21 Dias de Oração
PELA ACELERAÇÃO DO MOVIMENTO DE ENGAJAMENTO POR
TODOS OS POVOS E LUGARES NÃO ALCANÇADOS ATÉ 2025
Dia 1

PERMANECER E DAR FRUTOS
João 15:4-8

Dia 2

A GLÓRIA DE DEUS
Apocalipse 5:8-14

A VISÃO DE DEUS

Dia 3

Mateus 24:14
2 Pedro 3:9

ORAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Dia 4
Marcos 11:22-24

GUERRA ESPIRITUAL

Dia 5

Efésios 6:10-12,18
2 Coríntios 10:3-5

PESQUISA

Dia 6
Lucas 14:28

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Dia 7

Dia 8

João 17
Isaías 24:14
Provérbios 16:9

EQUIPES REGIONAIS DE
FACILITAÇÃO
Efésios 6:15
Provérbios 15:22

ESTRATEGISTAS DE ORAÇÃO

Dia 9
Efésios 6:18

Dia 10

EQUIPES GLOBAIS DE
ADMINISTRAÇÃO
1 Pedro 4:10

Peça que todos os envolvidos em compromissos com o movimento
permaneçam em Cristo e deem frutos que perdurem.
Ore para que Deus receba a máxima glória de toda tribo, língua,
povo e nação.
Ore para que todos os povos e lugares não alcançados se envolvam
com uma equipe do MPI (Movimento de Plantação de Igrejas) até
2025 e para que todos ouçam de uma maneira que multiplique
discípulos.
Peça a Deus para derramar poder sobre Seu povo, de modo que
ele tenha uma expectativa cheia de fé e peça coisas impossíveis
para que ocorra o envolvimento do MPI em todos os povos e
lugares não alcançados até 2025.
Ore para que Deus destrua todas as fortalezas que mantêm as
pessoas cativas e cegas para a verdade, e para que essas fortalezas
sejam substituídas pelos respectivos opostos do Reino.
Ore por equipes de pesquisa para que coletem informações
confiáveis para rastrear onde estão as lacunas entre povos não
alcançados e não engajados. Ore para que a segurança seja
observada, mas não seja um obstáculo para o compartilhamento
de dados importantes.
Ore pela Equipe de Facilitação (EF) Global 24:14. A EF global se
articula com cada EF regional para comunicar e implementar a
visão 24:14. Incentivam a colaboração global e organizam apoio
logístico para o compromisso 24:14.
Ore pelas EF regionais enquanto lançam a visão 24:14 em suas
regiões e promovem seu avanço. Atualmente existem EF regionais
na Ásia, Sudeste da Ásia, África, Oriente Médio e Ásia. Ore pela
criação de EF regionais nas Américas do Sul, do Norte e Central,
Europa, Caribe e Oceania.
Ore para que Estrategistas de Oração sejam identificados em cada
equipe, país e região. Peça que eles efetivamente catalisem a
oração estratégica para a visão 24:14 em sua área.
Ore pelas EF Global e regionais para que ajudem a formar equipes
de administração geográfica em todos os países, províncias e
distritos. Ore para que sejam eficazes em defender o engajamento
ao movimento, de modo que nenhum lugar seja deixado de lado.

TREINAMENTO E CENTRAIS

Dia 11
2 Timóteo 2:2

Dia 12

EQUIPES ESTRATÉGICAS DE
CPM
Lucas 10:2

Dia 13

SEMEADURA ABUNDANTE DO
EVANGELHO
Mateus 13:23

SINAIS E PRODÍGIOS

Dia 14

Dia 15

Salmo 103:2-5
Atos 4:29-30

ENCONTRANDO PESSOAS DE
PAZ

Lucas 10:5-7
Atos 26:18

LARES GERADORES DE DISCÍPULOS

Dia 16

Gênesis 12: 1-3
Atos 16:31-33

IGREJAS MULTIPLICANDO IGREJAS

Dia 17

Dia 18

Dia 19

Dia 20

Dia 21

Atos 16:5
Atos 2:41,47
Tito 1:5

Peça a Deus que abençoe as centrais do MPI e todas as iniciativas
de treinamento, para que trabalhadores bem equipados sejam
enviados para iniciar movimentos entre todos os povos nãoalcançados e não engajados. Peça a Deus para conectar centrais de
MPI de todas as regiões a uma forte rede global.
Ore ao Senhor da Seara para enviar equipes de estratégia de MPI
para cada grupo de pessoas não alcançadas e não engajadas
Ore por todos os discípulos para que aproveitem com ousadia cada
oportunidade para compartilhar a verdade de Deus e para
encontrarem aqueles que Deus está atraindo para Si mesmo.
Peça para Deus revelar a Si próprio através de sonhos, visões,
curas e milagres, exorcismos, pessoas sendo ressuscitadas etc. Ore
para que esses sinais e prodígios conduzam para a fé (o que nem
sempre acontece).
Peça para Deus levantar, nos grupos de pessoas não alcançadas,
aqueles que irão reunir a família e os amigos para aprender as
verdades de Deus através de Sua Palavra e comecem a obedecer.
Ore para que os lares e as comunidades mais amplas estudem a
palavra de Deus e se comprometam a seguir Jesus juntos. Isso
proporciona apoio e expressão cultural à verdade bíblica, sem
extrair crentes de suas famílias.

Peça que as igrejas se desenvolvam profundamente e se
multipliquem rapidamente em muitas gerações de discípulos,
transbordando pelos grupos de povos vizinhos e divisões culturais.

SUPORTANDO SOFRIMENTO E
PERSEGUIÇÃO

Peça para que a perseguição e o sofrimento produzam ousadia, fé
e reprodução de discípulos. Peça para Deus confortar e garantir a
sobrevivência daqueles perseguidos em todo Seu Corpo global.

URGÊNCIA DA TAREFA

Ore por um senso de santo desespero para orar, compartilhar e
fazer qualquer sacrifício necessário para ver a visão 24:14
realizada.

1 Pedro 3:14-15
Romanos 5:3-5

Marcos 5:19
Colossenses 4:2-6

CRIANÇAS E JOVENS
Lucas 18:16
Joel 2:28- 32

FORÇA TAREFA DE ORAÇÃO
24:14

Mateus 24:14
1 Tessalonicenses 5:16-18

Ore para que crianças e jovens sejam encorajados a desempenhar
um papel central nos movimentos de oração e missões.
Ore para que Deus levante a oração 24/7 (24 horas por dia, sete
dias por semana) para a visão 24:14: para começar o compromisso
de engajamento em cada povo e lugar não alcançado até 2025.

https://inheritthenations.net/2414-coalition-prayer-involvement/

https://www.2414now.net/

