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Semana 6

Busque a glória de Deus entre as
nações

4 a 10 de
fevereiro de
2022

Peça ao Pai que dê aos novos discípulos um
anseio de vê-Lo elogiado – não apenas entre
seu grupo étnico, mas também em todas as
UPG, seja perto ou longe.

"Declare sua glória entre as nações, seus maravilhosos atos entre
todos os povos." — SALMO 96:3

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/ (Terça-Sexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta – Asilulu Muçulmano da Indonésia
Sábado - Yazidi na Alemanha
Domingo – Min Nan Chinês na Nova Zelândia
Segunda – Kanarese na Nova Zelândia
Terça – Árabe, Sunita Libanês
Quarta – Budistas Birmaneses da China
Quinta – Hindu Bhandari da Índia

Foco em Cidade Global Sexta-feira Segunda-feira:

1.

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras lideradas pelo
Espírito em cada um dos 17 grupos étnicos nesta cidade!

2.

Ore por uma Bíblia em Miao, Xiangxi Qiang Ocidental (Sul).

3.

Ore para que 10.000 missionários sejam enviados desta
cidade para as nações da janela 10/40.

4.

Ore por um poderoso avivamento de oração infantil nesta
cidade.

5.

Ore a Deus para amarrar o espírito de medo e intimidação.

Chengdu – China

Semana 7
11 a 17 de
fevereiro de
2022

Foco em Cidade Global Terça-feira - Quintafeira:

1.

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras
impulsionadas pelo discipulado em cada um dos 9
grupos étnicos nesta cidade.

Guangzhou - China

2.

Ore por uma Bíblia completa em Chinês, Xiang

3.

Ore para que os surdos em Guangzhou abram seus
corações e sigam Jesus.

4.

Ore para que Deus brilhe a Luz de Cristo em todos os
lugares escuros desta cidade oprimida.

5.

Ore para que as fortalezas da tradição, riqueza e falso
conhecimento sejam quebradas.

SEJA FUNDAMENTADO NA
AUTORIDADE DAS ESCRITURAS
Ore para que discípulos e líderes em
movimentos baseiem todas as ações e
crenças nas Escrituras. Peça ao Espírito
Santo para guiá-los para toda a verdade
enquanto interpretam as Escrituras.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Foco em Cidade Global Sexta a
Segunda

"Pois a palavra de Deus e viva e ativa. Mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir
alma e espírito, articulações e medula; ele julga os pensamentos e
atitudes do coração." — Hb 4:12;
"Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vai guiá-lo para
toda a verdade. Ele não vai falar por conta própria; ele vai falar
apenas o que ele ouve, e ele vai dizer-lhe o que ainda está por
vir." — JOAO 16:13

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/ (Terça-Sexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta – Dawei, Budista Tavoyan de Mianmar
Sábado – Beduíno Ziban na Argélia
Domingo – Tajakant na Argélia
Segunda – Nubri no Nepal
Terça - Chakma, Budista Daungnet de Mianmar
Quarta - Bishnoi Hindu da Índia
Quinta - Budong-Budong Muçulmano da Indonésia
1.

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras nos 3 grupos
étnicos desta cidade.

2.

Ore por uma Bíblia em Chinês, Jinyu.

3.

Ore para que missionários sejam criados e enviados
para a Mongólia para compartilhar o evangelho.

4.

Reze para que as famílias nas igrejas caseiras resgatem e
adotem órfãos. Reze para que os missionários as
crianças sintam coragem do Senhor e não experimentem
nenhum tormento mental ou espiritual enquanto
seguem o plano do Senhor.

5.

Ore para Deus amarrar os poderes do budismo
localizado no Templo Da Zhao e liberar a luz do
evangelho da glória de Cristo sobre eles!

Hohot - China

Foco em Cidade Global Terça a Quinta
Kunming - China

Semana 8

SEJA UM DISCIPULO QUE VALHE A
PENA MULTIPLICAR

18 a 24 de
fevereiro de
2022

Reze para que cada líder e discípulo viva de
uma forma que seria um modelo digno para
outros discípulos. Peça que seu foco esteja
sempre em Cristo, não em métodos,
materiais, políticas, organizações ou
opiniões de outras pessoas.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Foco em Cidade Global Sexta –
Segunda:

•

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras nos 14
grupos étnicos desta cidade.

