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

   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 7: 3 de setembro – 12 de outubro 2021 ▲ 40 Dias de Igrejas Plantadas 
“Não deixando de congregar-nos...” Hebreus 10:25 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Mais Aqui 

3 de setembro – Dia 246 

 

PRATIQUE ESTAS COISAS 
 

Filipenses 4:9 

17 mil Ucayali Asheninka do Sul no 
Peru  

Deus, pedimos que dês ousadia aos líderes da igreja para 
que coloquem em prática as coisas que transmitiste a 
eles (e somente essas coisas!). Dê a eles confiança sobre 
o que viram e ouviram de ti. Por favor, proteja-os com 
tua paz que excede o entendimento, enquanto lideram.   

 

  Mais Aqui 

 

4 de setembro – Dia 247 
 

INSTRUÇÕES DE DEUS 
 

Salmos 32:8 

4 mil Urdu na Guiana   

 

Pai, instrua os líderes da igreja sobre como devem 
aplicar os princípios do céu em cada cultura. Dê a eles 
ouvidos para ouvir e corações para conhecer a maneira 
como desejas expressar teu reino por meio da cultra. 

 Mais Aqui 

5 de setembro – Dia 248 

 

REPRODUZINDO LÍDERES 
 

2 Timóteo 2:2 

30 mil Saramaccan no Suriname   

Deus, dê aos líderes da igreja a graça e a confiança em ti 
para que confiem em jovens líderes e os capacitem e os 
liberem para propagarem o evangelho. Faça crescer as 
redes da igreja para recolher a colheita vindoura e serem 
capazes de alimentar a todos em nível de vida sobre vida  

   Mais Aqui 

6 de setembro – Dia 249 

 

SERVOS DE TODOS 
 

Mateus 20:25b-26 

17 mil Judeus falantes de espanhol no 
Uruguai  

Pai, permita que a humildade e o serviço marquem os 
líderes da igreja na América Latina. Reivindique para ti a 
grandeza, a humildade e os feitos poderosos dos líderes 
e estabeleça o trabalho dos humildes. 

  Mais Aqui 

 

7 de setembro – Dia 250 

 

FÉ NO PODER 
 

Luke 18:27 

94 mil Judeus falantes de português 
no Brasil  

Pai, fizeste as nações da América Latina capazes de 
grande espontaneidade e criatividade; te pedimos que 
recalibre as mentes dos líderes para buscarem o céu. 
Estabeleça teu padrão entre eles e aumente o nível de 
expectativa. Promova a fé na liderança da igreja para 
que se alinhe com suas capacidades. 

 Mais Aqui 

 

8 de setembro – Dia 251 

 

CORAGEM PARA VIGIAR O REBANHO 
 

Atos 20:28 
 

 5 milhões Judeus falantes de inglês 
nos Estados Unidos 

 

God, equip your leaders to courageously stand up for the 
people they lead against false teachers who would take 
advantage of them. Establish church leaders in your 
presence so that they will fear no man or argument that 
opposes your scripture or your spirit. 
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________. 

  Mais Aqui 

 

9 de setembro – Dia 252 

 

OTIMISMO PARA O FUTURO 
 

Romanos 8:28 

 160 mil Judeus russos na Rússia 

Pai, agradecemos porque teus planos para o bem de 
teus filhos não serão frustrados pelo inimigo. Encoraje o 
coração dos líderes para que saibam que há graça 
quando ousarem fazer coisas poderosas pela fé. Liberte-
os para liderarem corajosamente, não temendo o 
fracasso ou a decepção, sabendo que tu és vitorioso.  

