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

Período 5: 10 Junho – 19 Julho de 2020  40 Dias para Recolher a Colheita
“…mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro.” Mateus 13:30d
Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
Pai, disseste que é pela Tua bênção que as colheitas
se multiplicam. Por causa de Ti, não diminuirão, mas
permanecerão e até aumentarão. Deus, mostra-nos
como plantar e multiplicar a colheita que nos deste!

Mais Aqui

Mais Aqui

11 de junho – Dia 162
ESTABELEÇA TUA IGREJA
Neemias 13:30-31
1.3M Muçulmanos Batak Mandailin da
Indonésia

12 de junho – Dia 163
ESTABELEÇA SEU TRONO DE JUSTIÇA
Salmos 9:7-8
673K Muçulmanos Musi da Indonésia

Pai, estabeleça a Tua igreja na Ásia; que seja santa e
modelo do reino dos céus para que toda a terra veja.

Pai, estabeleça o Teu trono de justiça na Ásia.
Assuma a causa dos novos crentes que enfrentam a
perseguição. Olhe e esteja perto daqueles que não
têm ninguém que os defenda.

Mais Aqui

13 de junho – Dia 164

Mais Aqui

FORME O CRENTE
Colossenses 2:6-7
3.4M Muçulmanos Palembang da
Indonésia
14 de junho – Dia 165

15 de junho – Dia 166

Mais Aqui

Mais Aqui

ESTEJA PRONTO
Tiago 5:7-8
931K Muçulmanos Orang Negeri
Minangkabau da Malásia
16 de junho – Dia 167
COMPLETA ARMADURA DE DEUS
Efésios 6:11
1.3M Muçulmanos Maguindanao das
Filipinas
17 de junho – Dia 168
LANCE SEU FARDO SOBRE O SENHOR
Salmos 55:22
939K Muçulmanos Rohingya de Bangladesh

Mais Aqui

Pai, cuide dos Teus santos na Ásia. Cria-os e guardaos contra o maligno. Proteja-os de ataques
espirituais e de pessoas más, que querem fazer mal à
Igreja. Deixe a palavra de Deus avançar à frente deles
e seja honrado e glorificado.
Jesus, que a Igreja esteja cheia do conhecimento da
Tua segunda vinda. Que surja a urgência e a fé em
Seus filhos para crerem em grandes coisas e agirem
de acordo com elas, com a confiança de que Tuas
promessas certamente se cumprirão.
Pai, que a Tua Igreja na Ásia esteja vestida com a
verdade e a couraça da justiça, com os pés calçados
com o Evangelho da paz, com o escudo da fé, o
capacete da salvação e a espada do Espírito, para
estarem prontos para enfrentar as artimanhas do
maligno.
Pai, sustenta os crentes na Ásia enquanto eles
lançam seus fardos sobre Ti. Que eles conheçam
plenamente a firmeza e a fidelidade do Teu amor
para com eles.

Nordeste da Ásia – Mais Aqui

Mais Aqui

GUARDE TUA IGREJA
2 Tessalonicenses 3:1-3
3.2M Muçulmanos Malay da Indonésia

Pai, fazei com que aqueles que venham a Te
conhecer sejam enraizados e edificados em Ti e na
Tua Palavra. Deixai crescer uma fé permanente no
coração e na vida dos jovens crentes.

Pacífico Sul – Mais Aqui/Sudeste Asiático – Mais Aqui

10 de junho – Dia 161
NÃO DIMINUI
Salmos 107:37-38
1M Muçulmanos Jambi Malay
da Indonésia

18 de junho – Dia 169
BÊNÇÃO DA JUSTIÇA

Mais Aqui

Lucas 6:22
1.8M Muçulmanos Pattani Malay da
Tailândia

Mais Aqui

FORTALEÇA OS CRENTES
2 Timóteo 4:17
20.5M Budistas Thai Central da
Tailândia

Sul da Ásia – Mais Aqui

19 de junho – Dia 170

Pai, esteja perto dos crentes que experimentam
rejeição, ódio, solidão, perda de empregos, família e
amigos, violência e até mesmo a morte por causa da
sua fé. Expresse amor e encorajamento aos seus
corações hoje e os fortaleça para que resistam ao
mal.
Pai, fortaleça os Teus filhos para realizarem
plenamente tudo o que Tu falaste a eles individual e
coletivamente. Resgata-os das mãos do inimigo, para
que o evangelho avance até que todos tenham
ouvido.

