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Semana 10
4 a 10 de
março de
2022

LEVANTA TODOS OS LUGARES QUE ELE
ESTÁ PRESTES A VIR
Ore para que a luz de Deus brilhe em todos os
lugares escuros. Peça discernimento do
Espírito Santo para líderes do movimento,
enquanto considerem em oração quais
famílias e comunidades devem servir.

Depois disto, O Senhor designou outros setenta; e os enviou de
dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar
aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: A
seara e grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois,
ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
—LUCAS 10:1-2

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Grupos de Pessoas 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-feira - Golog Budista da China
Sábado - Rahanweyn na Somália
Domingo – Judeu Francês na Bélgica
Segunda-feira - Berber, Kabyle na Bélgica
Terça-feira - Ersu Budista da China
Quarta-feira - Brahmin Mahratta Hindu da Índia
Quinta-feira - Baloch, Muçulmano ocidental do Irã

Foco em cidade global:

1. Ore por 50 igrejas caseiras que glorificam a Deus e
multiplicam em cada uma das 7 línguas faladas nesta cidade
2. Ore pela tradução do Novo Testamento em Khunsari
3. Ore para que Deus levante muitos missionários
transculturais que levarão o evangelho do Irã para os povos
dos países vizinhos
4. Ore por seguidores de religiões minoritárias como Baha'i e
Zoroastrismo, que enfrentam tanto a perseguição do governo
quanto da sociedade e a negligência na divulgação do
evangelho
5. Ore para que o Reino de Deus seja compartilhado em casas,
escolas, parques e empresas

Mashhad - Irã

Semana 11
11 a 17 de
março de
2022

BUSQUE PESQUISA LIDERADA POR
ESPÍRITO
Peça ao Senhor para dar sabedoria enquanto
os movimentos pesquisam lacunas do CPM em
suas regiões. Ore para que os discipuladores
identifiquem fortalezas espirituais, dinâmicas
e oportunidades nesses novos lugares.

"Enviou-os, pois, Moises a espiar a terra de Canaã; e disse-lhes:
‘Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas.....Assim, subiram e
espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada
de Hamate’” - Nm 13:17,21

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Grupos de Pessoas 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-feira - Brahmin Tamil Hindu da Índia
Sábado - Gawamaa no Sudão

Domingo – Bósnia na Bósnia-Herzegovina
Segunda-feira - Tarkhan (Sikh) na Índia

Terça-feira - Brahmin Saraswat Hindu da Índia
Quarta-feira – Muçulmanos Bangobango do Congo D.R.
Quinta-feira – Jiarong, Situ Budistas da China

Foco em Cidade Global:
Qom - Irã

Semana 12

18 a 24 de
março de
2022

PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

1. Ore ao Senhor da Colheita para enviar 50 trabalhadores
guiados pelo Espírito e compassivos para multiplicar igrejas
caseiras nas 4 línguas faladas em Qom
2. Ore pela tradução do Novo Testamento em Alviri-Vidari
3. Ore para que os imãs que estão vindo para Jesus sejam
discipulados e se tornem professores e pregadores eficazes
do verdadeiro evangelho em suas comunidades.
4. Ore para que os milhões de peregrinos que visitam Qom
todos os anos encontrem a verdade de Jesus e retornem com
ela para suas casas em outras cidades e países.
5. Ore para que o Reino de Deus venha no poder e na
verdade. Abra os corações daqueles que o procuram.
“Com Medidas de prudência faras a guerra; na multidão de
conselheiros está a vitória.” - Pv 24:6

Orem pelas relações entre os líderes do
movimento enquanto aprendem uns com os
outros como ser ainda mais estratégicos no
fortalecimento e expansão de seus
movimentos. Peça que eles façam decisões e
planos sábios do Reino.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Grupos de Pessoas 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-feira - Sula Muçulmano da Indonésia
Sábado – Dusun, Kadazan em Brunei
Domingo – Judeus Búlgaros na Bulgária
Segunda-feira - Bobo Madare em Burkina Faso

Terça-feira - Singkil Muçulmano da Indonésia
Quarta-feira - Kalmyk, Budista Torgut da China
Quinta-feira - Brahmin Telugu Hindu da Índia

Foco em Cidade Global:
Tabriz - Irã

1. Ore por um movimento Bíblico de centenas de Igrejas caseiras
que exaltem a Cristo e multiplicam nas 9 línguas faladas nesta
cidade.
2. Ore pela tradução do Novo Testamento em Takestani
3. Ore por um poderoso movimento de oração para varrer as
igrejas caseiras.
4. Ore para que aqueles que são pegos em vício de drogas ou
prostituição (sobre o qual pouco se diz na sociedade) serão
libertados pelo poder do evangelho
5. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, maravilhas e
poder através de sonhos, visões e declarações proféticas de seu
povo.

Semana 13

25 a 31 de

ENVIAR TRABALHADORES PARA A
COLHEITA
Peça ao Senhor da Colheita para enviar
trabalhadores treinados para áreas não
engajadas e não alcançadas. Ore para que Ele

“Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores
para a sua seara” — MATEUS 9:38

março de
2022

levante ceifeiros como a mulher Samaritana,
Cornélio e Lydia. Ore para que Ele mexa os
corações dos discípulos vizinhos para se
estender e alcançar.

Foco nas Pessoas não Alcançadas:

Grupos de Pessoas foram escolhidos do Guia de Oração
discípulos e dos Não Alcançados do Dia.
https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/ (Terça-Sexta)
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda)
Sexta-feira - Khampa, Budista do Norte da China
Sábado – Mandara, Wandala em Camarões
Domingo – Giziga, Sul dos Camarões
Segunda-feira - Punjabi no Canadá

Terça-feira - Khampa, Budista Oriental da China
Quarta-feira - Dhobi Hindu da Índia
Quinta-feira - Topoiyo Muçulmano da Indonésia

Foco em Cidade Global:
Teerã - Irã

1. Ore por força e ousadia no lançamento de igrejas caseiras que
glorificam a Deus nas 45 línguas faladas nesta cidade
2. Ore pela tradução do Novo Testamento em Baloch Ocidental
3. Ore para que os crentes no governo, no comercio, na educação
e nas artes tenham influência para o evangelho
4. Desperte e fortaleça os crentes que se esconderam. Dê-lhes
ousadia para compartilhar sua fé
5. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, maravilhas e
poder e para a multiplicação da divulgação, discipulado e plantio
de igrejas nas 31 províncias do Irã

