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OUTUBRO 2020
 O 01/10: ESCOLA PAMOSI – Ore pelos familiares dos alunos 
surdos que estão aprendendo a língua gestual para ajudá-los 
nos estudos durante o isolamento social. (Abdallah Fadel - 
Mobilizador) – Jo 10 Sl 115-118

 O 02/10: COLÔMBIA – Interceda por uma das adolescentes 
imigrantes atendidas na Fundação PARE. Ela necessita 
urgentemente de uma cirurgia cardíaca.  Jo 11 Sl 119

 O 03/10: ÁFRICA OCIDENTAL – Interceda pelos alunos do projeto 
do 5º ano. Eles se preparam para fazer o exame de acesso ao 
Ensino Fundamental II. (Aron Costa – Sudeste da Ásia) – Jo 12 
Sl 120 - 126

 O 04/10: GUATEMALA – Ore para que Deus oriente os missionários 
e levante recursos para acolher adolescentes grávidas, vítimas 
de abuso sexual. Jo 13-13 Sl 127 - 132

 O 05/10: REFUGIADOS – Interceda pelas crianças refugiadas que 
vivem em situação de vulnerabilidade com suas famílias. Ore 
por sua saúde e mudança de vida. (Elzilene dos Santos – sede 
/ Pr. Caio Bottega – Itália) – Jo 15-16 Sl 133-136

 O 06/10: FUNDAÇÃO PARE – Ore em favor da equipe que faz 
o discipulado individual com os internos e pelos pastores 
voluntários que ministram aos dependentes químicos. (Pr. 
Manoel Florêncio – Itália / Marestella Pires – Espanha / Helena 
Soares – Bolívia) - Jo 17 Sl 137 - 140

 O 07/10: FILHOS DE MISSIONÁRIOS – Ore pelos filhos de 
missionários que irão iniciar ou concluir a faculdade. Que Deus 
os direcione no seu futuro profissional. (Sirley Silvia – Quênia 
/ Úrsula Fuchs – aposentada / Pr. Silas Fernandes – Guiné) – Jo 
18 Sl 141 - 145

 O 08/10: BOLÍVIA – Ore por recursos e sustento ao PEPE, tornando 
possível criar novas unidades no país e alcançar ainda mais 
crianças. Jo 19 Sl 146 - 150

 O 09/10: PEPE VENEZUELA – Agradeça a Deus pelo trabalho de 
tradução do manual do programa para o idioma Curripaco, 
que vai atender crianças desta etnia na região amazônica da 
Venezuela. Jo 20-21 Pv 1-3

 O 10/10: HAITI – Ore pelo quebrantar dos corações dos pais das 
crianças que fazem parte das ações missionárias no país; que 
os filhos sejam canal da Palavra de Deus em suas casas. Hb 1-2 
Pv 4-6

 O 11/10: EQUADOR – Ore pelas crianças que sofrem com a 
escassez de comida e abrigo. Que Deus possa levantar seus 
servos para ajudá-las. Hb 3-4 Pv 7-9

 O 12/10: GUATEMALA – Ore pelas 300 crianças que frequentam 
a igreja local. Elas vêm de lares abusivos, próximos às drogas 
e seus pais estão distantes dos princípios bíblicos.  (Pr. Raul 
Guimarães – Sul da Ásia / Marilene Dutra – Moçambique) – Hb 
5-6 Pv 10-12

 O 13/10: CABO VERDE – Interceda pelo trabalho esportivo 
com as crianças e por aquelas que sofrem de depressão e 
pensamentos de morte. Hb 7-8 Pv 13-15

 O 14/10: LESTE DA ÁSIA – Ore pelas crianças que são abandonadas 
e sofrem com consequências físicas da desnutrição. Hb 9-10 
Pv 16-18

 O 15/10: COLÔMBIA – Interceda por crianças em risco iminente 
de abuso sexual, que são filhas de mães solteiras em situação 
de rua. (Pr. Daniel de Oliveira – Uruguai) – Hb 11 Pv 19-21

