10 dias de oração

Senhor do meu coracao
e da ceifa
De quem sou eu? A quem devo lealdade? Leal-

jos centrais que modelam nossas ações como

dade total e compromisso? Como trabalhadores

indivíduos e como comunidade. Conforme você

de ministério, damos a resposta aprovada da

cuidadosamente ora através deste guia, observe

Escola Dominical: Eu sou do Senhor! Nossos

suas respostas interiores. Converse com o Senhor

dez dias de oração nos dão pausa. É ele verdadei-

ou escreva sobre elas. Nos últimos três dias, nós

ramente o Senhor de tudo? Provavelmente, todos

chamamos o Senhor da Messe para aumentar

nós assumimos esse compromisso em algum mo-

nossa capacidade e nos tornar uma organização

mento, mas sutilmente rendidos ao chão podem-

através da qual nós podemos cumprir sua missão

os ser repossuídos.

para tornar seu Filho conhecido em todas as

Nos primeiros sete dias nós exploraremos dese-

comunidades.
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1º dia

Pertencimento
de como minhas habilidades e treinamento são
usados. Eu desisto de controlar as pessoas e
circunstâncias e te confio para ordenar minha vida.
O comando é teu de como eu mantenho, dou
e gasto meu dinheiro. Inclino minha vontade e
desejos a ti, meu Mestre.

Saiba que o SENHOR é Deus! É Ele que nos fez, e
nós somos Dele; nós somos povo seu e ovelhas
de Seu pasto. Salmo 100:3
Mas você é uma pessoa escolhida, um sacerdócio
real, uma nação sagrada, possessão especial de
Deus, você pode declarar as virtudes daquele que
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
I Pedro 2:9

Pai, nós somos seus! Sob o teu Senhorio, nós
somos um. E como teu povo, através de teu amor
e unidade, encarnamos e comunicamos o Cristo
que reconcilia todos os povos a ele e a cada
um. Confessamos o orgulho sutil que cresce na
crença de que somos de alguma forma melhores
do que as pessoas ao nosso redor - as pessoas
em comunidades que vivem e morrem sem ti, as
pessoas mesmo em outras igrejas ou comunidades
missionárias, e as pessoas que podem ser mais
pobres ou menos educadas do que nós somos.
Nós temos as respostas. Nós conhecemos o
caminho reto. Senhor de tudo, dá-nos corações
humildes! Ajuda-nos a servir os outros em total
consciência de que nós somos seu povo só
pela graça. Aumenta os nossos corações para
acolhermos tudo em tua comunidade redimida,
reconhecendo que somos incompletos sem uns
aos outros.

Pois o amor de Cristo nos constrange, porque
julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos
morreram; e ele morreu por todos, para que os que
vivem não vivam mais para si, mas para aquele que
por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5: 14-15
Pai, eu sou teu! Tu me criaste e com o sangue de
teu Filho, me obtiveste. É surpreendente que
o Deus Sagrado se sacrificasse para reconciliar
a humanidade rebelde! Obrigado pelas bênçãos
de tua graça, misericórdia, perdão, presença.
A despeito da igualdade surpreendente,
considerando todos estes benefícios, é meu desejo
permanecer no controle, ser meu próprio mestre.
As áreas em que eu uma vez rendi a ti, agora delas
tomo posse. Pai, eu te dou os direitos de decisão
sobre usar o meu tempo. Eu deixo tomar controle
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2º dia

Seguranca

Eu te agradeço pela proteção e cura tão
característica de tua infinita bondade. Eu quero
isso o tempo todo! De fato, de vez em quando
penso que mereço isso, considerando que me
entreguei para servir-te. Mas como me tornarei
mais à tua semelhança se eu não quero sofrer?
Como eu verdadeiramente te conhecerei se eu
nunca experimentei o que tu experimentaste? Eu
não escolho o sofrimento. Mas eu escolho seguilo, ainda que isso signifique sofrer. Eu te dou o
controle de todas as circunstâncias, acreditando
que tu ordenas a minha vida e moldas as
experiências que me conformarão à tua imagem.