20 de junho – Dia 171
ESTABELEÇA E PROTEJA OS SEUS
1 Pedro 5:10
5M Budistas Thai do Sul da Tailândia

Pai, esteja perto de todos aqueles que sofrem em
espírito e no corpo. Aperfeiçoe, confirme, fortaleça e
estabeleça cada um em plenitude, graça e paz em
Cristo Jesus, tanto física como espiritualmente.

Mais Aqui

21 de junho – Dia 172

Mais Aqui

SOBRE QUEM REPOUSA SEU FAVOR
Salmos 90:17
11K Budistas Khorat Thai da
Tailândia

Pai, deixa o Teu favor descansar em cada um dos
Teus filhos. Confirma o trabalho de suas mãos,
abençoe-os e os faça prosperar em todas as áreas,
para que sua influência e generosidade aumentem
sem fim para Sua glória.

22 de junho – Dia 173
À SOMBRA DOS SEUS RAMOS
Ezequiel 17:23
2.7M Budistas Rakhine de Myanmar

Senhor, estabelece os Teus filhos e fortalece-os na
Tua Palavra, para que a Igreja se torne um refúgio
para todos os que se aproximam dela.

Mais Aqui

PERMANEÇA EM MIM
João 15:4
1.3M Muçulmanos Ansari de Bangladesh

Pai, nós pedimos que os crentes sigam e dependam
de Ti de todo o coração, em vez de dependerem da
sua própria força e sabedoria.

Mais Aqui

24 de junho – Dia 175
FAÇA A VONTADE DE DEUS
1 João 2:17
912K Muçulmanos Bihari de Bangladesh

Pai, que o Teu povo não se deixe atrair ou distrair
por coisas que são temporárias, mas sim pela fome e
sede de justiça, que vêm da obediência à Tua
Palavra.

Ásia Central – Mais Aqui

23 de junho – Dia 174

Mais Aqui

25 de junho – Dia 176

Mais Aqui

TRIBUNAL DE CRISTO
2 Coríntios 5:10
1.2M Muçulmanos Sayyid de
Bangladesh

Jesus, que o temor do Senhor caia sobre a Igreja para
que se cumpra o Teu chamado sobre suas vidas, para
que caminhe na luz da eternidade e para que saiba
que cada decisão ou produz uma recompensa eterna
ou queima como lixo.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
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26 de junho – Dia 177

27 de junho – Dia 178

Mais Aqui

NÃO VOLTARÁ VAZIA
Isaías 55:11
1.8M Hindus Kayastha de
Bangladesh
28 de junho – Dia 179
COBERTURA DE PROTEÇÃO
Salmos 91:4
591K Hindus Jogi de Bangladesh

Mais Aqui

29 de junho – Dia 180
MANTENHA A COLHEITA

João 4:35
3.2M Hindus Jogi da Índia
Mais Aqui

30 de junho – Dia 181

1 de julho – Dia 182
RECONQUISTE OS ENGANADOS
Ezequiel 34:10

Mais Aqui

640K Muçulmanos Dongxiang da
China
2 de julho – Dia 183

Mais Aqui

PURIFIQUE A COLHEITA
Joel 3:13
1.9M Muçulmanos Cazaques da
China
3 de julho – Dia 184
UM BOM TRABALHO
Filipenses 1:6

