DIÁRIO DE ORAÇÃO ABRIL/2019

ABRIL/2019
01/04: MOÇAMBIQUE - Ore pela restauração dos povos que sofrem as consequências dos desastres naturais e pela atuação de
missionários e voluntários. (Yan Lima – Sudeste da Ásia/Otília
da Silva – Aposentada) Nm 25-27
02/04: JANELA 4/14 - Ore pelo evangelismo com as crianças.
Clame por seus projetos e suas famílias. Ore também pelos missionários que trabalham com eles. (Adriana Marcolino – Moçambique/Henriqueta – Albânia/Elton Rangel – Cabo Verde)
Nm 28-30
03/04: RADICAIS - Ore pelas turmas que estão nos campos. Pelas atividades que realizam, saúde, sustento, vida espiritual e relacionamento com os povos. Nm 31-33
04/04: PORTUGUAL - Ore pelo trabalho realizado com as mulheres, por obreiros na igreja em Évora e pela conversão e despertar de jovens para o Reino de Deus. (Joel Lino – Escritório)
Nm 34-36
05/04: BOLÍVIA - Ore pelas atividades do Projeto Lucas, pelos
membros da Congregação Crescer e pelas ações de evangelismo e discipulado nas universidades. Dt 1-3
06/04: VOCACIONADOS – Peça a Deus para que levante mais
pessoas para cumprir o chamado do ide, seja como Radical, Voluntários Sem Fronteiras ou missionário efetivo. Dt 4-6
07/04: SUDESTE DA ÁFRICA - Agradeça pelos frutos das aulas de
inglês com as crianças. Que haja oportunidade de evangelismo
e alcance de suas famílias também. (Carla – Esposa Coord. Região 1/Rafael dos Santos - Escritório) Dt 7-9
08/04: ARGENTINA - Ore pelo trabalho realizado com jovens
universitários e pelo Centro de Formação Missionária na cidade
de Posadas. (Matheus dos Santos – Escritório/Quézia Carvalho –
Oriente Médio/Eliane Corsete – Portugal) Dt 10-12
09/04: REFUGIADOS - Ore para os refugiados conseguirem
oportunidades de recomeço no lugar que estão e que creiam
no Salvador Jesus através dos obreiros. Dt 13-15
10/04: SUL DA ÁSIA - Ore pelo trabalho de evangelismo em
meio à perseguição religiosa, pela igreja sofredora, pelos recém-convertidos e pelos que ainda não conhecem a Deus. Dt
16-18
11/04: VIOLÊNCIA - Ore pelos povos que vivem em países em situação de guerra civil, ataques terroristas e com manifestações.
(Narciso da Silva – Aposentado/Denise Marteletto) Dt 19-21
12/04: ITÁLIA - Agradeça pela conquista do espaço para igreja
em Rimini e ore pela formação de líderes e obreiros nacionais.
Dt 22-24
13/04: NICARÁGUA - Ore pelo povo que sofre com a hostilidade
do governo atual. E também pela ação de evangelismo, que
Deus oriente seus servos e abra portas. Dt 25-27
14/04: JANELA 10/40 - Ore pelas áreas em que vivem a maioria
dos povos não alcançados. Que mais obreiros se levantem para
esta região. Dt 28-30
15/04: ÁFRICA - Ore pelos novos convertidos descriminados e
perseguidos pela fé em Jesus, pois vão contra a cultura local de
idolatria e feitiçaria. (Rute Machado – Sudeste da Ásia/Leila Lota
– Canadá/Carla Barros – Colômbia) Dt 31-33

16/04: ESPANHA - Agradeça pela oportunidade de duas campanhas evangelísticas neste mês e que Deus abençoe os missionários e toque no coração das pessoas. (José Calixto – Portugal/
Severina da Silva - Escritório) Dt 34
17/04: PROJETO EPHATA - Ore pelos surdos da África Ocidental
que são atendidos e pelos missionários que estão à frente deste
projeto. Que através do serviço prestado os surdos conheçam e
creiam em Jesus. (Lina Lima – Sudeste da Ásia/Hadassa Lewis –
Sudeste da Ásia) Js 1-3
18/04: SUL DA ÁSIA - Ore pelos projetos “Lar da Paz” e “Meninas da Índia”. Que Deus oriente seus servos no trabalho com as
crianças e suas famílias. (Freddy Ovando – Guiné-Bissau) Js 4-6
19/04: NUN - Ore pelos cristãos perseguidos por fundamentalistas islâmicos. Que Deus os projeta e guie seus servos na atuação
com a igreja sofredora. Js 7-9
20/04: GUINÉ-BISSAU - Agradeça a Deus pela inauguração de
um novo templo. Clame para que mais vidas possam ser alcançadas para Cristo nos projetos missionários no país. Js 10-12
21/04: SAÚDE - Ore pela saúde física, emocional e espiritual dos
missionários e suas famílias. Js 13-15
22/04: SUÍÇA - Ore pelos encontros de estudos bíblicos e pelas
atividades da igreja na cidade de Basileia. (Eduardo Sá – Escritório/Raquel Souza – Escritório) Js 16-18
23/04: COLÔMBIA - Agradeça a Deus pelo crescimento da igreja
na cidade de Bello. Que mais vidas possam ser tocadas e mais
obreiros se apresentem. Js 19-21
24/04: DISCIPULADO - Ore pelos discipuladores e alunos dos
projetos. Que eles conheçam mais de Deus através dos estudos
e que possam testemunhar a outros. Js 22-24
25/04: TRÁFICO - Ore pelas vitimas dos diferentes tipos de tráficos. Que as vítimas e os responsáveis conheçam a Jesus e tenham suas vidas transformadas. Jz 1-3
26/04: PAPUA-NOVA GUINÉ - Agradeça pela mobilização local
de tradução da Bíblia para os povos. Que Deus guie os missionários envolvidos. (Eliel Pinho – Haiti) Jz 4-6
27/04: ORIENTE-MÉDIO - Ore pelos custos de transporte e por
mais voluntários de equipes de visitação nos projetos de assistência às famílias de refugiados. Jz 7-9
28/04: ÁFRICA OCIDENTAL - Ore pelas igrejas e fortalecimento
da liderança local, pela capacitação de professores e unidades
do PEPE nos países desta região. (Kiara Santos – África Ocidental/Monique Campos – Escritório) Jz 10-12
29/04: VOLUNTÁRIOS - Agradeça pela vida de cada voluntário
que se apresentou para seguir a Moçambique. Peça a Deus para
que igrejas invistam no envio de mais voluntários. Jz 13-15
30/04: JUVENTUDE: Interceda pelo despertamento de jovens
crentes e pelos projetos e missionários que atuam em favor do
alcance da juventude. Jz 16-18

