
JANEIRO 2022 
Oração da Familia Global 24-7 

Temas da Semana 
Link de Foco da Semana/Informações 

 

Semana 1 

 
 

31 de 
dezembro a 6 
de janeiro de 

2022 
 

Começa na presença de Deus 

 
Ore para que cada líder do movimento e 

discípulo tenha uma intimidade aprofundada 

com nosso Pai, e discernimento para orar 

em harmonia com sua vontade. 

 

 
Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em 
mim, e eu em vocês. JOAO 14:20 

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-01/ (Terça-
Sexta) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 
Sexta – Amdo, Rongba da China 
Sábado - Shaikh em Bangladesh 
Domingo - Japonês no Japão 
Segunda – Birmanês da Birmânia 
Terça - Amdo, Hbrogpa Budista da China 
Quarta – Hindu-brâmano de Bangladesh 

  Quinta – Nubra Muçulmanos da China 

Foco em Cidade Global-Sexta-feira a 

Segunda-feira: 

 

Phnom Penh - Camboja 

 
 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que multiplicam, baseadas na 

Bíblia (20 pessoas em cada igreja/casa) em cada um dos 

10 grupos étnicos desta cidade. 

2. Ore por uma Bíblia na Língua de Sinais Cambojana.   

3. Ore para que os recursos de discipulado para as crianças 

sejam liberados com o mais profundo engajamento. 

4. Ore para que Deus resgate mulheres e crianças sendo 

vendidas como escravas sexuais. 

5. Ore para que Deus remova a cegueira do Budismo sobre 
as mentes dos incrédulos. 

Foco em Cidade Global - Terça-feira a 

Quinta-feira: 

 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que exaltem a Cristo e 

multipliquem em cada um dos 11 grupos étnicos desta 

cidade! 

2. Ore por uma Bíblia no Tai Don e na Língua Laos Sing  

https://www.disciplekeys.world/pray/week-01/
https://unreachedoftheday.org/


Vientiane - Laos 

 
 

3. Ore para que a luz de Jesus brilhe através das crianças. 

4. Ore para que a educação e o trabalho de saúde cheguem a 

zona rural.  

5. Ore pela proclamação do Evangelho a todas as nações e 

pela renovação das igrejas no Laos. 

6. Ore para que Deus amare e contenha o poder do Budismo 

nesta cidade e proclame que Vientiane está nas mãos 

soberanas de Deus. 

Semana 2 

 
 

7 a 13 de 
janeiro de 

2022 
 

LEVANTE NOSSOS OLHOS 
 
Ore por uma visão consistente e clara do 
Reino, lançado e modelado por 
catalisadores e líderes do movimento. Peça 
que todos nos movimentos amem a Deus e 
uns aos outros, adorem em Espírito e em 
verdade, e compartilhem as Boas Notícias 
com aqueles que ainda não ouviram. 

 

"Vocês não dizem: 'Daqui a quatro meses haverá a         

colheita?' Eu lhes digo: Abram os olhos e vejam os          

campos! Eles estão maduros para a colheita."                    

JOAO 4:35 

 

 

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   - Arora Hindu da Índia 

  Sábado - Najdi Árabe na Arábia Saudita 
  Domingo - Sunda na Indonésia 
  Segunda – Persa no Irã 

Terça – Alia Hindu da Índia 
Quarta – Muçulmanos Noorbasha da Índia 

  Quinta – Amdo Rongmahbrogpa Budista da China 

 

Foco em Cidade Global - Sexta-feira a 

Segunda-feira: 

 
Kuala Lumpur – Malásia 

 

 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que glorificam a Deus, 
igrejas em cada um dos 26 grupos étnicos em Kuala 
Lumpur (KL). 

2. Ore por uma Bíblia em Português Crioulo Malaccano, 
Língua de Sinais Malaia, Xiang Chinês e Arabe (Libanês-
Sírio). 

3. Ore para que os líderes dêem às crianças a 
oportunidade de servirem juntas. 

4. Ore para que as práticas corruptas sejam expostas e 

interrompidas e que especialmente os Malaios, 

rejeitem o racismo e a política racial. 

5. Ore pelo rompimento da atmosfera espiritual do Islã 
sobre KL e seus inúmeras mesquitas. 

Foco em Cidade Global - Terça-feira a 

Quinta-feira: 

 

Yangon – Myanmar  

 

1. Ore para que o Senhor da Colheita envie 50 

trabalhadores orientados pelo Espírito e compassivos 

para multiplicar igrejas nas casas nos 25 povos étnicos 

de Yangon. 

