DIÁRIO DE ORAÇÃO
MAIO 2021
01/05 – Hoje é o Dia Internacional do Trabalho. Vamos agradecer a Deus
pelo sustento financeiro de cada pessoa. Que cada uma continue tendo
condições de participar da obra missionária com suas ofertas. (Adoniram
Pires/Espanha, Elis Vieira/Cabo Verde e Alceir Ferreira/Paraguai) – Sl
61-63
02/05 – Missões Mundiais inicia hoje uma semana de oração em favor da
Juventude Cristã Brasileira. Vamos começar orando pela capacitação de
jovens vocacionados aos campos da JMM. Deus dê a cada um a certeza
do seu chamado. (Jamile Barros/Sede, Mariana Duarte/Mobilizadora) – Sl
64-66
03/05 – Ore pela capacitação de missionários-educadores do PEPE.
Muitas crianças precisam de um ensinamento bíblico adequado para sua
idade. Sl 67-69
04/05 – Interceda pelo cuidado de Deus para com famílias carentes que
moram no “Manila Norte Cemitério”. Ore pelos obreiros que levam amor,
cuidado e atenção àquelas pessoas. (Cenilza Ferreira/Paraguai) – Sl 70-72
05/05 – Agradeça pela igreja que Missões Mundiais plantou em Sirigú,
Gana. Os irmãos realizaram 21 batismos recentemente. (Renata
Rosa/Sede) – Sl 73-75
06/05 – Ore pela saúde dos famíliares de nossos missionários. Pais,
irmãos, tios, avós… pessoas queridas que ficaram no Brasil, enquanto
aqueles que foram chamados para ir, seguem anunciando o Evangelho às
nações. (Ana Cristina Santos/Moçambique) – Sl 76-78
07/05 – Hoje, às 20h (horário de Brasília), começa a Jornada de 30h de
Oração. Ore pelos motivos que serão apresentados ao longo da live
transmitida pelo Canal JMM no YouTube. Sl 79-81
08/05 – Hoje, entre 18h e 00h (horário de Brasília) muitos muçulmanos nos
países do Oriente Médio buscarão por uma experiência transcendental
com Deus. É a chamada Noite do Poder. Clame pela salvação dos
muçulmanos. Sl 82-84
09/05 – Hoje é o Dia das Mães! Agradeça a Deus pela vida de cada mãe.
Ore pelas missionárias que já deram a verdadeira luz aos que andavam em
trevas. Sl 85-87
10/05 - A Espanha, com 47 milhões de habitants e apenas 700 de 8 mil
municípios com alguma presença evangélica, precisa de nossas orações.
Vamos colocar este país aos pés do Senhor. Sl 88-90
11/05 – Ore pelo trabalho realizado com adolescentes e jovens de 11 a 18
anos no Leste da Ásia. Por questões de segurança, as reuniões
frequentemente precisam mudar de lugar. Sl 91-93
12/05 - Em Torres Vedras e em outras cidades na região central de
Portugal, missionários alcançam pessoas através do projeto “Jesus Cristo
no Centro”. Ore pelo envolvimento das igrejas da localidade. Sl 94-96
13/05 – Louve a Deus pelos 10 anos do PEPE Argentina. Agradeça pela
vida de cada criança, em especial pela Fernanda, que hoje tem 13 anos e
foi a primeira aluna do PEPE no país a ser batizada. Sl 97-99
14/05 – Ore por Moçambique. Os casos de Covid-19 aumentaram muito na
região do Dondo e, com isso, os templos permanecem fechados. (Armando
de Oliveira Neto/Espanha) – Sl 100-102
15/05 – Missionários relatam que o islamismo cresce muito na África
Ocidental. Ore para que a igreja na África possa ter ousadia na pregação
da Palavra. Sl 103-105
16/05 – Ore pela implantação do PEPE Benin, na África. O coordenador
nacional tem algumas dificuldades para iniciar as unidades na capital, pois
os pastores querem o projeto, mas evitam se indispor com o governo, que
ultimamente fixou leis muito severas relacionadas à educação. (Rebeca

Goés/Norte da África) – Sl 106-108
17/05 – Ore pelas ações de Missões Mundiais em Porto Príncipe, a
capital do Haiti. O país enfrenta uma onda de violência e instabilidade
civil. Mesmo assim, os obreiros da terra iniciaram um pequeno grupo e
trabalham para o início de uma nova igreja. Sl 109-111
18/05 – Agradeça a Deus pelo aniversário de 3 anos da Congregação
Reino de Deus em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os missionários
seguem com discipulados e aconselhamentos. Como resultado,
pretendem realizar novos batismos em breve. (Priscila Dantas/Sul da
Ásia e Nilton Antunes/Chile) – Sl 112-114
19/05 – Coloque diante do Pai todas as igrejas que têm feito mais e
melhor por Missões Mundiais. Presencial ou virtualmente, elas têm sido
grandes na promoção da campanha Viva o Poder de Transformar.
