2020 2020 Ano do Cenáculo
(9 períodos de 40 dias de Oração/Jejum/Louvor/Palavra. Atos 1:8 pelos
perdidos em nossa “Jerusalém, Judeia, Samaria & confins da terra)

Período 2: 10 fev – 20 mar, 2020 ⬧ 40 Dias Unidade & Avivamento
“Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo?” Salmos 85:6
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.
Mais Aqui

Dia 41
AVIVA-NOS NOVAMENTE
Salmos 85:6
3.8 M Khatik Hindu, da Índia

Masi Aqui

Dia 42
CHAMADO PARA VOCÊ
Salmos 80:18b
1 M Pulayan Hindu, da Índia

Mais Aqui

Dia 43
REGOZIJE-SE EM DEUS
Salmos 85:6
754K Dusadh Bahelia Hindu, da
Índia

Mais Aqui

Dia 44
VIVAM EM UNIDADE
Salmos 133

869K Munnur Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 45
VISTA-SE DE AMOR
Colossenses 3:14

1.9M Kunbi Lewa Hindu, da Índia

Mais Aqui

Dia 46
UNIDADE DE CORPO
Efésios 4:13

860K Kunbi Kolkani Hindu, da
Índia

Pai, peço-Te que tragas os crentes a um
momento de avivamento pessoal, que libere
alegria em nossos corações novamente para Ti.
Que essa alegria atraia outros a perguntarem a
razão da esperança dentro de nós e venham a
seguir a Jesus.
Pai, nós pedimos por um avivamento espiritual
para que a Igreja o invoque novamente. Atraia
aqueles que ainda não Te seguem a clamarem
também e virem à fé por causa da Tua
bondade.

Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para
que em ti se regozije o teu povo? Que aqueles
que ainda não Te conhecem sejam atraídos
pela alegria da Tua Presença.
É bom quando vivemos juntos em Unidade. Pai,
ajude a Igreja dividida a viver junto, em
unidade. Por meio disto, que os não crentes
conheçam a verdade do nosso testemunho.
O maior mandamento é amar a Ti e amarmos uns
aos outros. Pai, libera um amor entre líderes e
igrejas que traga um laço de paz entre nós que o
inimigo não possa atravessar. Que a atração do Teu
amor nos impulsione a compartilhar boas novas com
outros.

Pai, tu disseste que a marca de um crente
maduro é a unidade na fé e o conhecimento do
Filho de Deus. Ajude-nos a crescer para sermos
maduros como Jesus, por causa da unidade que
se estabelece entre nós. Que nossa unidade
atraia outros para a fé em Ti.

Mais Aqui

Dia 47
SEM DIVISÕES
1 Coríntios 1:10

2.1M Tamboli Hindu, da Índia

Mais Aqui

Dia 48
MUITOS MEMBROS
Romanos 12:4

4M Boya Hindu, da Índia

Mais Aqui

Dia 49
COM A MESMA MENTE
Romanos 15:5

1M Koshti Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 50
UM CORAÇÃO
2 Crônicas 30:12

865K Tarkhan Hindu, da Índia

Mais Aqui

Dia 51
MESMO AMOR
Filipenses 2:1

5M Tanti Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 52
UNIDOS EM ESPÍRITO
Filipenses 2:1

3.6M Vaddar Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 53
UM PROPÓSITO
Filipenses 2:1

3M Megh Hindu, da Índia

Mais Aqui

Dia 54
TER O MESMO PARECER
2 Coríntios 13:11

41K Mal Hindu, da Índia

Oremos para que as divisões entre nós sejam
postas de lado e que concordemos e sejamos
completos na mesma mente e parecer em
Cristo Jesus. Como um só, dê-nos o poder de
SERMOS Suas testemunhas para todas as
nações.
Pai, permita-nos honrar os papeis uns dos
outros no corpo de Cristo, que não
procuraremos uma posição que não se ajuste
ao Teu desígnio. Que cada filho e cada filha
esteja satisfeito e completo como Tu os
fizeste. Que muitos outros tomem seus lugares,
seguindo o Senhor.
Pai, concedei aos líderes e ao corpo de Cristo
que tenham uma só mente. Em todos os lugares
há divisão; intervenha e una-os. Que esta
unidade atraia muitos para seguir Jesus.
Pai, fazei com que a Igreja tenha um só
coração e uma só mente – a mente de Cristo.
Que a força do Teu amor leve cada crente a
compartilhar com os vizinhos e as nações as
Boas Novas da salvação.

