2021 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 4: 3 Maio- 12 Junho  40 Dias - Trazer a Colheita

“Porque realizo, em vossos dias, obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada.” Habacuque 1:5b

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________.
Dia 123 (3 de maio)
Mateus 24:14
1,7 Milhão, Zaza-Dimli, na Turquia
Dia 124 (4 de maio)

Pai, Tu chamaste uma grande multidão de todas as
tribos e povos para estar diante do Teu trono e Te
adorar para sempre. Que não falte sequer um nesta
assembleia. Pedimos que Te aproximes daqueles a
quem chamaste, e que Te dês a conhecer a eles.

UMA GRANDE MULTIDÃO
Apocalipse 7:9
Mais Aqui

2,9 Milhões, Gilaki, no Irã
.

Dia 125 (5 de maio)
TODO JOELHO SE DOBRARÁ
Filipenses 2:10-11
Mais Aqui

68 mil, Dungan, no Quirguistão
Dia 126 (6 de maio)

Mais Aqui

SAIBAM POR SI MESMOS
João 4:42
13 milhões, Malaio na Malásia

Jesus, está chegando o dia em que todo joelho se
dobrará diante de Ti e toda língua confessará que és
Deus. Reúna as nações a Ti mesmo e leve-as ao
arrependimento, à luz da Tua glória.
Jesus, nós Te pedimos que Te dês a conhecer às
nações, para que elas conheçam, ouçam e vejam por
si mesmas que Tu és o único verdadeiro Salvador do
mundo.

Dia 127 (7 de maio)
CASA DE ORAÇÃO

Mais Aqui

Isaías 56:7
12,9 milhões, Árabes Yemeni do
Norte, no Iêmen
Dia 128 (8 de maio)
ROGAI AO SENHOR
Zacarias 8:20-22

Lou Engle’s Jesus Fast

Mais Aqui

Mais Aqui

6 milhões, Berberes Kabyle na
Algéria
Dia 129 (9 de maio)
RESGATANDO O PERDIDO
Ezequiel 34:16

7 mil, Karakalpak , no Usbequistão
Dia 130 (10 de maio)

A FOICE DO CEIFEIRO
Marcos 4:29
Mais Aqui

2 milhões, Rahanweyn, na Somália

Pai, trazei o Teu povo ao Teu santo monte, para que
todas as nações habitem na Tua presença e venham
orar a Ti e glorifiquem o Teu santo nome.

Pai, crie uma fome e um desespero no povo da Ásia
para vir em busca de Ti e pedir Teu favor. Mostre a
eles Tua bondade e poder, para que Te sigam e Te
sirvam de todo o coração.
Senhor, buscai os perdidos, lembrai-vos dos
dispersos, curai os quebrantados e fortalecei os
enfermos. Que as pessoas o reconheçam como seu
Salvador e Aquele que cura, fortalece e os reconcilia
de sua dor.
Pai, peço por urgência para que o povo da África o
reconheça como o Santo que está vindo! Oro para
que percebam que o tempo na Terra é
enganosamente curto e agora é a hora de se
renderem ao Teu amor, bondade e misericórdia.

Nordeste da Ásia – Mais Aqui

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS MUÇULMANOS – 13 ABRIL – 12 MAIO DE 2021 (Veja: https://www.pray30days.org/)
10 DIAS SPRING – 13 – 23 MAIO DE 2021

Mais Aqui

Pacífico Sul – Mais Aqui/Sudeste Asiático – Mais Aqui

Jesus, obrigado por sua promessa de voltar e fazer
chegar sua mensagem a todas as línguas e nações
desta terra. Que esta seja a geração onde veremos
isso cumprido e que venha o Teu reino, Senhor.

TEU REINO VEM

Dia 131 (11 de maio)

ARANDO O CAMPO
Provérbios 20:4
1,7 milhão, Soninke, no Mali

Senhor, leve os obreiros a trabalharem
diligentemente e com consistência. Oro para que os
crentes na Tailândia reconheçam seu papel, ouçam
do Céu e façam o que se requer deles para ver Teu
Reino vir para a África.