Mais Aqui

1.3M Dong do Sul [Religiões
Étnicas] da China

Pai, que toda semente semeada para o evangelho dê
frutos abundantes e crie raízes profundas no coração
daqueles que ouvem. Nós nos apoiamos na
promessa de que cada palavra da Tua boca, Senhor,
cumpre o propósito para o qual Tu a enviaste.
Jesus, proteja os crentes e Sua Igreja como o escudo
e o baluarte deles. Aproxima-Te de todos os que
procuram refúgio em Ti, e sê para eles uma
cobertura de proteção contra aqueles que desejam
prejudicá-los ou destruí-los.
Senhor, como cada vez mais pessoas dão suas vidas a
Ti, nós oramos para que Tu libertes a graça para que
ninguém seja negligenciado. Ajude Tua Igreja a
reconhecer aqueles campos que estão brancos para
a colheita e para sustentar aqueles novos crentes!
Senhor, que cada campo de crentes em potencial,
influenciado ou tomado pelo inimigo, seja trazido de
volta ao Teu Reino. Que a restituição seja feita de
modo que aquilo que o inimigo pretendia fazer de
mal torne-se em bem para Teus filhos e para Tua
glória.
Senhor, oramos por aqueles que são levados por
mestres de falsa doutrina, que promovem o egoísmo
ou quaisquer outros esquemas que o inimigo está
usando para influenciar os outros. Conduza esses
influenciadores ao arrependimento e ajude os que
estão debaixo deles a verem a verdade.
Senhor, nós Te pedimos que purifique a Tua colheita.
Ensina aqueles que deram suas vidas a Cristo a
buscarem a santidade e, ao fazê-lo, que vejam a
santidade cultivada em todo o mundo.

África Oriental e do Sul – Mais Aqui

Mais Aqui

RECUPERE CAMPOS QUEIMADOS
Êxodo 22:6
1.2M Hindus Ponwar Rajput da
Índia

Pai, oramos para que a Igreja reconheça e abrace sua
identidade em Cristo e o chamado glorioso para o
qual Tu a chamaste, a fim de que a tarefa que Tu
deste a ela não fique inacabada nesta geração.

Oriente Médio/Norte da África – Mais Aqui

Mais Aqui

OBRA DE DEUS
Efésios 2:10
584K Brâmanes hindus de
Bangladesh

Pai, o Teu trabalho é bom. Nós Te pedimos que
complete a Tua obra de salvação na vida de cada
pessoa que veio até Ti nesta época de colheita.
Caminhe com cada novo crente e os aconselhe,
enquanto crescem até a maturidade em Cristo.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
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4 de julho – Dia 185
NENHUM PERDIDO

5 de julho – Dia 186
CUIDA DE VOCÊ

Mais Aqui

Isaías 42:6
672K Yinuo Nosu [Religiões
Étnicas] da China

Pai, Tu és Aquele que cuida do Teu povo. Pedimos-Te
que cumpras a Tua palavra nesta estação sobre a
colheita que acabaste de trazer. Cuide de cada um
para levá-los à plenitude em Cristo Jesus.

6 de julho – Dia 187
PREPARE E PLANTE
Jeremias 31:28
Mais Aqui

1.48M Pingdi [Religiões Étnicas]
da China
7 de julho – Dia 188
ELE CUIDARÁ DE VOCÊ

Mais Aqui

Gênesis 50:24
763K Tibetanos Budistas Gtsang
da China

Mais Aqui

ESCONDA-NOS
Salmos 31:20
945K Tibetanos Budistas Central
da China
9 de julho – Dia 190
SOCORRO PRESENTE
Salmos 46:1

Mais Aqui

747K Budistas Hbrogpa Amdo da
China
10 de julho – Dia 191
TORRE FORTE

Provérbios 18:10

Mais Aqui

1.6M Budistas Khampa Oriental
da China
11 de julho – Dia 192
UM POVO SALVO
Deuteronômio 33:29
3.1M Brâmanes hindus do Nepal

Mais Aqui

Pai, nestes tempos de incerteza em toda a Terra, nós
Te pedimos que cuides dos Teus filhos e filhas e os
tragas para o chamado e para a herança que Tu
preparaste para eles.
Pai, seja um abrigo para o Seu povo neste momento
da história. Esconde o Teu povo no lugar secreto da
Tua presença para afastá-los daqueles que gostariam
de destruí-los com suas bocas.

Senhor Deus, Tu és um refúgio constante para todos
os que estão em apuros. Ajude o Teu povo a saber
que Tu estarás sempre lá para dar força a ele nas
horas de dificuldade e sofrimento.

Pelo Seu Nome, Pai, estamos seguros. Nós Te
pedimos a revelação de que Tu és uma Torre Forte
para onde os desta colheita podem correr e
encontrar ajuda.

Obrigado pela salvação, Pai. Nós te pedimos que
sejas um Escudo e uma Espada para o teu povo neste
momento. Faça com que seus inimigos recuem
diante deles, pois o Poderoso está com eles. Ajude
Teu povo a viver em vitória sobre seus inimigos.

