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

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 9: 20 Novembro–31 Dezembro 2020 ⬧ 40 Dias do Derramar da Glória de Deus 

 “Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar”  

Habacuque 2.14 

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 

 

 Mais Aqui 

Dia 324 – 20 de novembro  

 

O Conhecimento da Glória 
 

Habacuque 2:14 

350 mil hindus Hatkar, da Índia 

Pai, disseste que a terra se encherá do conhecimento 
de tua glória. Oramos para que sua glória repouse 
sobre as nações através do fogo do avivamento. 
Pedimos que cumpra esta promessa em nossa 
geração e que prepare a próxima geração para viver 
em tua presença e poder. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 325 – 21 de novembro 
 

Abra Nossos Olhos 
 

Salmos 57:5 

7,74 milhões hindus Madiga, da 
Índia 

 

Nós te louvamos, Fiel Pai das nações. Te adoramos 
entre nosso povo. Teu amor e tudo fidelidade são 
tão grandes que alcançam os céus. Abre nossos olhos 
hoje para vermos tua glória enchendo a terra. 

 Mais Aqui 

Dia 326 – 22 de novembro 

 

A Coluna de Nuvem 
 

Êxodo 33:10  

31 mil hindus Gosangi, da Índia 

Que à medida que as pessoas forem conhecendo 
Deus, por meio do discipulado e de leituras bíblicas, 
elas também vejam, sintam, experimentem e 
conheçam a glória de Deus, que será tão real e 
tangível como um pilar de nuvem diante dela que as 
levará a abandonar toda dúvida e temor! 

   Mas Aqui 

Dia 327 – 23 de novembro 
 

Como um Fogo 
 

Êxodo 24:17 

3,92 milhões hindus Kalal, da Índia 
 

Pai apareceste para os filhos de Israel como fogo 
consumidor. Oramos para que permitas que tua 
glória apareça novamente para a igreja como um 
fogo consumidor. Nós te pedimos, envie o Senhor do 
Fogo e consuma toda a impureza em nós. Amém. 

  Mais Aqui 

 

Dia 328 – 24 de novembro 

 

Encheu o Tabernáculo 
 

Êxodo 40:35 

15,3 milhões hindus Kapu, da Índia 
 

 

Pai, o senhor disse que agora somos teu tabernáculo. 
Um lugar não construído por mãos humanas. 
Oramos para que nos encha de tua glória. Amém.    

 Mais Aqui 

 

Dia 329 – 25 de novembro 

 

Mostra-nos Tua Glória 
 

Deuteronômio 5:24 

5,65 milhões hindus Mala, da Índia 

 

Pai, tu nos mostraste tua glória em teu filho Jesus. 
Revelaste-nos a tua glória ao nos dar teu Espírito 
Santo. Ensina-nos a viver em tua glória, Pai. Amém.   

  Mais Aqui 

 

Dia 330 – 26 de novembro 

Anunciem Sua Glória 
 

1 Crônicas 16:24 

434 mil hindus Satani, da Índia 

Pai, oramos para que tua vontade encha a terra com 
tua glória, enquanto teu povo fala dessa tua glória 
em todas as nações da terra. Pedimos que 
demonstre tuas maravilhosas obras na vida das 
pessoas e que elas experimentem tua glória. Amém.     
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: _____________, ______________, ______________, _____________ & ______________. 

   Mais Aqui 

Dia 331 – 27 de novembro 

 

Mostra-me Tua Glória 
 

Êxodo 33:18  

42 mil hindus Pichakuntla, da Índia 

Pai, este é o clamor de teu povo: mostra-me tua 
glória. Nós te pedimos que nos reveles tua glória. 
Abre nossos olhos e nossos corações para ver tua 
glória. Deixe-nos deslumbrados com tua presença 
nesta hora. Amém. 

 Mais Aqui 

Dia 332 – 28 de novembro 
 

Encheu o Templo 
 

2 Crônicas 7:1 

3,1 mil Etnia Ai-Cham, da China 

Pai, nós te pedimos que enchas teu templo com tua 
glória enquanto teu povo levanta as vozes em oração 
e adoração. Precisamos de tua glória em nossa 
geração. Amém. 

