
01/05: Agradeça pelas ofertas enviadas para a campanha 
emergencial Ajude Agora - Ucrânia, que tem permitido à Missões 
Mundiais levar ajuda aos sobreviventes da guerra naquele país do 
Leste Europeu. (Adoniram Pires/Espanha e Elis Vieira/Cabo Verde) 
1Cr 9-11

02/05: Ore pelo trabalho de evangelização após o Ramadã. Que os 
missionários aproveitem oportunidades a partir dos relacionamentos 
fortalecidos. (Jamile Barros/Sede) 1Cr 12-15

03/05: Ore pela paz mundial, pelo fim dos conflitos armados em 
diversos países e pela restauração de povos que sofrem com a 
fome e outras crises humanitárias. 1Cr 16-18

04/05: Ore pelo início de um Pequeno Grupo Multiplicador no 
Paraguai e pelo andamento de outros dois. Que Deus guie os 
missionários e fortaleça os grupos. 1Cr 19-22

05/05: Ore por oportunidades aos missionários para demonstrar e 
viver a compaixão de Jesus nos campos, ajudando e amando o 
próximo. (Renata Rosa/Sede) 1Cr 23-25

06/05: Ore pelo trabalho de evangelização e alfabetização em uma 
aldeia em Moçambique. Cerca de 80% de seus habitantes são 
analfabetos. (Ana Cristina Santos/Moçambique) 1Cr 26-29

07/05: Interceda pela paz entre a Ucrânia e a Rússia, e por 
recursos para o trabalho missionário com refugiados. 2Cr 1-4
08/05: 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. 2Cr 5-7

09/05: Agradeça pelas igrejas envolvidas com a Campanha Viva a 
Compaixão. Igrejas que estão vivendo a compaixão orando, 
ofertando, mobilizando e enviando vocacionados. 2Cr 8-11

10/05: Ore pelo trabalho das hortas comunitárias planejadas pelos 
missionários, que tem ajudado famílias moçambicanas em 
necessidade. 2Cr 12-15

11/05: Ore pelos ex-muçulmanos convertidos ao Cristianismo. Peça 
a Deus para que os proteja contra perseguições familiares e sociais. 
Que eles se sintam amparados e tenham a fé fortalecida. 2Cr 16-19

12/05: Agradeça a Deus pela retomada das atividades presenciais 
do projeto Harmonizando Vidas, na Espanha, que já conta com a 
participação de quatro famílias. 2Cr 20-23

13/05: Ore pelos cristãos ucranianos que decidiram permanecer no 
país para ajudar com alimentos e abrigos aos ucranianos que se 
deslocam para fugir da guerra. 2Cr 24-26

14/05: Ore pelo trabalho com refugiados afegãos em São Paulo 
através do projeto Vila Minha Pátria, em parceria com Missões 
Nacionais. (Armando de Oliveira Neto/Espanha) 2Cr 27-29

15/05: Ore pelo curso de discipulado iniciado com as meninas da 
PIB de Guiné-Bissau. Serão encontros semanais durante 3 meses. 
2Cr 30-32

DIÁRIO DE ORAÇÃO
16/05: Interceda pela propagação do DNA Missionário entre as 
igrejas locais da Europa para o envio de obreiros aos povos não 
alcançados. (Rebeca Goes/Norte da África) 2Cr 33-36

17/05: Ore pela igreja local no Oriente Médio. Que Deus guie os 
pastores, os missionários e membros na evangelização e os 
proteja. Ed 1-2

18/05: Agradeça pelo reencontro das mulheres em Maputo, após 
2 anos sem atividades presenciais. 98 moçambicanas da igreja 
participaram dessa ação. (Priscila Dantas/Sul da Ásia e Nilton 
Antunes/Chile) Ed 3-6

19/05: Ore pela capacitação da liderança e estruturação dos 
ministérios para o fortalecimento da plantação de igrejas em 
Roma, Itália. (Roberto Carmona/Botsuana) Ed 7-10

20/05: Interceda pelo trabalho missionário de acolhimento de 
refugiados ucraninos que tem acontecido em algumas cidades da 
Europa. Ne 1-4

21/05: Ore pelo trabalho do Grupo de Apoio aos Sobreviventes de 
Suicídio no Uruguai e as oportunidades de divulgação para 
alcançar mais pessoas. (Sara Jane Rodrigues/Colômbia) Ne 5-7

22/05: Agradeça pela Jornada Médica realizada nesse mês para 
os alunos do PEPE no Paraguai. O objetivo é prosseguir nos 
cuidados com a saúde de cada um. Ne 8-10

23/05: Ore pela saúde emocional, mental, física e espiritual dos 
missionários. Que eles sejam fortalecidos. (Elzi M. Soares/esposa 
do Diretor da JMM, Pr. João Marcos B. Soares) Ne 11-13

24/05: Ore pelo trabalho missionário com universitários na 
Argentina. Que os estudantes  creiam em Jesus. Et 1-4

25/05: Ore pelo trabalho do PEPE de levar educação e cuidado a 
alunos e seus familiares. (Heitor/Mobilizador) Et 5-10

26/05: Agradeça pelos mais de 40 líderes da Guiné-Bissau que 
foram capacitados na área de plantação de igrejas e/ou Cursos 
de Teologia.  (João Marcos B. Soares/Diretor Executivo JMM e 
José Roberto dos Santos/Guiné-Bissau) Jó 1-2

27/05: Ore pelo trabalho de plantação e multiplicação de igrejas 
na Colômbia. (Sarah Vilela/Sul da Ásia) Jó 3-5

28/05: Interceda para que mais pessoas se comprometam com a 
obra missionária através de ofertas e orações pelo campo. 
(Luciana Nascimento/Coordenadora do Voluntários Sem 
Fronteiras e Benjamim Vilela/Sul da Ásia) Jó 6-8

29/05: Ore por recursos para que o projeto Nutri Níger consiga 
ajudar famílias que sofrem com falta de alimentos. (Catarina de 
Oliveira/Espanha) Jó 9-11

30/05: Ore pela proteção dos missionários no Norte da África e o 
trabalho com muçulmanos. Que Deus abra oportunidades de 
evangelismo. Jó 12-15

31/05:  Agradeça pelas crianças que são abençoadas pelo 
trabalho do projeto Lar da Paz, no Sul da Ásia. (Charles 
Marques/Sul da Ásia) Jó 16-20
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