
A Austrália tem sido uma nação histórica de envio de missões por
um longo tempo, bem como uma nação cristã historicamente
identificada. Atualmente, cerca de 44% da população total se
identifica como cristã, mas apenas cerca de 10% realmente faz
parte da igreja. Muitas razões contribuem para isso, incluindo uma
entrada significativa de imigrantes de diversas origens religiosas
nacionais nas últimas décadas. Deus tem um plano para engajar a
igreja australiana como um ator importante na contribuição para o
cumprimento da Grande Comissão entre todos os povos não
alcançados. Uma parte significativa desse plano é reviver
espiritualmente seu povo, despertando o amor sincero por Jesus
em toda a igreja australiana e posicionando-a para abraçar
ativamente seu papel fundamental na missão global e transcultural.
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A Austrália

C R E S C I ME NT O DA  MOB I L I Z A Ç Ã O MI S S I ONÁ R I A  NA
I GR E J A :

Crentes e igrejas locais crescendo e funcionando nos dons do Espírito Santo, "mas
especialmente que você possa profetizar". (1 Cor. 14:1) Profecia envolve ouvir a voz de Deus
e falar o que Ele diz, o que impacta diretamente todos os dons.

Todos os ministérios locais disseminam informações vitais em torno do propósito de Deus
através de uma missão transcultural, ensinando aos crentes os detalhes intrínsecos da
Grande Comissão, não apenas compreensão superficial.

Todos os ministérios locais deliberadamente treinando membros para o ministério
transcultural, envolvendo-se com várias minorias, grupos de imigrantes (particularmente
não alcançados, se possível) na cidade natal.

DE V OÇ Ã O E  E NT R E GA  T OT A L  A  J E S US  NA  I GR E J A
Crentes e igrejas locais desenvolvendo um profundo amor pela presença de Deus, através de
permanecer e habitar, olhando e contemplando o Senhor.

Crentes e igrejas locais progredindo do leite da Palavra de Deus (os princípios introdutórios do
Reino) à carne (crescendo nas coisas mais profundas de Deus)

Crentes e igrejas locais crescendo em força espiritual e podendo "Aplicar e Fazer" a Palavra de
Deus, não simplesmente ouvindo e enganando a nós mesmos que estamos justamente seguindo
Cristo. (Tiago 1:22), cara, radical e devoção sincera a Jesus como uma Pessoa viva, não a uma
religião, conceito ou ideia.1
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