Mobilização Meio Milhão
Perguntas frequentes (FAQ)
Atualizado: 17 de fevereiro de 2022

Informações gerais
Data Chave/Grupos
Terça-feira, 11 de janeiro de 2022 – 50 pessoas orando
Superintendentes Gerais, Junta Geral, Presidentes de Universidades/NBC/NTS, Comitê Assessor de
Superintendentes Distritais.
Terça-feira, 01 de fevereiro de 2022 – 500 pessoas orando
Superintendentes Distritais, Juntas Consultivas Distritais, Liderança Distritais (Administradores/Pessoal,
MNI, JNI, MEDDI), Equipes Multiculturais de Preparação Estratégica (SRT), Pastores de Igrejas Grandes
(COK), Equipe do Centro de Ministério Global.
Terça-feira 01 de março de 2022 – 5.000 pessoas orando
Pastores titulares das igrejas.
Reunião da Junta de abril de 2022 – 50.000 pessoas orando
Pastores líderes de igrejas, Junta das Igrejas Locais, Pessoal e Líderes Ministeriais.
Domingo, 1º de maio de 2022 – 500.000 pessoas orando
Pastores líderes da igreja e congregações.
Recursos Disponíveis
Vídeos
Chamado para Orar / Chamado para Falar
Montagem de oração (GS e outros líderes de oração)
Mensagem(ns) do Dr. Stan Reeder
Guias de oração
Guia do dia de oração
Guia de preparação do guerreiro de oração
Diário de Oração (de 1º de maio até Pentecostes, 5 de junho)
Orando Nosso Caminho para o Pentecostes, diário de oração (versões impressas e on-line)
Aplicativo móvel Diário de Oração
Diário de oração, notificações de lembrete, notas e muito mais!
Sermões de oração (de 1º de maio até Pentecostes, 5 de junho)
Manuscritos de Sermão, Modelos de PowerPoint, Vinhetas de Vídeo
Santidade Hoje, edição de oração (publicação de março/abril)
Vários artigos sobre oração, além de um diário de oração anexo
Onde obter mais informações
Site
www.usacanadaregion.org
Redes sociais
www.instagram.com/usacanadaregion
www.facebook.com/usacanadaregion
E-mail
sreeder@usacanadaregion.org
jalexander@usacanadaregion.org

