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Semana 27
1 a 7 de julho
de 2022

MANTENHA SIMPLES PARA
MULTIPLICAR

“Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a
compreende; este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta
por um. “ Mt 13:23

Ore para que os discipuladores saiam com
humildade e simplicidade, semeando a
Palavra de maneiras facilmente
reprodutíveis entre os novos crentes.

Foco nas pessoas não alcançadas:

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração dos
discípulos e dos Não Alcançados do Dia. (Terça - Sexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sabado-Segunda)
Sexta - Muçulmanos Sul-Africanos da África do Sul
Sábado - Kahar Hindu na Índia
Domingo – Pasi Hindu da Índia
Segunda - Madiga Hindu na Índia
Terça - Muçulmanos Digil-Rahawiin na Somália
Quarta - Monpa Budista do Butão
Quinta - Nai Hindu da Índia

Foco em Cidade global:

1. Ore por igrejas domesticas de paz que exaltem a Cristo e
multipliquem em todos os bairros e em todas as 21 línguas
desta cidade.
2. Ore pela tradução do NT em Ta'izzi-Adeni-Arabe
3. Ore por um poderoso movimento de oração para proteger e
cobrir os seguidores de Jesus
4. Ore ao Príncipe da Paz para fortalecer os seguidores de Jesus
com treinamento e ferramentas
5. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, maravilhas e
poder sobre líderes religiosos, governamentais e universitários

Mogadíscio, Somália

Foco em Cidade Global (2):
Cartum, Sudão

1. Ore por um avanço na visão e liderança que resultará em
centenas de igrejas domesticas que exaltem a Cristo, e
multipliquem nas 34 línguas desta cidade.
2. Ore pela tradução do NT em Amdang

3. Ore pelo estabelecimento da oração 24/7 e abra os corações
dos seguidores de Jesus para ouvir do céu
4. Ore para que as escolas de liderança sejam desenvolvidas,
para que os plantadores da igreja sejam enviados em todos os
setores da sociedade
5. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, maravilhas e
poder
Semana 28

MODELO PARA REPRODUZIR

Julho 8-14,
2022

Ore para que o DNA de movimento frutífero
e eficaz seja modelado e passado por todas
as gerações de discípulos e igrejas.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Foco em Cidade Global:
Dar es Salaam, Tanzânia

Foco em Cidade Global (2):
Tashkent, Uzbequistão

Semana 29

AJUDA SACRIFICIAL AOS NECESSITADOS

15 a 21 de
julho de 2022

Ore por generosidade pródiga e ampla
provisão enquanto os discípulos estendem
a mão para atender às necessidades
daqueles ao seu redor.

“O estudante não está acima do seu mestre; todo aquele, porém,
que for bem-instruído será como o seu mestre.” —Lc 6:40

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-28/(TercaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sabado-Segunda)
Sexta - Ngalong Budista do Butão
Sábado – Madura na Indonésia
Domingo – Minangkabau na Indonésia
Segunda - Betawi na Indonésia
Terça - Naju Budista da China
Quarta - Nat Hindu da Índia
Quinta - Afitti Muçulmano do Sudão
1. Ore pela disseminação do Evangelho e pela multiplicação das
igrejas domesticas nas 89 línguas desta cidade.
2. Ore pela tradução do NT em Machinga
3. Ore por um poderoso movimento de oração para começar na
cidade e se espalhar por toda a nação
4. Ore para que a igreja histórica alcance além de suas paredes e
casas para impactar seus vizinhos
5. Ore pela glória de Deus para vir em grande poder e santidade
e trazer convicção sobre os traficantes humanos
1. Ore pela multiplicação de 50 igrejas domesticas que exaltem a
Cristo, multiplicando nas 31 línguas desta cidade
2. Ore pela tradução do NT no sul do Uzbeque
3. Ore por um poderoso movimento de oração ungida no poder
do Espírito, e alimentada pelas Escrituras, para sair de cada
crente
4. Ore para que os trabalhadores venham da colheita, que as
famílias sejam alcançadas e as comunidades sejam impactadas
pelo Evangelho
5. Ore para que o Reino de Deus seja revelado em sonhos e
visões e que Jesus seja exaltado nos corações e mentes dos
crentes

“Compartilhai as necessidades dos santos; praticai a
hospitalidade” —RM 12:13

Foco de Pessoas não Alcançadas:

Foco em Cidade Global:

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-29/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sabado-Segunda)
Sexta - Pasi Hindu da Índia
Sábado - Mazanderani Tabri no Irã
Domingo - Árabe Iraquiano no Iraque
Segunda - Árabe do Norte Iraquiano no Iraque
Terça - Panika Hindu da Índia
Quarta - Batahin Muçulmano do Sudão
Quinta - Nyahkur Tailandês Budista da Tailândia

1.

Bandung, Indonésio

2.

3.

4.

5.

Foco em Cidade Global (2):
Banjarmasin, Indonésio

Semana 30
22 a 28 de
julho de 2022

MODELAR, ASSISTIR, VIGIAR E LANÇAR

Ore por catalisadores de movimentos para
modelar liderança saudável, ajudar novos
líderes, observar e aconselhar novos líderes

Ore por uma reversão da situação em Bandung-West
Java — que os 48,2 milhões de pessoas não seriam
mais o centro da intolerância, radicalismo e terrorismo.
Ore para que o público não seja provocado pela
violência exercida contra civis e funcionários do Estado
por grupos intolerantes em nome da religião.
Ore para que Bandung-West Java seja transformado
por um grande movimento de Deus e que se torne o
centro do avivamento na Indonésia.
Ore para que as igrejas de Bandung-West Java se unam
e se tornem um canal de bênção para aliviar a pobreza.
Ore pela recuperação das famílias porque Java
Ocidental tem a maior taxa de divórcio na Indonésia.
Ore para que cidades e aldeias habitadas por Kedar em
Java Ocidental experimentem um encontro divino com
Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo.
Ore por igrejas domesticas que exaltem a Cristo e
multiplicando se espalham em todos os 10 grupos de
idiomas. Ore para que a Bíblia e o Filme de Jesus sejam
traduzidos para Badui.

