ore pela intensificação do repasse do
DNA Missionário e que Deus guie os missionários em novos
projetos. Sl. 135-137
12/09: PROJETO LAR DA PAZ – Ore pelas crianças acolhidas e pelos maiores de idade que procuram uma profissionalização e sustento. Sl. 138-140
13/09: SUDESTE DA ÁSIA – Ore pela provisão de recursos
para a ampliação dos projetos de plantação de igrejas. (Flávia Ferreira / Sede) Sl. 141-143
14/09: GUINÉ EQUATORIAL – Ore pelo fim dos entraves
burocráticos que dificultam o trabalho missionário, assim
como as crises política e econômica do país. Sl. 144-146
15/09: GUATEMALA – Agradeça pela frequência e partici-

pação dos jovens na igreja e pelos visitantes durante os cultos. Que Deus fale com eles pelos seus servos. Sl. 147-149
16/09: ITÁLIA – Interceda pelo fortalecimento da fé dos novos crentes e pelas atividades de verão com crianças e jovens, que seja um meio de evangelizar. (Luiz Carvalho / Mobilizador) Sl. 150 e Pv. 1-2
17/09: SEDE JMM – Ore pela Sede de Missões Mundiais no
RJ. Pelos colaboradores, sustento e condução de Deus no
trabalho missionário. Pv. 3-5
18/09: BÍBLIAS – Agradeça pelas bíblias entregues à Escola Pamosi, dando oportunidade que as crianças conheçam mais de Deus. (Lucy Guimarães / Aposentada) Pv. 6-8
19/09: BOTSUANA – Ore pelo crescimento da visão discipuladora entre as igrejas locais e pelas novas turmas do Seminário. (Iago Gomes / Radical Latino 13) Pv. 9-11
20/09: SUICÍDIO – Interceda pelos missionários que têm
atuado em projetos voltados para pessoas com tendência
ao suicídio. Que eles levem vida em abundância.Pv. 12-14
21/09: DOE ESPERANÇA – Clame ao Pai para que as igrejas
participem ativamente desta campanha, que este ano tem
como alvo a Escola Pamosi, em Angola. Pv. 15-17
22/09: SUDOESTE DA ÁFRICA – Interceda pela capacitação
de pessoas na língua gestual e abertura de mais ministérios
com surdos em outras igrejas. (Eth Ferreira da Luz / Aposentada, Marta do Carmo / Equador) Pv. 18-20
23/09: CABO VERDE – Ore pela falta de chuva no país que
já dura três anos. Que Deus possa intervir e continuar sustentando o povo. Pv. 21-23
24/09: FMs – Ore pela saúde, fé, sustento, adaptação cultural, sonhos e estudos dos filhos dos missionários. Que Deus
revele sua vontade a cada um. (Ana Thaís / Oriente Médio e
Edna Carmona / Botsuana) Pv. 24-26
25/09: ORIENTE MÉDIO – Interceda pelos recém-convertidos que vivem em meios às dificuldades de perseguição
pelos familiares, amigos e povo. (Rosângela Teck / Angola e
Gláucia Vermue / Holanda) Pv. 27-29
26/09: ALBÂNIA – Agradeça pelos acampamentos de verão que reuniram um grande número de jovens adoradores.
(Raquel Florêncio / Itália) Pv. 30-1 e Ec. 1
27/09: GOVERNOS – Ore para que Deus toque em governos
aumentam e incentivam a perseguição aos evangélicos. (Aldair Gomes / Aposentada, Adriana Justino / Guiné-Bissau e
Camila Marques / Sul da Ásia) Ec. 2-4
28/09: ADOTANTES – Peça ao Senhor que continue permitindo a participação de irmãos em Cristo na obra missionária, levantando novos sustentadores. Ec. 5-7
29/09: CARAVANAS – Clame pela segurança e trabalho dos
integrantes das próximas caravanas voluntárias. Agradeça
a Deus por suas vidas. Ec. 8-10
30/09: BOLÍVIA – Agradeça ao Pai pela vida de cada pessoa alcançada nesse campo. Ore para que prossigam firmes no caminho da salvação. Ec. 11-12 e Ct. 1

