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26 de fevereiro-4 de março
Onde A Igreja Ainda Não Chegou
“Eu vim ao mundo como a luz, para que aquele que crê em mim não ande nas trevas.”
—Jesus
Há 6.693 povos identificados como aqueles que ainda não ouviram de Jesus ou são
consideradas minimamente alcançadas com o evangelho.* A Igreja do Nazareno está
comprometida em compartilhar o amor de Jesus e fazer discípulos em todas as nações.
Para isso, nós precisamos estar preparados para ir quando e onde Deus nos levar. Nós
fazemos isso orando juntos, aprendendo sobre outras culturas e seguindo Deus por
portas de oportunidade abertas.
Suas orações fazem a diferença!
v Ore por aqueles que ainda esperam ouvir as boas novas de Cristo. Nós que já
ouvimos, exaltamos Cristo, para que Ele possa atrair toda a humanidade para Si
mesmo. Oramos por aqueles que ainda não ouviram, parar que eles também
venham a conhecê-lO como Senhor.
v Ore por aqueles afetados por inquitações políticas. Em muitas áreas do mundo
hoje, inquitações políticas marginalizam e vitimizam pessoas. Oramos para que
a esperança aumente em suas vidas, e para que a igreja esteja pronta para
oferecer paz, esperança e amor.
v Ore por aqueles chamados para ir a lugares onde a igreja ainda não chegou.
Ore para que o Senhor da Ceifa chame muitos para ir aos campos de colheita
onde a igreja ainda não está presente. À medida que Ele chama, nós seremos
fiéis para encorajar e apoiar aqueles que Ele chama, à medida que se preparam,
vão e servem.

*Um povo desigrejado ou minimamente alcançado é um grupo de pessoas entre as quais não há
uma comunidade nativa de cristãos com números e recursos suficientes para evangelizar este
povo, sem apoio externo. O Projeto Josué (Joshua Project) – www.joshuaproject.net - relata que
há 6.693 povos não alcançados ou minimamente alcançados no mundo hoje.

