DIÁRIO DE ORAÇÃO MAIO/2019

MAIO/2019
01/05: CAMPANHA - Ore pelas pessoas que apoiam Missões
Mundiais com suas ofertas, orações e vocação. Agradeça a Deus
pela campanha Faça a Terra se Alegrar. (Adoniram Pires – Espanha/Elis Vieira – Cabo Verde/Alcenir Ferreira-Paraguai) Jz 19-21
02/05: MISSIONÁRIOS - Agradeça pela vida dos servos que estão falando de Deus aos que não conhecem a salvação em
Cristo. (Jamile Barros – Escritório) Rt 1-3
03/05: LESTE ASIÁTICO - Ore pelo fim da idolatria ligada à cultura popular. Que Deus guie e dê sabedoria aos seus servos
para evangelizar o povo local. Rt 4
04/05: GUINÉ-BISSAU - Agradeça a Deus pela ordenação de um
pastor da terra e a inauguração de um novo templo. (Cenilza
Ferreira – Paraguai) 1Sm 1-3
05/05: LAR DA PAZ - Ore pelo apoio dado às crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade no Sul da Ásia. (Renata de Oliveira – Escritório) 1Sm 4-6
06/05: COLÔMBIA - Ore pelos missionários que residem na cidade de Bello; pelo crescimento da igreja na qual atuam e por
mais oportunidades de evangelismo. (Ana Cristina – Moçambique) 1Sm 7-9

17/05: LETÔNIA - Ore pelo trabalho dos missionários em assistência a famílias carentes. Que seu testemunho de amor ao próximo alcance vidas para Cristo. 2Sm 7-9
18/05: PERSEGUIÇÃO - Ore pelos países fechados ao Evangelho.
Que Deus sustente seus servos e abra portas para pregar a Sua
mensagem. (Priscila Dantas – Sul da Ásia) 2Sm 10-12
19/05: ESPANHA - Agradeça pela plantação da congregação em
Pedrezuela e pelas bênçãos das atividades junto à comunidade
realizadas pela igreja em Madri. (Lucimar Garcia – Aposentada/
Pr. Francisco Nicodemos – Aposentado/Roberto Carmona –
Botsuana) 2Sm 13-15
20/05: EUROPA - Ore pelo despertar e avivamento espiritual.
Que os missionários vençam os obstáculos culturais e o tradicionalismo para falar de Jesus. 2Sm 16-18
21/05: RADICAL - Ore pelas turmas em campo e pelas que estão em treinamento. Interceda também pelas vidas alcançadas
para Cristo por meio deles. (Raquel Cid – Aposentada/Sara Jane
– Colômbia/Pr.Abner Morilha) 2Sm 19-21
22/05: PARAGUAI - Ore pelos educadores do PEPE e pelas crianças que testemunham as suas famílias o que aprendem no programa. 2Sm 22-24

07/05: ORIENTE MÉDIO - Ore pelo trabalho de assistência às
famílias que sofrem com o desemprego; e pelos perseguidos,
dentro e fora de casa, por crerem em Deus. 1Sm 10-12

23/05: MISSIONÁRIOS DA TERRA - Agradeça pelos missionários
dos povos locais que têm se levantado para auxiliar os missionários da JMM. Que Deus os guie e abençoe. (Elzi Soares – Esposa do Diretor da JMM, Pr. João Marcos/Jonas Borges – Aposentado) 1Rs 1-3

08/05: BOTSUANA - Agradeça pelo trabalho realizado pelos
missionários e pelas vidas transformadas através do projeto.
1Sm 13-15

24/05: ITÁLIA - Ore pelo início dos Pequenos Grupos da igreja
em Pistoia e pelos não convertidos convidados a participar. 1Rs
4-6

09/05: TERRORISMO - Ore pelas vítimas da violência extremista.
Clame a Deus para que elas conheçam a Paz e sejam alcançadas
pelo amor de Jesus. 1Sm 16-18

25/05: BOTSUANA - Ore pelo trabalho de evangelismo e esportes do projeto desenvolvido no país. E que Deus guie seus servos ao pregar sobre Jesus e que mais jovens participem. (Raquel Barcelos – Aposentada/Erik Wagner – Mobilizador em SP)
1Rs 7-9

10/05: ESTÔNIA - Agradeça pelo trabalho realizado pelos missionários junto aos jovens nas universidades e pelas congregações plantadas em cinco cidades. (João Fernandes – Aposentado) 1Sm 19-21
11/05: ÁFRICA DO SUL - Ore pelo despertamento espiritual na
cidade de Pistoia e arredores. Também pelo fortalecimento da
igreja local e por novos batismos. (Pr. Lauro Mandira – CIM) 1Sm
22-24
12/05: DOCUMENTAÇÃO - Ore pela questão de visto de alguns
missionários e por outras situações que necessitam do aval de
autoridades. Que Deus guie os processos. 1Sm 25-27
13/05: TRÁFICO - Ore pelas vítimas do tráfico humano, sexual,
de drogas e outros que destroem vidas. Que Deus levante servos para essa causa. 1Sm 28-30
14/05: SUDESTE ASIÁTICO - Ore por sabedoria e segurança aos
cristãos de países com novas medidas contra quem não segue
o Islã. (Verônica de Almeida – Escritório/Armando de Oliveira –
Espanha) 1Sm 31
15/05: DISCIPULADOS - Ore pelos relacionamentos discipuladores; que a Bíblia possa ser bem compreendida. E ore também
pelos Pequenos Grupos e células. 2Sm 1-3
16/05: MOÇAMBIQUE - Agradeça o apoio que as famílias receberam dos voluntários da JMM. Ore por mais voluntários para
os campos transculturais. 2Sm 4-6

26/05: ÁFRICA OCIDENTAL - Ore pelo crescimento e fortalecimento dos membros da igreja em Chiana e também pelo início da construção do templo. (Pr. João Marcos Barreto Soares –
Diretor Executivo JMM/José Roberto – Guiné-Bissau) 1Rs 10-12
27/05: SITUAÇÃO CULTURAL - Ore pelas meninas que sofrem a
imposição cultural de um casamento prematuro com homens
adultos. (Sarah Vilela – Sul da Ásia) 1Rs 13-15
28/05: NOROESTE DA ÁFRICA - Ore pelo direcionamento de
Deus no projeto com surdos e pelo auxílio que os missionários
darão às pré-escolas de alfabetização. (Luciana do Nascimento
– Coordenadora VSF/Benjamin Vilela) 1Rs 16-18
29/05: PORTUGAL - Agradeça pelos eventos da igreja que têm
tocado vidas. E ore pelo despertamento missionário, discipulados e novos projetos de evangelismo. (Catarina de Oliveira – Espanha) 1Rs 19-21
30/05: ÁFRICA OCIDENTAL - Ore por mais recursos e obreiros
para atuar no Centro Médico e na Escola Maternal Fábrica da
Esperança. 1Rs 22
31/05: SUÍÇA - Ore pela igreja em Basel, seus membros e evangelismo do povo local. Interceda também pelos planos que serão apresentados no Encontro Ministerial 2019. (Charles Marques – Sul da Ásia) 2Rs 1-3

