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Semana 36 

 

 

2 a 8 de 

setembro de 

2022 

 

DESENVOLVER PARCERIAS COM 

OS DE FORA E OS DE DENTRO  

 

A maioria dos movimentos tem fortes 

parcerias entre catalisadores dentro e 

fora. Peça ao Senhor para continuar 

forjando muitas equipes saudáveis como 

estas. 

 

“E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo; tendo-o 

encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se 

reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em 

Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados 

cristãos.” ATOS 11:25-26 

 

 

ORAÇÃO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM 

NOVO HOMEM 

1. Para a Igreja Messiânico se realinhar em direção à 
Igreja crente 

2. Para o despertar espiritual e restauração de Israel 
 

Foco em 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 - Fungor Muçulmano no Sudão 
Sábado - Khalka Mongol na Mongólia 
Domingo – Balcânico Egípcio em Montenegro 
Segunda - Imazighen Berber em Marrocos 
Terça - Fezara Muslim no Sudão 
Quarta - Budista Wutun na China 
Quinta - Rajput Ponwar Hindu na Índia 
 

Foco em Cidade Global: 
Nouakchott- Mauritânia 

 

1. Ore por 50 igrejas subterrâneas que multipliquem 

entre os 7 grupos étnicos desta cidade. 

2. Ore para que a Bíblia seja traduzida para Hassaniyya 

e Jola-Fonyi. 

3. Ore para que a vida familiar e os casamentos 

cristãos permaneçam fortes como testemunha do 

evangelho. 

4. Ore por desafios econômicos e distribuição de 

alimentos para as crianças. 

5. Ore por avanços contra a opressão do Islã. 

 

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


Foco em Cidade Global: (2):  
Rabat – Marrocos 

 

1. Ore por 50 igrejas domesticas que exaltem a Cristo 

entre cada um dos 12 idiomas desta cidade. 

2. Ore pela tradução do NT para Hassaniya. 

3. 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. 

4. Ore para que os crentes se levantem como 

testemunhas ousadas no meio da perseguição. 

5. Ore pelo rompimento do reduto do Islã sobre esta 

cidade. 

 

Semana 37 

 

 

9 a 15 de 

setembro de 

2022 
 

SEJA GUIADO PELO ESPÍRITO SANTO 

 

Ore para que cada discípulo e igreja 

cresça e permaneça continuamente na 

intimidade com Deus, e sirva de um lugar 

de dependência constante na liderança 

do Espírito Santo. 

 

“Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da 

parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará 

testemunho de mim; e vós também testemunhareis, porque 

estais comigo desde o princípio.”   -  Joao 15:26-27 

ORAÇÃO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM 

NOVO HOMEM: 

 

1. Para que o sopro de Deus seja liberado no povo 
judeu (Ez. 37:9-10) 

2. Para a colheita de almas no fim dos tempos 
 

Foco em 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 - Sogwo Arig Budista na China 
Sábado - Tai Man em Mianmar 
Domingo – Sikkim Bhotia na Índia 
Segunda - Chhetri no Nepal 
Terça - Budista Sinhalese na Austrália 
Quarta - Rajput Sengar Hindu na Índia 
Quinta - Muçulmanos Gaalin no Sudão 
 

Foco em Cidade Global: 

Tunes – Tunísia 

 

1. Ore para que 50 trabalhadores comecem a plantar 

igrejas nos 11 idiomas desta cidade. 

2. Ore para que o NT seja traduzido para o Árabe, 

Tunisiano falado e Nafusi. 

3. Ore para que o evangelho vá em frente nos lares 

através da hospitalidade e refeições. 

4. Ore por uma mudança no governo em direção à paz 

e à prosperidade. 

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


5. Ore para que o Reino de Deus destrua as obras do 

diabo. 

 

Foco em Cidade Global (2):  

Dubai – EAU 

 

1. Ore para que o Senhor da Colheita envie 

trabalhadores para os 24 idiomas faladas nesta 

cidade. 

2. Ore pela tradução do NT em Árabe, Omani Falado, e 

Bengali. 

3. Ore para que esta cidade seja uma base 

internacional de oração 24-7 e seja modelo para 

outras cidades em todo o Oriente Médio. 

4. Ore pelos milhões de trabalhadores migrantes nesta 

cidade, e pela compaixão de Deus pelos pobres e 

oprimidos. 

5. Ore para que uma poderosa distribuição de riqueza 

seja usada para fins do Reino. 

 

Semana 38 

 

 

16 a 22 de 

setembro de 

2022 
 

APRENDA COM OS ERROS 

 

Os movimentos estão cheios de desafios, 

erros e problemas. Ore para que os 

líderes sejam transparentes em 

compartilhar seus erros para que possam 

aprender uns com os outros. Peça que 

eles vivam com Cristo como sua 

suficiência e continuem seguindo em 

frente. 

 

“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 PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM 

NOVO HOMEM: 

 

1. Para que as nações se conectem a Israel 

2. Para que a Igreja nas nações se conecte com Israel e 
especificamente seu Remanescente (crentes judeus) 

 

Foco em 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/  (Sábado - Segunda) 

Sexta - Teli Hindu na Índia 
Sábado - Kachin na Índia 
Domingo – Zarma no Níger 
Segunda - Wodaabe Fulani no Níger 
Terça - Tamboli Hindu na Índia 
Quarta - Gawamaa Muçulmano no Sudão 
Quinta - Tai Khang Budista do Laos 

 

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


Foco em Cidade Global:  

 

Basra – Iraque 

 

1. Ore por um poderoso movimento do espírito de 

Deus sobre os males do sequestro, violência, roubo, 

corrupção, suborno e tráfico de drogas que 

reivindicaram esta cidade outrora próspera e bonita. 

