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Link de foco da Semana/Informações

Semana 32

5 a 11 de
agosto de
2022

ANTECIPE A REPRODUÇÃO RÁPIDA
Ore por fé alegre e esperançosa dentro
dos movimentos, para ver a reprodução
rápida de discípulos, igrejas e líderes.
ORACAO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM
NOVO HOMEN

“Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do
que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!” Ef 3:20-21

1.
2.

Para que o Coração do Pai seja liberado para seu
primogênito das nações.
Para que a família de Deus se reúna — judeus e
gentios crentes.

Foco nas pessoas não alcançadas:

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta – Rajput Chauhan (tradições Hindus) da Índia
Sábado - Zhuang, Zuojing na China
Domingo – Mahra no Kuwait
Segunda - Dungan no Quirguistão
Terça - Rajput Chandel Hindu da Índia
Quarta - Birked, Murgi Muçulmano do Sudão
Quinta - Qiang, Budista Yadu da China

Foco em Cidade Global:

1. Ore para que Deus levante heróis de fé na cidade de
Surabaia. Muitos dos grandes servos de Deus na Indonésia
vêm de Surabaia.

Surabaia, Indonésia

Foco em Cidade Global (2):
Esfahan – Irã

2. Ore para que através da presença das igrejas em Surabaia,
muitas pessoas venham à fé em Deus e experimentem seu
grande amor por elas.
3. Ore pelo acesso à Sagrada Escritura em todas as 12 línguas
faladas em Surabaia. Ore para que o Filme de Jesus seja
traduzido para a Língua de Sinais Indonésia, PeranakanIndonésia, Kangean e Tengger. Ore para que a Bíblia seja
traduzida para Kangean.
4. Ore para que as igrejas de Surabaia se unam e financiem o
evangelismo e a divulgação a todos os grupos linguísticos da
região.
5. Ore pela proteção e misericórdia de Deus sobre crianças e
mulheres. Ore por uma diminuição da violência sexual, abuso
infantil e tráfico humano. Ore pela recuperação do trauma
para aqueles que se tornaram vítimas.

1.
2.
3.
4.
5.

Semana 33

MULTIPLIQUE NOVOS CRENTES E
IGREJA

12 a 18 de
agosto de
2022

Ore pelo equipamento e treinamento
necessários para que novos discípulos e
igrejas se reproduzam rapidamente. Peça
que eles compartilhem as boas notícias
da primeira vez que ouvirem.

ORACAO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM
NOVO HOMEN

Foco nas pessoas não alcançadas:

Ore por 50 igrejas domesticas que multiplicam em
cada um dos 9 idiomas desta cidade.
Ore por um NT traduzido para Nayini, e Natanzi.
Ore para que o evangelho vá as casas durante as
refeições.
Ore para que Jesus visite os descrentes em sonhos e
visões.
Ore pelo “rompimento” do espírito do Islã e para Deus
remover a cegueira sobre as mentes dos descrentes
nesta cidade.

“E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando
com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais,
que se seguiam.” - MARCOS 16:20

1.
2.

Para o Remanescente de Israel (em Israel) acordar
para a Reconexão
Para o Remanescente de Israel (nas nações) despertar
para a reconexão

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta - Keji Muçulmano da China
Sábado - Vai na Libéria
Domingo – Gola na Libéria

Segunda - Beduíno Sanusi na Líbia
Terça - Dair Muçulmano do Sudão
Quarta - Budista Qixingmin da China
Quinta - Rajput Dikhit Hindu da Índia

Foco em Cidade Global:
Kermanshah – Irã

1.
2.

3.
4.

5.

Foco em Cidade Global (2):

Shiraz – Irã

1.
2.
3.

4.
5.

Semana 34

FOCO EM PEDRAS VIVAS, NÃO TIJOLOS
E ARGAMASSA

19 a 25 de
agosto de
2022

A maioria dos movimentos consiste
principalmente em igrejas domesticas.
Ore para que, em vez de concentrar seus
recursos na construção de edifícios, eles
continuarão a se concentrar em equipar
discípulos como ministros.

ORACAO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM
NOVO HOMEN

Foco nas pessoas não alcançadas:

Ore por 50 igrejas domesticas que exaltem a Cristo em
cada um dos 5 grupos étnicos desta cidade.
Ore por uma Bíblia totalmente traduzida no Sul
Curdo. Esta cidade é a maior cidade de língua Curda
do Irã
Ore para que Deus liberte os jovens do vício em
opioides.
Ore para que Deus exponha anéis de prostituição
escondidos e traga esperança a mulheres e crianças
que estão feridos.
Ore por um poderoso avivamento entre os mais de
49.000 estudantes que estão sendo educados em 9
universidades governamentais e privadas da cidade.

