DIÁRIO DE ORAÇÃO SETEMBRO 2020

SETEMBRO 2020
O 01/09: VENEZUELA – Ore por recursos financeiros e alimentos
para o povo que sofre com escassez e por oportunidades de
evangelismo. (Paula de Oliveira/Norte da África, Eli Costa/
Moçambique, Thereza Mandira/Aposentada) Lc 7, Sl 1-5
O 02/09: GUINÉ-BISSAU – Ore pelo trabalho evangelístico e
educacional através do projeto da Livraria “Speransa”. (Yasmim
Gazele/PEPE) Lc 8, Sl 6-10
O 03/09: MISSIONÁRIOS – Interceda pela vida espiritual dos
missionários e por discernimento e sabedoria para novas
estratégias de evangelismo em meio à pandemia. (Ester
Registre/Haiti, Maria Lucinalva de Oliveira/Guiné Equatorial)
Lc 9 Sl 11-15
O 04/09: GUATEMALA – Ore pelo acompanhamento pastoral
aos membros da igreja, principalmente os que não possuem
acesso às atividades online. (Manuela Mota/Sul da Ásia, Ediel
Brito/Sede) Lc 10 Sl 16-18
O 05/09: SUDESTE ASIÁTICO – Continue orando por estratégias
de evangelismo e segurança em meio ao agravamento da
perseguição aos cristãos. (Fábio Costa/Sul da Ásia, Fábio Pegas/
Itália, Ana Lúcia Gonçalves/Paraguai, Henrique Davanso/
Mobilizador, Raquel Nunes/Papua Nova-Guiné) Lc 11, Sl 19-22
O 06/09: LESTE DA ÁSIA – Agradeça pelas cinco famílias de
missionários da terra que se juntaram aos missionários dos
batistas brasileiros para anunciar o Evangelho. (Rosimeri
Francisco/Togo) Lc 12, Sl 23-26
O 07/09: BRASIL – Neste dia em que celebramos a
independência do Brasil, interceda para que sejamos cada vez
mais dependentes de Deus e atentos ao compromisso com
sua obra. Lc 13-14, Sl 27-30
O 08/09: URUGUAI – Ore para que os missionários continuem
sendo luz na vida dos que sofrem com pensamentos suicidas.
Lc 15-16, Sl 31-34
O 09/09: HAITI – Agradeça pelos missionários locais que agora
estão capacitados a prosseguir com o projeto alimentar de
ajuda à comunidade local. Lc 17, Sl 35-37
O 10/09: PAPUA NOVA-GUINÉ – Ore pela finalização da
tradução e distribuição da Bíblia na língua Maiwala. (Silas
Gomes/Aposentado) Lc 18, Sl 38-41
O 11/09: EQUADOR – Interceda pela reabertura da fronteira para
o retorno dos missionários e para que as pessoas continuem
firmes na fé durante esse tempo. Lc 19, Sl 42-45
O 12/09: ITÁLIA – Interceda por discernimento, estratégia
de evangelismo e sabedoria aos missionários que prestam
assistência a jovens em dificuldades. Lc 20, Sl 46-49
O 13/09: GUATEMALA – Agradeça pelos recursos que tornaram
possíveis o envio de cestas básicas a todas as famílias do
Centro Educativos. (Flávia Ferreira/Sede) Lc 21, Sl 50-53
O 14/09: ESPANHA – Interceda por recursos para dar
continuidade aos projetos de Formação de Líderes e Apoio às
Famílias. (Bel Oliveira/Leste da Ásia) Lc 22, Sl 54-57
O 15/09: RADICAL – Ore pela saúde física e mental dos
missionários do projeto Radical África e por consolo e força
nos momentos de saudade e preocupação com suas famílias.
(Lia Coutinho/Sahel Africano) Lc 23, Sl 58-61
O 16/09: QUÊNIA – Ore por recursos para montar cestas básicas
que serão distribuídas aos pastores nacionais em dificuldades.
(Luiz Henrique Carvalho/Mobilizador) Lc 24, Sl 62-65
O 17/09: SUL DA ÁSIA – Agradeça porque o batismo de três
convertidos foi possível e aconteceu em segurança, apesar da

forte perseguição local. Cl 1-2, Sl 66-68
O 18/09: MOÇAMBIQUE – Ore pelas crianças do orfanato,
que são carentes de amor e atenção. Peça a Deus
por orientação aos missionários. (Lucy Guimarães/
Aposentada) Cl 3-4, Sl 69-71
O 19/09: GUINÉ-BISSAU – Ore pela equipe que está
traduzindo um livro de histórias bíblicas para crianças e
adultos na língua local. 1Ts 1-2, Sl 72-74
O 20/09: PAPUA NOVA-GUINÉ – Agradeça pelos novos
tradutores que chegaram para ajudar na tradução da
Bíblia para a língua Maiwala. 1Ts 3-4, Sl 75-77
O 21/09: VOLUNTÁRIOS SEM FRONTEIRAS – Ore pela
retomada das viagens e pelos treinamentos que têm
acontecido de forma remota. 1Ts 5, Sl 78-79
O 22/09: ITÁLIA – Ore pelas igrejas que voltaram
às atividades presenciais e agradeça cultos online
alcançaram muitas pessoas. (Eth Borges da Luz/
Aposentada, Marta do Carmo/Equador) 2Ts 1-3, Sl 80-83
O 23/09: MOÇAMBIQUE – Agradeça pela distribuição de
50 cestas básicas a crianças carentes e ore por recursos
que ajudarão ainda mais famílias. Jo 1, Sl 84-87
O 24/09: BURKINA FASO – Ore pelos cristãos que têm
sofrido com a perseguição e danos às estruturas das
igrejas perpetrados por grupos terroristas. (Ana Thaís
Assis/Oriente Médio, Edna Carmona/Botsuana) Jo 2-3, Sl
88-90
O 25/09: MANIFESTAÇÕES NATURAIS – Ore para que
as pessoas aprendam a respeitar e cuidar da natureza,
criação de Deus. (Rosângela Teck/Angola) Jo 4, Sl 91-94
O 26/09: PORTUGAL – Interceda pelo fim do ano letivo
no Seminário e por mais oportunidades de anunciar a
mensagem de Cristo. (Raquel Florêncio/Itália) Jo 5, Sl 9599
O 27/09: GUATEMALA – Ore por sabedoria aos missionários
para auxiliar os dependentes químicos que tiveram uma
recaída durante o isolamento. (Aldair Gomes/Aposentada,
Adriana Justino/Guiné-Bissau, Camila Marques/Sul da
Ásia) Jo 6, Sl 100-103
O 28/09: MOÇAMBIQUE – Ore pela reconstrução do
templo. Que Deus envie recursos, material e mão de obra.
Jo 7, Sl 104-106
O 29/09: CHILE – Agradeça pelo grupo de mulheres que
segue fortalecido e com orações diárias. Que mais
mulheres possam se juntar ao grupo e conhecer a Cristo.
Jo 8, Sl 107-109
O 30/09: UCRÂNIA – Ore pelo aconselhamento e
discipulado de novos membros da igreja local e por seus
líderes. Jo 9, Sl 110-114

