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Semana 45 

 

 

4 a 10 de 

novembro 
 

REVISE E REAGRUPE REGULARMENTE 

 
Peça a Deus para dar aos treinadores de 

movimento e aos discipuladores visão e 

coragem para avaliar o trabalho 

regularmente e ver claramente o que 

precisa ser continuado, iniciado, alterado 

ou parado. 

 

“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma 

coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e 

avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o 

alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo 

Jesus.” —Fp 3:13-14 

Oração por judeus, Israel e Um Novo 

Homem:  

 

1. Pela unidade entre os crentes Judeus e Palestinos 

2. Pela paz entre Israelenses e Palestinos 

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/ (Terça-Sexta) 

https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 

Sexta - Lafofo Muçulmano em Sudan 
Sábado - Kabardian na Síria 
Domingo - Turcomeno do Oriente Médio na Síria 
Segunda - Kerinci no Bahrein 
Terça - Kimr Muslim no Sudão 
Quarta - Budista Tibetano Shaniano na China 
Quinta - Gujarati Hindu no Reino Unido 
 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/


Foco em cidade global: 

 

Kanpur, Índia 

 

1. Ore para que toda a divulgação Cristã nesta região 

resultará em um programa mais forte para alcançar 

a multidão de almas de todas as religiões diferentes. 

2. Ore para que os Hindus militantes não tenham 

sucesso em interferir com os esforços para atrair 

outros para Jesus. 

3. Ore para que a Índia encontre uma maneira de viver 

em paz com sua diversidade religiosa e cultural, com 

todas as religiões denunciando a violência e 

trabalhando juntas para o bem de sua nação. 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para o Árabe, 

Mesopotâmio (iraquiano) 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido em 

Sânscrito 

Foco em cidade global (2):  

Calcutá, Índia 

1. Ore para que, à medida que a comunidade 

Muçulmana busque segurança e aceitação, eles a 

encontrem em Cristo e na comunhão de crentes. 

2. Os Hindus são dedicados à deusa da destruição e da 

morte- Kali. Ore para que a revelação da vida e 

poder de Jesus rompe esta escuridão. 

3. Calcutá tem uma população muito pequena de 

cristãos. Há um número muito pequeno de igrejas 

para o tamanho da população. Ore para que os 

crentes Cristãos sejam fortes. 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para Mundari 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido para Naga, 

Nocte 
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11 a 17 de 

novembro 

 

FOCO NAS LACUNAS 

 

Peça ao Senhor para abrir portas para o 

evangelho, e abrir os olhos espirituais de 

cada crente. Ore para que cada igreja 

participe do preenchimento de lacunas 

onde ainda não há engajamento do CPM. 

 

“esforçando-me, deste modo, por pregar o evangelho, não onde 

Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento 

alheio; antes, como está escrito: 

Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e 

compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito.  

“—ROMANOS 15:20-21 

Oração por judeus, Israel e Um Novo 

Homem: 

 

1. Por maior unidade no Movimento Messiânico nas 
nações 

2. Para a Igreja e o Movimento Messiânico abraçarem 

os cinco dons Ministeriais do Espírito Santo 

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/ (Terça-Sexta) 

https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 

Sexta - Logoi Muslim em Sudan 
Sábado - Danuwar Rai no Nepal 
Domingo – Brahmin Srigaud na Índia 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/


Segunda - Cadeia na Índia 
Terça - Budista Tibetano Zhugqu na China 
Quarta - Lahawin Muslim no Sudão 
Quinta - Tu Budista na China 

Foco em cidade global:  

Lucknow, Índia 

1. Aumento na perseguição de Cristãos e Muçulmanos 

nos últimos anos 

2. Violência doméstica e tabus sociais altamente 

prevalentes nas áreas rurais de Lucknow 

3. Lucknow não é um lugar seguro para as mulheres. 

Ele lidera a lista das principais cidades da Índia 

quando se trata de crime contra as mulheres 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para Nepali e 

Kumaoni 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido em 

Sânscrito 

Foco em cidade global (2):  

Mumbai, Índia 

1. Mumbai tem a área de luz vermelha mais famosa da 

Ásia, abrigando um número impressionante de 

profissionais do sexo, a maioria dos quais vivem na 

miséria. 

2. Mumbai ocupa o quinto lugar em crimes entre as 19 

megacidades da Índia. 

