
              2021 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 6: 24 de julho-2 de setembro de 2021⬧40 Dias de Floração e Frutificação 
“Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.” Atos 12.24  

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

 

 Mais Aqui 

 

24 de julho – Dia 205 

 

VESTIDO DE JUSTIÇA 

 

Apocalipse 19:7-9 

 

11,9 milhões, Uyghur, na China 

Deus, por favor, levante uma geração de discípulos 
que estejam prontos para ti e para o teu reino vir em 
glória. Por favor, torne-os belos, radiantes e puros, e 
veste-os com justiça. 

 

Mais Aqui 

 

25 de julho – Dia 206 
 

SEJAM IMITADORES DE CRISTO 
 

1 Coríntios 11:1 

 

22 mil, Uzbeques do Norte na China 

Pai, oramos para que teus discípulos vivam as suas 
vidas como imitadores de Jesus em tudo o que 
fazem. Ajuda-nos a ser reflexos de ti em todos os 
aspectos da nossa vida. Que o nosso coração diga: 
“se vocês me viram, viram também o Pai”.  

Mais Aqui 

 

26 de julho – Dia 207 

 

SE ME AMAIS 
 

João 14:15 

38 milhões, Persas no Irã 

Pai, oramos para que teus discípulos te amem com 
todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua 
mente e toda a sua força. Oramos para que o amor 
deles por ti seja demonstrado por meio de uma vida 
de obediência em todas as coisas. 

Mais Aqui 

 

27 de julho – Dia 208 

 

AMAIS OS VOSSOS INIMIGOS 
 

Mateus 5:44-45 

297 mil, Hazara no Irã 

Cremos que há graça na perseguição, e pedimos tua 
ajuda, Pai, para amar aqueles que nos perseguem. 
Ajude-nos a fazer o bem àqueles que dizem todo o 
tipo de coisas contra nós. Glorifica a ti mesmo 
através de qualquer coisa que se oponha contra nós 
na condição de teus discípulos. 

Mais Aqui 

 

28 de julho – Dia 209 

 

DEIXE SUA LUZ BRILHAR 
 

Mateus 5:16 

280 mil, Árabes falantes do Golfo no 
Irã 

Pai, disseste para deixarmos brilhar a nossa luz. 
Ajuda-nos de todas as maneiras possíveis a 
brilharmos como faróis de luz num mundo em 
trevas, para que outros possam ver e vir à luz que 
pode libertá-los.  

 

Mais Aqui 

 

29 de julho – Dia 210 

 

SAL DA TERRA  
 

Mateus 5:13 

36mil, Gujarati no Irã 

Pai, oramos para que lembres aos teus discípulos que 
eles são o sal da terra. Ajuda-nos a viver nossas vidas 
em total compromisso para contigo e para com a tua 
palavra. Mantém-nos afastados de tudo o que possa 
diminuir o sabor das nossas vidas.  

Mais Aqui 

 

30 de julho – Dia 211 

 

LUZ DO MUNDO  
 

Mateus 5:14-15 
 

28 mil, Parsee no Irã 

 

Obrigado, Pai, por teres feito de nós a luz do mundo. 
Ajuda-nos a brilhar na escuridão deste tempo para 
que outros nos vejam e venham a ti. Guarda-nos de 
esconder nossa luz sob o medo, a preocupação, o 
agrado das pessoas e faz de nós um farol brilhante 
para que outros venham a ti através de nós.  

Mais Aqui 

 

31 de julho – Dia 212 

 

OUÇA SUA VOZ 
 

João 10:27-28 
9,7 mil, Judeus-Persas no Irã 

 

Pai, pedimos que ajude os novos crentes a 
aprenderem a ouvir tua voz enquanto começam uma 
nova jornada de caminhada contigo. Ensina-os como 
escutar e obedecer cada vez que te ouvirem falar 
com eles.  
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Mais Aqui 

01 de agosto – Dia 213 

 

CRESÇA EM GRAÇA 
 

2 Pedro 3:18 

162 mil, Pashtun do Sul, no Irã 

Pai, pedimos que ajude teus discípulos a crescerem 
na graça que Jesus concedeu a eles. Disseste que tua 
graça é suficiente para tudo o que precisamos. 
Ensina teus discípulos como usufruir da graça que 
concedeste.  

