


“Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o 
Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes 
um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se 
aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me 
buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o 

coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor”
Jeremias 29:11-14a

A parte de Deus — Ele tem um plano: um plano para 
prosperar, para dar esperança e um futuro; Ele será 

encontrado; Ele ouvirá; Ele o declara!
Nossa parte — Acreditar na declaração, buscá-lo com todo 

nosso coração, vir e clamar por Ele



A MOBILIZAÇÃO DE MEIO MILHÃO…

Tem dois elementos interconectados:

• Um Chamado à ORAÇÃO
• Um chamado a COMPARTILHAR



MEIO MILHÃO MOBILIZADOS PARA ORAR

Pela PROTEÇÃO do Senhor:

• Pelos ministros e líderes leigos
• Pelas pessoas
• Pela unidade em torno da nossa missão



MEIO MILHÃO MOBILIZADOS PARA ORAR

Pela DIREÇÃO do Senhor:

• Para que a Sua vontade seja feita na terra 
assim como no céu

• Por sabedoria e orientação



Pela revelação do Senhor:

Junte-se à Mobilização de Oração. Busquemos e 
encontremos o Senhor.

• Para que possamos ouvir a Sua voz
• Para que vejamos o que Ele está abençoando
• Para conhecermos a Sua visão, Seu plano

MEIO MILHÃO MOBILIZADOS PARA ORAR



Este é um convite a ser ouvido!

Participe na mobilização de discussão: responda à pesquisa, 
compartilhe!

• Um chamado a compartilhar o que o Espírito está 
dizendo e fazendo através da Igreja

• Todas as vozes na nossa região são importantes
• A nossa voz combinada nos unificará.

MEIO MILHÃO MOBILIZADOS PARA COMPARTILHAR



Cremos que podemos descobrir o que Deus está 
dizendo/fazendo na igreja e alinhar a nossa visão, valores, 

planos, estratégias e recursos com o Seu plano.

PORQUÊ UMA MOBILIZAÇÃO DE MEIO 
MILHÃO?



Cremos que o desejo de Deus é trazer RENOVAÇÃO e
RESSURGIMENTO à Igreja do Nazareno!

• Estamos ansiosos por um novo dia e um vento fresco 
sobre o nosso povo e igreja em EUA/Canadá!

• Estamos ansiosos por um novo dia de crescimento 
renovado e impacto da igreja nos EUA/Canadá!

PORQUÊ UMA MOBILIZAÇÃO DE MEIO 
MILHÃO?



COMO MOBILIZAR MEIO MILHÃO A ORAR?

50 – JSG, DSAC, Exec. GMC, Pres. das Universidades (22/01)

500 - SD/Líderes de Distrito e SRT, pastores de 1K (22/02)

5.000 – Pastores das igrejas locais (22/03)

50.000 – Juntas de igrejas locais e líderes de ministério (22/04)

500.000 – Membros das igrejas locais (22/05)
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Imediatamente após um grupo orar, faremos o 
acompanhamento para que eles respondam a uma pesquisa.

A pesquisa
• Captar dados demográficos para saber quem está 

respondendo
• É principalmente quantitativo com múltipla escolha e 

escala de classificação
• Tem uma pergunta qualitativa/narrativa para medir o 

pulso do entrevistado
• É curta, para que não seja difícil de responder

COMO MOBILIZAR MEIO MILHÃO A ORAR?



RevisTo em Março de 2021

Criar um plano
de mensagens 

básicas

Apresentar à JSG e 
SDs, criar conteúdo, 
elaborar pesquisa e 
plano de feedback

Criar consciência, criar convites 
para grupos de oração, 
elaborar uma pesquisa

O Grupo ora
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CRONOGRAMA PARA MOBILIZAÇÃO DE MEIO MILHÃO 

O Grupo ora
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O Grupo ora
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1 mar

1 feb

11 janOut-Dez

Set 

Abr (Junta)
1 mai

Ago 

5 jun

Comeca o Diário 
de Oração

DOMINGO DE 
PENTECOSTES

Termina o Diário 
de Oração

2021

2022



• Mais de 500.000 nazarenos nos EUA/Canadá orando pela 
proteção, direção, revelação

• Entusiasmo pelo que Deus está dizendo e fazendo na 
igreja

• Um plano dado por Deus para a nossa esperança e futuro
• Uma renovação e ressurgimento impulsionados pelo 

Espírito Santo

O SONHO DA MOBILIZAÇÃO DE MEIO MILHÃO



OS CONTATOS DE MOBILIZAÇÃO DE MEIO MILHÃO: 

Dr. Stan Reeder, Diretor Regional EUA/Canadá
sreeder@usacanadaregion.org

Rev. Jeff Alexander, Diretor de Estratégia EUA/Canadá
jalexander@usacanadaregion.org




