Segunda semana
9-15 de janeiro de 2022
Valor central da meta: Colheita e mordomia
Meta mundial: América do Norte, Caribe
A colheita há sido o chamado que a Igreja de Deus da Profecia há estado escutando
repe damente desde 1994, o que na realidade foi apenas um ajuste ao nosso chamado
inicial deste movimento. Louvamos a Deus por sermos um corpo internacional em 134
nações, com mais de 12.000 pontos de pregação, plantando duas novas igrejas todos os
dias, e par cipando com Deus para ver milhares de pessoas serem salvas a cada dia. Esta
semana, unimos nossas orações para pedir a Deus um con nuo favor e bênção enquanto
permanecemos éis a Seu chamado: “Ide”.
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Louvado seja Deus por Jesus Cristo que veio buscar e salvar os que estão
perdidos (Lucas 15:1-31; 19:9-10).
Dê graças pelo Evangelho de Jesus Cristo que é poder de Deus para salvação de
todo aquele que crê (Romanos 1:16).
Recorde seu testemunho pessoal de salvação e agradecer a Deus por Sua
libertação (Salmos 40:1-3).
Peça a Deus que envie obreiros para a colheita (Mateus 9:37-38).
Peça a Deus que nos revele ⸺ individual e corporalmente ⸺ onde Ele está
trabalhando para que possamos concentrar nossos esforços de forma mais
e caz (João 6:44; 17:3, 15).
Peça ao Pai que levante ministérios excelentes e ungidos para a jovem colheita
de crianças e jovens (Mateus 19:14, Atos 2:17).
Interceda pelos inconversos que você conhece pessoalmente e reclame para
eles as promessas que se encontram nestas passagens (João 14:6, Romanos
10:9-11; Mateus 18:18).
Ore para que o Reino de Deus venha e seja feita Sua vontade nos corações dos
indivíduos, famílias, cidades, nações e no mundo, assim como no céu (Mateus
6:9-13; Daniel 4:34-35).
Peça a Deus por direção e discernimento em nossos esforços de plantação da
igreja ao redor do mundo (Marcos 16:15).
Peça a Deus céus abertos, mentes abertas, corações abertos e portas abertas
para o Evangelho (Isaías 45:8; Atos 26: 17-18; 2 Corín os 4:6; Colossenses
4:2-3).
Orem para que a graça seja a base de toda mordomia e um assunto do coração
(1 Pedro 4:10).
Ore para que o dízimo e as ofertas sejam parte da mordomia em cada aspecto
de nossa vida, incluindo nosso tempo, talento, saúde e família (Lucas 20:25,
21:4, Malaquias 3:12).
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Orem para que as crianças e jovens aprendam de seus pais e líderes a
mordomia bíblica (Mateus 7:24, Colossenses 1:27-28, 2:7, 1 Pedro 5:2,10).
Ore para que as pessoas com o dom espiritual de dar reconheçam,
compreendam e pra quem seu dom (Romanos 12:6-8).
Ore para que demos com alegria, e que o façamos não só para suprir
necessidades (2 Corín os 9:7).
Ore para que o entendimento bíblico da dívida quebre toda atadura das
dívidas nas famílias (Provérbios 21:20, 17:18, Romanos 13:8).
Ore para que a mordomia bíblica quebre o vício do materialismo que leva à
idolatria (Colossenses 3:5).
Ore para que os pastores e membros recebam a revelação de que nós damos o
dízimo a Jesus, não a nosso pastor (Hebreus 7:8-10).
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Orando por nossa familia
mundial
Una-se a nós em oração
pelas nações de Américo
do Norte e o Caribe, as
quais incluem:
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Caribe
Anguilla
Antígua
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Bermuda
Bonaire
Curaçao
Dominica
Granada
Granadinas
Guiana Francesa
Guadalupe
Guiana
Haiti
Ilhas Cayman
Ilhas Leeward
Ilhas Turcas e Caicos
Ilhas Virgens (E.U.A. e
Britânicas)
Jamaica
Martinica
Montserrat
Nevis
Santa Lúcia

São Martinho
São Vicente
St. Kitts
St. Martin
Suriname
Tobago
Trinidad
América do Norte
Alabama
Alasca
Arizona
Arkansas
Califórnia
Canadá Ocidental
Canadá Oriental
Carolina do Norte
Carolina do Sul
Colorado
Connecticut
Dakota do Norte
Dakota do Sul
Delaware
Flórida
Geórgia
Havaí
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine

Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
Nova Jersey
Novo México
Nova York
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pensilvânia
Região Nordeste (inglês)
Região Nordeste Hispana
Região Sudeste Hispana
Rhode Island
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virgínia
Virgínia Ocidental
Washington
Wisconsin
Wyoming
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