 

  Mais Aqui 

 

Dia 333 – 29 de novembro 
Será Revelada 

Isaías 40:5 

2,1 milhões Etnia Hmu, da China 

Pai, nós oramos para que reveles tua glória hoje e 
que todos os povos das nações a vejam juntos. 
Oramos por uma revelação global de tua glória. 
Desde as montanhas mais altas até os vales mais 
profundos. Da cidade mais populosa até a aldeia 
mais remota da Terra. Mostra-nos tua glória. Amém.   

 Mais Aqui 

Dia 334 – 30 de novembro 

Perdure para Sempre 
Salmos 104:31 

72 milhões Etnia Ga Mong, da China 

Pai, como o salmo diz que tua glória será para 
sempre, oramos para que tua glória perdure em 
nossa geração. Revele tua glória sobre a terra e 
liberte os cativos, Pai. Amém. 

 

   Mais Aqui 

Dia 335 – 1º de dezembro 

 

Nas Montanhas 
 

Êxodo 24:16 

102 milhões Etnia Limin, da China 

Pai, oramos para que tua glória repouse nas 
montanhas e nos povos das montanhas agora 
mesmo. Pedimos que chame as pessoas, da 
profundidade de tua glória, e que elas venham a ti. 
Em nome de Jesus. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 336 – 2 de dezembro 

 

Encheu a casa do Senhor 

1 Reis 8:11 

333 mil Etnia Shui, da China 

Pai, oramos para que tua glória encha de tal forma 
tua igreja em nossa geração que não haja maneira de 
continuar com a igreja como de costume. Nós te 
pedimos que derrame tua glória sobre tua casa hoje. 
Amém. 

 

 Mais Aqui 

 

Dia 337 – 3 de dezembro 

 

Sempre Novo 
 

Jó 29:20 

1,8 mil Etnia Xi, da China 

Pai, tua glória é sempre nova. Cada vez que se revela, 
nós vemos tua glória de uma nova maneira. Nós te 
pedimos que nos dês olhos para ver tua glória com 
cada vez mais profundidade enquanto buscamos tua 
presença em nossa geração. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 338 – 4 de dezembro 

Os Céus 

Salmos 19:1 

2,7 mil Etnia Youmai, da China 

Pai, os céus estão falando de tua glória. Dá aos povos 
das nações olhos para verem tua glória e um coração 
para voltarem-se para ti e te darem a glória que 
mereces. Amém. 

 

   Mais Aqui 

Dia 339 – 5 de dezembro 

Àquele que nos Ama 
 

Apocalipse 1:5-6 

463 mil brâmanes hindus Audich, da 
Índia e Paquistão 

 

Jesus, para ti seja a glória e o domínio para todo o 
sempre. Nós te amamos e oramos para que nossas 
vidas te tragam glória sempre. Amém.   
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: _____________, ______________, ______________, _____________ & ______________. 

 Mais Aqui 

Dia 340 – 6 de dezembro 

Tudo para Ti 
Apocalipse 7:12 

47 mil hindus Rajput Vaghela, da 
Índia 

Amém, para ti são todas as coisas. Nós te adoramos 
hoje Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te entregamos 
tudo de nossas vidas agora mesmo. Nos prostramos 
e bendizemos teu grande nome. Amém.  

 

  Mais Aqui 

 

Dia 341 – 7 de dezembro 
Desça  

 

Apocalipse 18:1 
 

580 mil hindus Lohana, da Índia 

Pai, oramos para que nos ilumine com tua glória. 
Que tua glória brilhe em teu povo para iluminar um 
mundo escuro. Pedimos que tua glória desça, em 
nome de Jesus. Amém. 