(Roberto Carmona/Botsuana) – Sl 115-118
20/05 – Agradeça ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós que
amamos Missões. A obra missionária segue avançando nos campos
transculturais, mesmo com a crise econômica mundial provocada pela
pandemia. Glorifique o nome de Deus. Sl 119: 1-88
21/05 – Comemore com a gente o alcance de mais de 1.800 pessoas
que ouviram o Evangelho pela primeira vez numa grande região de um
país do Sul da Ásia. Só em março, 23 pessoas se converteram a Cristo.
(Sara Jane/Colômbia) – Sl 119: 89-176
22/05 – Ore por todos os colaboradores da Sede JMM que, presencial ou
remotamente, seguram as cordas dos missionários que estão na linha de
frente. Peça a Deus pela saúde de cada um. Sl 120-123
23/05 – Agradeça pela vida dos mobilizadores que atuam junto às igrejas
da CBB, aproximando líderes e demais irmãos em Cristo dos campos de
Missões Mundiais. (Elzi Soares/esposa Pr. João Marcos) – Sl 124-126
24/05 – A produção da campanha 2022 já começou e precisa de suas
orações. Peça a Deus por sabedoria e discernimento à equipe envolvida
em todo o processo de criação e produção. Sl 127-129
25/05 – Ore para que Deus viabilize os recursos tecnológicos
necessários a uma melhor comunicação entre os campos missionários e
as igrejas. Agradeça ao Senhor pelos avanços já alcançados. (Erik
Wagner/Mobilizador) – Sl 130-132
26/05 - Em Moçambique é comum a consagração de crianças a
demônios por meio de rituais de sacrifícios. Ore pela quebra de maldição
sobre a vida de meninos e meninas. (Pr. João Marcos B. Soares/Diretor
Executivo e José Roberto dos Santos/Guiné-Bissau) – Sl 133-135
27/05 – Agradeça a Deus pela vida de cada voluntário que tem apoiado
Missões Mundiais em ações de comunicação com as igrejas. Ore
especialmente pelos intérpretes de Libras, sempre dispostos a servir.
(Sarah Vilela/Sul da Ásia) – Sl 136-138
28/05 – Vamos louvar ao Senhor pelo Ministério Infantil de cada igreja da
CBB que tem realizado a campanha “Viva! Jesus é Poder”. (Luciana
Nascimento/Coordenadora VSF e Benjamin Vilela/Sul da Ásia) – Sl
139-141
29/05 – Agradeça a Deus pelas ofertas que têm permitido o sustento de
nossos missionários e projetos. Peça a Deus por provisão aos
participantes do PAM . (Catarina de Oliveira/Espanha). Sl 142-144
30/05 – Dê graças ao Pai por cada conquista nos campos. Vidas têm
sido salvas porque irmãos em todo o Brasil têm investido tempo, recursos
e orações por Missões Mundiais. Sl 145-147
31/05 – Clame a Deus pela vida dos voluntários que aguardam as novas
datas das caravanas do programa Voluntários Sem Fronteiras. Por conta
da pandemia, viagens programadas até outubro foram adiadas para
2022. Peça ao Senhor que mantenha acesa a chama missionária no
coração de cada um. (Charles Marques/Sul da Ásia) – Sl 148-150