3. Embora Mumbai seja o centro comercial e a maior 

economia da Índia, cerca de 60% de sua população 

vive em favelas. Notavelmente, Mumbai tem a maior 

favela do mundo, Dharavi. 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para Urdo, 

Kannada e Adi 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido para 

Kodava e Kaikadi 
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18 a 24 de 

novembro 

 

DÊ GRAÇAS EM TUDO 

 

Ore para que desde o início os 

discipuladores estabeleçam em 

movimentos o DNA da gratidão em todas 

as circunstâncias. 

 

“Em tudo, daí graças, porque esta é a vontade de Deus em 

Cristo Jesus para convosco.” —1 Ts 5:18 

Oração por judeus, Israel e Um Novo 

Homem: 

: 

1. Para que mais judeus façam Aliyah (para retornar à 
terra) das nações 

2. Para que os crentes judeus sejam aceitos como 

judeus em Israel 

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/ (Terça-Sexta) 

https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/


Sexta - Miri Muçulmano no Sudão 
Sábado - Sikh Arora na Índia 
Domingo – Yadav Sadgope em Bangladesh 
Segunda - Balinese na Malásia 
Terça - Za Budista na China 
Quarta - Qizilbash Muçulmano no Afeganistão 
Quinta - Yaw Budista em Mianmar 
 

Foco em cidade global: 

Patna, Índia 

 

1. O sistema de saúde de Patna é pobre, com muitos 

hospitais sem salas de operação para cirurgias de 

emergência, UTI e banco de sangue. 

2. A mineração ilegal é uma questão frequente. Ore 

para parar todos os tipos de atividades ilegais. 

3. Ore para parar o fornecimento grátis de drogas para 

os menores e crianças. 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para Cárria 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido para a 

Macrolango de Rajasthani 

6.  

Foco em cidade global (2):  

Srinagar, Índia 

1. Há muitos poucos cristãos em Srinagar. Eles são o 

grupo menos falado e mais negligenciado 

2. Longa história de instabilidade política e recente 

supressão política pelo governo Hindu resultou em 

uma sociedade civil irritada e frustrada 

3. Devido à disputa territorial da Índia e do Paquistão 

sobre a Caxemira, ameaças de insurgência e terror 

tornam Srinagar um lugar inseguro para viver ou 

visitar 

4. Ore para que a Bíblia completa seja traduzida para 

Odia e Gujari 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido para Gujari 
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25 de 

novembro - 

1º de 

dezembro 
 

TENHA FÉ E PERSEVERE 

 

Peça ao Pai para dar aos discípulos uma 

fé inabalável nele, e em Suas promessas, 

que os levarão a superar todas as 

dificuldades e desafios. 

 

“Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até 

ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança; 

para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles 

que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas.” — 

Hb 6:11-12 

Oração por judeus, Israel e Um Novo 

Homem: 

: 

1. Para os crentes judeus serem capazes de fazer 
Aliyah. (Atualmente, eles não são mais considerados 
judeus pelo Estado de Israel e, como resultado, não 
são aceitos como cidadãos.) 

2. Ore para que os obstáculos das forças demoníacas 

sejam quebrados para que possa haver uma 

reconexão.  



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/ (Terça-Sexta) 

https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 

Sexta - Sherifi Muslim no Sudão 
Sábado - Jat Gil Sikh na Índia 
Domingo – Jat Sidhu Sikh na Índia 
Segunda - Rajput Sikh na Índia 
Terça - Budista Saek na Tailândia 
Quarta - Rizeiqat Muçulmano no Sudão 
Quinta - Tai Lue Budista na Tailândia 
 

Foco em cidade global: 

Prayagraj, Índia 

1. É o centro de peregrinação mais importante para a 

religião Hindu. Seus muitos templos e santuários são 

uma fortaleza do diabo. 

2. Má qualidade do ar: é classificada como a pior entre 

as cidades do estado da Índia pela qualidade do ar 

3. Prayagraj tem testemunhado o aumento da taxa de 

criminalidade, incluindo recentemente o estupro. 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para Kasmiri e 

Meitei 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido em 

Sânscrito 

Foco em cidade global (2): 

Surat, Índia 

1. Ataques contra igrejas e mesquitas e violência 

contra Cristãos e Muçulmanos 

2. Surat é vulnerável às mudanças climáticas, incluindo 

inundações 

3. Surat registra maior violência doméstica em todo o 

estado com aumento significativo no último ano 

4. Ore para que a Bíblia seja traduzida para a 

Caxemira, Purik e Lambadi 

5. Ore para que o Jesus Film seja traduzido para Shina 

e Pashto, Central e Pahari-Potwari 

 

https://www.disciplekeys.world/pray/
https://unreachedoftheday.org/

