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geral:

Comunicamos às Igrejas e Pastores que, durante o mês de abril/2021,
a evangelização será direcionada aos JOVENS e terá como tema
geral:

“LEMBRA-TE do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que
venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer:
Não tenho neles contentamento.” Ec 12:1
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1. Orientações estabelecidas pelo Presbitério:
1ª Sem 05/04 a 10/04/21 Madrugadas pela Rádio Maanaim
2ª Sem 12/04 a 17/04/21 Jejuns 00h às 09h ou 17h até após
o Culto
3ª Sem 19/04 a 24/04/21 Per de oração ao meio-dia pela
Rádio Maanaim
4ª Sem 26/04 a 02/05/21 Evangelização – Convites on-line
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2. Motivos de Oração:
• A Pátria.
▪ Aperfeiçoamento do entendimento doutrinário.
▪ Constituição do Lar.
▪ Definição profissional/trabalho.
▪ Escolas e faculdades (vitória nos estudos e concursos).
▪ Família.
▪ Instrumentalidade na Obra.
▪ Livramento na saúde dos servos (especialmente quanto à pandemia de
coronavírus – 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 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.
▪ Participação dos jovens na EBD.
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