O SENHOR é quem te guarda; o Senhor é a tua
sombra à tua mão direita. De dia o sol não te
ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará
de todo o mal; ele guardará a tua vida. O Senhor
guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e
para sempre. Salmo 121: 5-8
Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros
ainda foram acorrentados e colocados na
prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos
à prova, mortos ao fio da espada. Andaram
errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras,
necessitados, afligidos e maltratados. O mundo
não era digno deles. Vagaram pelos desertos e
montes, pelas cavernas e grutas.
Hebreus 11:36-38

Nós te agradecemos, Jesus, por nossa
comunidade, teu presente para nosso
encorajamento, sorriso, crescimento, suporte
e cuidado. Mas de vez em quando unicamente
nos inclinamos uns nos outros para segurança
e conforto, em vez de olhar para ti como nosso
protetor e paz. Nós confessamos nosso desejo
de que fique firmemente junto a nós, de nossa
comunidade se tornar nosso escudo do que há lá
fora. Em vez disso, pode ser teu instrumento para
fortalecer nosso bem estar e resiliência conforme
nos privamos juntos, tornando-nos discípulos em
comunidades onde Tu és menos conhecido.

Pensem bem naquele que suportou tal oposição
dos pecadores contra si mesmo, para que vocês
não se cansem nem se desanimem. Hebreus 12:3
Mas regozijai-vos por serdes participantes das
aflições de Cristo; para que também na revelação
da sua glória vos regozijeis e exulteis. 1 Pedro 4:13
Senhor Jesus, eu quero estar seguro. Eu quero que
aqueles que eu amo estejam seguros: de doenças,
ataques cardíacos, ferimentos, perdas, dores.
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3º Dia

Alegria
Diversões agitadas tomam o lugar de tempos
restauradores em tua Palavra. Eu alimento
atrações que distraem da web. Eu busco o que
os outros têm. Eu paro de agradecer a ti. Eu
volto atrás, Senhor. Eu estou faminto pela última
satisfação de ti, tua palavra e tuas maneiras. Eu
estarei contente com a tua provisão, bebo dos
teus prazeres e me regozijo em teus propósitos
para mim.

Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua
presença há plenitude de alegria; à tua mão direita
há delícias perpetuamente. Salmos 16:11
E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade
com o contentamento. Porque nada trouxe para
este mundo, e nada podemos daqui levar; tendo,
porém, alimento e vestuário, estaremos com isso
contentes. 1 Timóteo 6:6-8
Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem?
Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu
rosto. Puseste no meu coração mais alegria do
que a deles no tempo em que se lhes multiplicam
o trigo e o vinho. Salmos 4:6-7

O descontentamento pode se espalhar como um
vírus dentro de uma comunidade também. Nós
deixamos da queixa e do murmúrio. Escolhemos
o contentamento nas pessoas que tu colocas
em tuas vidas: os colegas de equipe, vizinhos,
líderes, parceiros de igreja. Escolhemos o
contentamento com as habilidades, os presentes
e recursos que tu deste a nós e a todos ao nosso
redor. Agradecemos por cada um. Acreditamos
na medida de tua provisão para o pessoal, as
finanças ministeriais e o fruto visível. Pela fé, te
agradecemos pelo povo, os fundos e os resultados
ministeriais que desejamos ver em teu momento
perfeito.

