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

Período 8: 11 Out – 18 Nov  40 Dias A noiva de Cristo
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.” Provérbios 4:23
Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: _______________, ________________, _________________, _______________ & _______________.
Quer unir-se ao Cenáculo Virtual Global para orar? Envie um e-mail para detalhes: samanthalind.aqueductproject@gmail.com

Dia 284 (11 de outubro)
Edificar minhas igreja

More Here

202.000 Agnivansi Rajputs em
Madhya Pradesh, Índia
Dia 285 (12 de outubro)
Desfrute da Paz
Atos 9:31

More Here

148.000 Chadar em Madhya Pradesh,
Índia
Dia 286 (13 de outubro)
Primeiro Amor

Apocalipse 2:4
16.806.000 Povos Bhil, Índia

Pai, oramos pela igreja perseguida em todo o mundo.
Pedimos que esses irmãos desfrutem de um período
de paz e sejam edificados em sua fé.

Pai, nós te pedimos que toques o coração de tua
igreja e que ela seja restaurada ao seu primeiro amor
novamente.

More Here

Dia 287 (14 de outubro)
Fiéis até o Fim
Apocalipse 2:10
More Here

864.200 Saharyia em Madhya
Pradesh, Índia
Dia 288 (15 de outubro)

More Here

316.000 Pardhan de Madhya
Pradesh, Índia
Dia 289 (16 de outubro)
Maiores que as Primeiras
Apocalipse 2:19

More Here

14.274.000 Gond de Madhya
Pradesh, Índia

Pai, tua igreja foi estabelecida no meio de lugares
onde Satanás está governando e reinando. Oramos
para que teu povo mantenha teu nome firme e não
negue a fé. Capacite teu povo para superar e
prosperar no meio do território inimigo.
Pai, oramos para que a igreja continue e aumente
seus atos de amor, fé, serviço e perseverança.
Oramos para que a igreja seja preenchida com um
novo compromisso para contigo e com o trabalho
que a incumbiste de fazer.

Nordeste da Ásia – Mais Aqui

Conserve meu nome
Apocalipse 2:13

Pai, pedimos graça para que tua igreja seja fiel até a
morte nas tribulações e julgamentos que estão sendo
lançados contra ela nesta geração. Aumente teu poder
e tua presença em tua igreja, enquanto ela continua
fielmente te representando.

Pacífico Sul – Mais Aqui/Sudeste Asiático – Mais Aqui

Mateus 16:18

Pedimos que em todos os lugares em que Tua igreja
for estabelecida, tu a fortaleça. Pedimos que em
todos os lugares onde não houver nenhuma igreja
que a estabeleças e que ela vença toda a escuridão.

Dia 290 (17 de outubro)

193.000 Wattu Rajputs em Punjab,
Paquistão

Pai, oramos por um despertar espiritual em tua
igreja hoje. Pedimos por teu sopro dentro da igreja
novamente. Pedimos que toque uma trombeta na
igreja e que não continuemos a dormir nesta época
em que nos encontramos. Em nome de Jesus.

More Here

Dia 291 (18 de outubro)
Através da Porta Aberta
Apocalipse 3:8
More Here

33.477.800 Jats em Punjab,
Paquistão
Dia 292 (19 de outubro)
Frio ou Quente
Apocalipse 3:15
92.000 Ahmadis da Província de
Punjab, Paquistão

Pai, obrigado pela porta aberta que tens dados à
igreja. Ensina-nos a entrar por todas as portas que
abriste e a caminhar no poder do Espírito Santo
como nós fazemos.

Nordeste da Ásia – Mais Aqui

Desperta
Apocalipse 3:2a

Pai, por muito tempo a igreja tem sido uma
espectadora. Observando e esperando. Não se
engajando na batalha. Temos sido mornos. Oramos
para que acendas um fogo na igreja que mude tudo.

More Here

Dia 293 (20 de outubro)

More Here

11.445.600 Arains da Província
de Punjab, Paquistão
Dia 294 (21 de outubro)
Apresenta a Ti mesmo à Igreja
Efésios 5:27

More Here

581.500 Povo Barwala da
Província de Punjab, Paquistão
Dia 295 (22 de outubro)
Temor ao Senhor
Atos 5:11

More Here

348.000 Bhathiara de Punjab,
Paquistão
Dia 296 (23 de outubro)

More Here

2.440.200 Mussali de Punjab,
Paquistão
Dia 297 (24 de outubro)
Pregue a Palavra
2 Timóteo 4:2
206.000 Abung Lampungese no
Sul de Sumatra, Indonésia

Jesus, sabemos que estás voltando para a igreja. Tua
noiva. Oramos para que a igreja caminhe com
pureza, santidade e inocência, que é a glória da
igreja. Prepare-a para o teu retorno.
Pai, disseste que o temor do Senhor é o início da
sabedoria. Pedimos uma nova revelação do temor do
Senhor para vir sobre a igreja e que sejas honrado
através de tua igreja em nossa geração.