•

Ore por uma Bíblia em Samei.

•

Ore para que 10.000 missionários sejam criados desta
cidade e enviados para as nações da janela 10/40 com o
evangelho.

•

Ore para que um avivamento infantil rompe nesta
cidade.

•

Ore a Deus para quebrar os poderes do Islã entre os povos
Hui nesta cidade e atraí-los para as boas notícias de Jesus
Cristo.

"Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino mostra
integridade, seriedade e linguagem sadia e irrepreensível, de
modo que aqueles que se opõem a você sejam envergonhados
porque não têm nada de ruim a dizer sobre nós." — TITO 2:7-8

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/ (Terça-Sexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta – Brahmin Deshastha Hindu da Índia
Sábado – Kababish no Sudão
Domingo – Azeri na Armênia
Monday – Curdo do Norte na Armênia
Terça - Hindu brahmin da Índia
Quarta – Komodo Muçulmano da Indonésia
Quinta - Drukpa Budista do Butão
1.

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras de Cristo nos
5 grupos étnicos nesta cidade.

2.

Ore por uma Bíblia em Miao, Xiangxi Ocidental.

3.

Ore para que os cristãos tenham influência nas ciências,
na área de saúde e no comercio para o bem do
evangelho.

4.

Reze por um reavivamento nas principais universidades
de Wuhan.

5.

Ore para que Deus desmanche o poder do budismo nos 4
principais templos budistas desta cidade.

1.

Ore por 50 igrejas multiplicadoras nos 6 grupos étnicos
desta cidade.
Ore pela Bíblia em Tibetano, Amdo, Khams Tibetanos e
Tu.

Wuhan - China

Foco em Cidade Global Terça a
Quinta:
Xining - China

2.

3.

4.
5.

Semana 9

SAIR DE DOIS EM DOIS

25 de
fevereiro - 3
de março de
2022

Ore para que não haja "solitários" nos
movimentos. E os discípulos caminhem em
unidade e humildade enquanto trabalham
juntos para levar o Reino a novos povos e
lugares.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Ore para que 10.000 missionários sejam criados e
enviados para a janela 10/40 para compartilhar o
evangelho!
Ore por um despertar no campus na Universidade de
Qinghai.
Ore para que Jesus quebre o poder do Budismo Tibetano
sobre esta cidade.

"Dois são melhores que um, porque eles têm um bom retorno
para o seu trabalho: se algum deles cair, um pode ajudar o outro a
subir. Mas pena de quem cai e não tem ninguém para ajudá-los."
— Ec 4:9-10

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (Terça-Sexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta - Pasemah Muçulmano da Indonésia
Sábado - Afegão na Áustria
Domingo – Avar em Azerbijan
Segunda - Bahrein Árabe no Bahrein

Terça - Layolo Muçulmano da Indonésia
Quarta - Ergong Budista da China
Quinta - Brahmin Iyer Hindu da Índia

Foco Cidade Global Sexta a Segunda:

1.

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras em cada um
dos 35 grupos étnicos nesta cidade.

2.

Ore por uma tradução bíblica maciça necessária, 17 dos
35 grupos étnicos ainda precisam de Tradução bíblica.

3.

Ore por um despertar na grande Universidade de
Guangxi, uma escola de medicina e escola de agricultura.

4.

Ore por um avivamento de oração infantil nesta cidade.

5.

Ore para que Deus mande os trabalhadores para os
campos de colheita desta cidade durante o Ano Novo
Chinês (1º de fevereiro).

1.

Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras nos 6 grupos
étnicos desta cidade.
Ore por uma Bíblia na língua de sinais Mongol.
Ore por um forte ensino bíblico e sã doutrina nas novas
igrejas. Nota: Talvez apenas 4 crentes Mongóis
existissem em 1989, mas em 2010 mais de 40.000 fiéis
adoram em centenas de igrejas e grupos em todo o país!
A Igreja tem menos de uma geração de idade, mas já
envia missionários para áreas não alcançadas,
administra ministérios nacionais e desenvolve sua
própria música de adoração ao estilo Mongol.
Ore por um poderoso movimento de oração nas igrejas
caseiras.
Ore para que Jesus amare o homem forte do Budismo e
libere sinais, maravilhas e milagres.

Nanning - China

Foco Cidade Global Terça a Quinta:

2.
3.
Ulaanbaatar - Mongólia

4.
5.