A luz é semeada para o justo, e a alegria para os
retos de coração. Salmos 97:11
Espírito Santo, a alegria é o teu fruto em mim, o
florescimento em um espírito de contentamento.
É o deleite de relacionamento contigo e com
cada um. É o que me mantém perseverante na
vida. Mas quando eu desenvolvo sem descanso
e descontente, eu escolho imitações baratas. Eu
faço uma felicidade sozinho.
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4º Dia

Amor

Amor encarnado, antes de que eu tivesse
um pensamento consciente tu me conhecias
completamente. É maravilhoso que tu me ames
com a profundidade e amplitude que o Pai o
ama! Eu sou conhecido, amado e eu pertenço.
Tu és meu primeiro amor, e Tu és o suficiente
para mim. Eu não buscarei conseguir que minhas
necessidades relacionais encontrem minha
maneira. Eu me comprometo a viver na pureza
 em pensamento e ação. Eu confio em ti com
minhas amizades; tu guardas o meu coração.
Conforme eu aumento meu relacionamento com
Ti, eu quero aumentar meu relacionamento com
os outros: para amar lealmente, ouvir, encorajar e
aumentar o cuidado.

Senhor, tu me sondas, e me conheces. Decerto os
justos louvarão o teu nome; os retos habitarão na
tua presença. Salmos 139:1,13
Como o Pai me amou, assim também eu vos amei.
João 15: 9
Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o
princípio, que nos amemos uns aos outros, (...) Nós
sabemos que já passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos. (...) Nisto conhecemos
o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e nós
devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3:11, 14, 16
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegaivos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros
com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns
aos outros; não sejais vagarosos no cuidado;
sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor;
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na
tribulação, perseverai na oração;  acudi aos santos
nas suas necessidades, exercei a hospitalidade;
abençoai aos que vos perseguem; abençoai, e não
amaldiçoeis; alegrai-vos com os que se alegram;
chorai com os que choram; sede unânimes entre
vós; não ambicioneis coisas altivas mas acomodaivos às humildes; não sejais sábios aos vossos olhos;
a ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas
dignas, perante todos os homens. Se for possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os
homens. Romanos 12:9-18

Tu oraste que vivêssemos em completa unidade e
declaraste que o amor de uns pelos outros seria a
marca de nosso discipulado. Afirmamos que cada
pessoa em tua família é formada por ti e suporta
tua imagem como teu filho ou filha. Tu preparaste
bons trabalhos para cada um fazer. Conforme
vivemos e servimos juntos, nos comprometemos
a premeditadamente cuidarmos uns dos outros,
exercendo a compaixão, a bondade, a humildade,
a gentileza e a paciência. Por tua graça, viveremos
em harmonia, partilhando as alegrias e tristezas e
perdoando um ao outro conforme tu nos perdoou.
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5º Dia

Reconhecimento
Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu
coração, e glorificarei o teu nome para sempre.
Salmo 86:12

Eu esqueço tentar agradar ou impressionar os
outros, para que eles gostem ou se impressionem
comigo. Eu desisto de uma autocondução para
ser bem conhecido, apreciado ou estimado. Não
abrigarei dor ou ressentimento quando eu não for
agradecido nem reconhecido. Eu escolho encarar
o conflito e dizer a verdade, creditando a ti o
resultado. Eu alegremente vivo em serviço leal
para a tua honra.

E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai. Colossenses 3:17
Em amor; e nos predestinou para sermos filhos de
adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo
o beneplácito de sua vontade, para o louvor da
glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente
no Amado. Efésios 1:4b-6

Nosso Rei, não existimos para tornar conhecida
a nossa organização, igreja ou ministério. Nosso
propósito e alegria como uma comunidade é
tornar as tuas maravilhas conhecidas conforme
conseguimos discípulos. Não competiremos
para reconhecimento ou para gerenciar nossa
reputação. Serviremos fielmente, graciosamente e
humildemente conforme compartilhamos com os
outros para proclamar Cristo onde Ele for menos
conhecido.

