DÉCADA DE EVANGELIZAÇÃO 2020 – 2030
JUNTOS PODEMOS ALCANÇAR O MUNDO
"Vá e faça discípulos de todos os povos". - Mateus 28:19
HÁ UMA NECESSIDADE E UMA OPORTUNIDADE
A maioria das pessoas na terra não sabem sobre o maravilhoso perdão, esperança, paz e amor que está disponível
através de Jesus Cristo. Elas enfrentam uma eternidade sem Cristo. Isso é trágico! Enquanto muitas organizações
cristãs estão compartilhando o Evangelho, nenhuma organização pode, por si só, completar a Grande Comissão.
No entanto, pela graça de Deus, juntos podemos! Deus está se movendo de muitas maneiras especiais hoje, e um
número crescente de líderes sente que o cumprimento da Grande Comissão está ao nosso alcance.

A DÉCADA DE EVANGELIZAÇÃO EXISTE PARA NOS AJUDAR A ALCANÇAR O
MUNDO JUNTOS
O objetivo da Década de Evangelização (Go Decade) é intensificar o evangelismo para alcançar todas as pessoas na
terra com o Evangelho. Muitas denominações, igrejas locais, redes, ministérios e indivíduos já se comprometeram
a fazer parte. Eles estão unindo forças com o objetivo de mobilizar e equipar o maior número possível de crentes
para a oração e o evangelismo e para resultar em um crescimento significativo no Corpo de Cristo.

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES INCLUEM:
•
•
•
•
•

Oração e cooperação com outras organizações para alcançar o mundo.
Compartilhar o que Deus está fazendo através de seus esforços e oferecer toda ajuda possível aos outros.
Sempre que possível, assistir a fóruns e participar de momentos de ênfase em oração, evangelismo e
formação de discípulos.
Usando o "Mês de Evangelização" em maio e os "Dias Global de Evangelização" como oportunidades
catalisadoras.
Motivar e equipar o maior número possível de crentes para que se tornem testemunhas de Cristo para que
possam fazer parte do movimento: "Juntos podemos alcançar o mundo"!

IMAGINE O QUE PODE ACONTECER DURANTE A PRÓXIMA DÉCADA!
•
•
•
•

Centenas de milhões de crentes envolvidos ativamente no cumprimento da Grande Comissão.
Bilhões de não-crentes sendo alcançados com o Evangelho.
Um crescimento significativo e visível no Corpo de Cristo.
Através da unidade bíblica, alcançando mais juntos do que qualquer um de nós teria feito separadamente.

Nome da Organização

Telefone

Seu nome

Endereço de e-mail

Por favor envie seu documento assinado para o email info@godecade.world ou preencha o formulário aqui
www.godecade.world . Você também pode enviar um email para info@evangelizacao.global .

