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

Período 3: 21 de Março-30 de Abril⬧41 Dias-Trabalhadores para a Colheita
“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: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
Dia 81 (21 de março)

Mais Aqui

698K Dangi, da Índia

Deus, oramos para que intercessores estejam
plenamente alertas, dando graças em fé por
oportunidades para compartilhar o Evangelho de
Jesus com 1 bilhão de pessoas em maio de 2020.

Dia 82 (22 de março)

Atos 26:17-18
Mais Aqui

1.8M Daroga, da Índia
Dia 83 (23 de março)

LUZ DO CONHECIMENTO
2 Coríntios 4:6
Mais Aqui

707K Dhakad, da Índia

Senhor, resgate aqueles que estão oprimidos e abra
olhos cegos para verem sua real condição. Conduza
aqueles que estão na escuridão de Satanás para a Luz
do poder de Deus.
Oramos para que uma resplandecente e emergente
luz do conhecimento brilhe na escuridão hoje e
desça como cascata sobre todos nós, enquanto a
mensagem de Jesus é compartilhada e recebida.

Dia 84 (24 de março)

SALVAÇÃO
Isaías 45:8
Mais Aqui

Deus, nós oramos para que Teus céus derramem
chuvas de Tua justiça, com a salvação brotando e
com uma grande colheita em maio de 2020.

578K Kamboh, da Índia
Dia 85 (25 de março)

POVOS E NAÇÕES
Salmos 2:8
Mais Aqui

Deus Pai, nós te pedimos que nos dê povos e nações,
de vizinhos, membros da família e povos não
alcançados como nossa herança em Teu Reino!

884K Raigar, da Índia
Dia 86 (26 de março)

BOAS NOVAS
Salmos 97:5-6
Mais Aqui

881K Rathia, da Índia
Dia 87 (27 de março)
OPORTUNIDADES

Lou Engle’s Jesus Fast

Salmos 47:1-3
Mais Aqui

Mais Aqui

553K Sondhia, da Índia
Dia 88 (28 de março)

REINADO PERMANENTE DE DEUS
Salmos 45:5-6
578K Thakkar, da Índia

Senhor, nós oramos para que atraias mensageiros
que levem as Boas Novas do Evangelho de Jesus e
que um bilhão de pessoas vejam Tua Glória em maio
de 2020.
Deus, Tu és Rei, maravilhoso e poderoso além de
palavras! Nós te pedimos pelo menos cinco
oportunidades para compartilhar o Evangelho de
Jesus em maio de 2020.
Teu reino de glória dura para sempre, Deus! Como
governas e reinas hoje, oramos para que povos e
nações se prostrem diante de Ti em humildade,
recebendo salvação em Jesus.

Nordeste da Ásia – Mais Aqui

JEJUM DE JESUS – 26 de fevereiro – 8 de abril, 2020 (Veja em https://waymakers.org/)
10 DIAS DE ORAÇÃO PELA PÉRSIA – 20 de março – 30 de março, 2020 (Veja em https://thejesusfast.global/)

PODER DE DEUS

Pacífico Sul – Mais Aqui/Sudeste Asiático – Mais Aqui

PLENAMENTE ALERTAS
Colossenses 4:2-3

Dia 89 (29 de março)

FRUTÍFEROS
João 15:16
1.5M Gosain, da Índia

Mais Aqui

Dia 90 (30 de março)

Atos 6:4
977K Bairwa, da Índia
Dia 91 (31 de março)

ELEVAR JESUS
Salmos 72:17-19
940K Bishnoi, da Índia

Mais Aqui

Dia 92 (1º de abril)

ENCONTROS MILAGROSOS
Salmos 86:9-10
2.7M Brâmanes Bhumihar, da Índia
Dia 93 (2 de abril)

Mais Aqui

ORAÇÃO EM CONCORDÂNCIA
Salmos 96:3-4
561K Brâmanes Deshastha, da Índia

Declaramos que a notoriedade de Teu nome, Jesus,
vai brotar e reluzir com um brilho igual ao do sol.
Santo Espírito, prepare corações incrédulos para
recebê-Lo.
Toda a grandeza pertence a Ti, único e TodoPoderoso Deus! Oramos por encontros milagrosos de
Jesus com cada pessoa e em cada nação que criaste
na terra.
Cantamos sobre as boas novas de Jesus, nosso
Salvador! Oramos em concordância ao redor do
mundo, que a mensagem de Tua Glória e os milagres
vão alcançar cada pessoa e nação.