Porque dele, e por ele, e para ele, são todas
as coisas; glória, pois, a ele eternamente.
Amém.  Romanos 11:36
Supremo Deus do Céu, tu me redimiste, então
eu e todos os seres criados reverenciaríamos à
sua glória de olho fechado. Eu vivo para louvarte. Você é minha recompensa, Aquele que eu
desfrutarei para sempre. Ouvir “muito bem”
de ti é o único reconhecimento que eu busco.
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6 Dia
º

coisas. Para ele a glória para sempre! Amém.
Deus da justiça, eu luto com as tuas maneiras.
O quebrantamento me rodeia: os maridos
subjugando suas esposas; os agressores
molestando as crianças; as pessoas poderosas
oprimindo os pobres; os humanos sem coração
escravizando o vulnerável; os odiadores de
Deus perseguindo tuas crianças. Eu lamento o
egoísmo despedaçando as famílias, o preconceito
dividindo as comunidades, o estereótipo que
evita que nós cavemos fundo para conhecer um
ao outro, a ganância destruindo nações. Com
Davi eu choro, chamo-os para esquadrinhar a
sua maldade! e eu acrescento, AGORA!
Mas eu alinho minha mente e coração com
a verdade. Bem sei eu que tudo podes, e
que nenhum dos teus propósitos pode ser
impedido. Eu acredito em sua sabedoria perfeita
e momento. Eu acredito que você exercita a
justiça diariamente e que um dia todo o mal será
julgado. Sua justiça reinará.
E como nós esperamos por esse dia! Tu reinarás
sobre todos; tua justiça corre, porém, como
as águas, e a retidão como o ribeiro perene.
Conforme os cidadãos do teu reino, nós nos
comprometemos a avançar os valores de teu
reino. Não rebaixamos as pessoas ou culturas.
Respeitaremos todos como povo que carrega tua
imagem. Agiremos de forma justa e amaremos
a piedade: defendendo aqueles sem poder,
mostrando amabilidade com a vulnerabilidade,
tratando com dignidade aqueles feitos à tua
imagem, demonstrando o teu cuidado com os
feridos, e proclamando teu poder e propósito
para restaurar todas as coisas.

Justica

Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os
meus olhos são altivos; não me ocupo de assuntos
grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo
contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha
alma; qual criança desmamada sobre o seio de sua
mãe, qual criança desmamada está a minha alma
para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde
agora e para sempre. Salmo 131
Como é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor
até os confins da terra; de retidão está cheia a
tua destra. Salmo 48: 10
O homem néscio não sabe, nem o insensato
entende isto: quando os ímpios brotam como
a erva, e florescem todos os que praticam
a iniquidade, é para serem destruídos para
sempre. Mas tu, SENHOR, estás nas alturas para
sempre... Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como o cedro no Líbano. Estão
plantados na casa do Senhor, florescerão nos
átrios do nosso Deus. Salmo 92: 6-8, 12-13
Oh, a profundidade dos ricos da sabedoria e
conhecimento de Deus! Quão insondável seus
julgamentos, e suas partes além tracejar! Quem
jamais conheceu a mente do Senhor? ou quem
tem sido seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro
a ele, para que lhe seja recompensado? Porque
oriundo dele, através dele e por ele são todas as
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7º Dia

Signif cado
Vós sois o sal da terra;... Vós sois a luz do mundo.
nem os que acendem uma candeia a colocam
debaixo do alqueire, mas no velador, e assim
ilumina a todos que estão na casa. Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para
que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a
vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:13a,14a,
15-16

chamado à meia-noite, escrevendo uma lição,
ou respondendo e-mails. Eu confio que através
de meus bons trabalhos outros verão sua luz e
o adorarão. Eu resolvo não me comprometer
e trabalhar demais para obter significado. Não
dependerei de minhas ideias e estratégias. Em
vez disso, pela oração, pelo teu Espírito, e em
unidade com teu povo, servirei de todo o meu
coração.

Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem
permanece em mim e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer... Se
vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras
permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e
vos será feito... Vós não me escolhestes a mim
mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que
vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a
fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu
nome, ele vo-lo conceda.  João 15:5,7,16

Senhor da ceifa, nós esperamos ver uma
mudança tangível; a transformação espiritual
em vidas e comunidades. Clamamos a ti pelo
fruto duradouro. Pelo poder de teu Espírito,
trazer mudança em mentalidades, valores e
comportamentos: a integridade no local de
trabalho, gentileza e palavras acolhedoras em
casa, honestidade na sala de aula, respeito pela
autoridade nas ruas. Atitudes de mudança:
maridos valorizando suas esposas, esposas
respeitando seus maridos, crianças honrando
seus pais, vizinhos acolhendo as diversidades.
Oh, Senhor, concede mudança nas crenças: abre
os olhos cegos para a tua gloriosa luz, liberta os
teus discípulos do legalismo, derruba as paredes
divisórias do preconceito étnico. Para que Tu
sejas a glória!

Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória
sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do
Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra
das nossas mãos; sim, confirma a obra das nossas
mãos. Salmo 90:16-17
Senhor, eu quero desejar que minha vida e
trabalho façam a diferença, respondendo a um
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Dia 8

Amigavel
Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou, e completar a sua obra.

depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as
mãos, os despediram. Atos 13:1-3

Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que
venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os
vossos olhos, e vede os campos, que já estão
brancos para a ceifa. João 4: 34-35

Jesus a cada dia sua vinda se desenha mais
próxima. Nós sentimos a urgência da colheita,
ainda que a expansão das comunidades privadas
do evangelho seja vasta. E assim, conforme
instruídos, nós pedimos. Envie-nos trabalhadores
que serão fieis testemunhas em comunidades
onde tu és menos conhecido. Aumenta a nossa
capacidade. Fortalece-nos através da diversidade;
chama os trabalhadores de tua igreja pelo mundo.
Aumenta as igrejas e parceiros que com muita
oração e entusiasmo as apoiam. Dá-nos sabedoria
e capacidade para lançar visão e desafiar uma
nova geração para se juntar ao trabalho da ceifa.
Direciona-nos aos parceiros com visão e paixão
para proclamar o evangelho; dá-nos sinergia.

Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo
João 9:4
Depois disto o Senhor apontou setenta e dois
outras pessoas e as enviou dois a dois em sua
frente para todas as cidades e lugares onde Ele
estava para ir. Depois disso designou o Senhor
outros setenta, e os enviou adiante de si, de dois
em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele
havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a seara
é grande, mas os trabalhadores são poucos;
rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara. Lucas 10:1-2

Novos trabalhadores trazem mudança, novas
dinâmicas. Dá-nos corações cheios de gratidão
conforme respondemos ao crescimento; tornanos amigáveis, acolhedores! Cultiva a colaboração
entre nós; adota a equipe de trabalho através das
gerações, culturas e organizações de parceiros.
Molda em nós um espírito de mutualidade; uma
consciência aguçada de que necessitamos uns dos
outros e somos incompletos sem um ao outro.

Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e
mestres, a saber: Barnabé, Simeão, chamado
Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colaço de
Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles
ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse
o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo
para a obra a que os tenho chamado. Então,
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Dia 9

E consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras, não
abandonando a nossa congregação, como é
costume de alguns, antes admoestando-nos uns
aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia. Hebreus 10: 24-25

Prosperar

Pai, nós queremos munir as equipes de
testemunhas fieis para prosperar. Conforme
operários novos se juntam a nós, ajuda-nos a
modelar e monitorar bem; a equipá-los para
serem biblicamente e culturalmente competentes.
Dá-nos sabedoria conforme encorajamos ao
crescimento em seus relacionamentos com Tu e
com os outros. Concede-nos força à medida em
que caminhamos com eles através das alegrias
e adversidades do ministério; encoraja –os a
perseverar fielmente. Ajuda-nos a valorizar e
afirmar seus presentes; humildemente recebe
teu ministério para nós conforme eles recebem
o nosso, de forma que juntos nós cresçamos em
semelhança a Cristo.

