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01
Mês passado tivemos
dois rapazes da América
Latina que saíram como
Curto Prazo para servir
um em Moçambique e o
outro no Quênia. Eles são
do Equador e Paraguai.
Louvamos a Deus pela
vida desses jovens
que estão dedicando
o seu tempo em servir
junto com povos não
alcançados.

02
Ore para que através
da vida deles, outras
pessoas desses países
decidam servir em
missões.

03
Maseven e Eliethe
Mthombeni pedem
oração pelo tempo de
preparação para virem
ao Brasil, logo após
uma conferência. Que o
Senhor lhes dê sabedoria
para poder organizar
tudo a tempo.

04
Roseli Silva agradece
a Deus por sua vida e
saúde, reconhecendo
que Ele a sustentou e
curou diariamente. Orem
por ela pelos seis meses
restantes de trabalho na
cidade de Beira, para que
ela possa dar bons frutos
para a honra e glória do
Senhor neste tempo.

05
Marcelo e Evelyn Costa
estão pesquisando
onde os Mwani vivem
e, ao mesmo tempo,
procurando um lugar
estratégico onde possam
viver nos próximos anos
e trabalhar entre eles.
Ore por direcionamento.
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06
A Família Petrelli chega
ao Brasil este mês para
passar dois meses aqui.
Ore por sabedoria e
graça para administrar
este período da melhor
forma possível.

07
Estamos há uma
semana do fim do
Ramadã. Ore pela vida
dos missionários que
trabalham no meio de
povos que seguem ao
Islamismo. Para que eles
perseverem firmes no
Evangelho.

08
Ore por ousadia ao
compartilhar sobre a vida
de Cristo nesse período
tão sensível.

09
Ore por coragem ao
serem questionados
e afrontados. Ore por
proteção e que Deus
guarde sua integridade
física.

10
Peça a Deus que crie as
oportunidades perfeitas
para os missionários
abordarem esse assunto
em sua comunidade.
Para que os corações e
ouvidos estejam abertos
a ouvir a Palavra.
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11
Ore para que aqueles
muçulmanos que estão
em alguma posição
de poder busquem a
verdade.

12
Ore que eles tenham
visões e sonhos do
Senhor.

13
Ore que essas pessoas
entrem em contato com
cristãos que possam
compartilhar as Boas
Novas com eles

14
Os muçulmanos
acreditam que o Alcorão
é uma revelação de
Deus, dada ao profeta
Maomé. Ore para que
os muçulmanos tenham
acesso a Bíblias e que
ao lerem, conheçam a
Verdade.

15
Os Berberes vivem no
Norte da África. Ore para
que Deus renove o solo
dos corações berberes e
que muitos venham à fé
em Jesus.

DIÁRIO DE ORAÇÃO | JUNHO 2018

16
Ore para que lhes seja
concedida a liberdade de
adorar como quiserem

17
Ore para que os poucos
crentes sejam ousados
na proclamação e fiéis
sob perseguição.

18
Ore por sabedoria
aos que trabalham
compartilhando as Boas
Novas em meio ao povo
berbere e peça que Deus
envie mais trabalhadores
a eles.

19

20

As mulheres no norte
Ore por sabedoria ao
da África têm muitos
construir relacionamentos
medos e inseguranças
e ao compartilhar a vida.
na vida. Ore para elas
conheçam sua verdadeira
identidade em Cristo.
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21
O acesso à televisão
via satélite e à Internet
tornou o conteúdo
cristão amplamente
disponível. Ore para que
muitos encontrem esse
conteúdo cristão e que o
Espírito Santo abra seus
corações e mentes para
o Pai.

22
Uma grande região
do Norte da África é
caminho dos refugiados
que estão migrando.
Ore por oportunidades
para que os refugiados
construam uma vida
nessas cidades e sejam
bem recebidos pelos
cidadãos.

23
Peça que Deus use todas
essas circunstâncias
adversas para atraí-los
para si.

24
Ore pelo movimento da
Diáspora, que trabalha
com evangelização
aqui no Brasil. Ore para
que africanos morando
em nossas cidades
conheçam a Jesus.

25
Ore para que os cristãos
sejam conhecidos pelo
seu amor uns pelos
outros e que Deus use tal
demonstração para trazer
mais pessoas a Ele.
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26
A Família Basso pede
oração pelos pastores
e evangelistas em
Betroka. Que eles sejam
fiéis ao Senhor e suas
vidas possam de fato
refletir Cristo. E também
pela conversão dos
“malasos” – ladrões
de Gado: o povo que
querem alcançar com o
Evangelho.

27
Lélia Ferreira pede
oração pelo desafio
financeiro a ser vencido
para seu retorno ao
campo.

28
Valeria Ortiz, missionária
Argentina servindo na
base aqui no Brasil, pede
oração por seu sustento.
Os dois países de onde
são a maioria de seus
mantenedores enfrentam
dificuldades políticas
e econômicas. Que o
Senhor levante pessoas
para contribuir fielmente.

29
A Família Feniman
agradece ao Senhor pelo
diagnóstico da Patrícia,
e pede orações pelo
tratamento de saúde a
ser desenvolvido.

30
Ore pela equipe do
escritório. Que a
saúde de todos seja
estabelecida e que
o Senhor continue
direcionando os próximos
passos.
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31

Se precisar de mais material, ou recursos diferentes, por favor nos avise.
Você pode enviar um e-mail para Fernanda no comuinicacao.sa@aimint.org ou ligar
no escritório (43) 3357-1200.

Você já conhece nossa canal no
YouTube? Lá temos alguns vídeos
disponíveis para mobilização,
mas se necessário também
podemos lhe enviar uma cópia
do arquivo.

