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Em áreas onde a colheita é abundante, o desenvolvimento da liderança é essencial para
alcançar todos os campos que Deus preparou. O modelo de Jesus a rma isso. Seu
ministério na terra não se concentrou em sua capacidade de alcançar um número
grande de pessoas. Jesus percebeu que o maior trabalho que Ele poderia fazer era
desenvolver doze líderes sólidos que poderiam, por sua vez, desenvolver outros líderes,
espalhando a capacidade de liderança e assim mul plicando o impacto da colheita ao
longo do tempo.
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Dê graças a Deus pela visão mundial e ministérios da Igreja de Deus da
Profecia (Atos 1:8).
Peça a Deus para fortalecer a liderança da igreja e abençoar os esforços das
igrejas e ministérios onde ministram (1 Timóteo 2:1-2)
Peça a Deus que envie trabalhadores para a colheita (Mateus 9:37-38).
Peça a Deus que levante líderes que intercedam, adorem e sirvam para
ajudar a soltar as ataduras de maldade e preparar-nos para o retorno de
Nosso Senhor (Isaías 58:6-10).
Ore para que o Pai levante líderes ungidos para servir as jovens colheitas
através dos ministérios de crianças e jovens (Salmo 78:4).
Ore para que homens, mulheres, meninos e meninas aceitem o chamado de
Deus e para que nossos esforços para os equipar para o ministério sejam
bem-sucedidos (Jeremias 1:5, 2 Pedro 1:10-11, Efésios 4:12).
Ore para que o Espírito Santo use aqueles já engajados no ministério para
equipar seu povo para obras de serviço, para que o corpo de Cristo possa ser
edi cado (Efésios 4:11-13).
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Orar por nosso Escritório Internacional
Una-se a nós na oração pelos ministérios
internacionais da Igreja de Deus da
Profecia.
Finanças e publicações
Serviços administrativos
Campos do bosque
Finanças
Missões Mundiais
Ministério de patrimônio
Recursos de mordomia
Casa de publicações Asa Branca e
operações de varejo

Liderança inspiradora
Comunicações
Escritório do Supervisor Geral
Ministérios de Oração
Departamento Mundial de Idiomas
Desenvolvimento da Liderança e
Discipulado
Desenvolvimento Ministerial Acreditado
Centro para a Liderança Bíblica
Ministérios da Criança
Ministérios de Jovens

Orando por nossa familia mundial
Una-se a nós em oração pelas nações da
América Central e do Sul, as quais incluem:
América Central, México, Caribe de
Língua Espanhola
Belize
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Porto Rico
República Dominicana
América do Sul
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela
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