 

Mais Aqui 

02 de agosto – Dia 214 

VENCEDOR DO MAL 
 

Romanos 12:21 

 

759 mil, Baloch do Oeste, no Irã 

Oramos para que cada um de teus discípulos vença o 
mal e o maligno. Ensina-os a enfrentarem todas as 
tentações, provações e sofrimentos que 
encontrarem. Disseste que triunfamos pelo sangue 
do cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. 
Ajuda teus discípulos a serem vitoriosos, Pai. Amém.  

Mais Aqui 

03 de agosto – Dia 215 

 

COMBATA O BOM COMBATE 
 

1 Timóteo 6:12 

1,2 milhão, Bakhtiari no Irã 

Pai, peço-te que ponhas uma batalha no coração dos 
teus discípulos. Ajuda cada um deles a saber que 
estão em guerra. Ensina-os a usarem as armas da 
oração e a tua palavra para se levantarem contra o 
inimigo e para lutarem até o fim.  

Mais Aqui 

04 de agosto – Dia 216 

 

TODA A ARMADURA DE DEUS 
 

Efésios 6:11 

3,4 milhões, Curdos Central no Irã 

Jesus, obrigado por nos teres vestido com tua 
armadura. Ensina teus discípulos a viverem todos os 
dias na paz, justiça, verdade e salvação que nos 
proporcionaste. Peço-te que ajudes teus discípulos a 
compreenderem a proteção que têm, caminhando 
junto a ti e na tua verdade. 

Mais Aqui 

05 de agosto – Dia 217 

 

ADQUIRA SABEDORIA 
 

Provérbios 4:5 

776 mil, Urdu na Arábia Saudita 

Pai, disseste que se a algum homem faltar sabedoria, 
que a peça. Por isso, pedimos que dês sabedoria a 
teus discípulos. Assim como Daniel, Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego, que teus discípulos desta 
geração sejam conhecidos por sua sabedoria e a 
usem para impactar o seu mundo para os teus 
propósitos. Em nome de Jesus. Amém.  

 

Mais Aqui 

06 de agosto – Dia 218 

 

COM TODA A DILIGÊNCIA  

Provérbios 4:23 

9 milhões, Curdos do Norte na 
Turquia 

Pai, do nosso coração brotam as fontes da vida. 
Pedimos que ensine teus discípulos a cuidarem de 
seus corações. Mantenha-os puros e limpos de tudo 
o que os possa contaminar. Ensina-os a 
reconhecerem quando seus corações estiverem 
afastando de ti e a voltar para ti novamente.  

 Mais Aqui 

 

07 de agosto – Dia 219 

 

CONFIA NO SENHOR 
 

Provérbios 3:5 
559 mil, Alawite na Turquia 

 

Pai, ajuda teus discípulos a confiarem em ti em tudo. 
Desde as grandes decisões até às menores situações 
que enfrentam, ajuda-os a verem que és digno de 
confiança. Ajuda-os a escolherem teus caminhos 
quando são tentados e a não se apoiarem em seu 
próprio entendimento, o que pode desviá-los em 
tempos de necessidade.  

 Mais Aqui 

 

08 de agosto – Dia 220 

 

NO SANTO ESPÍRITO 
 

Romanos 14:17 

3,9 milhões, Hazara no  
Afeganistão 

 

Pai, teu reino é justiça, paz e alegria. Pedimos que 
enchas teus discípulos com tudo isso para que vivam 
e demonstrem o teu Reino em suas vidas.  
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Mais Aqui 

09 de agosto – Dia 221 

 

CORRA PARA VENCER 
 

1 Coríntios 9:24 

 

404 mil, Bade na Nigéria 

Jesus, pedimos que fortaleça teus discípulos para 
correr essa corrida da vida na expectativa de 
conquistar o prêmio. Dê a eles um coração que 
persevere em cada situação e enche-os com a visão 
da vitória e da herança que os aguarda na linha final.  
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Mais Aqui 

 

10 de agosto – Dia 222 
 

CHAVE PARA O REINO 
 

Mateus 16:19 

24 mil, Kyanga na Nigéria 

Jesus, disseste que darias a teus discípulos as chaves 
do Reino. Pedimos uma revelação clara de teu poder 
e de tua natureza para que teus discípulos possam 
usar as chaves que deste a eles para libertarem os 
cativos de seu sofrimento.  