Leste Europeu/Eurásia – Mais Aqui & EuropaOcidental – Mais Aqui
Here

8 de julho – Dia 189

Prepare e plante esta colheita como nunca antes,
Pai. Que se diga desta geração de novos crentes: “o
Senhor te guardou, ele te trouxe a si mesmo para
glorificar o seu nome”.

África Ocidental & Central – Mais Aqui

Mais Aqui

João 18:9
549K Xiaoliangshan Nosu
[Religiões Étnicas] da China

Pai, cumpre a Tua palavra, para que ninguém desta
colheita se perca. Como o próprio Jesus não perdeu
ninguém, pedimos que Tu também guardes esta
colheita e que não percas nenhum.

Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
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12 de julho – Dia 193
PARA TI MESMO
Êxodo 19:4
Mais Aqui

3M Brâmanes hindus Hill do
Nepal

João 17:15
Mais Aqui

767K Muçulmanos Shaikh do
Nepal
14 de julho – Dia 195
FORTALEÇA SEUS CORAÇÕES
2 Tessalonicenses 2:16-17

Mais Aqui

989K Hindus Yadav do Nepal
15 de julho – Dia 196
ESPERANÇA E UM FUTURO
Jeremias 29:11

Mais Aqui

508K Hindus Bhoi Kharbind da
Índia
16 de julho – Dia 197
ESCRITO EM SEU LIVRO
Salmos 139:16-17

17 de julho – Dia 198
CORRA A CORRIDA
1 Coríntios 9:24
Mais Aqui

1.12M Muçulmanos Tamil do Sri
Lanka
18 de julho – Dia 199

Mais Aqui

TORNE COMPLETO
2 Coríntios 13:11
439K Hindus Chauhan Rajput
[Ghasiya] da Índia
19 de julho – Dia 200
MANTENHA A FÉ
2 Timóteo 4:7
4.6M Muçulmanos Ansari do
Paquistão

Pai, nós Te pedimos que fortaleças os corações dos
jovens crentes. Dai poder a cada um deles para
cumprirem o trabalho que Tu propuseste a eles para
que o fizessem.
Tu traçaste um futuro para cada um desses novos
crentes, Pai. Dê poder a cada um deles para que
vejam e acreditem no que disseste sobre suas vidas,
não importa a calamidade que os cerca hoje. Cumpra
Teus propósitos através do chamado sobre suas
vidas, Pai.
Teu livro contém um registro de todos os dias na vida
de cada pessoa que já andou nesta terra. Preencha
todas as coisas que escreveste para estes novos
crentes, Pai. Cremos que tens grandes coisas
preparadas para eles. Revela a eles esses planos e
ajuda-os a verem esses planos realizados.
Espírito Santo, ajude cada novo discípulo a correr de
todo o coração a corrida indicada para eles. Que
nunca deixem de correr. Quando o caminho for difícil
e o ritmo lento, ajuda-os a continuar. Quando tudo
estiver tranquilo, ajuda-os a correr com propósito.
Ajude-os a terminar a corrida e a receber o prêmio
reservado para eles.
Pai, nós te pedimos que tornes cada um desses
novos discípulos completos em Ti, Jesus e o Espírito
Santo. Que sejam cheios de paz, amor e alegria
enquanto caminham contigo todos os dias de suas
vidas. Ensina-os a se alegrarem em tudo.

América do Norte/Caribe – Mais Aqui

Mais Aqui

554K Hindus Teli Gangauta da
Índia

Senhor, guarda Teus filhos e filhas do maligno, que
está tentando afastá-los de Ti. Dá aos Teus filhos o
caráter e a coragem para entrarem nos lugares mais
escuros do mundo com a luz do Evangelho, sabendo
que estão sob Tua proteção.

América Latina – Mais Aqui

13 de julho – Dia 194
MANTENHA-OS LONGE DO MAL

Pai, assim como fizeste com os israelitas há muito
tempo, Tu continuas a libertar o Teu povo da
escravidão do seu próprio Egito pessoal. Nós Te
pedimos que tragas pessoas continuamente para Ti,
dia e noite. Que eles nunca retornem aos seus velhos
modos de pecado e escravidão.

Que cada novo crente se apegue à verdade de que
Tu, Jesus, é sua única esperança. Que avancem,
perseverem, lutem e terminem tudo o que
planejaste. Pedimos que dês forças a cada um deles
para chegar até o fim. Em nome de Jesus, Amém.

Mais Aqui

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