
 

 

2020 ANO DO CENÁCULO 

9 períodos de 40 dias de Oração e Jejum pelos perdidos em nossa “Jerusalém, Judeia, Samaria & 
confins da terra” Atos 1:8 

COMPARTILHE A VISÃO E O MATERIAL COM OUTROS NA SUA IGREJA E REDE DE 
RELACIONAMENTOS, ADICIONE A SUA PRÓPRIO LOGO, PEGUE-O E FAÇA COM QUE SEJA PARTE DA 

SUA ESTRATÉGIA DE ORAÇÃO PARA 2020. 

 

2020 é um tempo de oração acelerada e unida, através do Corpo Global de Cristo, por aqueles que 
estão longe de Deus em nossa cidade (nossa Jerusalém), em nossa unidade federativa (Judéia), em 
nossa nação (Samaria) e pelos povos não alcançados (confins da terra). Uma aliança de ministérios 
de oração está levantando o Toque da Trombeta para orar por 100 milhões de pessoas que 
possam orar e jejuar diariamente pelos perdidos.  

 

A cada 40 dias em 2020 teremos um tema e um foco. Durante todo o ano teremos 9 períodos de 40 
dias de oração. 

1) 40 dias de oração pelo CORAÇÃO (1 de janeiro a 9 de fevereiro)  

2) 40 dias de oração por UNIDADE e pelo RIO DE DEUS (10 de fevereiro a 20 de março) 

3) 40 dias de oração pelos TRABALHADORES DA SEARA (21 de março a 30 de abril) 

4) 40 dias de oração pelo RECOLHIMENTO DA COLHEITA (1º de maio a 9 de junho) 

5) 40 dias de oração para CONSERVAÇÃO DA COLHEITA (10 de junho a 20 de julho) 

6) 40 dias de oração pela FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO (21 de julho - 31 de agosto)  

7) 40 dias de oração pelas IGREJAS PLANTADAS (1º de setembro a 10 de outubro)  

8) 40 dias de oração pelo DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA (11 de outubro a 21 de novembro) 

9) 40 dias de oração pela VINDA DA GLÓRIA DE DEUS (22 de novembro - 31 de dezembro) 

 

“Nossa visão é mobilizar 100 milhões de crentes, e ver pessoas orando e alcançando os perdidos 
em todos fusos horários todos os dias ao longo de 2020. Este é um Momento Kairós para preparar 
o caminho para uma Colheita Global como nunca vimos antes na história”. 

ORAÇÃO POR 5: escolha 5 amigos, familiares ou vizinhos que Jesus trouxer ao seu coração para orar 
para que eles possam escolher seguir Jesus. Durante o Go2020 Ano do Cenáculo, vamos também 
adicionar uma sexta pessoa à nossa lista e orar diariamente por um povo não alcançado para que 
tenha a oportunidade de ouvir sobre Jesus e se voltar para crer Nele e segui-Lo. 



DIARIAMENTE: ORE PELAS 5 pessoas e pelo que está previsto no Guia de Oração dos 40 Dias, com o 
versículo bíblico, o Não Alcançado do Dia e ainda pelas iniciativas atuais em missões. 

FAÇA O DOWNLOAD dos primeiros 40 dias do Guia de Oração e compartilhe-o com outros. 

ORAÇÃO COM OS OUTROS: Em sua célula, ou pequeno grupo, ou até mesmo online, tenha um 
momento para um arrependimento (pessoal e pelos pecados de nossas nações), um tempo para 
focar nos outros e nos perdidos, e um tempo para ansiar e desejar que o Reino de Deus venha à 
terra como é no Céu.  

CENÁCULO VIRTUAL Online: clique AQUI para se unir a outras pessoas em uma sala de zoom, que 
estará aberta o tempo todo, arrependendo-se, intercedendo e desejando que Jesus venha e resgate 
os perdidos.  

Dicas práticas: 

Ore em movimento... para o trabalho, fora e sobre ele, pegue o nome do grupo não alcançado do 
dia ou dos 5 amigos pelos quais você está orando, coloque um lembrete no seu celular para lembrar-
se de orar pelos perdidos ao seu redor.  

Um momento do seu dia.... reserve um momento para abrir o Guia dos 40 dias de Oração e ouça 
Jesus. O que Ele está dizendo sobre aqueles que estão em sua Jerusalém, Judéia, Samaria e nos 
confins da terra?  

Para mais informações sobre o Grupo de Povos Não Alcançados do Dia clique aqui 
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/calendar?month=1&day=1&year=2020&cal=1#c
alendar 

Ou baixe o aplicativo https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/app no seu celular.  

 