Pai, oramos por um amplo movimento de igrejas
domésticas espalhadas por todas as nações do
mundo. Pedimos que, ao se reunirem de casa em
casa, tu as visite. Pedimos que sinais e maravilhas
ocorram através da pregação de tua palavra nestas
igrejas domésticas.
Pai, oramos para que em nossa geração tua igreja
pregue tua Palavra. Te pedimos que fortaleça tua
igreja para que ela cumpra tua palavra e a fale sem
medo ou preocupação com o resultado. Dê poder à
tua igreja para pregar a palavra em nossos dias.

Ásia Central – Mais Aqui

Igrejas Domésticas
Filemon 1:2

Jesus, perguntaste se não poderíamos esperar e orar
contigo por uma hora. Ponha uma paixão no coração
de teu povo para orar fervorosamente pelas coisas
que estão em teu coração. Enche a igreja de um
compromisso para orar até obtermos a resposta.

Sul da Ásia – Mais Aqui

Oração Fervorosa
Atos 12:5

More Here
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Dia 298 (25 de outubro)
Dedicada a Oração e Ação de
Graças
Colossenses 4:2
More Here

567.000 Pesisir Lampungese no
Sul de Sumatra, Indonésia
Dia 299 (26 de outubro)
Proclamar ousadamente a
Salvação
Atos 4:12

More Here

113.000 Pubian Lampungese no
Sul de Sumatra, Indonésia

Jesus, oramos para que tua igreja seja dedicada à
oração em todas as coisas. Assim como os discípulos
pediram, pedimos que nos ensine a orar. Ensina-nos
a clamar em teu nome dia e noite. Enche-nos de
ação de graças para que vivamos com corações
gratos em cada época de nossas vidas.
Espírito Santo, oramos para que dês poder à tua
igreja para proclamar com ousadia o nome de Jesus.
Ajude-nos a declarar que não há outro nome além de
Jesus, pelo qual os homens possam ser salvos. Libere
um espírito de fé e poder na declaração do nome de
Jesus para a salvação das Nações.

Dia 300 (27 de outubro)
Em Espírito e Verdade
João 4:24

More Here

103.000, Sungkai Lampungese no
Sul de Sumatra, Indonésia
Dia 301 (28 de outubro)
Tenha Ânimo
João 16:33

More Here

45.000 Way Kanan Lampungese
no Sul de Sumatra, Indonésia
Dia 302 (29 de outubro)
Unidade de Espírito
Efésios 4:3

More Here

3.438.000 Palembang no Sul de
Sumatra, Indonésia

Pai, disseste que enfrentaríamos problemas,
provações e tribulações como igreja, e que as
enfrentássemos com bom ânimo. Te peço que dês à
igreja uma revelação de que vencestes o mundo.
Que concluíste o trabalho e que as tribulações que a
igreja enfrenta são momentâneas. Ensina-nos como
caminhar na vitória do que Jesus fez por tua igreja.
Jesus, oramos para que haja unidade no corpo de
Cristo, tua igreja. Que embora sejamos diferentes,
reconheçamos que somos um só corpo e uma só
igreja. Em cada lugar que o inimigo nos mantém
divididos, traga unidade e nos ensine a nos
humilharmos uns aos outros para que o vínculo da
paz nos mantenha unidos.

Oriente Médio/Norte da África – Mais Aqui

845K Bahna Hindu da Índia

Pai, estás procurando aqueles que te adoram. Não
com suas bocas, mas do fundo do coração. Te
pedimos que enchas tua igreja com uma revelação
de quem tu és, para que te adoremos em espírito e
verdade. Ensine a tua igreja o que significa te adorar
com tudo o que somos e temos.

