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Temas da Semana 

Foco Semanal  Links/Info 

40 os Judeus, Israel & Um Novo Homem Ore para que as nossas nações e lideres tornem a Deus, 
e fazem decisões piedosas baseadas em princípios 
bíblicos, e que sejam abençoados. Salmo 33:12 

1-7 de 
outubro 2021 

Povos não alcançados do dia (Cada dia diferente) 
1 de outubro: Shirazi na Tanzânia 
2 de outubro: Tigre eritreia na Eritréia 
3 de outubro: Arabe Tihami no Iêmen 
4 de outubro: Oromo, Garre no Quênia 
5 de outubro: Ad Dharmi na Índia 
6 de outubro: Somaliano bantu na Somália 
7 de outubro: Baggara messiria no Sudão 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Cidade Global: Portsmouth, Reino Unido 
 

Distribui “brasas vivas”: Pede para Deus abençoar uma 
estratégia intencional “brasas vivas” onde discípulos 
num movimento mudam a um povo ou lugar não 
engajado e não alcançado onde tem alguma conexão 

(por exemplo: familiares, cultura semelhante). Atos 1:8 

 Igreja Perseguida na Brunei https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/brunei/ 

 Ore pelo Zero – A Companhia Sementeira https://www.prayforzero.com/download/ 

41 os Judeus, Israel & Um Novo Homem Ore pela reconexão dos Judeus novamente para dentro 
do Corpo de Yeshua. Romanos 11:15 

8 – 14 de 
outubro 2021 

Povos não alcançado do Dia (Cada dia diferente) 
8 de outubro: Bederia no Sudão 
9 de outubro: Beja bedawi no Sudão 
10 de outubro: Dar Hamid no Sudão 
11 de outubro: Fur no Sudão 
12 de outubro: Gawaama no Sudão 
13 de outubro: Guhayna no Sudão 
14 de outubro: Kawahia no Sudão 

https://unreachedoftheday.org/ 

https://unreachedoftheday.org/
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/brunei/
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/brunei/
https://www.prayforzero.com/download/
https://unreachedoftheday.org/


 Cidade Global: *Calgary, Canada Treinar e liberar: Ore para que líderes dos movimentos 
liberam para novas áreas aqueles treinados nos 
princípios CPM. Ore para que entre os movimentos 
haja um aumento de redes e colaboração. Atos 13:2-3 

 Igreja Perseguida no Congo, Rep. Democratica do https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/democraticrepublicofthecongo/ 

 Ore pelo Zero – A Companhia Sementeira https://www.prayforzero.com/download/ 

42  os Judeus, Israel & Um Novo Homem Pede a Deus que o evangelho seja semeado 
abundantemente entre cada grupo de povo Judeu em 
todo o mundo.  
2 Coríntios 9:6 

15 – 21 de 
outubro 2021 

Povos não alcançado do Dia (Cada dia diferente) 
15 de outubro: Nubio fedicca – mohas no Sudão 
16 de outubro: Kanembu no Chade 
17 de outubro: Fulani maasina no Mali 
18 de outubro: Arain Muçulmano na Paquistão 
19 de outubro: Somaliano na Itália 
20 de outubro: Fulani ocidental no Niger 
21 de outubro: Kanuri manga no Niger 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Cidade Global: * Montreal, Canada 
 

Morrer a si mesmo: Ore que todo discípulo e líder de 
movimento, intencionalmente e consistentemente 
morrem a si mesmo para então verem multiplicação 
nos movimentos. Joao 12:24 

 Igreja Perseguida no Cazaquistão 
 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/kazakhstan/ 

 Ore pelo Zero – A Companhia Sementeira https://www.prayforzero.com/download/ 

 

43 os Judeus, Israel & Um Novo Homem Busque a Deus para cada um dos 55 grupos de povo 
Judeu menos alcançados precisando trabalhadores para 
leva-los o evangelho. Mark 16:15 
 

22 – 28 de 
outubro 2021 

Povos não alcançado do Dia (cada dia diferente) 
22 de outubro: Tuareque tamajaq no Niger 
23 de outubro: Kanuri yerwa na Nigeria 
24 de outubro: Chakkiliyan Hindu na Índia 
25 de outubro: Hausa na Costa do Marfim 
26 de outubro: Jula na Costa do Marfim 
27 de outubro: Kachhi Hindu na Índia 
28 de outubro: Maninka oriental na Guine 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Cidade Global: Niagara Falls, Ontario, Canada 
 

Move com os que movem: Ore para que lideres 
investem a maioria do seu tempo com aqueles que 

estão obedecendo a palavra de Deus (“move com 
aqueles que movem; não demora com os que 
demoram”). Lucas 8:51, Lucas 12:1 
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https://www.prayforzero.com/download/
https://unreachedoftheday.org/


 Igreja Perseguida na Camarões https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/cameroon/ 

 Ore pelo Zero - A Companhia Sementeira https://www.prayforzero.com/download/ 

44 os Judeus, Israel & Um novo homem De acordo com Lucas 10:2, pede ao Senhor da Colheita 
a enviar mais trabalhadores do que é necessário em 
cada lugar e entre cada grupo de povo Judeu. Lucas 
10:2, 4-5 Ore para que Deus remove o coração de pedra 
e no seu lugar coloca um coração tenro para ouvir e 
obedecer a Palavra de Deus. Ezequiel 36:26 

29 de outubro 
- 4 de 

novembro 
2021 

Povos não alcançados do Dia (Cada dia diferente) 
29 de outubro: Fouta Tooro Fulani no Senegal 
30 de outubro: Pulaar Fulani no Senegal 
31 de outubro: Kirar na Índia 
1 de novembro: Lodha Hindu na Índia 
2 de novembro: Aimaq no Afeganistão 
3 de novembro: Issa Somaliano na Djibouti 
4 de novembro: Bania na Índia 

https://unreachedoftheday.org/ 

 Cidade Global: Toronto, Canada Andar em humildade: Pede ao Senhor para empoderar 
todos os discípulos e líderes de movimentos para 
andar em humildade, preferindo os outros acima de si 
mesmo. Fp 2: 3-4 

 Igreja Perseguida no Botão 
 

https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-
watch-list/bhutan/ 

 Ore pelo Zero – A Companhia Sementeira https://www.prayforzero.com/download/ 
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