2. Ore para que a luz do Evangelho venha para Basra 

em todas as 11 línguas faladas, incluindo a Tradução 

das Escrituras para o Neo-Aramaico Assírio, 

Mandaico e Árabe Mesopotâmico. 

3. Ore por igrejas vibrantes e em crescimento em todas 

as áreas da cidade, em todos os bairros e idiomas. 

4. Peça ao Espírito Santo que prepare o caminho para 

que o Evangelho seja proclamado, derrubando 

fortalezas e mentiras que mantêm as pessoas presas 

na escuridão. 

5. Ore para que nossos irmãos e irmãs em Basra 

tenham oportunidades de demonstrar o amor 

sacrificial de Cristo enquanto os cidadãos lutam com 

dificuldades econômicas. 

 

 

Foco em Cidade Global (2):  

Mosul – Iraque 

 

1. Ore para que o Senhor derrame sua graça e 

misericórdia sobre os quase 2 milhões de pessoas 

que vivem em Mosul. 

2. Ore para que a Bíblia esteja disponível e acessível 

em todas as 14 línguas faladas em Mosul. 

3. Ore por uma rápida expansão das igrejas domesticas 

por toda a cidade para que os crentes tenham um 

lugar para se reunir para a educação comunitária e 

bíblica. 

4. Ore por proteção sobrenatural para que eles possam 

ministrar abertamente aos vizinhos, familiares e 

amigos. 

5. Ore por uma rápida expansão do Reino de Deus em 

todos os bairros. 

 

Semana 39 

 

 

23 a 29 de 

setembro de 

2022 
 

ENTENDA QUE A IGREJA É FAMILY 

 

Ore que relacionamentos fortes e leais 

marquem a igreja. Peça que a igreja 

trabalhe em família, cuide uns dos outros 

e procure aqueles que ainda não ouviram 

as Boas Notícias. 

 

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 

preferindo-vos em honra uns aos outros.” — Rm 12:10 

ORAÇÃO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM 

NOVO HOMEM: 

 

1. Para aqueles pegos sob o espírito do Islã 

2. Para aqueles pegos sob outras religiões 

 



Foco em 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 - Guhayna Muçulmano no Sudão 
Sábado - Omani Árabe em Omã 
Domingo – Awan no Paquistão 
Segunda - Kumhar Muçulmano no Paquistão 
Terça - Gimma Muslim no Sudão 
Quarta - Tai Lue Budista no Laos 
Quinta - Hindu Thakkar na Índia 
 

Foco em Cidade Global: 

Amman, Jordan 

 

1. Ore pelos trabalhadores do Evangelho para cada 

segmento da sociedade e para cada grupo étnico. 

2. Ore para que Deus quebre o ciclo de violência 

doméstica e abuso de mulheres e crianças. 

3. Ore pela tradução das Escrituras em Kabardian e 

Hijazi, Árabe. 

4. Ore pela população de refugiados que vivem na 

Jordânia enquanto lutam para sobreviver, que Deus 

desça Sua bondade sobre eles e atenda às suas 

necessidades através de Sua igreja. 

5. 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. 

 

Foco em Cidade Global (2): 

Damasco, Síria 

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 40 

 

 

30 de 

setembro a 6 

de outubro 

de 2022 
 

DISTRIBUA "BRASAS VIVAS" 

 

Peça a Deus para abençoar uma 

estratégia intencional de "carvão quente", 

onde discípulos em um movimento se 

movem para um povo não engajado ou 

lugar onde eles têm algum tipo de 

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 

sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda 

a Judeia e Samaria e até aos confins da terra” — ATOS 1:8 

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


conexão (por exemplo, familiar, cultura 

semelhante). 

 

 ORAÇÃO PELOS JUDEUS, ISRAEL E UM 

NOVO HOMEM: 

 

1. Para que a Igreja local se conecte com o HOP 

2. Para todos os crentes se comprometerem com 

orações Harpa & Taca em suas comunidades locais 

 

 Foco em 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 - Budista Tebbu na China 
Sábado - Khampti na Índia 
Domingo – Pajonal Asheninka no Peru 
Segunda – Maguindanao nas Filipinas 
Terça - Yugur, Enger Budista na China 
Quarta - Vaddar Hindu na Índia 
Quinta - Laki Muslim no Irã 
 

 
Foco em Cidade Global: 

Ancara, Turquia 

 

1. Ore para que os 5 1/2 milhões de pessoas que vivem 

nesta capital tenham a oportunidade de ter uma 

mudança de vida pelo poder de Deus. 
2. Ore para que o Jesus FIlm seja traduzido para o 

Turco, Laz e Língua de Sinais Turco. 

3. Ore por um poderoso derramamento do Espírito 

Santo sobre as mentes e corações de todas as 

crianças que vivem em Ancara para que milhões se 

levantem e chamem Jesus Senhor. 

4. Ore por um poderoso movimento de oração para 

varrer as igrejas domesticas. 

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

maravilhas e poder e para a multiplicação da 

divulgação, criação de discípulos e plantio de igrejas 

em todas as mais de 40 línguas faladas em Ancara. 

 

 
Foco em Cidade Global (2): 

Diyarbakir, Turquia 

 

1. Ore pelo acesso às Escrituras em todas as 5 línguas 

faladas em Diyarbakir. 

2. Ore para que o Jesus Film seja traduzido para Zaza e 

Zazaki. 

3. Ore para que o evangelho vá em frente nos lares 

através da hospitalidade e refeições. 

4. Ore por um poderoso derramamento do Espírito em 

toda a carne. 

5. Ore pela convicção do pecado e pela revelação de 

Jesus Cristo como Salvador e Senhor a todos nesta 

cidade. 

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


 

 