  Mais Aqui 

10 de setembro – Dia 253 

 

AUDÁCIA NA VISÃO 
 

Romanos 8:31 

205 mil Judeus romenos em Israel 

Pai, estás presente na igreja em crescimento. 
Estabelecestes um chamado e uma promessa de que te 
moverás poderosamente na terra. Encoraje os líderes da 
igreja para liderarem seu povo com coragem e com 
expectativa de êxito 

 Mais Aqui 

11 de setembro – Dia 254 

 

RESISTÊNCIA 
 

Gálatas 6:9 

455 mil Judeus franceses na França  

Deus, dê energia e fé aos líderes de igreja para 
encorajarem seu povo a se empenhar no reino dos céus 
de forma diligente e consistente. Que nenhuma pequena 
vitória sacie a igreja; que nenhum revés desencoraje seu 
trabalho. Deixe que a fé, a expectativa e o entusiasmo 
marquem o caminho 

 

  Mais Aqui 

 

12 de setembro – Dia 255 
 

MATURIDADE NA IGREJA 
 

Mateus 6:13 

129 mil Judeus poloneses em Israel   

Oramos para que teus discípulos superem o mal e o 
maligno. Ensine-os a resistir a toda tentação, provação e 
sofrimento que encontram. Disseste que triunfamos 
pelo sangue do cordeiro e pela palavra do nosso 
testemunho. Ajude seus discípulos a serem vencedores, 
Pai. 

  Mais Aqui 

13 de setembro – Dia 256 

 

AMBIÇÃO APROPRIADA 
 

Efésios 4:11-13 

97K Judeus Yahudic em Israel  

Deus, use líderes para equipar e conceder poder ao 
corpo de Cristo para atingirem a medida plena da 
estatura de Cristo. Levante um padrão de excelência, de 
amor à verdade e de expressão plena de Jesus na Terra. 
Dê aos líderes as chaves para destravar o propósito e a 
missão de teu povo para ver uma igreja unificada como 
nunca foi visto antes.  

 

   Mais Aqui 

14 de setembro – Dia 257 

 

HUMILDE ABNEGAÇÃO 
 

Filipenses 2:3 

180 mil  Judeus falantes de iídiche do 
leste em Israel 

Pai, demonstra o diferencial de Teu reino através da 
humilde abnegação em Tua igreja. Fala a todos os 
corações, procurando e removendo ambições egoístas. 
Que cada líder seja cheio do Espírito Santo para que o 
fruto de seu Espírito habite ricamente em seu interior. 
Guarde-os e os restaure se vacilarem; permita que a 
graça e a verdade abundem. 

 

  Mais Aqui 

 

15 de setembro – Dia 258 

 

HONRA AOS JOVENS LÍDERES 
 

1 Timóteo 4:12 

1 mil Judeus falantes de espanhol em 
Porto Rico  

Deus, na medida em que jovens homens e mulheres em 
quem formastes a unção de liderança manifestam seus 
dons, concedei a eles e a seus irmãos e irmãs mais 
velhos a graça uns com os outros. Espírito Santo, 
esperamos sua orientação para traçar o curso em uma 
cultura de honra para permitir que os jovens que são 
feitos para liderar possam liderar. 

 

  Mais Aqui 

 

16 de setembro – Dia 259 

 

VIDAS EXEMPLARES 
 

2 Pedro 1:5-8 

5 mil Kaman em Myanmar (Burma)   

Pai, aguça o apetite de cada líder para O conhecer. 
Encontre-os em suas orações e ministre a seus corações. 
Deixe que o amor deles por Ti cresça e seus corações 
manifestem o fruto da convivência contigo. Faça-os 
frutificar e faça-os compreender Teus caminhos. Permita 
que os líderes da igreja sejam exemplos sem se tornarem 
ídolos. 
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________. 

  Mais Aqui 

 

17 de setembro – Dia 260 

 

HONRA À AUTORIDADE 
 

Hebreus 13:17 

 35 mil Gujarati em Myanmar (Burma) 

Deus, encoraje os leigos de sua igreja a prestarem a 
honra devida a seus líderes com o coração cheio e não 
apenas com o serviço dos lábios. Libere os líderes da 
exigência de perfeição para conduzir seus rebanhos a 
perseguir seu reino com a ousadia apropriada, mesmo 
que corram o risco de constrangimento para fazê-lo. 