Perguntas e Respostas
Pergunta: Por que temos esse chamado à oração?
Resposta: Precisamos que o plano e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossas vidas e em nossas igrejas. A
desunião em nossa cultura e o declínio de nossos ministérios nazarenos devem diminuir. Devemos nos voltar para
Deus em busca de orientação; devemos buscar sua vontade juntos em oração. Este tempo de oração será unificador
para nós como região. Deus diz que quando o buscarmos de todo o coração, ele será encontrado (Jeremias 29.13).
O sonho com a Mobilização Meio Milhão é que experimentemos a unidade como região, ouçamos o Espírito em
nossos momentos de oração, compartilhemos uns com os outros o que Ele está nos dizendo e descubramos Seus
planos para o nosso futuro.
Pergunta: Oramos em grupo ou sozinhos?
Resposta: Ambos está bem, depende de você. Reúna-se com seus irmãos e irmãs pessoalmente ou on-line, se
desejar. Sinta-se à vontade para orar por conta própria também. Isso é auto-organizado.
Pergunta: Qual é a parte “Chamados para Falar” desta iniciativa?
Resposta: Esta é uma oportunidade para todos compartilharem o que o Espírito lhes disse em oração. Há uma
resposta/pesquisa de oração on-line que coletará respostas de todos os participantes. A pesquisa estará aberta até
junho, e as pessoas são incentivadas a responder várias vezes, conforme o Espírito dirigir.
Pergunta: Haverá um guia de oração disponível para seguir durante nosso tempo de oração?
Resposta: Sim. Há um Guia de Preparação do Guerreiro de Oração no site com atualizações mensais até abril.
Isso pode ser compartilhado e usado em toda a iniciativa. Além disso, você receberá um guia de oração por e-mail
para o seu dia de oração e para os dias de oração de abril e maio com sua igreja local.
Pergunta: O que é recomendado para o dia de oração em abril?
Resposta: Reserve um tempo em sua Reunião de Junta de Abril para orar com a junta, a equipe e os líderes do
ministério. Esta é uma oportunidade para reunir sua equipe de liderança para orar pela Igreja do Nazareno e sua
igreja local. Cada igreja receberá recursos por e-mail no início de março. Os recursos incluirão uma pequena
mensagem em vídeo do Dr. Reeder, um guia de oração e links para outras informações úteis.
Pergunta: O que é recomendado para o dia de oração em abril?
Resposta: Reserve um tempo em seus cultos de fim de semana ou em 1º de maio para orar com toda a sua igreja.
Esta é uma oportunidade de unir toda a nossa denominação nos EUA/Canadá em oração. Cada igreja receberá
recursos por e-mail no início de março. Os recursos incluirão uma pequena mensagem em vídeo do Dr. Reeder, um
guia de oração, uma série de sermões, recursos do ministério infantil, o diário de oração e links para outras
informações úteis.
Pergunta: O que é o Diário de Oração e como posso obter um?
Resposta: O diário de oração Orando Nosso Caminho para o Pentecostes (Praying Our Way to Pentecost) é uma
série de 36 devocionais diários começando em 1º de maio e terminando no dia de Pentecostes, que será 5 de junho.
Cada pastor receberá um gratuitamente junto com a edição de oração Santidade Hoje (Holiness Today) de
março/abril. Ele vai estar disponível no final de fevereiro. O Diário de Oração também estará disponível
digitalmente em nosso site.
Pergunta: Posso obter cópias impressas adicionais do Diário de Oração?
Resposta: Sim. O custo será de $10 (dólares) por um pacote de 10 cópias, incluindo a edição de oração Santidade
Hoje (Holiness Today) e o diário de oração. Encomende o suficiente para toda a sua igreja! Aqui está o link para
encomendar seus pacotes. www.thefoundrypublishing.com/prayerjournal
Pergunta: Posso usar os recursos de vídeo nas reuniões e cultos da minha igreja?
Resposta: Sim. Todos esses vídeos estão disponíveis para você usar como achar melhor. Nós adaptamos o conteúdo
ao público, mas eles estão disponíveis para você usar como desejar. Mensagens específicas para os líderes e
congregações de sua igreja serão incluídas no pacote de e-mail no início de março.

Pergunta: Qual é o aplicativo móvel mencionado acima e como obtê-lo?
Resposta: Este aplicativo móvel estará disponível nas lojas de aplicativos da Apple e do Google. O aplicativo
incluirá o diário de oração Orando Nosso Caminho para o Pentecostes (Praying Our Way to Pentecost) com
notificações de lembrete, notas e outros recursos que você pode aproveitar. Fique atento para a data de
disponibilidade em breve.
Pergunta: Haverá recursos para sermões disponíveis para acompanhar a iniciativa de oração?
Resposta: Sim. A partir de março, manuscritos de sermões e gráficos de apoio estarão disponíveis para uso na igreja
local. Os links estarão disponíveis em nosso site; fique atento para mais detalhes.
Pergunta: O que significam as siglas?
Resposta: SRT: Equipe de Preparação Estratégica
Essas são nossas equipes multiculturais trabalhando juntas para avançar a missão em suas comunidades
únicas em toda a região.
COK: Igrejas de Mil
Estas são nossas maiores igrejas em toda a região com 1.000 ou mais pessoas
DSAC: Comitê Consultivo do Superintendente Distrital
Este é um grupo formado por um SD de cada área educacional que trabalha para avançar a missão dentro
de sua subcultura.
Centro de Ministério Global
Esta é a sede da denominação em Lenexa, Kansas
Ministério Internacional de Escola Dominical e Discipulado
Ministérios globais de discipulado para crianças, jovens e adultos dentro da Igreja do Nazareno
Missões Nazarenas Internacionais
Ministérios de Missões Globais para a Igreja do Nazareno
Juventude Nazarena Internacional
Ministérios globais focados na juventude dentro da Igreja do Nazareno
Colégio Bíblico Nazareno
Instituto Bíblico on-line para preparação ministerial dentro da Igreja do Nazareno
Seminário Teológico Nazareno.
Educação de pós-graduação em teologia cristã e ministérios dentro da Igreja do Nazareno