Dia 303 (30 de outubro)
Unidade de Fé
Efésios 4:13

More Here

258.000 Semendo no Sul de
Sumatra, Indonésia
Dia 304 (31 de outubro)
Para a Edificação do Corpo
Efésios 4:11-12
700.000 Saini em Haryana, Índia

More Here

Pai, oramos para que tua igreja cresça em
maturidade para ser como Jesus. Oramos para que a
igreja demonstre um verdadeiro conhecimento de
Jesus que resulte em obtermos unidade de fé.
Jesus, deste a liderança da igreja a teus apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e professores para
equipar a igreja a servir a Ti e às nações. Te pedimos
que ajude esses líderes a viverem com o compromisso
de capacitar tua igreja para que o corpo de Cristo seja
edificado e fortalecido em tudo o que ela é chamada a
fazer em nossos dias.
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Dia 305 (01 de novembro)

More Here

2.706.500 Brâmanes Sanadhya
em Haryana,India
Dia 306 (02 de novembro)
Sem Murmuração
Filipenses 2:14-15
277.000 Arain em Haryana, Índia

More Here

Dia 307 (03 de novembro)
Serás Considerado Digno
2 Tessalonicenses 1:11-12
4.060.000 Hindus Aroras em
Haryana, Índia

Jesus, sabemos que tua igreja é o prêmio de teu
coração. Tu deste tua vida para fazer a igreja digna
do chamado de tua noiva. Te pedimos que cumpra
todo desejo de bondade e o trabalho de fé em tua
igreja em nossa geração, para que teu nome seja
glorificado.

África Oriental e do Sul – Mais Aqui

Sigam-me
Lucas 9:23

Pai, vivemos em uma geração de “egoístas”. Uma
época em que os homens estão procurando salvar
suas vidas mais do que nunca. Uma época em que a
autopromoção e a ambição pessoal são mais
elevadas do que nunca na igreja. Oramos para que
tua igreja novamente negue a si mesma e tome a
cruz, que é teu poder para trazer vida, e viva
completamente para ti em nossa geração.
Pai, tu nos deste todos os motivos para estarmos
gratos. Tu nos deste tudo o que é necessário para a
vida e a piedade. Oramos para que a igreja pare de
murmurar. Que tua igreja prove ser teus filhos nesta
geração, porque não somos egoístas, mas capazes de
auto sacrifício.

Dia 308 (04 de novembro)
Caminhe digno do Senhor
Colossenses 1:10-12

More Here

272.300 Hindus e Muçulmanos
Meo em Haryana, Índia
Dia 309 (05 de novembro)
Vão às Nações
Mateus 28:19

More Here

99.000 Hindu Jakhar Jats em
Haryana, Índia
Dia 310 (06 de novembro)
Correr a Carreira
Hebreus 12:1
870.000 Tarkhan em Haryana,
Índia

Pai, oramos para que a igreja caminhe digna de
Jesus. Ajude-nos a viver com teu prazer em mente.
Ajude-nos a dar frutos em cada bom trabalho, à
medida que aumentamos nosso conhecimento sobre
ti. Fortalece-nos com teu poder, que vem de tua
força. Obrigado por qualificar tua igreja para herdar
teu Reino de Luz.
Pai, oramos para que a igreja leve a sério o mandato
de ir e discipular todas as nações para o Reino de
Deus. Oramos para que tua igreja em cada nação se
levante e entre em cada lar e cada vida em suas
nações para levar teu reino.
Pai, oramos para que nós, a igreja, corramos a
carreira que nos é proposta em nossa geração. Que
ponhamos de lado tudo o que nos envolve e nos
afasta da plenitude do cumprimento de teu chamado
para a igreja.

África Ocidental & Central – Mais Aqui

21 dias Guia GMMI (4 nov- 25 nov) https://www.globalmmi.net/contend-prayercampaign

More Here

More Here

Dia 311 (07 de novembro)
Não Perder o Coração
Hebreus 12:3

More Here

455.000 Bhottada em Odisha,
Índia

Pai, oramos para que a igreja mantenha a cruz no
centro de tudo e que nos lembremos do que Jesus
fez por nós. Que nunca percamos o ânimo enquanto
caminhamos por esta vida trazendo glória para ti.
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15 dias de Oração pelo Mundo Hindu (8 Nov-22 Nov) https://pray15days.org/#top
globalmmi.net/contend-prayer-campaign

Receba o Que Está Prometido
Hebreus 10:35-36
More Here

3.665.000 Munda em Odisha,
Índia
Dia 313 (09 de novembro)
Busque Tua Face
Salmos 24:6
1.352.000 Pan em Odisha, Índia

More Here

Dia 314 (10 de novembro)
Até os Eleitos
Mateus 24:24
15.602.000 Kumhar em Odisha,
Índia

Pai, pedimos que esta seja a geração que buscará tua
face. Que isso não seja superado pelas coisas deste
mundo. Que não sejam cativados pela falsa
segurança do dinheiro, da fama ou das coisas. Que a
igreja tenha novamente uma paixão singular de te
ver face a face.
Pai, oramos para que a igreja não seja enganada em
nossa geração por falsos cristos, aqueles que têm
uma forma de Cristo, mas não se submetem a ti.
Oramos para que a igreja tenha discernimento e
perspicácia para que teus eleitos não sejam
enganados, afastando-se de ti.

