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Link de foco da Semana/Informações 

Semana 23 

 
 

3 a 9 de junho 
de 2022 

 

PROCLAMAR O REINO 

Peça ao Espírito Santo que dê aos 

discípulos palavras, ações, sinais e 

maravilhas, para proclamar a vinda 

do Reino com ousadia e poder. 

À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos 

céus. Mt 10:7 

Foco nas pessoas não alcançadas: 

 
 

Grupos étnicos foram escolhidos do Guia de Oração de 
discípulos e dos Não Alcançados 
https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/(Terca-Sexta) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sabado-Segunda) 

 Sexta - Marata Jarda Hindu da Índia 

 Sábado - Judeu Grego na Grécia 
 Domingo – Yanka nas Filipinas 
Segunda - Yakthumba, Limbo no Nepal 
Terça - Marata Hindu da Índia 
Quarta - Muçulmano de Margai Ocidental da Nigéria 
Quinta - Monba Budista da China 

Foco em Cidade Global: 

 
Cabul, Afeganistão 

 

 

1. Ore por proteção divina sobre as igrejas 
subterrâneas enquanto enviam equipes para cada 
um dos 23 idiomas faladas em Cabul 

2. Ore pela tradução do NT em Árabe Tadjique 

3. Ore para que Jesus seja exaltado e na transformação 
os novos crentes sejam libertados de redutos 
demoníacos e sejam feitos inteiros. 

4. Ore pelo resgate e proteção dos órfãos da guerra e 
pelas muitas crianças que não têm comida e 
cuidados suficientes 

5. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, 
maravilhas e poder 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-06/
https://unreachedoftheday.org/


Semana 24 

 
 

10 a 16 de 
junho de 2022 

 

SEMEAR O EVANGELHO 

ABUNDANTEMENTE 

Ore para que todos os discípulos 

compartilhem abundantemente as 

boas notícias em suas casas, locais de 

trabalho e comunidades. Peça ao 

Senhor da colheita para levantar 

discípulos que voluntariamente vão 

para novas áreas para trazer o 

evangelho. 

E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também 

ceifará; e o que semeia com fartura com abundância também 

ceifará. — 2 CO 9:6 

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-02/ (Terça-
Sexta) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 

 Sexta - Baloch Oriental Muçulmano do Paquistão 

Sábado - Mandraque Manjaco na Guiné-Bissau 
 Domingo – Bhabra na Índia 
 Segunda - Makua, Makhuwa-Meetto em Moçambique 
 Terça - Muçulmanos Iranianos surdos 

 Quarta - Monba medog Budista da China 

 Quinta - Mahratta Pawar Hindu da Índia 

Foco em Cidade Global: 

 

Baku, Azerbaijão 

 

 

1. Ore pela revelação baseada nas Escrituras sobre as 
igrejas subterrâneas enquanto enviam equipes aos 
22 idiomas em Baku 

2. Ore pela tradução do NT em Judeo-Tat 
3. Ore pela glória da presença de Deus e pelo poder do 

Espírito para equipar novos seguidores de Jesus. 
4. Ore para que a casa regional do centro de 

treinamento da igreja seja equipada com 
ferramentas e treinamento e seja protegido pelos 
anjos guerreiros de Deus 

5. Ore que o Reino de Deus destrói o mal trabalho 
destrutivo do diabo e exalte o Príncipe da Paz 

Semana 25 

 
 

17 a 23 de 
junho de 2022 

 

ORE POR SINAIS E MARAVILHAS 

Pede que, os discipuladores ao 

orarem pelos necessitados em nome 

de Jesus, vejam a resposta de Deus 

com milagres, sinais e maravilhas, e 

corações abertos para receber as 

Boas Novas. 

Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando 

ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua 

graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e 

prodígios — ATOS 14:3 

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-03/ (Terça-
Sexta) 
https://unreachedoftheday.org/  (Sabado-Segunda) 

 Sexta - Mongóis de Henan Budista da China 
 Sábado - Isan Thai na Islândia 
 Domingo – Chamar Hindu na Índia 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-02/
https://unreachedoftheday.org/
https://www.disciplekeys.world/pray/week-03/
https://unreachedoftheday.org/


 Segunda - Mahratta na Índia 
 Terça - Budista Mongóis Sichuano da China 
Quarta - Mahratta Shinde Hindu da Índia 
Quinta - Muçulmanos Paquistaneses surdos 

Foco em Cidade Global: 
 

Karachi, Paquistão 
 

1. Ore pelo nascimento de 50 igrejas domesticas que 
exaltem a Cristo e multipliquem em cada um dos 66 
idiomas desta cidade. 

2. Ore pela tradução do NT em Marwari 
3. Ore por um poderoso movimento de oração para 

varrer as igrejas domesticas. Pedimos uma oração 
24/7 nesta cidade. 

4. Ore pela unidade divina entre os crentes e pela 
liberação do poder sobrenatural do Espírito Santo a 
ser dado a todos os santos. 

5. Ore para que o Reino de Deus venha em sinais, 
maravilhas e poder em cada reunião religiosa 

Semana 26 

 
 

24 a 30 de 

junho de 2022 
 

PROCURE PORTAS ABERTAS 

Peça ao Senhor para guiar 

discipuladores a famílias que abrem 

suas casas e suas comunidades ao 

evangelho. 

Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta 

casa! Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a 

vossa paz; se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na 

mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem; porque 

digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de 

casa em casa. — LUCAS 10:5-7 

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-04/ (Terça-
Sexta) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 

 Sexta - Musahar Hindu da Índia 
Sábado - Kapu na Índia 

 Domingo – Nai Hindu na Índia 
 Segunda - Mahishya na Índia 
 Terça - Mali Hindu da Índia 
Quarta- Muçulmanos Árabes Xiitas Sauditas da Arábia Saudita 
Quinta - Mongour Budista da China 

Foco em Cidade Global: 

Medina, Arabia Saudita 

 

 

1. Ore por um rompimento que honra a Cristo e o 
lançamento de igrejas domesticas, multiplicadoras 

nos 24 idiomas desta cidade. 

2. Ore pela tradução do NT em Árabe Hijazi 

3. Ore por um poderoso movimento de oração para 

varrer as igrejas domesticas. Que a igreja se torne 
uma casa de oração para todas as nações 

4. Ore para que a revelação de Jesus como Rei se 

espalhe por todos os bairros 

5. Ore para que o Reino de Deus quebre a escuridão e 

traga esperança aos presos na escuridão 

Foco em Cidade Global (2): 

Meca, Arabia Saudita 

 

1. Ore para que Jesus seja glorificado, e para que 

as igrejas domesticas, lideradas pelo Espírito 

Santo, e exaltando a Cristo se multipliquem nos 

24 idiomas desta cidade. 

2. Ore pela tradução do NT em Sanaai 
3. Ore por um poderoso movimento de oração 

para se erguer das nações da terra para esta 

grande cidade 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-04/
https://unreachedoftheday.org/


4. Ore por um rompimento de revelação e 

visitação angelical 
5. Ore para que o Reino de Deus governe nos 

corações dos guerreiros de oração, e que venha 

sobre os trabalhadores do governo, e liberte os 
cativos. 

 