Pai, que cada crente esteja unido através do
Teu amor para servir uns aos outros e para
levar a Verdade e a Vida aos que estão
próximos e distantes.
Cremos que nossa maior unidade é através de
Jesus, pelo Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que
una o Corpo de Cristo através do poder do
Espírito Santo. Faça-nos SER Suas testemunhas
em cada povo e lugar.
O Senhor disse sobre o povo de Babel que nada
podia impedi-los de cumprir sua tarefa, porque eles
eram uma só mente e um só propósito. Dê à Igreja
um propósito de revelar o reino de Deus nesta
geração. Que a divisão seja detida e que o
Evangelho avance no poder.

Pai, que os líderes e ministérios de estrangeiros
e locais tenham o mesmo parecer quanto a
visão e esforços quando chegarmos aos vizinhos
e às nações com as boas novas de Jesus.
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Mais Aqui

Dia 55
ALIANÇA
Malaquias 2:10

1M Rabari Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 56
IRMÃOS EM CRISTO
Mateus 23:8

935K Thori Hindu, da Índia

Pai, lembre aos crentes a ligação que possuem
uns com os outros através da aliança contigo.
Que a integridade em suas vidas traga muitos à
fé em Jesus.
Pai, que os crentes se vejam como irmãos e
irmãs em Jesus. Permita-nos ser unificados em
nossa diversidade para a glória do nome de
Jesus entre as nações. Que cada grupo assuma
o seu lugar para Tua maior glória!

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.

Mais aqui

Dia 57
AMAR UNS AOS OUTROS
João 13:35

1.7M Kol Hindu of India
Mais aqui

Dia 58
UNS PARA OS OUTROS
Romanos 12:16-18

857K Sahariya Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 59
UM EM CRISTO
Gálatas 3:26-28

1.1M Tili Hindu, da Índia
Moais Aqui

Dia 60
PERFEITAMENTE UNIDOS
Efésios 1:10

579K Jhinwar Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 61
VIVENDO JUNTOS
1 Pedro 3:8

632K Bari Hindu, da Índia

Pai, ensina-nos a amar uns aos outros para que
o mundo saiba que somos teus discípulos. Não
há amor maior que um homem possa ter do que
doar a vida pelos amigos. Oro por um coração
capaz de doar nossa vida pelo outro. Atraia
muitos para Ti, Jesus.
Pai, ajuda-nos a ter a mesma mente que os
demais em todas as coisas. Dá-nos um espírito
de humildade e submissão uns para com os
outros. Que esta cultura de honra atraia muitos
para Te seguir.
Pai, obrigado, porque somos um em Cristo
Jesus. Que possamos viver nessa realidade e na
promessa de sermos um em Cristo. Disseste
que a unidade libera a unção e, por isso,
pedimos por essa bênção, que foi ordenada,
para trazer a colheita.
Pai, que os membros de Tua Igreja estejam
perfeitamente unidos, sem nenhuma divisão.
Como os de fora nascem de novo, que eles
fiquem perfeitamente unidos ao Teu Corpo em
amor.
Espírito Santo, crie unidade de mente,
companheirismo, amor fraterno, um coração
terno e uma mente humilde na Igreja à medida
que ela cresce em cada língua, tribo e nação.
Que os de fora sejam atraídos por Jesus em
nós.
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Mais Aqui

Dia 62
AMOR APERFEIÇOADO
1 João 4:12

941K Bhuinhar Hindu, da
Índia
Mais Aqui

Dia 63
UNIDADE DE ESPÍRITO
Efésios 4:1

1M Bind Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 64
SEM DIVISÕES
1 Coríntios 12:25

613K Bhagban Hindu, da Índia

Pai, disseste que o Teu amor é aperfeiçoado em
nós pelo amor que temos uns pelos outros.
Vivemos em uma geração que olha mais para si
mesma do que qualquer outra na história. Dános um desejo profundo de amarmos uns aos
outros e amar os que nos rodeiam,
compartilhando com eles o Teu amor.
Pai, torna-nos diligentes para preservar a
unidade do Espírito na Igreja em nossos dias.
Revele qualquer divisão. Libere a reconciliação
nos lugares de divisão. Volte a unir a Igreja
nesta hora e traga a colheita.
Pai, Tu nos fizeste um corpo com muitas
partes. Sabemos que não podemos cumprir
Teus planos sem o outro. Torna-nos um Contigo
e um com o outro para que o Teu Corpo esteja
completo – ninguém seja deixado para trás.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.

