DIÁRIO DE ORAÇÃO JANEIRO 2021

JANEIRO 2021
O 01/01 – Vamos começar 2021 agradecendo a Deus por tudo
o que Ele tem feito por missões e pelas grandes coisas que
certamente irá fazer neste ano. Gn 1-15
O 02/01 – Vamos juntos interceder pela nova campanha de
Missões Mundiais: “Viva o Poder de Transformar”. Que todas as
igrejas da CBB possam estar envolvidas. Gn 16-26
O 03/01 – Louve a Deus pela vida de cada colaborador e
voluntário participante da produção do material da campanha
2021 de Missões Mundiais. Gn 27-36
O 04/01 – Ore para que os kits da campanha “Viva o Poder de
Transformar” cheguem no tempo certo às igrejas da CBB
e sejam usados de forma a envolver toda a membresia.
(Henrique Ramiro/Portugal) Gn 37-46
O 05/01 – Interceda por criatividade, saúde e disponibilidade
de cada Promotor Voluntário de Missões Mundiais. Que eles
façam a melhor campanha de todos os tempos. Gn 47 Êx 8
O 06/01 – Ore pelo Acampamento de Promotores que Missões
Mundiais está organizando. Um formato inédito, que promete
envolver irmãos de todo o Brasil. (Boa Machado/Ásia) Êx 9-19
O 07/01 – Agradeça pela vida de cada pessoa alcançada nos
campos de Missões Mundiais. Peça a Deus para que 2021 seja
um ano de grande colheita. (Gerson Tomaz/França e Ricardo
Dias/Ásia) Êx 20-29
O 08/01 – Peça a Deus pela produção de farinha enriquecida, que
tem ajudado a amenizar o problema da fome nas unidades do
PEPE Venezuela. (Edvaldo Marcolino/Moçambique) Êx 30-39
O 09/01 – Interceda pelo programa Voluntários Sem Fronteiras.
Peça a Deus que permita a realização de novas viagens aos
campos missionários. Êx 40 Lv 11
O 10/01 – Clame ao Pai pela cura mundial. Que Ele possa garantir
um ano de retomada das atividades paralisadas por conta da
pandemia. Lv 12-21
O 11/01 - Em cerca de 2 meses, o programa Há Fome no Mundo
atendeu a famílias de seis países com a distribuição de mais
de 12 toneladas de alimentos. Agradeça a Deus pela vida dos
ofertantes. (Silvio Camilo/Mobilizador) Lv 22 Nm 2
O 12/01 – Interceda pela vida dos líderes e colaboradores de
Missões Mundiais. Ore para que Deus lhes dê sabedoria para
honrar seu compromisso com a obra missionária. (Leonardo
Silva/sede) Nm 3-10
O 13/01 – Ore pelo relacionamento dos Missionários
Mobilizadores com as igrejas de suas respectivas regiões. Que
esta comunhão permita um envolvimento maior com missões.
Nm 11-20
O 14/01 – Ore pelas colaboradoras que estão produzindo
estudos para as crianças ao longo da campanha infantil “Viva!
Jesus é Poder”. Nm 21-31
O 15/01 – Interceda para que cada igreja da CBB esteja
comprometida em repassar a Missões Mundiais as ofertas
do Dia Especial, levantadas na campanha 2021. (Wellington
Oliveira/sede) Nm 32 Dt 4
O 16/01 – Ore para que cada pessoa envolvida com Missões
Mundiais tenha condições de ir além no seu compromisso
com a obra missionária. Dt 5-15
O 17/01 – Clame a Deus para que aqueles que são perseguidos
por sua fé em Cristo possam permanecer firmes, confiantes
Naquele que os chamou. Dt 16-28
O 18/01 – Agradeça pela vida dos missionários do programa
Radical. Ore pelo envio de novas turmas aos campos ao longo

deste ano. (Felipe Oliveira/Mobilizador) Dt 29 Js 6
O 19/01 – Louve a Deus pelas famílias dos missionários.
Peça para que elas tenham paz, saúde e segurança aqui
no Brasil, enquanto eles levam o Evangelho ao mundo.
(Clara Lourenço/África Ocidental e Sandra Antunes/
Chile) Js 7-17
O 20/01 – Ore em gratidão por cada pessoa comprometida
em ofertar para a expansão do Evangelho nos cinco
continentes. (Ester Assis/Norte da África, Abu Alves/
Oriente Médio, Cesar Queiroz/Equador e Alya da Silva/
aposentada) Js 18 Jz 4
O 21/01 – Interceda para que este seja um ano de paz
entre as nações, e nenhum missionário seja obrigado
a retornar ao Brasil devido a conflitos internacionais.
(Tatiana Macedo/Sahel Africano) Jz 5-14
O 22/01 – Coloque diante do Pai a vida de cada filho
de missionário, seja ele criança ou adulto. Que sejam
cuidados por Deus no campo missionário ou longe dele.
Jz 15 Rt 4
O 23/01 – Agradeça a Deus pela vida dos músicos
envolvidos na produção das canções da campanha de
Missões Mundiais, inclusive a versão kids. (Pierre Souza/
Bolívia) 1Sm 1-12
O 24/01 – Clame a Deus pela boa administração dos
recursos na sede e nos campos de Missões Mundiais.
Que nunca falte o necessário à expansão do Evangelho.
(Diego Santana/Mobilizador) 1Sm 13-20
O 25/01 – Interceda pelo crescimento do PAM – Programa
de Adoção Missionária – permitindo a manutenção
dos missionários nos campos e o envio de novos
vocacionados. (Jacqueline Matos/Quênia) 1Sm 21 2Sm 1
O 26/01 – Clame pelos projetos nas áreas humanitárias.
Que Missões Mundiais esteja sempre pronta a atender
qualquer necessidade de urgência nos campos. (Gabriela
Mendes/África Ocidental) 2Sm 2-13
O 27/01 – Peça a Deus por segurança nos campos
missionários. Que haja liberdade para o desenvolvimento
de projetos que permitem levar o amor de Jesus às
nações. 2Sm 14-22
O 28/01 – Interceda para que mais pessoas venham a se
envolver com Missões Mundiais em 2021, entendendo
o seu papel dentro da Grande Comissão. (José Genário/
aposentado) 2Sm 23 1Rs 6
O 29/01 – Ore pela implantação de novas tecnologias
que permitem uma ampliação do alcance de Missões
Mundiais em todo o mundo. 1Rs 7-13
O 30/01 – Interceda para que os conteúdos produzidos
para a campanha “Viva o Poder de Transformar” possam
ser usados pelas igrejas de modo a promover o amor por
missões. 1Rs 14-21
O 31/01 – Agradeça a Deus por todas as conquistas ao
longo deste mês nos campos missionários e na sede de
Missões Mundiais. 1Rs 22 2Rs 8