Mais Aqui 

 

11 de agosto – Dia 223 

 

DÊ GRATUITAMENTE 
 

Mateus 10:7-8 

21mil, Wandala na Nigéria 

Foi para a liberdade que nos fizeste livres. Jesus, dê 
poder a seus discípulos para irem em suas 
comunidades e que lá possam curar doentes, 
purificar leprosos, expulsar demônios e ressuscitar 
mortos, dando livremente o que foi dado a eles. 

Mais Aqui 

 

12 de agosto – Dia 224 

 

GUARDA-OS DO MAL  
 

João 17:15 

21 mil, Duwai na Nigéria 

Pai, assim como Jesus pediu para que livrasses seus 
discípulos do mal, pedimos que proteja os discípulos 
desta geração. Ajude-os a se manterem na fé, 
esperança e amor enquanto continuam a caminhar 
nesta geração perversa.  

Mais Aqui 

 

13 de agosto – Dia 225 

 

GUARDA-OS EM TEU NOME 
 

João 17:11 

 

751 mil Fulani Sokoto no Niger 

Santo Pai, ‘guarda-os em teu nome, o nome que 
deste a mim, para que sejam um só como nós 
somos.’ Pai, o teu nome está acima de todo nome. 
Peço-te que mantenhas os teus discípulos no poder 
do teu nome. Guarda-os, protege-os e zela por eles 
enquanto continuam a caminhar contigo. Escreve o 
teu nome no coração deles para que prevaleçam.  

 

Mais Aqui 

 

14 de agosto – Dia 226 

 

NÃO AMEM O MUNDO  
 

1 João 2:15 

 

2 milhões, Muçulmanos Yao no 
Malawi 

Pai, nós te pedimos que ajude teus discípulos a não 
amarem as coisas deste mundo. Enche o coração 
deles de um afeto por ti que supere a atração do 
mundo que os rodeia. Guarda-os da concupiscência 
da carne, da concupiscência dos olhos e do orgulho 
da vida. 

 Mais Aqui 

 

15 de agosto – Dia 227 

 

AMEM UNS AOS OUTROS 
 

João 15:12 
 

203 mil, Muçulmanos Yao em 
Moçambique 

 

Jesus, ensina a teus discípulos o que significa amar 
um ao outro. Mantenha teus discípulos afastados de 
divisões que destroem relacionamentos e dividem 
tua igreja. Pedimos que dê a teus discípulos um 
coração pela unidade.  

  Mais Aqui 

16 de agosto – Dia 228 

 

TENHAM AMOR INTENSO  
 

1 Pedro 4:8 

 

7,4 mil, Somali na Etiópia  

 

Teu amor cobre uma multidão de pecados, Pai. 
Ensina teus discípulos como permanecer em amor 
intenso uns pelos outros, como guardar seus 
relacionamentos uns com os outros e como 
permanecer em unidade por causa desse amor de 
uns pelos outros.  
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 Mais Aqui 

17 de agosto – Dia 229 

 

ESPERE PELO SENHOR 

 

Isaías 40:31 

 
 

54 mil, Rashaida na Eritreia 

Pai, pedimos que ajude teus discípulos a esperarem 
por ti em qualquer situação que enfrentem. Ensina a 
eles como seguir tua liderança enquanto continuam 
a caminhar contigo. Dê a eles novas forças. Que eles 
voem como águias, corram e não se fatiguem, 
caminhem e não se cansem enquanto continuam a 
seguir Jesus ao longo das suas vida. 

