CADA 
CRISTÃO PODE
ALCANÇAR
ALGUÉM.
JUNTOS PODEMOS
ALCANÇAR O
MUNDO!
FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO.

O Dia Global de
Evangelização é
agora chamado de
GO DAY

HÁ UMA NECESSIDADE
E UMA OPORTUNIDADE
“Ide e fazei discípulos de todos os povos”.
Mateus 28:19
A maioria das pessoas na Terra não sabe da maravilhosa salvação que está disponível através de
Jesus Cristo. Estão diante de uma eternidade sem
Cristo. Isso é trágico! Mas isto pode mudar!

GO MOVEMENT /
DIA GLOBAL DE EVANGELIZAÇÃO
Desde 2012, um número crescente de igrejas
e ministérios, estão trabalhando em conjunto
para mobilizar e equipar milhões de crentes
para serem testemunhas e compartilharem o
Evangelho no GO DAY - Dia Global de Evangelização. No ano de 2020, o Dia Global de Evangelização foi expandindo para um mês inteiro.
O GO DECADE - Década de Evangelização, está
intensificando os esforços evangelísticos para
alcançar cada pessoa com o Evangelho até ao
final de 2030. Convidamos você a fazer parte
do GO MOVEMENT!

GO MOVEMENT DESDE 2012
152 MILHÕES DE CRENTES
ATIVADOS À PREGAR O EVANGELHO
1.4 BILHÕES DE PESSOAS ALCANÇADOS COM O EVANGELHO
80,4 MILHÕES SALVOS ENTREGARAM AS SUAS VIDAS A JESUS
CRISTO

2022
Go Train
Dia de Treinamento.
Ùltimo Sábado de Abril

Você está convidado a participar nestas atividades
com milhões de crentes em todo o mundo.

Go Pray
Comece o Mês Global
de Evangelização com
oração,
www.GoPray.world

Orar em conjunto com milhões de cristãos no
primeiro fim-de-semana de Maio. Em seguida,
participar em várias atividades de evangelização
durante o mês de Maio de 2022.
www.GoMonth.world

Comartilhar o Evangelho com pelo menos uma
pessoa no sábado, 28 de Maio de 2022. (Dia Global
de Evangelização)
https://www.godbrasil.com.br/dia-global

GO DECADA - DÉCADA DE EVANGELIZAÇÃO
Oração - Evangelismo - Discipulado
O objetivo da Década de Evangelização é
intensificar o evangelismo e alcançar todas as
pessoas na terra com o Evangelho até 2030.
- Juntos podemos alcançar o mundo!
www.GoDecade.world

#GOSHAREDAY + ORAR&IR
Evangelização mensal para crianças e jovens no último sábado de cada mês. Evangelização e oração todas as últimas
sextas-feiras e sábados de cada mês.

Visite www.GoMovement.world para mais informações.

GO MOVEMENT
FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO
TODAS AS IGREJAS

CADA CRENTE

Evangelismo em grupos nas ruas, parques, etc.
Compartilhar o Evangelho OnLine ou de casa
em casa, e muito mais!

Compartilhe o Evangelho e o seu testemunho
com amigos, vizinhos, colegas e familiares.

ONLINE
Visite a nossa página web
para se inscrever no boletim
informativo e fazer o download de treinamentos e outros recursos.

O Go Movement é uma excelente forma de encorajar
as pessoas a começar a
compartilhar a sua fé!
Steve Douglass,
Presidente Emérito Cru

www.GoMovement.world

TESTEMUNHOS
Compartilhe os seus testemunhos nas redes
sociais com #gomovement

PARCEIROS
O Go Movement é um esforço
de colaboração apoiado por
muitos parceiros.

GO Movement | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

CADA CRISTÃO PODE ALCANÇAR ALGUÉM.
JUNTOS PODEMOS ALCANÇAR O MUNDO!

Imagine o impacto que
pode ter no mundo quando
cada crente é uma testemunha.
Werner Nachtigal,
Presidente do Movimento GO