Mais Aqui

Dia 94 (3 de abril)

GRANDE E GLORIOSO
Salmos 99:1-2
2.9M Brâmanes Gaur, da Índia

Mais Aqui

Jeová, Tu és grande e glorioso, o Rei exaltado sobre
todos! Tu governas entronizado entre as asas do
querubim, a terra está sendo sacudida e estremecida
em deslumbramento diante de Ti!

Dia 95 (4 de abril)

UMA COLHEITA DE PESSOAS
Apocalipse 7:9-12

4.1M Brâmanes Kanauji, da Índia
Dia 96 (5 de abril)

Mais Aqui

SEU NOME, SUA GLÓRIA
Salmos 102:15

Moais Aqui

1.5M Brâmanes Radhi, da Índia
Lou Engle’s Jesus Fast

Lou Engle’s Jesus Fast

Mais Aqui

A Salvação pertence ao nosso Deus, sentado em Seu
trono, e ao Cordeiro! Tu estás trazendo uma colheita
de cada nação, tribo, grupo de pessoas, e língua!
Deus, nós Te pedimos que te levantes e intervenhas
para que todos os povos e nações fiquem atordoados
e temam à simples menção do nome maravilhoso de
Jesus.

Ásia Central– Mais Aqui

JEJUM DE JESUS – 26 de fevereiro – 8 de abril, 2020 (Veja em https://waymakers.org/)
10 DIAS DE ORAÇÃO PELA PÉRSIA – 20 de março – 30 de março, 2020 (Veja em https://thejesusfast.global/)

Mais Aqui

Senhor, oramos por 100 milhões de crentes que
darão sua total atenção à oração e compartilharão as
boas novas de Jesus. Enche-nos e fortalece-nos com
o Teu Espírito Santo para este ministério crucial!

Sul da Ásia – Mais Aqui

EM ORAÇÃO

Tu nos escolheste e nos enviaste para ir ao mundo e
dar frutos que durem. Pedimos em nome de Jesus
que dê a cada um de nós frutos duradouros, dentre
aqueles que conhecemos ou encontramos, e aqueles
ainda não alcançados.

Dia 97 (6 de abril)

UNGIDOS
Isaías 61:1-3
2.6M Brâmanes Sanadhya, da Índia

Senhor, oramos para que envies mensageiros
ungidos em maio de 2020 para proclamar as boas
novas aos quebrantados de coração, libertar cativos
e trazer conforto, salvação, alegria e louvor.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
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DÊ GRAÇAS
Salmos 105:1-2
Mais Aqui

562K Brâmanes Saraswat, da Índia
Dia 99 (8 de abril)

CLAREZA
Salmos 96:10-11
Mais Aqui

4M Brâmanes Sawaria, da Índia
Dia 100 (9 de abril)

AMOR EXTRAVAGANTE
Salmos 108:3-5
Mais Aqui

501K Brâmanes Tamil, da Índia
Dia 101 (10 de abril)

IMCOMPARÁVEL
Salmos 113:3-5
Mais Aqui

1M Brâmanes Telugu, na Índia

Obrigado, Deus, por todas as coisas gloriosas que
tens feito! Nós O adoramos como todos os demais;
em todo lugar se ouve sobre Jesus! Entoamos novos
cânticos de seus milagres!
Deus, nós oramos para que um bilhão de pessoas,
representando cada nação, ouçam uma mensagem
clara das Boas Novas de Jesus e de Seu Reino
durante maio de 2020.