 

 Mais Aqui 

Dia 342 – 8 de dezembro 
Mantenha-se Livre de Culpa 

Judas 1:24 

118 mil hindus Khalpa, da Índia  

Pai, é a tua glória que nos torna irrepreensíveis para 
podermos estar em tua presença. Oramos para que 
libere tua glória sobre a terra e para que aqueles que 
precisam de ti sejam libertados de culpas, em nome 
de Jesus. Amém.   

 

   Mais Aqui 

Dia 343 – 9 de dezembro 

 

Um Deus Sábio 

Judas 1:25 

686 mil hindus Dhodia, da Índia e 
Paquistão 

Pai, és o único Deus, nosso salvador. Jesus é tua 
provisão para nossa liberdade. Nós te damos glória 
por tudo o que fizeste por nós a partir de teu 
coração. Concordamos com tua majestade, domínio 
e autoridade sobre a terra. Nós te amamos. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 344 – 10 de dezembro 

 

Agora e Até a Eternidade 
 

2 Pedro 3:18 

302 mil, hindus Chaudhari, da Índia 

Jesus, te agradecemos pela graça que nos deste. 
Ajude-nos a crescer em tua graça e a levar essa graça 
aos que nos rodeiam todos os dias. Que recebas a 
glória de nossas vidas agora e por toda a eternidade. 
Amém. 

 

 Mais Aqui 

 

Dia 345 – 11 de dezembro 

 

Glória do Grande Deus 
 

Tito 2:13 
 

675 mil hindus Dubla, da Índia 

Pai, estamos aguardando o dia da aparição da glória 
de teu Filho em nossa geração. Pedimos que envies 
avivamento à igreja e salvação às nações para que 
Jesus volte para teu povo. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 346 – 12 de dezembro 

Seja a Glória 
Filipenses 4:20 

615 mil muçulmanos Mallik, de 
Bangladesh, Índia e Paquistão 

Sim, Senhor, proclamamos e declaramos aos céus e à 
terra, que a ti seja a glória, somente para Ti seja a 
glória, que és a glória para todo o sempre. Amém. 

   Mais Aqui 

Dia 347 – 13 de dezembro 

Na Igreja 

 

Efésios 3:21 

 

58 mil muçulmanos Dholi, de 
Bangladesh, Índia e Paquistão 

 

Pai, oramos para que a igreja em nossa geração e em 
cada geração depois de nós viva para trazer-te glória 
em tudo o que faz. Oramos para que a igreja 
demonstre tua glória em toda a terra e que a igreja 
mude o mundo em nossa geração. Amém. 
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: _____________, ______________, ______________, _____________ & ______________. 

 Mais Aqui 

Dia 348 – 14 de dezembro 

Luz da Glória de Deus 
 

2 Coríntios 4:6 
 

3,5 mil muçulmanos Pinjara, de 
Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão 

Pai, oramos para que a luz de tua glória brilhe 
novamente nos corações das nações. Nós te pedimos 
que derrame tua glória sobre as nações que não te 
conhecem e que as traga para ti enquanto tua glória 
brilha sobre elas em nossa geração. Amém. 

 

  Mais Aqui 

 

Dia 349 –15 de dezembro 
Deus de Glória 

 

Atos 7:2 

219 mil muçulmanos Mawalud, da 
Índia 

Pai, disseste que não fazes acepção de pessoas. 
Como apareceste a Abraão, te pedimos que apareças 
nos corações das pessoas em todo o mundo budista. 
Revela-te como o Deus da Glória nas nações. Amém. 

 

 Mais Aqui 

Dia 350 – 16 de dezembro  

 

Vejam Minha Glória 
 

João 17:24 

4,3 milhões hindus Namassej 
Chandel, da Índia e Bangladesh  

Pai, como Jesus orou, nós também oramos por cada 
pessoa que destes a Jesus, aqueles nesta geração e 
nas seguintes, para que vejam a glória que destes a 
ele. Abra os olhos de cada pessoa que está para ver 
tua glória e permita que vejam. Amém.   