More Here

Dia 315 (11 de novembro)
Proclame a Excelência
1 Pedro 2:9
664.000 Kolta em Odisha, Índia

Jesus, escolheste tua igreja para ser santa e separada
para ti. Ensina tua igreja a ser teus sacerdotes em
nossa geração, enquanto proclamamos as
excelências de ti e de teu reino para tirar outros das
trevas e trazer outros para a gloriosa luz.

More Here

Dia 316 (12 de novembro)
Estes Sinais
Marcos 16:17-18
1.259.000 Ganda em Odisha,
Índia

Pai, chamaste tua igreja para demonstrar teu reino e
poder sobre tudo o que se opõe a ti e teus caminhos.
Oramos para que aumente a medida de teu poder
através da igreja para destruir as obras de teu
inimigo.

More Here

Dia 317 (13 de novembro)
Liberdade aos Cativos
Isaías 61:1
662.000 Kandra de Odisha, Índia

Jesus, disseste que batizarias tua igreja com teu
espírito para demonstrar teu reino e teus caminhos.
Nós te pedimos um novo derramamento de teu
espírito sobre a igreja hoje, que resulte em liberdade
para os cativos de nossa geração.

More Here

Dia 318 (14 de novembro)
Todo Lugar que a Planta de Teu
Pé Pisar
Josué 1:3
More Here

9.491.000 Mahar em
Maharashtra, Índia
Dia 319 (15 de novembro)
Edificar as Antigas Ruínas
Isaías 58:12
219.000 Muçulmanos Mawaluds
em Maharashtra, Índia

Pai, enviaste tua igreja como teus embaixadores.
Oramos para que cada lugar que tenhas dado à igreja
se torne um lugar de tua presença, teu poder e tua
glória. Que o terreno que prometeste seja tomado
para o teu reino.

América Latina - Mais Aqui

21 dias GMMI e 15 dias Mundo Hindu https://www.globalmmi.net/contendprayer-campaign

Pai, oramos para que a igreja continue na confiança
que ela tem em Jesus. Te pedimos que ajude a igreja
a continuar com perseverança para cumprir tua
vontade na terra em nossa geração. Oramos para
que a igreja mantenha os olhos fixos na promessa
que está por vir, a eternidade com o Senhor.

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

Dia 312 (08 de novembro)

Pai, disseste que a igreja reconstruirá as antigas
ruínas e que elas erguerão as antigas fundações.
Oramos para que em todos os lugares pós-cristãos a
igreja se levante e restabeleça o reino de Deus
nessas áreas. Oramos para que a igreja se levante
novamente e restaure tudo o que está quebrado.

More Here
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Alarga o Espaço de Tua Tenda
Isaías 54:2-3
477.000 Chitpavan Brahmans
em Maharashtra, Índia
More Here

Dia 321 (16 de novembro)
Casa de Oração
Isaías 56:7

More Here

568.000 Deshastha Brahmans
em Maharashtra, Índia
Dia 322 (17 de novembro)
Águas de Tua Casa
Ezequiel 47:1

More Here

436.000 Agri em Maharashtra,
Índia
Dia 323 (18 de novembro)
Não Falharemos Contigo
Josué 1:5

More Here

1.171.000 Vasave Bhil em
Maharashtra, Índia

Pai, disseste para estendermos as estacas de nossa
tenda. Oramos para que a igreja se expanda e plante
novas igrejas em áreas onde não há. Te pedimos que
fortaleça a igreja nas áreas onde ela está
estabelecida. Pedimos que a igreja deixe uma
herança para a próxima geração construir e que
restabeleça cidades desoladas. Lugares que foram
destruídos, que a igreja venha com Jesus para o
resgate.
Pai, oramos para que tua casa seja conhecida como
uma casa de oração para cada nação. Derrame o
espírito de oração em tua igreja nesta geração.
Oramos para que tudo o que a igreja faz seja feito a
partir do local de oração e adoração.
Pai, oramos para que derrames a água do céu, a
partir de tua casa. Que seja refrescante, venha sobre
a igreja e crie um rio de vida que corra sobre a vida
do povo em cada nação de nossa geração. Obrigado
pai, por estares enchendo tua casa com a água da
vida, em nome de Jesus.

América Norte/Caribe – Mais Aqui

21 dias GMMI (4 nov- 25 nov) 15 dias de Oração pelo Mundo Hindu (8 nov- 22 nov) https://pra

Dia 320 (16 de novembro)

Pai, disseste que nenhum homem seria capaz de se
opor à tua igreja. Disseste que estarias com tua igreja
e que não a abandonarias. Oramos para que venha à
tua igreja novamente e demonstre que está conosco.
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