
01/04: Interceda pela paz entre a Ucrânia e a Rússia, e por recursos 
para o trabalho missionário com refugiados. (Yan Lima/Sudeste da 
Ásia) 1Sm 28-31

02/04: Agradeça pelo despertar de latino-americanos à 
evangelização de muçulmanos. Ore por sabedoria aos missionários 
para capacitá-los. (Adriana Marcolino/Moçambique e Khadija/África 
Ocidental-Brasil) 2Sm 1-3

03/04: Ore pelo trabalho de evangelização durante o Ramadã. Que 
Deus dê sabedoria aos missionários e os proteja. 2Sm 4-7

04/04: Ore pelo trabalho de capacitação de obreiros no Oriente 
Médio que desejam ajudar principalmente crianças vulneráveis. 
(Joel Lino/Sede) 2Sm 8-11

05/04: Ore pela segurança dos cristãos no Leste Asiático devido ao 
aumento da perseguição. Que eles tenham sabedoria e proteção 
no trabalho de evangelismo. 2Sm 12-14

06/04: Interceda por recursos para o trabalho missionário de 
evangelização e ajuda social através do projeto Banco Alimentare, 
na Itália. 2Sm 15-17

07/04: Ore pelo retorno das atividades de evangelismo nas ruas de 
Maputo, em Moçambique. Que mais vidas sejam alcançadas para 
Jesus. (Rafael dos Santos/Sede) 2Sm 18-19

08/04: Ore pelo trabalho de apoio às igrejas do interior da Letônia 
prestado pelos missionários de Missões Mundiais. (Matheus dos 
Santos/Sede, Quézia Carvalho/Oriente Médio e Eliane 
Corsete/Portugal) 2Sm 20-22

09/04: Interceda por recursos para a construção de uma escola no 
Senegal, próxima à igreja na qual nossos missionários atuam. 2Sm 
23-24

10/04: Ore pelo trabalho com pequenos grupos e estudo bíblico 
com a intenção de plantar uma nova igreja na cidade de Ravenna, 
Itália. 1Re 1-2

11/04: Agradeça pelas ofertas enviadas para a campanha 
emergencial Ajude Agora Ucrânia, que viabilizado socorrer pessoas 
afetadas pela guerra. (Denise Marteletto/Itália) 1Re 3-5

12/04: Ore pela paz entre as tribos no Quênia. Os conflitos fatais 
também colocam em risco a vida de ex-muçulmanos que se 
converteram ao cristianismo. (Lee/Sul da Ásia) 1Re 6-7

13/04: Interceda pela propagação do DNA Missionário entre as 
igrejas da Europa e  envio de obreiros aos Povos Não Alcançados. 
1Re 8-9

14/04: Ore pelo crescimento e fortalecimento das igrejas 
perseguidas no norte da África e na Ásia, regiões cada vez mais 
hostis aos cristãos. 1Re 10-11

15/04: Agradeça pelo envolvimento de 78 jovens no projeto Ler é 
Conhecer, que visa o estudo da Bíblia e a leitura de um livro cristão 
por mês. (Rute Machado/Sudeste da Ásia e Carla Nunes de Barros 
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Freitas/Colômbia) 1Re 12-14

16/04: Ore pelo trabalho missionário com refugiados ucranianos 
na Europa. (Severina Cordeiro/Sede) 1Re 15-17

17/04: Agradeça pelas famílias de crianças do PEPE do Sudeste 
Asiático que tem aceitado receber a Bíblia e estudar sobre ela. 
(Lina Lima/Sudeste da Ásia e Hadassa Lewis/Sudeste da Ásia) 
1Re 18-20

18/04: Ore para que os missionários possam ter oportunidades de 
demonstrar e viver a compaixão de Jesus nos campos, ajudando 
e amando ao próximo. (Freddy Ovando/Guiné-Bissau) 1Re 21-22

19/04: Interceda por proteção aos cristãos durante o Ramadã, 
quando os índices de perseguição e violência tendem a crescer. 
2Re 1-4

20/04: Ore pela saúde dos missionários e de suas famílias, nos 
campos ou aqui no Brasil. Que Deus esteja à frente e cuide de 
todos. 2Re 5-7

21/04: Ore pelos missionários-educadores e voluntários do PEPE. 
Que Deus os sustente para que sigam abençoando crianças. 2Re 
8-10

22/04: Ore por sabedoria aos missionários na capacitação de 
obreiros e líderes nacionais, a fim de que eles possam falar de 
Jesus ao seu próprio povo. (Eduardo de Sá/Sede e Raquel de 
Souza/Sede) 2Re 11-14

23/04: Ore pelos ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo que 
sofrem perseguições familiares e sociais. Que eles se sintam 
amparados e tenham a fé fortalecida. 2Re 15-17

24/04: Interceda pelo levantamento de cristãos locais dispostos a 
falar de Jesus aos muçulmanos, principalmente durante o 
Ramadã. 2Re 18-19

25/04: Ore pelo envolvimento das igrejas com a campanha Viva a 
Compaixão, a fim de que orem, ofertem, mobilizem e enviem 
vocacionados. (Helena Oliver/Leste da Ásia) 2Re 20-23

26/04: Agradeça pelo trabalho no Sudeste Asiático que permitiu 
que 30 treinadores fossem capacitados para evangelizar através 
do esporte. (Eliel Pinho Gonçalves/Bolívia) 2Re 24-25

27/04: Ore por recursos de transporte para que o Projeto Sublime 
Tarefa, Moçambique, consiga alcançar pessoas que vivem em 
comunidades mais distantes. 1Cr 1-2

28/04: Ore para que Jesus se revele aos muçulmanos nesta Noite 
do Poder, no Ramadã. Clame para que eles conheçam Aquele 
que liberta e salva. (Monique dos Santos/Sede) 1Cr 3-5

29/04: Interceda para que mais pessoas se comprometam com a 
obra missionária através de ofertas e orações pelos campos. 
1Cr 6

30/04: Agradeça pelo trabalho missionário de conscientização e 
valorização da mulher para Deus, realizado junto a adolescentes 
do Sudeste Asiático. 1Cr 7-8
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