GUIA DE
ORAÇÃO

PERGUNTE-ME!

... e eu vou fazer das nações sua herança, os fins da terra sua possessão.
— Salmo 2:8 (NIV)

PAI, PEDIMOS QUE CAPACITES SEUS SANTOS E COLOQUE
SEUS ANJOS EM GUERRA PARA:

1.

Declare sua glória entre as nações do Norte da
África e do Oriente Médio. Você levantou mais de
400 discípulos indígenas fazendo movimentos
falando pelo menos 130 línguas diferentes. Capacitar
esses mais de 8 milhões de fiéis secretos da igreja
subterrânea com unção para pregar o Evangelho, graça
de amar uns aos outros e fé para andar em dons
sobrenaturais, e milagres.
ORE pela Noite do Poder, 8 de maio, quando mais de 1
bilhão de muçulmanos estarão implorando em oração
por uma revelação de Deus. Que o Senhor responda às
suas orações de acordo com Jeremias 29:13. Fale
através de sua igreja para testemunhar seu amor e
perdão e quebrar as escravidões do medo e da
vingança.

3.

Sua palavra declara no Salmo 96:5 que os
deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez
os céus. Fortaleça sua noiva na Índia para ir a cada uma
das 660.000 aldeias com o desejo de todas as nações.
Conceda-lhes revelação para compartilhar a esperança
do Deus Único e Vivo. Como Capitão dos Exércitos do
Céu, venha em Sua força para esmagar o opressor, e
destruir o trabalho das trevas. Tire milhões da pobreza
demoníaca e faça caminhos divinos para seus filhos
falarem as palavras da vida para aqueles presos na
escuridão eterna.

2.

Ore pelos muitos milhões de refugiados,
principalmente muçulmanos para encontrar Jesus
ao longo de sua longa fuga para fora das nações
devastadas pela guerra e crise, como Afeganistão,
Paquistão, Iraque, Síria, África Central/Norte, América do
Sul etc. através de cristãos amorosos, gentis, sonhos/
visões de Jesus, mídia cristã e descobrir que eles
precisam de uma nova vida em Cristo!

“A colheita é abundante, mas
os trabalhadores são
poucos.
Peça ao Senhor da seara
para enviar trabalhadores
para a sua seara”. —Lucas 10:2

MAIS NA PÁGINA SEGUINTE

4.

Oramos por uma bênção para os povos da China.

Tire-os dos controles pesados do governo e
liberte-os para adorá-lo. Acorde os quase
100 milhões de fiéis da igreja

"A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos.
Peça ao Senhor da seara, para enviar trabalhadores para a
sua. Lucas 10:2
com um fardo para o mínimo, os perdidos, e o último aquelas tribos e línguas não alcançadas. Pedimos que
libertem o povo ‘uigure’ de ser mantido em cativeiro pelo
Partido Comunista. Sabemos que 1 em cada 6 dessas
pessoas preciosas estão em "campos de internação" onde
há coleta de órgãos, esterilização forçada e a retirada de
crianças de seus países. Venha em Seu poder e liberte
esses cativos para adorá-lo.

5.

Pai sua Palavra declara no Salmo 8:2: "Através do
louvor de crianças e bebês, o Senhor estabeleceu
uma fortaleza contra seus inimigos, para silenciar o
inimigo e o vingador." Pedimos que libertem as crianças e
jovens em toda a China, Índia e Oriente Médio e que o
conheçam como o Deus vivo, para compartilhar sua
mensagem de amor e graça por todas essas nações."

Que o Cordeiro que foi morto receba a
devida recompensa por seus
sofrimentos!
Digno é o Cordeiro que foi morto, de
receber poder e riqueza e sabedoria e
poder e honra e glória e bênção!

-Rev. 5:12

MAIS RECURSOS DE
ORAÇÃO:
PrayerCast Videos: Pray by Region | Love Muslims
Joshua Project: Pray for unreached peoples groups
Operation World: Pray by Country | Mobile App
30 Days of Prayer for the Muslim World
Wycliffe: Bible Translation Prayer Guides
IHOPKC: Prayer Room | Unceasing Worship App

WORLD PRAYER TOGETHER /
GO PRAY:
Junte-se a nós no sábado, 1º de maio, 19:30 hora local
em cada região em GODTV para a transmissão em
inglês e no YouTube e 7 de maio às 19h30 UTC para
traduções de áudio em 10 idiomas e legendas em 30
idiomas.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O
FOLHETO

Detalhes completos em WWW.WORLDPRAYERTOGETHER.COM