Mais Aqui

Dia 65
PARTICIPAÇÃO
1 Coríntios 12:7

2.3M Murao Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 66
POR MEIO DO AMOR
1 Coríntios 13:1-3

812K Gonrhi Hindu of India
Mais Aqui

Dia 67
DENOMINAÇÕES
1 Coríntios 10:23-24

8.1M Kahar Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 68
PRATICANTES DA PALAVRA
Tiago 1:23

6.5M Gadaria Hindu, da Índia

Pai, libere e ative os dons espirituais nos
crentes para que trabalhem efetivamente em
seus bairros, negócios, relacionamentos e entre
as nações.
Pai, deixe o amor animar e caracterizar as
iniciativas de cada igreja em todo o mundo.
Que Teu amor perfeito traga infalivelmente a
colheita.
Pai, que a lei do amor governe e que a causa
de Cristo impulsione a mansidão e a unidade
entre as diferentes tribos e denominações em
cada povo e lugar. Permita-nos refletir Tua
unidade na diversidade.
Pai, leve cada membro a ser um ministro. Que
o caminho da obediência a Jesus seja claro
enquanto eles permanecem em Ti, para que
produzam muitos frutos para a Tua glória entre
os seus vizinhos e até os confins da terra.
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Mais Aqui

Dia 69
OBRAS DE DEUS
Habacuque, 3:2

3.9M Kalwar Hindu, da Índia
More Here

Dia 70
SARA A TERRA
2 Crônicas 7:14

Pai, demonstre Tua bondade em cada povo e
lugar para que experimentem o Teu braço
estendido em maneiras que só ouvimos falar
em histórias!
Pai, quando a Igreja clamar a Ti, ouça e sare
suas terras. Traga a colheita total entre todos
os povos, em todos os lugares, para Tua glória!

8.3M Koiri Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 71
COOPERAÇÃO ENTRE GERAÇÕES
Joel 2:28

518K Kutana Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 72
UM NOVO CÂNTICO
Salmos 40:3

964K Kayastha Sribastab
Hindu, da Índia

Pai, reúne todas as gerações sob o estandarte
do Teu Espírito. Que os velhos e os jovens
recebam juntos o derramar do Espírito Santo
em cada povo e lugar.

Pai, ponha um novo cântico na boca de cada
povo, para que te tragam o louvor que tanto
mereces nas expressões próprias de seus
corações. Que a salvação e a bondade de Deus
suscitem novos cânticos e sonhos entre aqueles
que estás salvando.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.

Mais Aqui

Dia 73
ABRIGO
Salmos 59:16

7.7M Pasi Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 74
PAIS COM PODER
Tito 1:4

698K Saini Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 75
ALMAS ENTRELAÇADAS
1 Samuel 18:1-4

957K Kalwar Jaiswal Hindu,
da Índia

Pai, guarde Tua igreja quando forem
perseguidos, para que se regozijem na Tua
força. Abrigue-os na sombra das Suas asas.
Atraia muitos para a Tua segurança através de
Jesus.
Pai, que esta geração de pais esteja
profundamente unida a seus filhos e filhas
espirituais. Que possam fortalecê-los e lançálos nos destinos que tens para eles. Que a fé
deles perdure para que nenhum se perca.
Pai, pedimos que esta geração de líderes esteja
profundamente unida. Oramos para que a
unidade libere a graça, o poder e a presença
de Deus enquanto estabeleces o Teu Reino na
terra.
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Mais Aqui

Dia 76
LEALDADE INFALÍVEL
Rute 1:16-17

3.4M Malla Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 77
COMO UM NOVO HOMEM
Juízes 20:11

639K Kumhar Bardiha Hindu,
da Índia
Mais Aqui

Dia 78
UMA MENTE PARA TRABALHAR
Neemias 4:6

778K Machhi Hindu, da Índia
Mais Aqui

Dia 79
UNIDOS EM UM
João 11:52

2.27M Kaibartta Hindu, da
Índia
Mais Aqui

Dia 80
SEM DISTINÇÃO
Colossenses 3:11

2M Bhar Hindu, da Índia

Disseste que um homem não tem maior amor
do que dar a sua vida por um amigo. Pai,
aprofunda nosso compromisso contigo e de um
para com o outro, para que estejamos
dispostos a dar tudo por Ti.
Pai, que a Igreja seja como um único homem
em todas nossas diferenças. Assim como cada
tribo em Israel tem seus próprios dons e
papéis, que a Igreja se levante, unida como Um
Novo Homem, nesta geração.
Pai, que a Igreja tenha uma mente para
trabalhar em conjunto, espalhando as boas
novas de Jesus até os confins da terra, sem
deixar nenhum para trás.
Pai, obrigado por nos fazeres teus filhos. Faça
a Igreja estar como uma só, para que o mundo
saiba que somos teus discípulos e que só Tu és
Deus. Traga glória a Jesus através de cada
povo!
Pai, te agradecemos porque Cristo é tudo e em
tudo e que Ele rompeu as distinções entre nós
e nos fez um em Cristo Jesus. Ajude-nos a viver
nessa unidade como um só homem
continuamente.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________
&_____________.
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