Senhor, Teu Amor é extravagante! Oramos para que
Tua mensagem de salvação se estenda até os céus,
se eleve às mais altas alturas, com o brilho de glória
sendo visto no alto, acima da terra.

Oriente Médio/Norte da África – Mais Aqui

JEJUM DE JESUS – 26 fev. – 8 abril, 2020

Dia 98 (7 de abril)

Tu és incomparável, Deus! Do nascer ao pôr do sol,
nós Te louvamos! A tua glória e a tua beleza brilham
mais que os céus, e serás entronizado no coração de
todos os povos!

Dia 102 (11 de abril)

AMOR E BONDADE DE DEUS
Salmos 117:1-2
Mais Aqui

1.3M Bhat, na Índia

CHAMADO PARA SALVAÇÃO
Isaías 5:26
639K Gujarati no Reino Unido
Dia 104 (13 de abril)

Mais Aqui

O MOMENTO É PROPÍCIO
Isaías 12:4-5
3.3M Lingayat na Índia
Dia 105 (14 de abril)

QUEM BUSCA NÃO É DESAMPARADO
Salmos 9:10-11
Mais Aqui

3.5M Kapu Reddi, da Índia

Senhor, nós Te pedimos que levantes um estandarte
e chames as pessoas rapidamente dos confins da
terra para a salvação em Jesus durante este tempo
de grande colheita.
Deus, nós cremos e oramos para que este seja o
momento propício de fazer Teu nome conhecido
entre todas as nações. Nós cantamos a Ti em fé por
esta gloriosa colheita!
Senhor, oramos por uma grande colheita de pessoas
e grupos de povos que ouvirão falar da Tua
misericórdia, confiarão em Ti, e virão a Ti em fé.
Obrigado porque aqueles que Te buscam não serão
desamparados.

Leste e Sul da África – Mais Aqui

Dia 103 (12 de abril)

Mais Aqui

Deus, nós oramos para que o Teu grande amor
conquiste todas as pessoas, e a Tua fiel bondade
transforme um bilhão de corações.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
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Dia 106 (15 de abril)

ATRAÍDOS PARA SUA LUZ
Isaías 60:1-3
585M Arakh na Índia

Senhor, nós oramos para que Tu te levantes e brilhes, e
que Tua glória seja revelada. Pedimos que a Tua glória
brilhe nas trevas e que reis e nações sejam atraídos para a
Tua luz.

Mais Aqui

IRREFREÁVEL
Isaías 14:26-27
Mais Aqui

Deus, Teu plano não pode ser frustrado e nem
interrompido. Pedimos que Tua mão seja estendida sobre
os povos e nações para uma grande colheita.

2.3M Khatri, da Índia
Dia 108 (17 de abril)

ENVIADOS
Salmos 82:8
7.7M Sonar, da Índia

Entramos em Teus átrios e apelamos a Ti, Deus! Tudo
e todos pertencem a Ti. Pedimos que mensageiros
sejam enviados a todos que O estão buscando em
maio de 2020.

Mais Aqui

Dia 109 (18 de abril)

TODA A TERRA VERÁ A SALVAÇÃO
Isaías 52:10
Mais Aqui

Deus, Tu estás travando a batalha por todos os povos
e nações. Nós nos unimos a Ti e oramos pela vitória e
para que toda a terra veja salvação.

7.5M Mahratta Kunbi na Índia

PODER DO ESPÍRITO SANTO
Isaías 55:5
2.7M Mahratta Jadhav, da Índia
Dia 111 (20 de abril)

RÁPIDA DISSEMINAÇÃO
2 Tessalonicenses 3:1
600K Mahratta Pawar, da Índia

Obrigado, Espírito Santo, por chamar as pessoas pelo
nome para irem a Ti. Nós pedimos pelo poder do
Espírito Santo para sermos testemunhas até os
confins da terra.
Oramos para que a gloriosa mensagem de salvação
do Senhor continue a se disseminar rapidamente e
seja reconhecida em todos os lugares, assim como
foi conosco! Prepara-nos como Teus mensageiros.

