Vila Velha/ES, 11 de fevereiro de 2021

CIRCULAR

N.º 015/21

ORAÇÃO ININTERRUPTA – TERÇA-FEIRA – 16/02/2021
Comunicamos aos Pastores e Igrejas que durante a próxima terça-feira (00h às 24h), dia
16/02/2021, será realizado um dia de oração ininterrupta pelos motivos a seguir relacionados.
Informamos também que no período de 08h às 18h, os templos poderão estar abertos
para que os Irmãos que desejarem possam realizar suas orações.
Os Pastores deverão zelar pela obediência aos protocolos, já anteriormente
informados, e pelas determinações do Poder Público local quanto ao momento vivido
(pandemia de Covid-19). Os Pastores também deverão organizar uma escala de Obreiros para
a permanência e guarda do templo.
MOTIVOS DE ORAÇÃO:
1. Aperfeiçoamento do entendimento da doutrina.
2. Atividade profissional e preservação de empregos.
3. Batismo com o Espírito Santo e dons espirituais.
4. Conselho Presbiteral e Administração do Presbitério.
5. Coordenações de Regiões e Áreas.
6. Crianças, Intermediários, Adolescentes e Jovens – reinício do ano letivo (presencial e
EAD).
7. Cultos presenciais.
8. Equipe de transmissão da Rádio, TV e Web, transmissões pela TV e pelas redes
sociais (especialmente pelo YouTube).
9. Escola Bíblica Dominical.
10. Famílias.
11. Livramento da violência.
12. Livramento na saúde dos servos (especialmente quanto à pandemia de coronavírus –
Covid-19):
a. Familiares que perderam entes queridos.
b. Idosos, Pessoas com deficiência e doenças crônicas, e Irmãs gestantes.
c. Irmãos diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19).

d. Irmãos que desempenham atividades autônomas e não estão podendo exercêlas.
e. Profissionais da área de saúde (médicos, paramédicos, enfermeiros e demais
profissionais).
f. Profissionais da área de segurança (civis, militares e federais).
g. Profissionais da limpeza urbana.
h. Profissionais que atuam no transporte de pessoas e de cargas.
13. Livramento nas famílias.
14. Obra no Exterior.
15. Pátria (Autoridades e Funcionários Públicos):
a. Governo Federal.
b. Governo Estadual.
c. Governo Municipal.
16. Preparo para a vinda do Senhor Jesus.
17. Programa Anunciando o Evangelho Eterno.
18. Próximos Seminários.
A Paz do Senhor
Secretaria da Igreja Cristã Maranata