 

   Mais Aqui 

Dia 351 – 17 de dezembro 

 

Manifestou sua glória 
João 2:11 

342 mil, hindus Patni, da Índia e 
Bangladesh  

Pai, cremos que os sinais e as maravilhas revelam sua 
glória. Oramos para que liberes sinais e maravilhas 
em nossa geração e que tua glória seja revelada 
através deles na vida daqueles que experimentam 
teu poder em suas vidas. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 352 – 18 de dezembro 

A Serviço de Deus 
 

Hebreus 1:14 
 

282 mil hindus Lohara, da Índia e 
Bangladesh 

Pai, colocaste anjos a seu serviço em favor dos que 
herdarão a salvação. Oramos para que muitos 
tenham essas visitas angelicais e que seja revelada 
sua glória a eles. Que os cativos sejam libertados da 
escravidão que os mantêm afastados de ti. Amém. 
 

 

 Mais Aqui 

 

Dia 353 – 19 de dezembro 

Trono Glorioso 
 

Mateus 25:31 

40 mil muçulmanos Pekal, da 
Indonésia  

 

Pai, quando teu filho aparecer na próxima vez, será 
em glória. Clamamos que envie teu filho novamente 
e deixe tua glória ser derramada. Vinde agora, 
Senhor. Amém.  

 

  Mais Aqui 

 

Dia 354 – 20 de dezembro 

 

A Glória de Seu Pai 
Mateus 16:27 

325 mil muçulmanos Kerinci, da 
Indonésia   

 

Jesus, cremos que estás vindo na glória do pai. 
Oramos para que venhas logo, Senhor. Queremos 
ver tua glória e a glória de nosso pai. Amém. 

 

   
Mais Aqui 

Dia 355 – 21 de dezembro 

Encha a Casa 

Ageu 2:7 

55 mil muçulmanos Lubu, da 
Indonésia 

Pai, sacode as nações e tudo o que pode ser 
sacudido. Não deixe nada para nos agarrarmos, 
exceto a ti, pai. Então encha esta casa, ou vidas, com 
tua glória. Amém. 
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: _____________, ______________, ______________, _____________ & ______________. 

 Mais Aqui 

Dia 356 – 22 de dezembro 

 

Levanta-te e Brilha  

Isaías 60:1 

1,2 milhões muçulmanos 
Mandailing, da Indonésia 

Pai, nós te pedimos: levanta-te, brilha e deixa que 
tua glória se eleve sobre nós nesta geração. Endireita 
cada lugar tortuoso, baixe em cada montanha e 
preencha cada vale com a sua glória. Amém. 

 

  Mais Aqui 

 

Dia 357 – 23 de dezembro 
 

Abrir os Céus 
Isaías 64:1 

57 mil muçulmanos Muko Muko, 
Indonésia 

Pai, te pedimos que abras os céus de uma maneira 
renovada em nossa geração. Oramos para que 
desças com tua presença. Precisamos de ti agora 
mais do que nunca e oramos que muitos 
reconheçam teu grande poder. Amém.   

 

 Mais Aqui 

Dia 358 – 24 de dezembro 

 

A Si Mesma se Preparou 

Apocalipse 19:7 

6,8 milhões muçulmanos 
Minangkabau, Indonésia 

Pai, te damos a glória que é devida ao teu nome. Pois 
preparaste uma noiva para teu filho, a igreja. Nós te 
pedimos que a encha de tua glória e que ela esteja 
pronta para o dia do encontro com teu filho Jesus. 
Amém. 

 

   Mais Aqui 

Dia 359 – 25 de dezembro 

 

Rei da Glória 
 

Salmos 24:7-9 

397 mil muçulmanos Rejang, 
Indonésia 

Tu és o Rei da Glória, Pai. Abrimos as portas para que 
entres. Com alegria, te convidamos para entrar em 
nossa geração. Nós te coroamos como rei em nossos 
dias. Venha em tua glória e nos reavive de acordo 
com tua palavra, espírito e poder, para que 
possamos glorificá-lo em todas as coisas. Amém.   