Mais Aqui

CONSTRUINDO COM SABEDORIA

Mais Aqui

Provérbios 3:19
5 mil, Pashayi do Sudeste, no
Afeganistão
Dia 133 (13 de maio)
OS QUE PLANTAM SEGUEM OS QUE
CEIFAM
Amós 9:13

Mais Aqui

25 milhões, coreanos, na Coreia do Norte

Dia 134 (14 de maio)

A CEM POR UM
Gênesis 26:12
11 mil, Domari Romani, no
Afeganistão
Dia 135 (15 de maio)
NO CAMPO

Mais Aqui

Rute 2:9
29,6 milhões, Algerianos falantes de
árabe
Dia 136 (16 de maio)
TRAZENDO OS FEIXES
Salmos 126:5-6

Mais Aqui

127 mil, Tamasheq Tuareg, na
Mauritânia

Senhor, nós cremos que estamos vivendo nos dias do
Teu poder. Peço-te que estendas Tua mão e liberes a
colheita de tal forma que aqueles que preparam o
terreno possam alcançar aqueles que trazem a
colheita.
Pai, eu oro para que faças com que a semente da Tua
palavra seja plantada e colhida a cem por um nesta
época de colheita. Nós estamos pedindo que o
Senhor traga a colheita de povos da Ásia Central.

Pai, oramos para que mantenhamos nossos olhos
nos campos que estão prontos para a colheita. Que
possamos ir aos Teus campos com a certeza de que
Tu estás colhendo lá.

Senhor, peço-Te que nos dês lágrimas de lamento
pelos campos de colheita de povos. Oh, que nossas
lágrimas liberem a colheita e que possamos
alegremente trazer os feixes.

Dia 137 (17 de maio)

REUNIDOS

Lou Engle’s Jesus Fast

Deuteronômio 11:14
Mais Aqui

Pai, oramos pelas primeiras e últimas chuvas do
espírito do Senhor para recolher a colheita desta
geração no mundo da Ásia Central.

75 mil, Talysh, no Azerbaijão

Ásia Central – Mais Aqui

10 DIAS SPRING – 13 – 23 MAIO DE 2021

Mais Aqui

Senhor Tu estabeleceste os Céus e a Terra pela Tua
sabedoria. Oro para que estendas a graça para Teus
crentes ouvirem essa sabedoria e agirem de acordo
com ela, enquanto expandem Teu Reino na Ásia.

Sul da Ásia – Mais Aqui

Dia 132 (12 de maio)

Dia 138 (18 de maio)

NOS REÚNA DAS NAÇÕES
1 Crônicas 16:35
Mais Aqui

Disseste que ouves o clamor do povo. Oh, que ouças
e reúnas os povos da Ásia a Ti mesmo com uma mão
poderosa e um braço estendido.

2 mil, Hui, no Quirguistão
Dia 139 (19 de maio)

TODA A CRIAÇÃO AGUARDA
Romanos 8:19
Mais Aqui

Pai, o mundo aguarda, na expectativa da revelação
de filhos e filhas. Revela-te por Ti mesmo e por Tua
igreja!

62 mil, Turcomanos do Oriente
Médio, na Jordânia
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Dia 140 (20 de maio)

RESGATE

Mais Aqui

Dia 141 (21 de maio)

A RECOMPENSA POR SEU
SOFRIMENTO
Apocalipse 5:11-12
Mais Aqui

Pai, invocado nas nações da África, comprado pelo
sangue de Jesus, como recompensa pelo sofrimento
de Cristo. Obrigado por buscar os povos da África
com Teu amor inabalável.

88 mil, Oromo do Sul, na Somália
Dia 142 (22 de maio)

UM NOME A TODOS
Efésios 3:14-15
167 mil, Yerwa Kanuri, em Camarões
Mais Aqui

Dia 143 (23 de maio)

TERRA AINDA A SER CONQUISTADA
Josué 13:1

Pai, cada pessoa na África foi nomeada por Ti.
Conheces suas histórias, suas tribulações e seus
destinos. Escreva para eles uma história de salvação
e um encontro contigo. Que esta seja a geração em
que nomes africanos sejam escritos no céu em
grande número.

Middle East/North Africa -- More Here

João 3:16-17
316 mil, Asiáticos do Sul, no Iêmen

Pai, Tu vieste por amor a todos os homens; chame os
povos da Ásia para Teu Reino e os resgates das
trevas.