 O 16/10: ARGENTINA – Ore por recursos para as merendas 
solidárias oferecidas pelo PEPE às crianças e suas famílias no 
país. Hb 12-13 – Pv 22-24

 O 17/10: SUL DA ÁSIA – Ore pelas meninas que sofrem com 
o casamento infantil e abusos dos maridos mais velhos. 
Ore por mudança da mentalidade cultural. (Nely de Souza 
– Brasil / Sara Lima – Sahel Africano) – At 1-2 Pv 25-27

 O 18/10: FILHOS DE MISSIONÁRIOS – Interceda pela saúde 
física, mental, emocional e espiritual dessas crianças. Que 
Deus continue zelando por eles e guiando seus pais em 
sua educação. At 3-4 Pv 28-29

 O 19/10: NORTE DA ÁFRICA – Ore por orientação aos 
missionários para evangelizar as 60 crianças, filhos de 
muçulmanos, que têm frequentado a igreja. At 5-6 Pv 30-
31

 O 20/10: ÁSIA – Ore pelas crianças que sofrem com 
consequências das guerras civis em seus países. Que 
Deus proteja e lhes dê novas oportunidades de vida. 
(Isaque Martins – Radical África / Pr. Mailson Nascimento 
– Bolívia) – At 7 Ec 1-3

 O 21/10: NUTRIÇÃO – Ore para que as crianças do 
PEPE Guatemala continuem recebendo doações de 
arroz nutritivo, alimento tão importante para o seu 
desenvolvimento. (Pr. Cleverson Bigarani – mobilizador) 
– At 8 Ec 4-6

 O 22/10: HAITI – Ore pelas crianças órfãs que moram nas 
ruas e têm que cuidar de seus irmãos menores. Que Deus 
levante pessoas para acolhe-las e amá-las. (Pr. Paulo 
Pagaciov – coordenador missionário para Europa) – At 9 
Ec 7-9

 O 23/10: GUINÉ – Ore pelo evangelismo com mulheres 
grávidas na prisão. Que elas recebam a Deus e suas 
famílias aceitem criar seus filhos fora do cárcere. At 10 Ec 
10-12

 O 24/10: GUATEMALA – Interceda pelas crianças que sofrem 
de desnutrição crônica, agravada em consequência da 
pandemia. (Ana Rutter – aposentada / Natasha Matveyev 
- Ucrânia) - At 11-12 Ct 1-4

 O 25/10: ALIMENTAÇÃO – Ore por alimento diário às 
crianças das unidades do PEPE na Bolívia e no Peru. Pais 
desempregados não conseguem alimentos para os seus 
filhos. At 13-14 Ct 5-8

 O 26/10: FUNDAÇÃO PARE – Ore por um emprego para as 
mães que conseguiram deixar a prostituição e precisam 
de sustento para cuidar dos seus filhos. At 15 is 1-3

 O 27/10: EUROPA – Ore pelos filhos de missionários que 
retornaram às aulas. Que Deus os proteja contra a 
Covid-19 e oriente e de paz aos seus pais. At 16 Is 4-7

 O 28/10: ÁSIA – Ore pelas mulheres e crianças atendidas 
pela missionária no hospital. Que as consultas sejam uma 
oportunidade de evangelização segura. (Awa – Guiné-
Bissau / Laura Lopes – Oriente Médio) – At 17-18 Is 8-9

 O 29/10: CHILE – Ore pelo trabalho com os responsáveis 
pelas crianças do PEPE no país. Interceda para que se 
envolvam na educação dos filhos e aceitem Jesus em 
suas vidas. At 19 Is 10-12

 O 30/10: LAR DA PAZ – Interceda pelas crianças do projeto 
que estão estudando remotamente. Que elas tenham 
recursos tecnológicos e consigam aprender. (Pr. João 
Marcos Florentino – mobilizador) – At 20 Is 13-16

 O 31/10: ORIENTE MÉDIO – Ore pelo evangelismo através 
do esporte. Que os alunos possam receber a Cristo e 
transmitir a mensagem do Evangelho às suas famílias. At 
21-22 Is 17-19