 

    Mais Aqui 

18 de setembro – Dia 261 

 

LÍDERES CAPAZES 
 

Exodus 18:21 

 20 mil Manyuki em Myanmar 
(Burma) 

Pai, crie homens e mulheres capazes de liderar e que 
tenham temor de Ti. Ensina-os a caminhar na verdade 
em tudo o que fazem. Ajuda-lhes a desprezar os ganhos 
desonestos 

 

 Mais Aqui 

19 de setembro – Dia 262 

 

SEGUIR O SENHOR  
 

Salmos 32:8 

46 mil Taungyo em Myanmar (Burma) 

 
Pai, oramos para que seus líderes sejam aqueles que O 
seguem de todo o coração. Ajude-os a manter os olhos 
em Ti, enquanto conduzem seu povo. 

 

   Mais Aqui 

 

20 de setembro – Dia 263 
 

DELEITAR-SE NO SENHOR 
 

Salmos 37:3-4 

284 mil Afar na Eritreia 

 
Pai, pedimos que dê a seus líderes um coração que se 
deleite em Ti. Ajude-os a viver com um coração não 
dividido para que vejam seus desejos realizados 
enquanto conduzem Teu povo.  

 

 Mais Aqui 

21 de setembro – Dia 264 

INTEGRIDADE 
Salmos 78:72 

9,8 milhão Pashtun do Sul no 
Afeganistão     

 
Em uma geração onde a integridade não é um valor 
elevado, Pai, pedimos que enchas Teus líderes de 
integridade. Ensine a Teus líderes que a integridade é o 
fundamento para ser um grande líder. 

 

    Mais Aqui 

22 de setembro – Dia 265 

 

GUARDAR O CORAÇÃO 
 

Provérbios 4:23 

 2,8 milhões Pashtun do Norte no  
Afeganistão 

 
Pai, ensina teus líderes a zelar por seus corações. Dai a 
eles amigos íntimos e companheiros para caminharem 
com eles em verdade e amor, enquanto conduzem Teu 
povo.  

 

  Mais Aqui 

 

23 de setembro – Dia 266 

 

CONFIAR EM DEUS 
 

Isaías 41:10 

189 mil Pashtun Maliar no Paquistão  

 
Obrigado, Senhor, por segurar Teus líderes com Tua 
mão. Pedimos que Teus líderes estejam livres do medo e 
da preocupação. Fortalecei-os, pois eles confiam em Ti 
para conduzir Teu povo a Tuas promessas.  

 

 Mais Aqui 

 

24 de setembro – Dia 267 

 

ARRAIGADO NA JUSTIÇA 
 

Provérbios 16:12 

151 mil Pashtun do Norte nos Estados 
Unidos  

 
Pai, pedimos que estabeleças Teus líderes sobre um 
fundamento de justiça. Encha-os com o fruto da justiça 
enquanto conduzem Teu povo.  
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________. 

  Mais Aqui 

 

25 de setembro – Dia 268 

 

INTIMIDADE COM DEUS 
 

Jeremias 33:3 

6 mil Ir no Laos 

 

Pai, oramos para que Teus líderes liderem a partir de um 
relacionamento íntimo e profundo contigo. Ajude cada 
um de seus líderes a viver a partir de Tua voz. Ensina-os 
a não confiarem em sua própria força, sabedoria ou 
conhecimento, mas a clamar por Ti em tudo. 

   Mais Aqui 

26 de setembro – Dia 269 

 

PRATICAR A HUMILDADE 
 

Mateus 20:26 

9 mil Jeng no Laos    

 
Pai, oro para que os líderes desta geração liderem a 
partir da condição de servos. Ajude Teus líderes a 
seguirem o exemplo de Jesus e a darem suas vidas por 
Teu povo. 

 Mais Aqui 

27 de setembro – Dia 270 

 

A POSIÇÃO DOS LÍDERES 
 

Naum 1:7 

74 mil Bisaya na Malásia 

Disseste que enfrentaríamos problemas nesta vida. 
Oramos para que teus líderes suportem o período de 
problemas que enfrentarão. Ajude-os a não recuar, 
desistir ou se afastar quando os problemas vierem, mas 
que confiem em Ti em meio a tudo o que vier contra 
eles.  

