IGREJA CRISTÃ MARANATA

Vila Velha/ES, 04 de outubro de 2019

CIRCULAR

N.º 077/19

ORIENTAÇÃO DO MÊS – FESTA DA DEDICAÇÃO
Comunicamos aos pastores as orientações a todas as igrejas para o mês de outubro/2019, que se
referem à FESTA DA DEDICAÇÃO, que está relacionada com a nossa entrega pessoal ao Senhor e o nosso
desejo de servi-lo na obediência, na comunhão, na consagração e na fidelidade em todas as determinações
do seu Espírito.
Texto lema do mês: “E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os
seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus” Mateus 24:31
Preparo:
1ª Semana

07/10 a 12/10/2019

Madrugadas

2ª Semana

14/10 a 19/10/2019

Jejuns

3ª Semana

21/10 a 26/10/2019

Cultos ao meio-dia

4ª Semana

28/10 a 02/11/2019

Oração 24 horas ininterruptas

5ª Semana

03/11 a 09/11/2019

Culto de Glorificação e Ceia

1. Acompanha esta Circular a lista com os motivos de intercessão, que devem ser mencionados nos
cultos de madrugada;
2. Na última semana serão realizados cultos de glorificação a Deus, agradecendo as bênçãos
recebidas durante o mês;
3. O dia da Ceia será definido pelo ministério local (entre 03 a 09/11), permanecendo os demais dias
para glorificação. Os pastores que tiverem mais de uma Igreja farão os cultos com ceia no decorrer
da última semana; exceto quinta-feira, dia de oração.
4. No mês de outubro as igrejas glorificarão o nome do Senhor pelas bênçãos concedidas neste ano
no Brasil e no Exterior;
5. No Exterior, estas orientações deverão ser atendidas à medida das possibilidades das Igrejas;
6. As igrejas deverão estar em contínua intercessão por livramentos nos lares, no Brasil e no Exterior;
7. Glorificação pelos 50 anos da Igreja Cristã Maranata;
8. Glorificação pela Escola Bíblica Dominical.
A Paz do Senhor
Secretaria da Igreja Cristã Maranata

