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01/07: Ore pela paz. Clame pelo fim da guerra na Ucrânia. Interceda 
pelos refugiados e por recursos para os missionários continuarem 
ajudando-os. (Ibrahim Gomes/Paraguai) Sl 119
02/07: Interceda pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. Clame pelo fim 
da guerra. Ore por recursos para o trabalho missionário com 
refugiados. Sl 120-130
03/07: Ore pela retomada dos acampamentos de verão em Portugal. 
Que Deus abra portas para que o propósito evangelístico seja 
alcançado. Sl 131-136
04/07: Agradeça pela oportunidade de parceria entre o projeto 
esportivo missionário e a Federação de Futsal do país, no Sudeste da 
Ásia. Sl 144-148
05/07: Ore pelo trabalho com pequenos grupos como um meio de 
evangelização de muçulmanos no Paraguai e na Tríplice Fronteira do 
Brasil. (Fernanda Antunes dos Santos/Escritório) Sl 149-150
06/07: Ore pelos missionários que atuam na evangelização e apoio 
aos que sofrem devido suas crenças em rituais e práticas de feitiçaria 
em Guiné-Bissau. Pv 1-3
07/07: Ore pela vida dos missionários-educadores que atuam nos 
PEPE’s ao redor do mundo. Que Deus continue cuidando e 
abençoando-os diariamente. (Aì Si Taì/Sudeste da Ásia) Pv 4-6
08/07: Ore pelo planejamento e desenvolvimento do Projeto Tenda 
de Brincar, na Polônia, para atuar com crianças ucranianas refugiadas. 
Pv 7-9
09/07: Agradeça pelas igrejas na Romênia que tem abrigado 
refugiados ucranianos. Que esse ato de compaixão seja uma forma 
de evangelismo também.  (Jéssica Gouveia de Souza/Escritório) Pv 
10-12
10/07: Ore pelos cristãos da igreja perseguida. Que Deus os 
mantenha seguros, que a fé deles se fortaleça e que continuem a 
propagar a Palavra. Pv 13-15
11/07: Ore pelo trabalho de discipulado de estudo da Bíblia com 300 
crianças no PEPE do Paraguai. Pv 16-18
12/07: Interceda pelo trabalho com sobreviventes de suicídio (GASS) 
no Uruguai. Ore por sabedoria aos missionários para ajudar os que 
precisam. Pv 19-21
13/07: Ore por mais voluntários para o projeto Vila Minha Pátria que 
atua com refugiados afegãos em Morungaba/SP. (Letícia 
Oliveira/Sudeste da Ásia) Pv 22-24
14/07: Agradeça pela propagação do DNA Missionário em 
Guiné-Bissau por meio de um curso de discipulado. Os alunos já 
estão compartilhando o Evangelho. Pv 25-27 
15/07: Ore pelo trabalho com pequenos grupos na Romênia. Que ele 
continue se desenvolvendo e gerando frutos e novos líderes. 
(Ludimila Gaspar/Brasil) Pv 28-31
16/07: Ore por sabedoria aos missionários no treinamento de 
obreiros locais visando chegar até os Povos Não Alcançados dos seus 
países. (Matheus Gomes Valentim/Jovem Aprendiz-Financeiro) Ec 1-4

17/07: Ore pela capacitação de obreiros nativos que desejam 
atuar com Povos Não Alcançados. Que Deus dê sabedoria aos 
missionários para guiá-los. (Lucimar Maria de Sousa/África do 
Sul) Ec 5-8
18/07: Agradeça pelas igrejas evangélicas ao redor do mundo 
que têm acolhido refugiados, demonstrando a compaixão de 
Jesus e o cuidado de Deus. Ec 9-12
19/07: Ore pelo curso de teologia a ser iniciado com seminaristas 
italianos. Que Deus levante alunos e dê sabedoria aos 
missionários para ensinar. Ct 1-5
20/07: Ore pelo quebrantamento de governos resistentes ao 
Evangelho, que promovem perseguições políticas aos cristãos de 
vários países. Ct 6-8
21/07: Ore pela paz em diversos países que estão sob conflitos 
armados e pelos povos que sofrem consequentes crises 
humanitárias. (Josué Lima/Coordenador de Projetos Especiais) Is 
1-3
22/07: Agradeça pela oportunidade de evangelismo junto a 
pessoas em necessidades econômicas e sociais auxiliadas pela 
igreja, na Itália. (Astride Bottega/Itália) Is 4-7
23/07: Ore pelos cristãos ucranianos que decidiram permanecer 
no país para ajudar seus compatriotas que se deslocam para 
fugir da guerra. Is 8-10
24/07: Interceda pelo trabalho de evangelismo universitário, e 
pelos novos alunos que chegaram para começar a faculdade no 
2º semestre, na Argentina. Is 11-14
25/07: Ore pela saúde dos missionários e suas famílias, e seu 
bem estar psicológico, emocional, físico e espiritual. Is 15-20
26/07: Ore por recursos para alimentação para os alunos do 
PEPE e auxílio para suas famílias, na Venezuela. (Sonia 
Santos/Guiné-Bissau) Is 21-24
27/07: Agradeça pelas ofertas para o Projeto Há Fome no Mundo 
que têm permitido levar alimento, amor e esperança a famílias 
em diversos países. Is 25-28
28/07: Ore para que os missionários na Letônia continuem 
estreitando laços e alcançado pessoas através também das suas 
carreiras profissionais. Is 29-32
29/07: Ore para que as igrejas continuem enviando suas ofertas 
do Dia Especial, ajudando Missões Mundiais a levar a compaixão 
de Jesus a povos dos cinco continentes. Is 33-36
30/07: Ore pela saúde dos missionários e de suas famílias que 
estão com eles no campo ou aqui no Brasil. Que Deus esteja à 
frente e cuide de todos. Is 37-40

31/07: Clame pela libertação espiritual da África. E por sabedoria 
aos missionários diante de situações culturais, sociais e 
relacionais que surgem. Is 41-43


