A Bolívia é uma nação importante nos planos de Deus para
capacitar a América do Sul em uma missão global e transcultural.
Olhando em um mapa, a Bolívia está no coração da América do Sul.
É um país sem litoral que faz fronteira com cinco das maiores
nações da América do Sul. Os seguidores evangélicos de Jesus
cresceram rapidamente em todo o país, atingindo cerca de 16% da
população de um total de 12 milhões, mas os desafios relacionados
ao seu caminhar no verdadeiro discipulado têm dificultado o corpo
de Cristo. Deus está procurando enraizar a igreja boliviana na
devoção completa a Jesus, buscando de todo o coração a Ele, e
como um transbordar para ser ativado na mobilização de toda a Sua
igreja na Bolívia para abraçar Seus planos e propósitos entre as
nações. Movimentos de mobilização missionária são sempre o
resultado de um aprofundamento com Deus em amor sincero.

Dia Mensal de Oração
para Mobilização Missionária

1
2

DEVOÇÃO E ENTREGA TOTAL A JESUS NA IGREJA
● Crentes e igrejas locais espiritualmente fortalecidos para superar todos os desafios, tentações e
dificuldades “com poder pelo Espírito Santo no homem interior (Efésios 3:16)”.
● Crentes e igrejas locais crescendo com o espírito de sabedoria e entendimento (Efésios 1:17)
enquanto invocam o Senhor, para que o Espírito Santo “te responda e te mostre coisas grandes e
firmes que você não conhece” (Jeremias 33: 3) relacionado à beleza, caminhos, pensamentos, planos
e propósitos de Deus.
● Crentes e igrejas locais cultivando profundidade e maturidade espiritual através do crescimento em
todas as oito bem-aventuranças (Mateus 5:3-10) e todas as nove do fruto do Espírito Santo (Gálatas
5:22-23)

CRESCIMENTO DA MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA NA
IGREJA:

Cada ministério local em toda a Bolívia se torna um Ministério da Grande Comissão – uma
igreja ou comunidade que integra um foco na Grande Comissão dentro da vida de seu
ministério, com o objetivo de que cada discípulo seja ativado em sua tarefa ou função
específica.
Pastores e líderes de igreja voluntariamente e deliberadamente liderando e guiando suas
congregações para serem educadas, inspiradas e ativadas na Grande Comissão.
Todo ministério local desenvolvendo uma estratégia de envio de porcentagens crescentes de
seus membros enviados como “portadores de mensagens”. Não apenas uma ou duas
pessoas, mas 20% dos membros da igreja sendo “dispersos” para grupos de pessoas não
alcançadas.
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