DIÁRIO DE ORAÇÃO
JULHO 2021
• 01/07: Agradeça pelas novas oportunidades de evangelizar
no Sul da Ásia, durante o final do jejum muçulmano (Hari
Raya), após o Ramadã. (Ibrahim Gomes/Paraguai) Mc
11:1-14
• 02/07: Ore pelos colaboradores da Sede e Missionários
Mobilizadores, que Deus siga cuidando da saúde deles e de
suas famílias. Mc 11:15-33
03/07: Interceda pelo trabalho de tradução e distribuição da
Bíblia. Que Deus guie os missionários e essa obra. Mc
12:1-27
• 04/07: Ore por estratégias de evangelização aos
missionários que ainda estão vivendo com lockdown e outras
medidas restritivas devido a pandemia. Mc 12:28-44
• 05/07: Ore pelo trabalho missionário realizado por meio da
área da saúde e para que a medicina seja uma forma de
apresentar Jesus às pessoas. (Fernanda Antunes dos
Santos/Escritório) Mc 13:1-13
• 06/07: Interceda pelos parceiros de Missões Mundiais, para
que o Senhor continue os sustentando e eles sigam
abençoando os projetos e missionários. (Mario Alexandre
Lopes/Guiné-Bissau) Mc 13:14-37
• 07/07: Ore pela obra missionária com as crianças e outras
atividades de evangelismo em São Tomé e Príncipe, que a
Palavra alcance os corações. (Aì Si Taì/Sudeste da Ásia) Mc
14:1-31
• 08/07: Agradeça pelas crianças do PEPE Venezuela que já
foram abençoadas com a FE (Farinha Enriquecida). Mc
14:32-72
• 09/07: Interceda pelo trabalho missionário de levar a palavra
de Deus aos Povos Não Alcançados (PNA’s). Que o Senhor
abra portas e levante obreiros. (Jéssica Gouveia de
Souza/Escritório) Mc 15:1-20
• 10/07: Ore pelo início de uma igreja com as famílias vizinhas
dos missionários da Espanha, alcançadas durante o
isolamento social. (Ricardo Silva de Oliveira Junior/Escritório)
Mc 15:21-47
• 11/07: Ore pelo trabalho realizado com crianças vítimas de
abuso em Guiné-Bissau. E para que Deus guie os
missionários e transforme a sociedade local. Mc 16
• 12/07: Ore pelas três novas igrejas plantadas no Sul da Ásia
que estão em regiões remotas enfrentando violência de
grupos radicais religiosos. 1Co 1:1-17
• 13/07: Ore pelo Projeto Há Fome no Mundo, para que haja
mais ofertantes e que o projeto continue abençoando
milhares
de
famílias
em
necessidade.
(Letícia
Oliveira/Sudeste da Ásia) 1Co 1:18-31
• 14/07: Agradeça pela abertura das aulas no Instituto Bíblico
de Sofala, em Dondo, Moçambique. 1Co 2
• 15/07: Ore por recursos e mão de obra para a construção de
um templo na cidade de Cruzeiro Trindade, em São Tomé e
Príncipe. (Ludimila Gaspar/Brasil) 1Co 3

• 16/07: Ore pelo trabalho missionário na comunidade de
Ndunda 2, Moçambique, muito carente dos ensinamentos
da Palavra de Deus. 1Co 4
• 17/07: Ore pelo trabalho dos missionários junto às igrejas
locais dos países, na conscientização de fazer missões e
compartilhar o DNA Missionário. (Lucimar Maria de
Sousa/África do Sul) 1Co 5
• 18/07: Ore para o projeto Há Fome no Mundo consiga
cumprir seu objetivo de alcançar as 2 mil crianças das 88
unidades do PEPE na Venezuela. 1Co 6
• 19/07: Ore pela segurança dos missionários e obreiros da
terra que atuam em países com forte presença de
radicalismo islâmico e perseguições. 1Co 7:1-24
• 20/07: Ore pelo ministério de lecionar no Seminário Batista
de Botsuana. Que Deus dê sabedoria ao missionário e
desperte novos líderes locais. 1Co 7:25-40
• 21/07: Ore pelos missionários da terra e suas famílias. E
para que os missionários da JMM os guiem na capacitação
para realizar a obra de Deus. (Josué Lima/Coordenador de
Projetos Especiais) 1Co 8
• 22/07: Interceda pelo curso de arte e pintura iniciado pela
igreja italiana. Para que esta seja uma forma de evangelizar
os alunos não crentes. (Astride Bottega/Itália) 1Co 9
• 23/07: Ore por recursos para expandir a obra missionária
realizada pelo Projeto Sublime Tarefa, em Moçambique.
1Co 10
• 24/07: Ore pelos jovens e adolescentes do Lar da Paz, em
sua capacitação para evangelizar por meio das Mídias
Sociais. 1Co 11:1-16
• 25/07: Ore pela liderança de Missões Mundiais. Que o
Senhor os guie e oriente nas estratégias a fim de seguir
expandindo o Reino de Deus no mundo. 1Co 11:17-34
• 26/07: Interceda pelo trabalho de tradução do Novo
Testamento na Papua Nova-Guiné, pelos missionários e
voluntários tradutores. (Sonia Santos/Guiné-Bissau) 1Co 12
• 27/07: Ore por oportunidades seguras de evangelismo em
meio aos povos do Oriente Médio, Norte da África e Sahel
Africano. 1Co 13
• 28/07: Ore pela saúde dos missionários, por suas famílias
e parentes distantes. Que Deus cuide e continue
abençoando cada um. (Kellen Rangel/Cabo Verde) 1Co
14:1-25
• 29/07: Ore pelos obreiros da terra e pelas famílias
vulneráveis que eles ajudam, no Leste da Ásia que estão
vivendo dentro de um cemitério local. 1Co 14:26-40
• 30/07: Ore pelas crianças e famílias refugiadas ajudadas
pelo projeto Tenda de Brincar. Que Deus os dê um novo
começo e guie os missionários na obra. 1Co 15:1-34
• 31/07: Agradeça pelas vidas alcançadas por meio de
pregações e discipulados via internet. 1Co 15:35-58