Pai, muitas gerações de obreiros têm trabalhado no
campo da África, e a colheita ainda não veio. Que
nestes dias muitas terras sejam tomadas e possuídas
para Tua glória e em Teu nome.

4 mil, Bambara, na Guiné
Mais Aqui

Dia 144 (24 de maio)

Deuteronômio 26:1-2
Mais Aqui

46 mil, Maninka do Leste, no Senegal
Dia 145 (25 de maio)

RECEBA FRUTOS
Mateus 21:43
Mais Aqui

244 mil, Bajau da Costa Oeste, na
Malásia
Dia 146 (26 de maio)

COMUNIDADES INTEIRAS
João 4:39-41
Mais Aqui

Pai, permita que esta geração entre em Teu Reino.
Porque o Teu nome habitará nos corações e vidas de
povos de toda a África.
Pai, tenha piedade dos líderes espirituais na Ásia e
permita que eles mesmos o encontrem. Ainda assim,
pedimos que os povos da Ásia não sejam afastados
de Ti. Por causa de Teus filhos, venha e remova os
obstáculos espirituais.

East and Southern Africa

PERMITA QUE TEU NOME HABITE LÁ

Pai, permita que Tua presença visite comunidades
inteiras e atraia grupos de pessoas conectadas. Faça
com que a experiência de uns e de dois impacte
cidades inteiras.

4,5 milhões, Tai Man, em Myanmar
(Birmânia)
Dia 147 (27 de maio)

QUE TODOS OS POVOS TE LOUVEM
Salmos 67:3

Pai, faça os Teus caminhos conhecidos entre toda a
terra. Que as nações da Ásia se rendam, cresçam e se
regozijem em Ti.

200 mil, Burmese, na Tailândia
Mais Aqui
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Dia 148 (28 de maio)

QUE DEUS SEJA HONRADO
Isaías 62:8-9

Pai, que a recompensa pelo trabalho feito em Teu
nome na Ásia seja colhida por Ti. Que a honra dada
meramente à religião pelo trabalho dos missionários
do passado seja dada a Jesus.

Dia 149 (29 de maio)

A PALAVRA DE DEUS NÃO VOLTA
VAZIA

Pai, disseste que atrairias para Ti todas as nações.
Agora fazei isso acontecer e cumpras tudo o que
prometestes em relação às nações da África.

Isaías 55:10-11
Mais Aqui

57 mil, Butu-Ningi, na Nigéria
Dia 150 (30 de maio)

A JESUS SEJA A GLÓRIA
1 Coríntios 3:5-9
Mais Aqui

26 mil, Baangi, na Nigéria
Dia 151 (31 de maio)

JOIO NO CAMPO
Mateus 13:29-30

Pai, quando a colheita chegar, que os trabalhadores
se regozijem juntos e estejam livres de comparação.
Permita que o nome de Jesus repouse nos corações e
nos lábios de cada trabalhador.

West & Central Africa -- More Here

64 mil, Thai, em Taiwan
Mais Aqui

Pai, ao recolhermos a colheita, dá-nos corações
abertos para recolher todos os que vierem a Ti.
Liberte o que colhe do fardo de separar o bem do
mal. Que a colheita completa seja trazida a Ti.

10 mil, Nggwahyi, na Nigéria
Mais Aqui

Dia 152 (1 de junho)

CHEIO COM ABUNDÂNCIA
Provérbios 3:10
Mais Aqui

210 mil, Sutradhar (tradições
hindus), em Bangladesh

NÃO CRESÇA O CANSAÇO
2 Tessalonicenses 3:13
2 mil, Coong, no Vietnã

Senhor, eu oro por persistência, força e zelo em Tua
igreja! Que não desanimemos e nem nos cansemos
de fazer o bem que o Senhor nos concedeu para
fazer nesta hora. Que a igreja se reúna, se fortaleça,
e continue lutando pela colheita que está por vir.

Eastern Europe/Eurasia – More
Here & Western Europe -- More
Here

Dia 153 (2 de junho)

Senhor, oro para que Te honremos em nossa vida
diária: nossos pensamentos, motivações, ações e
palavras. Que Teu nome seja exaltado e tornado
mais belo para aqueles que nos rodeiam, porque
aprendemos a honrar-Te corretamente. Que isto se
mantenha verdade para que possamos receber o
transbordamento de bênçãos em todos os nossos
esforços para ver Teu Reino chegar.