Para que não mais sejamos meninos,
inconstantes, levados ao redor por todo vento
de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela
astúcia tendente à maquinação do erro; antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo
inteiro bem ajustado, e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa operação de cada
parte, efetua o seu crescimento para edificação
de si mesmo em amor. Efésios 4:14-16
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste,
e de que foste inteirado, sabendo de quem o
tens aprendido, e que desde a infância sabes as
sagradas letras, que podem fazer-te sábio para
a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Toda
Escritura é divinamente inspirada e proveitosa
para ensinar, para repreender, para corrigir, para
instruir em justiça; para que o homem de Deus
seja perfeito, e perfeitamente preparado para
toda boa obra. 2 Timóteo 3:14-17

Por tua graça, nós aspiramos ser pessoas que
sejam completas, equipadas para todo bom
trabalho. Assim, Pai, nós nos comprometemos
a conhecer, meditar e obedecer sua Palavra.
Nós aspiramos ser uma comunidade que se
atém a toda a medida da completude de Cristo.
E assim, em dependência com teu Espírito,
nos comprometemos a trabalhos de serviço
que edificará e amadurecerá o corpo de
Cristo. Aspiramos ser pessoas que caminham
pelo sofrimento com alegria. E assim, nos
comprometemos a fitar os olhos em Jesus, autor
e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que
lhe será proposto, suportou a cruz.

Ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos
também vós deste mesmo pensamento; porque
aquele que padeceu na carne já cessou do pecado;
Para que, no tempo que ainda vos resta na carne
não continueis a viver para as concupiscências
dos homens, mas para a vontade de Deus.
1 Pedro 4:1-2
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Dia 10

Orientado para o futuro
Uma geração louvará as tuas obras à outra
geração, e anunciará os teus atos poderosos.
Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas
tuas obras maravilhosas meditarei; falar-se-á do
poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a
tua grandeza. Salmo 145:4-6

Deus, como nosso Criador e Aquele que um dia fará
novas todas as coisas, não nos surpreende que Tu
deleitas em novidades. Tu és um Deus que se move
para diante! Conforme portadores de tua imagem,
queremos seguir tua liderança em novas ideias para
nós. Dá-nos avidez para crescer em conhecimento
e aumentar em sabedoria. Conforme uma criança
tu aprendeste novas habilidades, ponderaste
novas ideias e ganhaste novas percepções para
te preparar a tua missão. Perdoa-nos por nossa
relutância quanto à mudança e nossa indiferença
com a falta de movimento. Dá-nos o deleite no
crescimento saudável!

Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o
entendido adquira habilidade, ... Instrui ao sábio,
e ele se fará mais, sábio; ensina ao justo, e ele
crescerá em entendimento. O coração do entendido
adquire conhecimento; e o ouvido dos sábios busca
conhecimento; Provérbios 1:5a; 9:9; 18:15
E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és
de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque
foste morto, e com o teu sangue compraste para
Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e
nação; e para o nosso Deus os fizeste reino, e
sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.  

Conforme tu levantas uma nova geração e trazes
mudanças frescas para nossos operários, dá-nos
sabedoria! Abra nossas mentes e prende nossos
corações com novos contextos de ministério!
Guia-nos em estratégia de ministério; movenos para a reflexão na oração e sinceramente
buscar a tua face. Comove-nos a IR, tão bem
quanto alegremente apoiar aqueles entre nós que
vão, de forma que a visão da eternidade futura
venha a ser realizada. Nós permaneceremos com
as pessoas das comunidades onde Cristo seja
menos conhecido, e juntos gritaremos: Salvação
ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono,
e ao Cordeiro! Ainda assim, venha Senhor Jesus!

Depois destas coisas olhei, e eis uma grande
multidão, que ninguém podia contar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, que estavam em
pé diante do trono e em presença do Cordeiro,
trajando compridas vestes brancas, e com palmas
nas mãos; e clamavam com grande voz: Salvação
ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono,
e ao Cordeiro. Revelação 5:9-10;7:9-10
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