Á
frica O

cid
en

tal &
 C

en
tral –

 M
ais A

q
u

i 

 Mais Aqui 

 

18 de agosto – Dia 230 
 

PERSEVERE 
 

Tiago 1:12 

 

354 mil, Asiáticos do Sul falantes 
de Bengali no Reino Unido 

Pai, prometeste dar a coroa da vida a quem 
perseverar debaixo de provação. Pedimos que ajude 
teus discípulos a continuarem a perseverar através 
de cada tribulação que enfrentem e que os coroe 
com a coroa da vida.  

 Mais Aqui 

19 de agosto – Dia 231 

 

VOCÊS SÃO MEUS AMIGOS  
 

João 15:14 

 

638 mil, Gujarati no Reino Unido  

Jesus, disseste que somos teus amigos. Pedimos que 
dê a teus discípulos entendimento do que significa 
ser seu amigo. Em cada lugar em que foram feridos 
por amigos, cure-os para que possam caminhar 
contigo como amigo.  

  Mais Aqui 

20 de agosto – Dia 232 

 

SEM FALTA DE NADA  
 

Tiago 1:2-4 

36 mil, Malaios da Malásia no 
Reino Unido 

Pai, ensina teus discípulos a continuarem em 
persistência ao longo de cada trilha. Nós te pedimos 
que os ajude a ver-te e a lembrar que Jesus suportou 
dificuldades mesmo ao ponto da morte. Dê a eles 
tudo o que precisam enquanto continuam 
caminhando contigo durante estas provações.  

 Mais Aqui 

 

21 de agosto – Dia 233 

 

UM POVO ESCOLHIDO 
 

1 Pedro 2:9 

547 mil, Curdos do Norte na 
Alemanha 

Pai, tu escolheste cada um de teus discípulos. 
Chamaste-os pelo nome. Colocastes teu selo sobre 
eles. Eles são teus sacerdotes e tua posse. Tu os 
chamaste das trevas para serem tua luz no mundo. 
Ajuda-os a verem a si mesmos na verdade de que os 
escolhestes.  

 

  Mais Aqui 

 

22 de agosto – Dia 234 

 

CAMINHEM NELE  
 

Colossenses 2:6-7 

31mil, Zaza-Alevi na Alemanha 

Pai, pedimos que teus discípulos sejam enraizados e 
fundamentados em Jesus. Edifica-os em sua fé, para 
que suportem tudo o que enfrentam. Enche-os de 
gratidão e alegria enquanto continuam a vencer em 
sua jornada. 

   Mais Aqui 

 

23 de agosto – Dia 235 

 

PRATICANTES DA PALAVRA 
Tiago 1:22 

 

1,5 milhão, Turcos na Alemanha 

 

Senhor, como seus discípulos queremos ser 
obedientes a ti. Dai a teus discípulos paixão pela 
obediência em vez do conhecimento e pela ação em 
vez da discussão, para que, quando estivermos 
diante de teu trono, ouçamos: “Muito bem, servo 
fiel”.   

  Mais Aqui 

24 de agosto – Dia 236 

 

COROA DA VIDA 

 

Tiago 1:12 

 

478 mil, Argelinos falantes de 
árabe na França 

 

Jesus, obrigado por ser um exemplo para nós de 
como perseverar sob provações. Nós te pedimos que 
ajude teus discípulos a continuarem a escolhê-lo 
todos os dias diante das muitas provações que 
enfrentarão como seus seguidores. Que o amor deles 
por ti os fortaleça enquanto esperam a coroa da vida 
que prometeste àqueles que terminam sua carreira.  
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  Mais Aqui 

25 de agosto – Dia 237 

 

UM SACRIFÍCIO VIVO 

 

Romanos 12:1 
 

445 mil,  Marroquinos falantes 
de árabe na França 

Pai, disseste “sejam santos, porque eu sou santo”. 
Nós te pedimos que ensine a teus discípulos o que 
significa ser santo. Ajude-os a entregarem suas vidas 
a ti todos os dias como sacrifício vivo, e transformem 
cada pensamento e decisão em um ato de adoração.  
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  Mais Aqui 

 

26 de agosto – Dia 238 

SEJAM TRANSFORMADOS 
 

Romanos 12:2 

716 mil, Berberes Kabyle na 
França 

Pai, nós te pedimos que transforme a vida de teus 
discípulos através de tua Palavra, teu Espírito e teu 
Poder, para que sejamos conformados a teus 
caminhos e caminhemos em tua vontade .  

