A Colômbia é uma nação estratégica no plano de Deus para ver a
América do Sul se tornar uma potência regional de mobilização
missionaria. O corpo evangélico de Cristo passou por muita coisa
nesta nação historicamente violenta. Esta revolta deu aos crentes
colombianos e igrejas resiliência e força. Além disso, a cultura
latina tem muitas semelhanças com a cultura muçulmana,
preparando-as para serem mobilizadas para a atividade do Reino
globalmente em grande número. A igreja na Colômbia tem um
grande chamado para educar, inspirar e ativar os crentes para a
multiplicação de igrejas simples e reprodutíveis entre todos os
povos não alcançados próximos (12 em sua própria nação)
juntamente com discípulos dispersos para os distantes povos
muçulmanos do Oriente Médio e norte da África. Vamos ficar na
brecha para que a Igreja na Colômbia cresça em discipulado de todo
coração para Jesus que transborda em obediência às nações.
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DEVOÇÃO E ENTREGA TOTAL A JESUS NA IGREJA
Crentes e igrejas locais aprendendo a travar uma guerra espiritual através da intercessão e
adoração, crescendo em operação na autoridade delegada de Jesus (Mateus 28:18).
Crentes e igrejas locais crescendo no discernimento dos esquemas e táticas de Satanás (Efésios
6:11-12) para tirar os crentes dos trilhos, ou seja, acusação e engano sobre Deus, eles mesmos e
o mundo.
Crentes e igrejas locais submetendo-se mais a Deus, resistindo às três áreas primárias da tentação
– a luxúria dos olhos, a luxúria da carne e o orgulho da vida (1 João 2:15)

CRESCIMENTO DA MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA NA
IGREJA:
Crentes e igrejas locais superando o medo comum de enfrentar desafios e dificuldades. A
verdadeira fé abraça desafios acreditando que Deus é maior do que a circunstância que está
sendo enfrentada.
Cada ministério local abraçando sua identidade central como uma "casa de oração para
todas as nações", (Isaías 56:7) levantando um movimento vibrante de oração para a salvação
entre os não alcançados do mundo.
Todo pastor capacitado pelo Espírito como mobilizador de missão, capaz e disposto a
apontar as pessoas na direção certa de ferramentas, informações, recursos, visão, etc.
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