Mais Aqui

Dia 112 (21 de abril)

PLENAMENTE VIVOS
Ezequiel 37:9-10
Mais Aqui

1.3M Halwai na Índia
Dia 113 (22 de abril)
100 MILHÕES DE CEIFEIROS

Mateus 9:37-38
2.3M Kandu na Índia

Oramos para que Teu sopro, ó Deus, reúna os quatro
ventos e sopre em Tua igreja, para que possamos
estar plenamente vivos em Teu Espírito, orando e
levando a mensagem do evangelho.

Deus, Tua colheita é abundante! Enquanto nós
próprios vamos, oramos para que levantes 100
milhões de ceifeiros para esta enorme colheita de
um bilhão de pessoas que estão preparadas.

Leste Europeu /Eurásia – Mais Aqui & Europa Ocidental – Mais Aqui

Dia 110 (19 de abril)

Mais Aqui

Oeste e Centro da África – Mais Aqui

Dia 107 (16 de abril)

Mais Aqui
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Dia 114 (23 de abril)
PREPARADOS

João 4:35-36
1.6M Khati, da Índia

Pessoas estão prontas agora, Deus! Os corações são
como grãos maduros e campos vastos para uma
colheita espiritual. Senhor, prepare os trabalhadores
para o privilégio de colher estas almas. Pela fé, nós
Te louvamos com alegria.

Mais Aqui

Apocalipse 12:9-11
Mais Aqui

Oramos para que uma nova geração seja vitoriosa e
derrote o inimigo através do sangue do Cordeiro e da
poderosa palavra do Seu testemunho.

2.5M Yadav Sadgope, da Índia
Dia 116 (25 de abril)
EQUIPADOS

Apocalipse 14:15
503K Kumhar Kanaujia, da Índia

Senhor, Tua Palavra diz que a colheita espiritual está
madura. Pedimos que nos equipes com o poder do
Teu Espírito Santo e da Tua poderosa Palavra para
compartilhar as boas novas!

América Latina – Mais Aqui

Dia 115 (24 de abril)
SANGUE DE JESUS, NOSSO
TESTEMUNHO

Mais Aqui

Dia 117 (26 de abril)
PESCADORES DE HOMENS,
MULHERES, CRIANÇAS

Mateus 13:47-50
Mais Aqui

Prepare 100 milhões de crentes como pescadores de
homens que lancem uma grande rede, trazendo uma
pesca transbordante de homens, mulheres e crianças
para o Reino durante maio de 2020.

538K Taga, da Índia
Dia 118 (27 de abril)
SOLO FÉRTIL

Mateus 13:8
Mais Aqui

Dia 119 (28 de abril)
ALEGRES

Salmos 126:5-6
Mais Aqui

576K Lohana, da Índia
Dia 120 (29 de abril)
ABRINDO UM CAMINHO

Isaías 43:19
733K Bania Chetti, da Índia

Senhor, nós clamamos por uma colheita de crentes
em maio. Oramos para que o Senhor nos dê poder
pelo Teu Espírito Santo para lançarmos sementes e
retornarmos com alegria e braços cheios de bênçãos
transbordantes.
Deus, nós oramos juntos para que faças uma coisa
nova em 2020! Pedimos que abras caminhos no
deserto, riachos em lugares não alcançados e um
acesso para que as pessoas voltem para casa.

Mais Aqui

Dia 121 (30 de abril)
GRANDE COMISSÃO

Mateus 28:18-20

América do Norte /Caribe – Mais Aqui

4M Arora, da Índia

Senhor, nós Te pedimos uma grande colheita da
Palavra que será semeada no bom e rico solo do
coração das pessoas. Nós oramos por uma colheita
100 vezes maior do que a que for plantada.

Jesus, oramos para que as boas novas do evangelho
cheguem a todos, em todos os lugares. Iremos em
Teu nome forte. Tu estás conosco!

4.9M Bania Agarwal, da Índia
Mais Aqui
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