Vila Velha/ES, 02 de maio de 2021

CIRCULAR

N.º 049/21

ORIENTAÇÃO DO MÊS – MINISTÉRIOS E FAMÍLIAS DOS
PASTORES E UNGIDOS
Comunicamos às Igrejas e Pastores que no mês de maio/2021, as intercessões serão em favor dos
Ministérios e das Famílias dos Pastores e Ungidos.
“O qual nos fez também capazes de ser ministros dum novo testamento, não da letra, mas do
espírito...” II Co 3:6
1. Orientações estabelecidas pelo Presbitério:
1ª Semana

03/05 a 08/05/2021

Madrugadas

Pela Rádio Maanaim

2ª Semana

10/05 a 15/05/2021

Jejuns

00h às 09h ou 17h até
após o Culto

3ª Semana

17/05 a 22/05/2021

Período de oração ao meio-dia

Pela Rádio Maanaim

4ª Semana

24/05 a 30/05/2021

Visitas aos lares dos Pastores e
Ungidos

Pelos meios digitais

2. Motivos de Intercessão para o período acima:
2.1 – Orientação do mês:
▪ Vida profissional dos Pastores e Ungidos.
▪

Esposa, filhos e demais familiares.

▪

Fidelidade no exercício dos ministérios.

▪

Saúde dos Pastores, Ungidos e familiares.

2.2 – Motivos gerais:
▪ Pátria e autoridades.
▪

Conselho Presbiteral e Administração do Presbitério.

▪

Aperfeiçoamento do entendimento da doutrina e Escola Bíblica Dominical.

▪

Uso das mídias digitais na evangelização (Rádio e TV Web Maanaim e redes sociais).

▪

Livramento na saúde dos servos (especialmente quanto à pandemia de Covid-19):
a) Idosos, Pessoas com deficiência e doenças crônicas, e Irmãs gestantes.
b) Irmãos diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19).
c) Irmãos que desempenham atividades autônomas e não estão podendo exercê-las.
d) Irmãos e famílias que perderam entes queridos.
e) Parentes, amigos e vizinhos.
f)

Profissionais da área de saúde (médicos, paramédicos, enfermeiros e demais profissionais).

g) Profissionais da área de segurança (civis, militares e federais).
h) Profissionais da limpeza urbana.
i)

Profissionais que atuam no transporte de pessoas e de cargas.

j)

Vacinação.

A Paz do Senhor
Secretaria da Igreja Cristã Maranata