Mais Aqui

Dia 154 (3 de junho)

COROA DE GLÓRIA
1 Pedro 5:4
16 mil, Khang, no Vietnã

Jesus, abençoa os pastores e os guias durante a
colheita. Conceda a eles sabedoria durante a
próxima colheita, à medida que o rebanho cresce.
Ajuda-os continuamente a confiar em Ti para que
recebam a coroa da glória do Supremo Pastor.

Mais Aqui

Dia 155 (4 de junho)
GANHADORES DE ALMAS

Provérbios 11:30
Mais Aqui

Senhor, oro por sabedoria sobre Tua igreja para a
colheita. Tu dizes que aquele que ganha almas é
sábio. Concede-nos essa sabedoria!

212 mil, Kim Mun, no Vietnã
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Dia 156 (5 de junho)
REGOZIJANDO NO CÉU

Lucas 15:7
6 mil, Tai Lue, no Vietnã
Mais Aqui

Romanos 2:4
Mais Aqui

7,9 mil, Kucong, no Vietnã
Dia 158 (7 de junho)
FESTA DA COLHEITA

Êxodo 23:16
15 mil, Lachi, no Vietnã
Mais Aqui

Dia 159 (8 de junho)
A PRESENÇA DO SENHOR

1 Samuel 6:13

Senhor, que a Tua bondade multiplique a colheita.
Permita que as pessoas o vejam como bondoso e
misericordioso, bem como justo. Deixa as pessoas
verem o Teu caráter e como nos atrais a Ti com Tua
bondade e graça.
Pai, agradeço-Te pela colheita desta estação. Ajudenos a nos alegrar com tudo o que o Senhor fez para
trazer a colheita até aqui este ano. Celebramos tudo
que o Senhor tem feito. Continuemos a trazer a
colheita durante o resto deste ano, enquanto
seguimos trabalhando nos Teus campos.

Latin America -- More Here

Dia 157 (6 de junho)
BONDADE DE DEUS

Senhor, eu oro para que os Teus trabalhadores
prossigam na colheita para a recompensa da alegria
do céu! Que eles se lembrem que o céu confirma
com alegria a alma arrependida. Trabalhemos por
essa alegria!

Oh, que possamos ver Tua presença no meio da
época de Colheita. Ensina-nos a ver-Te no meio da
colheita e a regozijar-nos com Tua presença, Pai.

900, Sila, no Vietnã
Mais Aqui

Oséias 6:11
8,9 milhões, Baloch, no Paquistão

Pai disseste que há uma colheita designada para nós.
Pedimos que nos libere essa colheita neste momento
da história para o povo da Ásia. Cremos que agora é
a hora e hoje é o dia da colheita para os povos da
Ásia.

Mais Aqui

Dia 161 (10 de junho)
PEGAR A FOICE E COLHER

Apocalipse 14:14-15
Mais Aqui

501 mil, Rakhshani Baloch, no
Paquistão
Dia 162 (11 de junho)
BRANCOS PARA A COLHEITA

João 4:35-38
1 milhão, Rind Baloch, no Paquistão
Mais Aqui

Dia 163 (12 de junho)
NÃO DIMINUIU

Salmos 107:37-38
115 mil, Mari Baloch, no Paquistão

Senhor, a terra está pronta, estamos clamando a Ti,
pega a foice, ceifa as nações. Trazei-os de volta a Ti,
de sua servidão e escravidão para a salvação e a
liberdade.
Deus, agradecemos porque não temos que esperar
pela colheita, pois ela está pronta! Ajude-nos a
manter os olhos abertos para que tenhamos
consciência da colheita à nossa frente. Regozijamonos por poder colher aquilo que não plantamos. Que
o teu nome seja glorificado quando entramos no
trabalho dos outros!
Pai, disseste que é por Tua bênção que as colheitas
se multiplicam. Por causa de Ti, ela não diminuirá,
mas permanecerá e até aumentará. Deus, mostranos o que significa plantar e multiplicar a colheita
que Tu nos deste!

North America/Caribbean – More Here

Dia 160 (9 de junho)
UMA COLHEITA PROMETIDA

Mais Aqui

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