DIÁRIO DE ORAÇÃO MARÇO/2019

MARÇO/2019
01/03: PARAGUAI – Ore por mais oportunidades de evangelismo e pelos projetos na comunidade de Hernandárias.
(Luiz Marteletto – Itália) Ex 1-3
02/03: ORIENTE MÉDIO – Ore pelas escolas implantadas
pela igreja local, para que os missionários e membros consigam falar de Jesus às crianças. Ex 4-6
03/03: PEQUENO GRUPO – Ore pelos grupos iniciados em
nossos campos, assim como pelo crescimento e orientação
aos missionários. (Alex Souza – Escritório) Ex 7-9
04/03: OESTE DA ÁFRICA – Ore pela construção de uma
escola para as crianças do vilarejo, a fim de que seja um canal para pregar o Evangelho. (Anna Souza – Oriente Médio)
Ex 10-12
05/03: PEPE – Agradeça pelo sustento do programa e peça
a Deus pelos desafios a serem superados. (Leandro Soares
– Escritório/Priska Masih - Sul da Ásia/Timóteo Gonçalves
- Oeste da África) Ex 13-15
06/03: HAITI – Ore pela situação política e social do país, a
fim de que tudo seja resolvido e que os missionários possam voltar para continuar a obra. Ex 16-18
07/03: DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – Ore pelos líderes envolvidos nos projetos em andamento em nossos
campos missionários. (Ester Gonçalves – Oeste da África)
Ex 19-21
08/03: TOGO – Ore por paz. Clame a Deus pelos desafios
no norte do país, pelos projetos e missionários naquela região. (Teremar Rocha – Aposentada/ Hans Fuchs – Coordenador) Ex 22-24
09/03: SAÚDE – Ore pela saúde física, emocional e espiritual dos missionários. Que Deus os sustente. Ex 25-27
10/03: BOTSUANA – Agradeça pelos alunos dos projetos
Blessed Hands e Hope Academy e pelos batismos. Ex 28-30
11/03: REFUGIADOS – Agradeça por aqueles que conseguiram oportunidade de recomeço e pelos missionários que
prestam assistência e evangelizam. Ex 31-33
12/03: URUGUAI – Ore pelo trabalho desenvolvido com o
Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. (Alessandro
Nunes – Oceania) Ex 34-36
13/03: SUL DA ÁSIA – Ore pelo trabalho dos missionários
junto às adolescentes resgatadas do tráfico sexual e por
aquelas que ainda estão aprisionadas. (Halima Ferreira –
África Ocidental) Ex 37-39
14/03: ÁFRICA OCIDENTAL – Ore por oportunidade de
evangelismo no Projeto Fábrica de Esperança e por novos
instrutores. (Ruy Oliveira – Coordenador) Ex 40
15/03: ESTUDO – Ore pelos missionários no estudo da língua dos países em que estão e pela adaptação à nova cultura. (Abraham – Oriente Médio/Amina Alves – Oriente Médio/Décia Barbosa – Aposentada) Lv 1-3

16/03: NORTE DA ÁFRICA – Ore por proteção aos missionários e outros cristãos da região. Lv 4-6
17/03: PORTUGAL – Ore pelo reavivamento espiritual e pelas igrejas que estão sendo fechadas por falta de membros
e sustentadores. (Ael Oliveira – Sudeste da Ásia) Lv 7-9
18/03: PAÍSES FECHADOS – Ore pela proteção dos missionários e crentes que vivem em áreas de risco à pregação do
Evangelho. (Karen Oliveira – Radical Latino/ Jessé Carvalho
– Oriente Médio) Lv 10-12
19/03: ITÁLIA – Ore pelo projeto de implantação da igreja
em Roma e discipulados. (Cláudia Azedias – Escritório/
Curumim Resende – Mobilizador/Jairo Muñoz – Colômbia/
João Guilherme – Escritório) Lv 13-15
20/03: RADICAL – Ore pelos Radicais que estão voltando
do campo e pelos projetos que continuarão sem eles. (Maria
Rejane – Paraguai/Anne Nicodemo – Itália) Lv 16-18
21/03: ÁFRICA OCIDENTAL – Agradeça pelas vidas alcançadas no país, pela equipe de voluntários e pela plantação
de duas novas igrejas. Lv 19-21
22/03: VOLUNTÁRIOS – Ore para que Deus cuide dos que
foram aos campos e pelo levantamento de novos vocacionados. Lv 22-24
23/03: ALBÂNIA – Ore pelo trabalho com povos na região
montanhosa e agradeça pelos novos convertidos. (Hoang
Ramos – Ásia/Daniel Moulie – Escritório) Lv 25-27
24/03: MOÇAMBIQUE – Agradeça pela formatura do pré-escolar, pelos batismos e pela primeira turma do projeto
Amor de Mãe. (Mei Li – Sudeste da Ásia/Cristina Nascimento – Sul da Ásia) Nm 1-3
25/03: JUVENTUDE – Ore pelos universitários alcançados
pelo Evangelho e pelos missionários que trabalham com jovens convertidos nos países fechados. Nm 4-6
26/03: IGREJA – Ore pelas novas igrejas que estão sendo
implantadas neste ano. (Thiago Rosendo – Burkina Fasso/
Clovis Pessanha – Sudeste Asiático) Nm 7-9
27/03: ORIENTE MÉDIO – Ore para que Deus os missionários locais nos novos projetos, e pelas oportunidades de
pregação do Evangelho. (Ana Maria Costa – Aposentada)
Nm 10-12
28/03: OESTE DA ÁFRICA – Ore pela tradução da Bíblia para
as línguas locais e por mais obreiros e vidas alcançadas.
(Iris da Rocha – Radical Haiti) Nm 13-15
29/03: GUINÉ-BISSAU – Agradeça pelo trabalho evangelístico com as crianças e pelos alunos da Escola Batista, a fim
de que suas famílias também sejam alcançadas. Nm 16-18
30/03: PAM – Peça a Deus para que nossos adotantes
mantenham seu compromisso de sustentar a obra missionária e por mais pessoas dispostas a contribuir. (Analzira
Nascimento – Brasil) Nm 19-21
31/03: LETÔNIA E ESTÔNIA – Que Deus guie os missionários no apoio às pequenas igrejas e no ensino da visão missionária e evangelística. Nm 22-24