 

  Mais Aqui 

 

28 de setembro – Dia 271 
 

ESTABILIDADE PARA AS PESSOAS 
 

Provérbios 29:4 

57 mil Bawean na Malásia 

Pai, vivemos em um momento instável da história. 
Cremos que nos destes líderes para criar estabilidade 
para os que estão abalados. Oramos para que nossos 
líderes sejam alicerçados em Tua palavra, Tua presença e 
Teu poder, pois eles ajudam a estabilizar o navio através 
das tempestades que Teu povo está enfrentando neste 
momento. 

 

 Mais Aqui 

29 de setembro – Dia 272 

 

CARÁTER DOS LÍDERES 
 

1 Timóteo 3:2 
 

23 mil Hanunoo nas Filipinas 

Oramos para que nossos líderes vivam no caráter de 
Cristo. Ajuda-os a não serem vencidos pelas tentações 
do momento atual. Dê a eles um amor por suas esposas/ 
maridos e filhos. Ajude-os a permanecerem livres do 
amor ao dinheiro e a viverem de forma simples. 

 

   Mais Aqui 

30 de setembro – Dia 273 

 

LÍDERES TREINÁVEIS 
 

Lucas 22:26 

197 mil Baghban (tradições 
muçulmanas) no Paquistão  

 

Pai, oramos para que nossos líderes confiem o trabalho 
do ministério aos discípulos que colocastes ao redor 
deles. Dê graça a eles, pois eles dão poder a outros para 
que entrem naquilo a que os está chamando. Ajude-os a 
não serem dominados pelo orgulho de pensar que 
devem fazer tudo.  

 

  Mais Aqui 

 

1 de outubro – Dia 274 

LEVANTANDO OUTROS 
Filipenses 2:3-4 

235 mil Rahmani (tradições 
muçulmanas) na Índia   

 
Pai, o papel de liderar em seu reino é muito diferente 
daquele do mundo. Peço que dê aos líderes uma 
revelação do que é liderança. Ajude-os a escolher o 
caminho do serviço, enquanto conduzem Teu povo à 
liberdade, esperança e paz. 

 

 Mais Aqui 

 

2 de outubro – Dia 275 

 

GUARDAR A BOCA 
 

Provérbios 21:23 

15 mil Afshari no Afeganistão   

Em uma época de tantas plataformas para falar, oramos 
para que nossos líderes escolham palavras com 
sabedoria. Pedimos ousadia para que digam o que 
precisa ser dito e paciência e prudência para esperar que 
fales através delas. 
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Minhas 5 pessoas para orar e compartilhar: ______________,________________, ______________,______________ &_____________. 

  Mais Aqui 

 

3 de outubro – Dia 276 

 

FÉ OUSADA 
 

Atos 4:29 
 

16 mil Darwazi no Afeganistão 

Pai, oramos por aqueles que trabalham como Teus 
líderes, para que tenham fé, amor e ousadia de 
trabalhar contigo com todas as suas forças para 
verem Teu reino estabelecido em todos os lugares 
do mundo. 

 

    Mais Aqui 

4 de outubro – Dia 277 

 

 MUITO É EXIGIDO 

 

Lucas 12:48b 

3 mil Mussali no Afeganistão    

Pai, obrigado pela abundância que tens dado àqueles 
que lideram Teu povo. Ajuda-os a lembrar o quanto 
destes a eles e a responsabilidade que eles têm de 
administrar com sabedoria, graça e diligência, à medida 
que servem Teu povo.  

 

 Mais Aqui 

5 de outubro – Dia 278 

 

PRIMEIRA BUSCA 

 

Mateus 6:33 

3 mil Ormuri no Afeganistão  

Deus, sabemos que as necessidades daqueles que 
servem como Teus obreiros são muitas. Os corações 
deles estão cheios de Teus propósitos e planos. Ajude-os 
a lembrar sempre que és o fornecedor de todas as coisas 
de que eles precisam. Ensine-os a confiar em Ti quando 
eles o buscarem de todo o coração.  

