DIÁRIO DE ORAÇÃO
MARÇO 2021
• 01/03: Ore pelo projeto na área rural que visa evangelizar e
atender famílias e trabalhadores de fazenda no Oriente Médio.
(Luiz Cláudio Marteletto/Itália e Marzuq Marques/Oriente
Médio) Jr 44-52
• 02/03: Ore para que as igrejas consigam realizar a
Campanha 2021 (online ou presencial), mobilizando os
membros e levantando ofertas para missões. Lm 1 e Ez 9
• 03/03: Ore pelos europeus que enfrentam uma terceira onda
do coronavírus, somado ao período de inverno que está mais
rigoroso. Ez 10-20
• 04/03: Ore para que os missionários consigam conscientizar
os moçambicanos sobre a Covid-19. Poucos estão alerta,
apesar do novo isolamento. (Anna Souza/Oriente Médio) Ez
21-31
• 05/03: Agradeça pelas mais de 350 crianças atendidas pelos
nossos obreiros no Leste da Ásia, apesar das dificuldades das
restrições da pandemia. (Leandro Soares Carvalho/Escritório,
Priska Masih/Sul da Ásia e Timóteo Gonçalves/Oeste da
África) Ez 32-40
• 06/03: Ore pelas vidas que estão sendo alcançadas por meio
dos cultos online em Portugal. Que as pessoas possam aceitar
Jesus em seus corações. Ez 41 e Dn 2
• 07/03: Ore pelo retorno dos cultos presenciais no Sul da Ásia.
Que aconteça de forma segura e que os membros voltem à
casa de Deus. (Ester Gonçalves/Oeste da África) Dn 3-11
• 08/03: Agradeça pela oportunidade de ministrar a 18 jovens
sobre como evangelizar muçulmanos, no Paraguai. (Teremar
Rocha/Aposentada e Hans Udo Fuchs/Aposentado) Dn 12 e
Am 3
• 09/03: Ore pelo projeto Tenda de Brincar. Que as crianças
retornem às atividades e que Deus guie a equipe ao
evangelizar os familiares. Am 4 e Na 2
• 10/03: Ore pelas famílias que sofrem com o desemprego e
falta de comida devido à pandemia, na Bolívia. Que Deus as
ampare e revele seu amor. Na 3 e Zc 9
• 11/03: Agradeça pelo governo local, no Sudeste da Ásia, ter
concordado em conceder a documentação para continuar
com o projeto esportivo. Zc 10 e Mt 7
• 12/03: Ore pelas crianças do projeto Lar da Paz, no Sul da
Ásia. Que elas recebam o amor e poder transformador de
Jesus em suas vidas. (Alessandro Nunes/Papua Nova Guiné)
Mt 8-18
• 13/03: Agradeça pela possibilidade de expansão pro projeto
Blessed Hands em mais duas cidades. Que Deus guie os
missionários e as novas professoras. (Halima Ferreira/Sahel
Africano) Mt 19-27
• 14/03: Interceda pelo trabalho missionário de levar a palavra
de Deus aos Povos Não Alcançados (PNA’s). Que o Senhor
abra portas e levante obreiros. (Ruy Oliveira/Coordenador
Região 1 - JMM) Mt 28 e Mc 10
• 15/03: Ore por parcerias locais com o objetivo de evangelizar
os muçulmanos no Oriente Médio. (Amina Alves/Oriente
Médio e Décia Barbosa/Aposentada) Mc 11 e Lc 3

• 16/03: Ore pelas famílias dos missionários que estão aqui
no Brasil. Que Deus cuide e os conforte nos momentos de
saudade por parte dos dois lados. Lc 4-11
• 17/03: Ore pelos irmãos paraguaios que estão sendo
discipulados semanalmente e orientados no estudo bíblico
pelos missionários. (Ael Oliveira/Sudeste da Ásia) Lc 12-21
• 18/03: Ore pelos missionários da terra que estão tendo
dificuldades de alcançar novos grupos devido às restrições
do lockdown em alguns países. (Jessé Carvalho/Oriente
Médio) Lc 22 - Jo 6
• 19/03: Agradeça pelas mais de 60 crianças assistidas pelo
projeto Nutri Níger no norte da África. (William Viel “Curumim
Resende” /Mobilizador JMM/Campinas e região) Jo 7-16
• 20/03: Interceda pelas igrejas locais na Ucrânia. Que elas
possam entender a importância da obra missionária e seu
sustento. (Maria Rejane do Nascimento/Paraguai e Anne
Nicodemo/Itália) Jo 17 e At 6
• 21/03: Ore para que a obra missionária com os indígenas
na América do Sul avance cada vez mais. At 7-16
• 22/03: Ore pelo retorno do Seminário em Botsuana. Devido
à pandemia, as aulas serão online. Que Deus conduza e
levante recursos para esse método. At 17-27
• 23/03: Ore pela implantação de uma escola superior para
Enfermeiras em uma clínica cristã no Oriente Médio. Que
seja também um meio de evangelizar. (Hoang
Ramos/Sudeste da Ásia e Daniel Moulie/ Sahel
Africano-Escritório). At 28 e Rm 13
• 24/03: Ore pela saúde emocional, física, espiritual e mental
dos missionários. Que Deus cuide, para que continuem a
evangelizar e ajudar o próximo. Rm 14 e 1Co 12
• 25/03: Interceda pela liderança de Missões Mundiais. Que o
Senhor os guie e oriente nas estratégias a fim de seguir
expandindo o Reino de Deus no mundo. 1Co 13 e 2Co 13
• 26/03: Ore pelo trabalho de evangelização dos enfermos
nos hospitais da capital de Guiné-Bissau, realizado pelos
missionários. (Pedro Lourenço/África Ocidental) Gl 1 e Fl 4
• 27/03: Ore pela continuidade do trabalho de tradução da
Bíblia para a língua Biafada, em Guiné-Bissau. (Ana Maria
da Costa/Aposentada) Cl 1 e 2Tm 3
• 28/03: Interceda pelo discipulado e capacitação de novos
líderes e obreiros para o avanço da obra missionária. 2Tm 4
e Hb 13
• 29/03: Ore pelos parceiros ofertantes de Missões Mundiais.
Que Deus proveja sustento à eles para que possam seguir
apoiando a obra missionária. Ti 1 e 1Jo 5
• 30/03: Ore pelo fortalecimento dos projetos “English For
Life” e “UMMI” em Moçambique. Que o Senhor guie os
missionários
na
condução
da
obra.
(Analzira
Nascimento/Brasil) 2Jo 1 e Ap 14
• 31/03: Interceda pelas preparações para o Proclamai 2021.
Que Deus guie a liderança da JMM, a equipe organizadora e
levante participantes. Ap 15-22