Ore por 50 igrejas domesticas dedicadas à oração
entre os 12 idiomas faladas nesta cidade.
Ore por uma tradução bíblica completa de Kashkay.
Ore por um avivamento no mercado, entre lojas e
negócios semelhantes ao livro de Atos da cidade de
Éfeso.
Ore pela libertação e rompimento do vício em
opioides.
Ore por uma cobertura de oração 24/7 entre os
crentes, para mudar a atmosfera espiritual desta
cidade.

“...também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados
casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de
oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
intermédio de Jesus Cristo.” - 1 Pe 2:5

1.

Para que os filhos de Deus das nações acordem para a
reconexão

2.

Para a Igreja abraçar os ramos de crença judaica

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia

https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta - Budista Shixing da China
Sábado - Yao Muslim no Malawi
Domingo – Mingangkabau Orang Negeri na Malásia
Segunda - Mamak Talang na Malásia
Terça - Rakhine Budista de Mianmar
Quarta - Rajput Gahlot Hindu da Índia
Quinta - Khorasani Turco Muçulmano do Irã

Foco em Cidade Global:
Ahvaz – Iran

1.
2.
3.
4.
5.

Foco em Cidade Global (2):

Karaj – Irã

1.

2.
3.
4.
5.

Semana 35

SAIBA QUE TODO CRENTE É UM
CRIADOR DE DISCÍPULOS

26 de agosto
a 1º de
setembro de
2022

Ore para que todos os discípulos e líderes
peguem a visão de que todos os
verdadeiros crentes têm o chamado e
autoridade para fazerem discípulos.

ORACAO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM
NOVO HOMEN

Ore para que o Senhor da Colheita empurre os
trabalhadores entre os 6 grupos étnicas desta cidade.
Ore para que uma Bíblia seja traduzida para Bakhtiari
e Luri do Norte.
Ore para que o Filme de Jesus seja efetivamente
proclamado por toda esta cidade!
Ore para que o Espírito seja derramado e corra como
um rio pelo coração desta cidade.
Ore por um "rompimento" do evangelho em meio ao
mercado e aos centros de comunicação por toda a
cidade.

Ore para que 50 igrejas domesticas discipuladoras
sejam plantadas entre cada uma das 32 línguas
faladas nesta cidade.
Ore para que um Novo Testamento seja traduzido em
Turco Khorasani.
Ore por uma rede de oração infantil e reavivamento
entre famílias cristãs nesta cidade.
Ore para que órfãos sejam resgatados, adotados e
trazidos para famílias cristãs.
Ore para que Jesus amare o homem forte do Islã sobre
esta cidade antiga e libere a graça do evangelho entre
famílias, jovens e velhos!

“Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram
homens iletrados e incultos, admiraram-se; e reconheceram que
haviam eles estado com Jesus.” - Atos 4:13

1.

Para o Corpo Messiânico abraçar os ramos Gentios
que acreditam.

2.

Para a Igreja se realinhar em direção a Israel,
especificamente com seu Remanescente

Foco nas pessoas não alcançadas:

Foco em Cidade Global:
Kazan – Rússia

Grupos étnicas foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta - Rajput Gaur Hindu da Índia
Sábado - Mourão na Mauritânia
Domingo – Bushi em Mayotte
Segunda - Huichol no México
Terça - Rajput Garewal Hindu da Índia
Quarta - Dar Hamid Muçulmano do Sudão
Quinta - Sharchop Budista do Butão

1.
2.

3.

4.

5.

Foco em Cidade Global (2):

1.

Moscou-Rússia
2.

3.

4.
5.

Ore por um reavivamento em Kazan. Para que o
coração das pessoas esteja aberto ao evangelho.
Ore para que Deus faça a igreja ousada na pregação do
evangelho e envie trabalhadores para plantar novas
igrejas na cidade.
Ore para que a igreja esteja ativamente envolvida em
servir os descrentes, vendo as necessidades da
comunidade. (Como o voluntariado durante uma
pandemia.)
Ore pela sábia liderança do governo da cidade de
Kazan para que eles tomem boas decisões e cuidem
dos cidadãos sobre os quais Deus os colocou.
Ore pela unidade e cooperação das igrejas em Kazan
na disseminação do evangelho.

Ore pelo instituto da família. Para todos os ministérios
que fortalecem a família. Especialmente para o pai ser
exemplo em casa e na sociedade.
Ore por uma compreensão aprofundada da
centralidade da igreja local. A igreja é um Povo
(nação), uma Família e um Corpo.
Ore por um espírito de unidade e cooperação entre as
denominações. Existem muitos ministérios com os
quais as igrejas locais precisam de ajuda: rádio,
literatura, mídia etc. A unidade é de extrema
importância para testemunha externa.
Ore por um espírito contrito e arrependido e uma
resolução pacífica para a crise russa/ucraniana.
Ore por reavivamento! Por 8 anos, o impulso vem
crescendo para a oração unida. Ore por um espírito de
graça e súplica (Zacarias 12:10). Ore para que uma
corrente de oração 24/7 seja iniciada (Isaías 62:6-7).