2. Ore por uma Bíblia em Karen - Geko, Karen-Mobwa e 

Karen-Paku. 

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


3. Ore por uma intervenção divina para resolver a guerra 

civil e trazer paz, para parar o derramamento de 

sangue, para tirar líderes perversos e levantar líderes 

governamentais justos. 

4. Ore por necessidades básicas para as pessoas (comida, 

água, abrigo e cuidados médicos), para que as escolas e 

empresas voltem ao normal, e que os crentes 

permaneçam fiéis durante a crise. 

5. Ore para que Deus contem e desmonte o deus Nag 

(deus cobra). 

Semana 3 

 
 

14 a 20 de 
janeiro de 

2022 
 

PERMANECER E TRAZER FRUTOS 
 

Ore para que cada discípulo e líder em 

movimentos permaneça enraizado e 

permanecem com Jesus. Peça que as 

atividades do ministério não distraiam isso. 
 

"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se você permanecer 

em mim e eu em você, você vai dar muitos frutos; sem 

mim você não pode fazer nada." — JOAO 15:5 

 

 

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 - Ainu Muçulmano da China 

  Sábado - Fulani Nigeriano na Nigéria 
  Domingo - Mushunguli na Somália 
  Segunda – Árabe Tunisiano na Tunísia 
Terça – Muçulmanos Afshari no Irã 
Quarta – Amdo, Rtahu Budista da China 

  Quinta – Bagdi Hindu da Índia 

Foco em Cidade Global - Sexta-feira a 

Segunda feira: 

 
Kathmandu - Nepal    

 

 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que multiplicam 

impulsionadas por discípulo em cada um dos 102 

grupos étnicos desta cidade. 

2. Discipulado – Ore para que os crentes cresçam e 

enfatizem a Palavra de Deus! Ore para que esses 

esforços resultem em um aumento no conhecimento de 

Deus e uma fé aprofundada nele.  Ore pela unidade 

entre os crentes para se reunir em torno do evangelho 

e da grande comissão. 

3. Ore por uma Bíblia para os Chhulung, Kumal, Yamphu 

(Sul), Puma, Mugom, Musasa, Tamang (Noroeste), 

Tamang (Gorkha Oriental), Thakali, Nachering, Raute, 

Nyeshangte, Koi, Belhariya 

4. Ore pelas condições cronicamente difíceis - econômica, 

social, espiritual e politicamente. Ore por inundações e 

deslizamentos de terra em junho e julho para criar 

oportunidades para o evangelho.      

5. Ore por um avanço contra o hinduísmo extremo.  

Foco em Cidade Global - Terça-feira a 

Quinta-feira: 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que multiplicam e exaltem a 

Cristo nos 4 grupos étnicos desta cidade. Ore por uma 

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


 
P' Yongyang - Coreia do Norte 

 

 

tradução completa da Bíblia da língua de sinais 

Coreana. 

2. Ore para que Deus liberte os cerca de 100.000 cristãos 

dos campos de trabalho e concentração. 

3. Ore para que o evangelho se espalhe por toda a Coreia 

do Norte e que eles experimentem o avivamento 

novamente como tiveram em 1907. 

4. Ore pelos líderes do governo. Ore para que Deus abra 

seus olhos para a verdade do evangelho. Ore para que 

os líderes obedeçam à vontade de Deus na sua nação. 

5. Ore para que Deus quebre a fortaleza da decepção e o 

culto à personalidade em torno do jovem "Líder 

Supremo" (Kim Jong-un) e seu avô morto (Kim Il-

Sung). 

Semana 4 

 
 

21 a 27 de 

janeiro de 

2022 

 

PARTICIPE DE UMA ORAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

 

Em todos os CPM em todo o mundo, a 

oração tem sido fundamental para ver um 

movimento iniciado e sustentado. Peça a 

Deus para levantar líderes de oração em 

todos os movimentos e equipes. 

 

"Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam 

agradecidos." — Cl 4:2 

 
 

Foco de 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-04/ (Terça-
Sexta) 
https://unreachedoftheday.org/ (Sábado-Segunda) 
Sexta - Budista Bulong da China 

  Sábado - Ucayali Do Sul Asheninka no Peru 
  Domingo - Hindi nos Estados Unidos 
  Segunda - Kogi na Colômbia 
Terça – Bonan, Budista Tongren da China 
Quarta – Bairwa Hindu da Índia 

  Quinta – Muçulmanos Rath da Índia 

Foco em Cidade Global - Sexta-feira a 

Segunda-feira: 

 
Bangkok – Tailândia 

 

 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que glorifiquem a Deus nos 

20 grupos étnicos desta cidade. Ore pela multiplicação 

de evangelismo, discipulado e plantio de igrejas nas 77 

províncias da Tailândia. 