 

   Mais Aqui 

 

6 de outubro – Dia 279 
 

ENCORAJANDO 
 

I Tessalonicenses 5:14 

8 mil Parachi no Afeganistão 

Pedimos, Pai, que incentives Teus líderes em cada 
situação que surja em suas vidas para que possam 
encorajar, ajudar e admoestar as pessoas a quem 
servem. Dê a eles forças para superar cada obstáculo, 
cada trilha e cada tentação. 

 

 Mais Aqui 

7 de outubro – Dia 280 

 

GUARDAR A BOCA 

 

Provérbios 21:23 

306 mil Qizilbash no Afeganistão   

Em uma época de tantas plataformas para falar, oramos 
para que nossos líderes escolham palavras com 
sabedoria. Pedimos ousadia para que digam o que 
precisa ser dito e paciência e prudência para esperar que 
fales através delas. 

 

    Mais Aqui 

8 de outubro – Dia 281 

 

LIDERAR COM INTENÇÃO 
 

1 Pedro 5:2-4 

11 mil Domari Romani no Afeganistão   

Pai, oramos pelos que levam Teu povo para que 
liderarem com coração de pastor. Dê a eles olhos para 
ver o que fazer, para onde ir e como chegar lá. Ajude-os 
a fazer tudo a partir de um coração de servo. Encha-os 
com a expectativa de que trabalhes com eles para liderar 
Teu povo. 

 

  Mais Aqui 

 

9 de outubro – Dia 282 

 

COM ZELO 

 

Romanos 12:6-8 

171 mi Árabes sudaneses na Arábia 
Saudita  

 
Pai, oramos para que Teus líderes façam tudo com zelo 
por Tua casa e por Teu reino. Pedimos que eles vivam 
com expectativa e paixão para ver seu reino vir à terra 
por meio deles.  

 

  Mais Aqui 

 

10 de outubro – Dia 283 

 

ESPERE PELO SENHOR 

 

Isaías 40:31 

198 mil Árabes Tihami na Arábia 
Saudita  

Pai, oramos para que Teus líderes aprendam como 
esperar por Ti desde a menor das necessidades. Pedimos 
que os ensine a confiar em Teu tempo. Ajude-os a 
compreender e confiar em Teu conhecimento de todas 
as coisas, mesmo quando parece que eles sabem 
melhor. 

 

A
m

érica Latin
a - M

ais In
fo

 
A

m
é

rica d
o

 N
o

rte
 / C

arib
e

 – M
ais In

fo 

about:blank
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/11510/AF
about:blank
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/17714/AF
https://joshuaproject.net/people_groups/15735/AF
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/14311/AF
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/14498/AF
about:blank
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/11597/AF
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/15104/SA
about:blank
https://joshuaproject.net/people_groups/15484/SA
about:blank
about:blank


GO2021 Ano do Cenáculo http://www.go2020.world/prayer Período 7: 3 de setembro – 12 de outubro Igrejas Plantadas ⬧Pág. 6 
 

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

  Mais Aqui 

 

11 de outubro– Day 284 

 

ELEVADO PADRÃO 
 

Eclesiastes 10:17 

177 mil Surdos na Arábia Saudita   

Pai, oramos por trabalhadores. Ensina-os que eles são 
realeza. Ajude-os a caminhar em sua identidade como 
Teus reis e sacerdotes, enquanto conduzem Teu povo. 

 

    
Mais Aqui 

12 de outubro – Dia 285 

 

BUSQUE SABEDORIA 

 

Tiago 1:5 

24 mil Mahra na Arábia Saudita 

Deus, oramos para que Teus líderes tenham um coração 
para buscar sabedoria como buscam a Ti. Encha nossos 
líderes com uma nova efusão de seu espírito para que 
possam guiar Teu povo em seus caminhos.  
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