
 
 
Quem, o quê, quando, porquê da mobilização meio milhão 
 
Quem: A resposta curta é todo mundo! Toda a igreja do Nazareno, 500.000 pessoas nos Estados Unidos e 
Canadá, se reunirão em oração pela esperança de nossas igrejas e nosso futuro (Jeremias 29.11). 
 

O quê: Um Chamado para Orar e um Chamado para Falar pelo futuro de nossa denominação e nossas 
igrejas locais no Canadá e nos Estados Unidos. Ore pela proteção, direção e revelação do Espírito em 
nossos ministérios. Nossa oração é para ver um renovo e o reavivamento da igreja do Nazareno e da 
mensagem de santidade em nosso povo. O Chamado para Falar é uma resposta/pesquisa de oração para 
coletar relatos sobre o que o Espírito diz à igreja durante este tempo de oração. 

 
Quando: Há um dia designado de oração para cada mês, começando em janeiro e continuando até domingo, 1º 
de maio, onde toda a igreja orará junto em nossos cultos matinais. 

11 de janeiro - 50 líderes seniores e regionais 
1º de fevereiro - 500 líderes distritais 
1º de março serão pelos 5.000 pastores líderes da igreja local 
Reuniões da Junta em Abril - 50.000 juntas da igreja local e líderes de ministério 
1º de maio - toda a Igreja do Nazareno, 500.000 pessoas orando juntas nos EUA/Canadá. 

 
De 1º de maio a Pentecostes (5 de junho), haverá um tempo diário de oração usando um diário de oração 
Orando Nosso Caminho para o Pentecostes (Praying Our Way to Pentecost). O diário de oração está 
disponível on-line e impresso. Planeje acompanhar e antecipar um grande derramamento do Espírito durante 
esta temporada. 
 

Por quê: Precisamos que o plano de Deus, o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas e em 
nossas igrejas. A desunião em nossa cultura e o declínio em nossos ministérios nazarenos devem ser 
abolidos. Devemos nos voltar para Deus para Sua liderança; devemos buscar Sua vontade em oração 
juntos. 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 de Meio Milhão é que experimentaremos a unidade como região, ouviremos o 
Espírito em nossos momentos de oração, compartilharemos uns com os outros o que o Espírito está 
dizendo e descobriremos Seus planos para nossa esperança e futuro. 

 
 

Resposta/Pesquisa de Oração 
 
O Chamado para Falar é uma resposta/pesquisa de oração que deve ser feita uma ou mais vezes depois que 
você ouvir o Espírito em seu tempo de oração. Isso pode ser em um dia de oração designado ou a qualquer 
momento que o Senhor o chama para orar e fala com você sobre o futuro da igreja. 
 
 
 



A resposta da oração é curta e pode ser concluída em cinco minutos. Há uma pergunta aberta onde você pode 
responder com o que o Espírito está dizendo a você. Existem duas perguntas fechadas onde você pode 
classificar e priorizar as áreas de foco de nosso ministério. 