2. Ore por uma Bíblia em Phuoc. 

3. Ore pela unidade entre as igrejas e que os crentes 

exemplifiquem o amor e a misericórdia de Deus aos 

seus vizinhos e conquistem almas pela oração, pelo 

cuidado e partilha de princípios.  

4. Ore pelo objetivo nacional do Comitê Coordenador das 

Igrejas Protestantes de ver um total de 1 milhão de 

fiéis, 10.000 igrejas locais e 10.000 pastores até 2025. 

5. Ore pelo rompimento da fortaleza de Jezebel, 

imoralidade sexual e tráfico. 

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


Foco em Cidade Global Terça-feira a 

Quinta-feira: 

 
Ho Chi Minh - Vietnã 

 

 

1. Ore por 50 igrejas caseiras que multipliquem baseadas 

na Bíblia nos 6 grupos étnicos desta cidade.   

2. Ore por uma Bíblia em Tai Daeng. 

3. Ore para que pais e mães espirituais modelem para a 

nova geração e que uma nova geração se levanta para 

cumprir seu destino em Deus. 

4. Ore por um poderoso movimento de oração e um 

Colégio Bíblico cheio de Espíritos e escolas de 

treinamento. 

5. Ore para que a luz do evangelho ilumina toda a escuridão, 

incluindo a adoração dos ancestrais, e o materialismo. 

Semana 5 

 

 
28 de janeiro - 

3 de fevereiro 

de 2022 

 

DESENVOLVA LOUVOR E 

ADORAÇÃO INDÍGENA 

 

Ore para que a adoração e o louvor nos 

movimentos sejam vibrantes e autênticos 

para a cultura do movimento, crescendo 

naturalmente dos crentes locais à medida 

que se tornam discípulos. 

 

"Ele colocou uma nova canção na minha boca, um hino de 

louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão o Senhor e 

confiarão nele." — Salmo 40:3 

 

 

Foco de 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-05/ 
https://unreachedoftheday.org/ 
Sexta - Bania Agarwal Hindu da Índia 

 Sábado - Hui na Malásia 
  Domingo - Tai Lue no Laos 
  Segunda – Vanniyan na Índia 
Terça – Bania Hindu da Índia 
Quarta – Árabes, muçulmanos beduínos da Arábia Saudita 

  Quinta – Budista bunan da China 

Foco em Cidade Global  Sexta-feira a 

Segunda-feira: 

 
Hanói - Vietnã 

 

 

1. Ore por 50 igrejas caseiras multiplicadoras em cada um 

dos 5 grupos étnicos desta cidade. 

2. Ore por uma Bíblia completa na língua de sinais de 

Muong e Hanói. 

3. Ore para que os crentes preguem corajosamente o 

evangelho e sirvam as pessoas no meio da pandemia, 

inundações, deslizamentos de terra e tufões.   

4. Ore que Deus liberte crianças de abuso/tráfico sexual e 

que elas conheçam o amor incondicional de Deus por 

elas e sejam constrangidos a compartilhar seu amor 

com os outros. 

5. Ore para que Jesus desmonte as fortalezas do 

comunismo. 

 
Foco em Cidade Global Terça-feira a 

Quinta-feira: 

 

Pequim – China   

1. Ore por 50 novas igrejas caseiras que exaltem a Cristo 

e multipliquem nos 8 grupos étnicos de Pequim nesta 

enorme cidade de 22 milhões. 

2. Ore por uma Bíblia na língua de sinais Chinesa e Jinyu 

Chinês. 

https://www.disciplekeys.world/pray/week-05/
https://unreachedoftheday.org/


 
3. Ore pela união de João 17 entre os líderes da igreja 

caseira em Pequim. 

4. Ore pelas centenas de milhões de moradores rurais que 

se mudaram para os centros urbanos da China como 

Pequim. Muitos milhões não podem sustentar suas 

famílias e acabam em cidades sem serviços sociais 

básicos ou oportunidades educacionais, o que cria 

superlotação e desemprego. 

5. Ore para Deus conter a ilegalidade e o reduto do aborto 

(13 milhões de abortos todos os anos na China). 

 


