IGREJA CRISTÃ MARANATA

Vila Velha/ES, 02 de maio de 2019

CIRCULAR

N.º 043/19

ORIENTAÇÃO DO MÊS – MINISTÉRIOS E FAMÍLIAS DOS
PASTORES E UNGIDOS
Comunicamos às Igrejas e Pastores que no mês de maio/2019 as intercessões serão em favor
dos Ministérios e Famílias dos Pastores e Ungidos, e terá como tema geral: A Gratidão no
Ministério.
“Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas almas, como
aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não
vos seria útil.” Hb 13:17
1. Orientações estabelecidas pelo Presbitério:
1ª Semana

06/05 a 11/05/2019

Madrugadas

2ª Semana

13/05 a 18/05/2019

Jejuns

3ª Semana

20/05 a 25/05/2019

Cultos ao meio-dia

4ª Semana

27/05 a 02/06/2019

Visitas aos lares dos pastores e
ungidos

2. Motivos de Intercessão para o período acima:
•

Aperfeiçoamento dos dons espirituais nos ministérios;

•

Aplicação dos ensinos revelados para as EBD’s nos cultos e reuniões da Igreja;

•

Condições para participar nos Seminários;

•

Condições para realização da Obra do Senhor;

•

Exercício do ministério em gratidão;

•

Fidelidade às orientações do Presbitério;

•

Lares dos pastores e ungidos (esposa, filhos e demais familiares) e preservação da
família na presença do Senhor;

•

Levantamento de novos pastores e ungidos;

•

Livramentos nas viagens e assistência;

•

Revelação na transmissão da Palavra;
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•

Saúde;

•

Vida profissional (local de trabalho, sustento, pastores desempregados, oportunidades
de trabalho).

3. Orientações específicas para o mês:
•

Durante o mês deverá ser feita uma madrugada com os pastores das áreas. No final
deverá haver imposição de mãos (um grupo orando pelo outro);

•

Durante o mês os pastores das áreas deverão reunir as famílias dos pastores para
celebração de uma ceia;

•

Em todas as reuniões das senhoras haverá intercessões pelos pastores e famílias;

•

Os pastores nas áreas devem se organizar para que sejam visitados uns pelos outros,
e

•

Durante todo este mês os pastores deverão levar suas igrejas ao entendimento sobre
ministério.

A Paz do Senhor
Secretaria da Igreja Cristã Maranata

