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Comunicamos aos Pastores e Igrejas as atividades do mês de novembro/2020,
referente à evangelização das Autoridades, tendo como tema geral:
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“ADMOESTA-OS a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes
obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra;” Tt 3:1
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02/11 a 07/11/20
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16/11 a 21/11/20
23/11 a 29/11/20

Madrugadas pela Rádio Maanaim
Jejuns
Cultos ao meio-dia pela Rádio Maanaim
Evangelização – Convites
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• A Obra no Brasil e no Exterior.
• Autoridades Municipais, Estaduais e Federais.
• Clamor pela Pátria (livramento de crise e calamidade).
• Conselho Presbiteral e Administração do Presbitério.
• Eleições.
• Escola Bíblica Dominical.
• Irmãos que exercem cargos de autoridade e os que trabalham com Autoridades.
• Livramento da Pandemia de Covid-19.
• Livramento da violência.
• Pastores, Ungidos, Diáconos, Grupos de Assistência e demais grupos.
• Pelas transmissões realizadas pelos canais digitais oficiais da Igreja Cristã
Maranata (Cultos diários, seminários, minisseminários e transmissões especiais).
• Pelo aperfeiçoamento do trabalho de acessibilidade e para que as Pessoas com
deficiência alcancem uma experiência de salvação.
• Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.
• Sabedoria aos Pais na instrução dos filhos em relação ao respeito às
Autoridades.
• Salvação de Autoridades.
• Vida profissional dos Irmãos (sustento no emprego e abertura de portas de
trabalho).
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