 Mais Aqui 

27 de agosto – Dia 239 

 

O OUTRO É MAIS IMPORTANTE 

 

Filipenses 2:3 

 

146 mil, Berberes Shilha do Sul 
na França 

Pai, disseste que o maior entre vocês é o servo de 
todos. Nós te pedimos que ensine teus discípulos a 
pensarem nos outros mais do que em si mesmos e a 
estarem sempre procurando maneiras de servir as 
pessoas ao seu redor como Jesus fez.   

  Mais Aqui 

28 de agosto – Dia 240 

 

MEU CORAÇÃO ANSEIA  
 

Salmos 84:1-2 
195 mil, Berberes Shawiya na 

França 

Pai, oramos para que isto esteja no coração de cada 
um de teus discípulos. Mostre a eles a beleza do 
lugar onde habitas e encha-os de anseio e desejo de 
estar contigo. Que eles cantem de alegria em tua 
presença, Senhor. 

  Mais Aqui 

 

29 de agosto – Dia 241 

 

SÊ FORTE E CORAJOSO  

 

Josué 1:7 

 

98 mil, Comorianos na França 

Jesus, tu és o Verbo amoroso de Deus. Ensina teus 
discípulos a viverem em corajosa obediência a ti. 
Mantenha-os em seus focos para não serem agitados 
de um lado para outro por todo vento de 
ensinamento ou de doutrina. Cubra-os no triunfo 
que vem da vida de obediência a teus comandos.   

 

 Mais Aqui 

 

30 de agosto – Dia 242 

 

VIDA DE SACRIFÍCIO 

 

Lucas 14:33 

 

41 mil, Soninke na França 

Senhor, obrigado pelos sacrifícios e perseguições que 
teus discípulos suportam por causa de teu nome. 
Oramos para que encorajes aqueles que deixaram 
casas, famílias e riquezas para te seguir. E pedimos 
que desafie teu povo a deixar tudo o que tem e os 
retém para não atrapalhar que sejam seus discípulos.  

  Mais Aqui 

 

31 de agosto – Dia 243 

 

ODIADOS PELO MUNDO, AMADOS 
POR DEUS  

 

João 17:14 
10 mil, Thai na França 

Pai, caminhar como teu discípulo pode resultar em 
rejeição, incompreensão e, muitas vezes, em 
sofrimento e dor. Oramos para que teus discípulos 
estejam cheios de teu amor, tua alegria e a verdade 
de tua palavra para seguirem caminhando contigo 
apesar do ódio do mundo e de seus caminhos.  

 Mais Aqui 

01 de setembro – Dia 244 

 

CREIAM QUE ELE É 

 

Hebreus 11:6 

 

18 mil, Malaios na Colômbia 
 

 

Pai, oramos para que teus discípulos estejam cheios 
de fé para acreditarem que tu recompensas aqueles 
que te procuram. Ajude-os quando sua fé estiver 
sendo posta à prova. Ensina-os a olhar para ti, tua 
Palavra, teu Espírito e teu poder para trazê-los à 
recompensa que prometeste a eles. Em nome de 
Jesus. Amém.  
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &__________.  

 

 Mais Aqui 

02 de setembro – Dia 245 
POVOS E NAÇÕES 

 

Salmos 2:8 

15 mil, Pajonal Asheninka no Peru 

 
 

Deus Pai, pedimos que nos dê povos e nações, de 
nossos vizinhos, membros da família e povos não 

alcançados como nossa herança em teu Reino!  

 

about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/14264/PE