1. Ore pelas Igrejas de Deus em Banjarmasin para experimentar
o crescimento e para que o amor de Cristo seja experimentado
pela Comunidade Banjarmasin. Ore para que os trabalhadores
evangélicos estejam cheios do Espírito de Deus e que o
avivamento venha para a cidade.
2. Ore para que o Banjarmasin experimente uma recuperação
econômica e um aumento nos padrões de vida porque muitas
pessoas em Kalimantan ainda têm um nível econômico abaixo
do padrão.
3. Ore para que a violência doméstica contra mulheres e
crianças pare e que as famílias experimentem a recuperação
através de Jesus.
4. Ore por igrejas domesticas que multiplicam para lançar
movimentos evangélicos nas 11 línguas faladas nesta cidade.
5. Ore por uma rápida expansão do Reino de Deus em todos os
bairros.
“Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações
vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que
eu vim.” MARCOS 1:38

e, em seguida, capacitar os líderes locais
movendo-se (no tempo de Deus) para
povos e lugares em maior necessidade.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Foco em Cidade Global:
Jacarta, Indonésio

Semana 31

SUPERAR PERSEGUIÇÃO E SOFRIMENTO

29 de julho - 4
de agosto de
2022

Ore que os discípulos perseguidos possam
suportar com paciência. Peça que eles
busquem em Jesus encorajamento e modelo
de superação na perseguição.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Grupos de étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-30/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta - Bederia Muçulmanos do Sudão
Sábado - Shawiya Berber na Itália
Domingo – Youjiang Zhuang na China
Segunda - Yaeyama no Japão
Terça - Baygo Muçulmano do Sudão
Quarta - Palaung, Budista Pálido de Mianmar
Quinta - Rajput Hindu da Índia
1. Ore por um poderoso derramamento do Espírito em toda a
carne. Ore pela convicção do pecado e pela revelação de Jesus
Cristo como Salvador e Senhor a todos nesta cidade.
2. Ore para que seus moradores temam a Deus e que Jacarta se
torne uma cidade segura, pacífica e mutuamente tolerante que
esteja livre de intimidação, ameaças, farsas malignas,
exploração da política identitária e discurso de ódio,
especialmente à frente das eleições para Governador,
Legislativo e Presidencial em 2024.
3. Ore para que Jacarta seja competitiva com outras cidades em
inovação global e que se torne o centro da economia digital da
Indonésia e do mundo.
4. Ore para que Deus levanta uma nova geração de líderes que
honram a Deus em todas as profissões, cheias de sabedoria
divina.
5. Ore pela unidade entre as igrejas, enquanto creem em Deus
por centenas de igrejas domesticas que multiplicam nos 21
idiomas representadas nesta cidade. Ore pelo acesso às
Escrituras para todos os grupos étnicos.
“Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos.” 2 Tm 3:12

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-31/ (TerçaSexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sabado-Segunda)
Sexta - Qiang, Mawo Budista da China
Sábado – Cazaque no Cazaquistão
Domingo – Meskhetian Turk no Cazaquistão
Segunda - Ajuran somali no Quênia
Terça - Qiang, Luhua Budista da China
Quarta - Rajput Bhatti Hindu da Índia
Quinta - Berti Muçulmano do Sudão

Foco em Cidade Global:
Makasar, Indonésio

Foco em Cidade Global (2):
Medan, Indonésio

1. Ore para que Deus toque os corações do povo para que eles
não participem de vários atos de intolerância sob a forma de
coerção, violência, ódio e inimizade. Ore para que a intolerância
não se espalhe, mas que pelo poder redentor de Deus, este mal
seja parado.
2. Ore para que Deus quebre paredes de incredulidade e remova
o véu que cobre mentes e corações para que as pessoas possam
ver e entender a verdade sobre Jesus.
3. Ore para que o Espírito do temor de Deus seja derramado
sobre os autores do crime, levando ao arrependimento e que a
geração jovem não seja escravizada pelos males do roubo ou
outros atos criminosos.
4. Ore que a Igreja de Deus se multiplique no poder enquanto os
crentes em Jesus proclamam a Boa Notícia de Jesus a todos os
36 grupos linguísticos e que a próxima geração de crianças e
jovens seja discipulado para se tornar trabalhadores no campo
da colheita.
5. Ore para que a Sagrada Escritura seja acessível a todas as
pessoas e que a Bíblia seja traduzida para esses idiomas:
Panasuan, Limola, Laiyolo, Bonerate e Betong.

1. Ore pelo acesso às Escrituras em todas as 18 línguas faladas
em Medan.
2. Ore para que o Jesus Filme seja traduzido para Acehenese,
Bantik e Lubu.
3. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, maravilhas e
poder e para a multiplicação da divulgação, formação de
discípulos e plantio de igrejas em todos os grupos linguísticos.
4. Ore para que as esperanças e metas do Governo da Cidade de
Medan para uma cidade de tolerância possam ser realizadas e
que a violência contra as mulheres pare para que os moradores
de Medan possam viver em harmonia.
5. Ore para que a Igreja de Deus se torne a resposta aos
problemas sociais à medida que os crentes se unem para
demonstrar o amor de Deus em meio à pluralidade da cidade de
Medan.

