
01/08: Ore para que Deus use seus servos presentes nos 
Jogos de Tóquio. Que eles possam testemunhar do amor 
transformador do Pai. 1Co.16

02/08: Ore pelos missionários que atuam em países fechados 
ao Evangelho e pelos cristãos que sofrem com rejeição da 
família por amarem a Cristo. 2Co 1:1 e 2:4

03/08: Continue intercedendo por recursos para que o 
programa Há Fome no Mundo possa abençoar cada vez mais 
famílias. 2Co 2:5 e 3:18

04/08: Agradeça pelos batismos realizados no Oriente Médio 
neste ano. 2Co 4:1 e 5:10

05/08: Ore por templos adequados aos cultos presenciais na 
Itália. Interceda também por novos batismos. (Sandro 
Rocha/Mobilizador) 2Co 5:11 e 6:13

06/08: Ore pelo trabalho de transmissão do DNA Missionário 
realizado nos campos junto às igrejas e obreiros locais no 
Leste Europeu. (Cleber Balaniuc/Togo) 2Co 6:14 e 7:16

07/08: Agradeça porque a Farinha Enriquecida (FE), 
distribuída aos alunos do PEPE Venezuela, poderá alcançar 
mais crianças. (Gladimir Fernandes/Ásia, Levi 
Godinho/Mobilizador, Lucas Mota/Ásia) 2Co 8

08/08: Ore pelos grupos de discipulado em duas maternidades 
em Maputo, Moçambique. 2Co 9

09/08: Ore para que um tratado de paz oficial seja assinado 
entre as Coreias. Interceda por um avivamento espiritual entre 
os coreanos. 2Co 10

10/08: Agradeça pelo projeto “Livraria Speransa” que continua 
abençoando vidas na Guiné-Bissau por meio de livros e 
exemplares da Bíblia. (Ana Jhuly Stellet/Sede, Noêmia 
Cessito/Moçambique) 2Co 11

11/08: Ore pela liderança de Missões Mundiais. Que o Senhor 
guie e oriente a cada líder em suas estratégias, em favor do 
cumprimento da Grande Comissão. 2Co 12

12/08: Interceda pela preparação dos cursos à distância de 
Teologia, mestrado e capacitação de líderes no seminário em 
Guiné-Bissau. (Youssouful Agil/África Ocidental) 2Co 13

13/08: Agradeça pelo envolvimento de 279 representantes de 
igrejas na Assembleia da Convenção Batista do Togo. Ore 
pelo aumento do número de cristãos no país. Jo 1:1-18

14/08: Ore pelos jovens da Espanha que participarão de uma 
campanha evangelística em uma cidade no sul do país. 
(William Freitas/Colômbia) Jo 1:19-34

15/08: Ore pelo pequeno grupo de Botsuana. Embora alguns 
ainda não tenham aceitado a Jesus, estão muito interessados 
em conhecer mais da Bíblia. Jo 1:35-51

16/08: Agradeça pelas vidas alcançadas por meio de 
pregações e discipulados via internet. (Fabiane Faria/Bolívia) 
Jo 2

17/08: Ore pelos jovens que têm evangelizado famílias no 
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norte da Ásia em um país que tem fortes restrições contra a 
Palavra de Deus. Jo 3: 1-21

18/08: Agradeça pelo fortalecimento da Igreja Chinesa em 
Cabo Verde. Continue orando pelo seu crescimento, a fim de 
que mais pessoas aceitem a Cristo. (Laila Santos/Sede, 
César Corsete/Portugal) Jo 3: 22-36

19/08: Ore para que o Senhor abra portas aos missionários 
em países da Ásia Central, onde ainda há normas restritivas 
de entrada devido à pandemia. (Alcir de Souza/Portugal, 
Sarah Marques/Oriente Médio) Jo 4:1-26

20/08: Agradeça pela formatura de mais uma turma no 
Instituto Bíblico Batista do Togo e pelo envolvimento deles 
com a obra. (Anderson Barros/Mobilizador) Jo 4:27-42

21/08: Ore pela saúde dos missionários, por suas famílias e 
parentes distantes. Que Deus cuide e continue abençoando 
a cada um. Jo 4:43-54

22/08: Interceda pelo trabalho missionário de levar a Palavra 
de Deus aos Povos Não Alcançados. Que o Senhor abra 
portas e levante obreiros. (Joel Martiniano/Brasil) Jo 5:1-18

23/08: Agradeça porque educadores do PEPE no Sudeste 
da Ásia conseguiram tomar a vacina contra Covid-19 e, 
assim, visitar famílias em segurança. (Vânia Santos/Sede) 
Jo 5:19-47

24/08: Ore pelo compartilhamento do DNA missionário da 
Letônia e Estônia. Interceda também para que Deus levante 
cristãos locais para evangelizar suas nações. (Antônio da 
Silva/Quênia, Joana Ferreira/Togo) Jo 6: 1-24

25/08: Ore pela segurança de cristãos no Sul da Ásia. 
Interceda para que seus algozes tenham o coração 
quebrantado pelo Evangelho. Jo 6:25-59

26/08: Ore pelos 30 alunos da Guiné-Bissau que 
começaram um curso de discipulado e evangelismo. Clame 
para que cresçam e deem bons frutos. Jo 6:60-71

27/08: Neste Dia Mundial de Combate a Desnutrição Infantil, 
ore para que Deus levante mais participantes do programa 
Há Fome no Mundo e, assim, possamos suprir as 
necessidades alimentares de mais crianças. Jo 7:1-24

28/08: Ore pelos países que ainda enfrentam restrições 
devido à Covid-19 e atraso na vacinação. Ore por estratégias 
evangelísticas nesse cenário. (Fabiano Nicodemo/Itália) Jo 
7:25-52

29/08: Agradeça pelas 20 crianças do PEPE no Sudeste da 
Ásia que manifestaram o desejo de fazer parte da família de 
Deus. (Alexandre Berton/Sede) Jo 8:1-20

30/08: Ore pela estratégia missionária de compartilhar sobre 
Jesus durante caminhadas e práticas de outras atividades 
físicas com mulheres na Letônia. (Dina dos Santos/África 
Ocidental) Jo 8:21-47

31/08: Interceda pelos adotantes de Missões Mundiais. Peça 
ao Senhor que lhes dê o sustento financeiro e saúde, 
necessários para que sigam abençoando nossos projetos e 
missionários. Jo 8:49-59
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