 

  Mais Aqui 

 

Dia 360 – 26 de dezembro 

 

Abaixa Teu Céu 

Salmos 144:5 
 

63 mil muçulmanos Ghazi, da Índia e 
Bangladesh  

 

Oh, se inclinasses teus céus, Pai. Se viesses em glória 
em nossa geração. Oramos para que tua glória desça 
sobre o alto de nossos corações e que sejamos 
incendiados de amor por ti, Senhor. Amém. 

 

 Mais Aqui 

 

Dia 361 – 27 de dezembro 

 

Saindo 

Miqueias 1:3 

63 mil muçulmanos Abdul, de 
Bangladesh, Índia e Nepal 

 

Pai, tua palavra diz que sairás de onde vives. Que 
desças sobre os montes da terra. Pedimos que este 
seja o tempo de as pessoas da terra escutarem tua 
voz e verem tua glória. Amém. 

 

  Mais Aqui 

 

Dia 362 – 28 de dezembro 

Só Seu Nome é Exaltado 
Salmos 148:13 

1 milhão muçulmanos Rayeen, de 
Bangladesh, Índia, Nepal e 

Paquistão 

Pai, oramos para que teu nome seja exaltado nos 
louvores de teu povo. Oramos para que tua glória 
esteja sobre a terra em nossa geração. Nós te 
pedimos que liberes tua glória sobre a face da terra. 
Te amamos, Pai. Amém. 

 

   
Mais Aqui 

Dia 363 – 29 de dezembro 

 

Tributai ao Senhor 

Salmos 96:8 

2,9 milhões hindus Bagdi, da Índia e 
Bangladesh  

Pai, te damos a glória devida a teu nome. O nome 
que está acima de qualquer outro nome. Mereces 
toda glória e honra. Te amamos Jesus. Amém. 
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http://www.go2020.world/prayer
https://joshuaproject.net/people_groups/10721
https://joshuaproject.net/people_groups/18084/NP
https://joshuaproject.net/people_groups/13859/ID
https://joshuaproject.net/people_groups/16187/NP
https://joshuaproject.net/people_groups/13724/ID
https://joshuaproject.net/people_groups/21118/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/21118/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/14537/ID
https://joshuaproject.net/people_groups/21259/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/16824
https://joshuaproject.net/people_groups/15234/CE
https://joshuaproject.net/people_groups/16152
https://joshuaproject.net/people_groups/16823/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/17328
https://joshuaproject.net/people_groups/16221/PK
https://joshuaproject.net/people_groups/16221/PK
https://joshuaproject.net/people_groups/16221/PK
https://joshuaproject.net/people_groups/16281
https://joshuaproject.net/regions/11
https://joshuaproject.net/regions/12
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: _____________, ______________, ______________, _____________ & ______________. 

 

  Mais Aqui 

 

Dia 364 – 30 de dezembro 

 

Prostrado 
 

2 Crônicas 7:3 

268 mil hindus Bhuinmali, da Índia e 
Bangladesh  

Oh, se descesses como fogo sobre tua casa, em nossa 
geração! Nós te pedimos que envies o fogo de tua 
glória e que a igreja e as nações se prostrem e 
declarem que és verdadeiramente o Deus Todo 
Poderoso. 

 

 

   
Mais Aqui 

Dia 365 – 31 de dezembro 

 

Vivifica-nos, Senhor 

 

Salmos 80:18-19 

92 mil hindus Hajang, da Índia e 
Bangladesh  

Pai, seja tua mão sobre o povo que em ti confia, ao 
povo que fortaleceste, e assim não se apartará de ti. 
Dê vida a nossa geração e te invocarão. Vivifica tua 
igreja, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. 
Nós te louvamos, Senhor.   
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http://www.go2020.world/prayer
https://joshuaproject.net/people_groups/16823/IN
https://joshuaproject.net/people_groups/16426
https://joshuaproject.net/people_groups/16221/PK
https://joshuaproject.net/people_groups/16221/PK
https://joshuaproject.net/people_groups/16221/PK
https://joshuaproject.net/people_groups/12036
https://joshuaproject.net/regions/12

