esse motivo, o Ministério Regional de Oração
tem como desafio ampliar e consolidar a nossa
conexionalidade em sua área de atuação. “A

nossa

conexionalidade

metodista

garante,

também, uma união de esforços. A partir desta
estrutura é possível organizar e compartilhar

1.

recursos materiais e intelectuais, com vistas à

APRESENTAÇÃO GERAL DO
MINISTÉRIO REGIONAL

missão.

As

igrejas

locais

tornam-se

coparticipantes dos trabalhos missionários e
assistenciais em todo o país. "Para nós a igreja

Desde 2011, o Ministério Regional de Oração
vem implantando e implementando a visão das

local é a base do sistema, mas não é "a" Igreja",
explica o Bispo honorário Stanley Moraes. A

orações fundamentadas com referência às áreas

Igreja é a união de todas as regiões e igrejas

de

locais. "Há uma complementaridade orgânica

evangelismo,

Atualmente

discipulado

trabalha

no

e

libertação.

treinamento

de

necessária e preciosa". Ou seja: o pastor e a

formação dos Núcleos Distritais e da Escola

igreja

Regional de Intercessão e Libertação.

decisões, mas devem se reportar às decisões

A

importância

fundamental

desse

pela

ministério

formação

do

se

torna

perímetro

sacerdotal de unidade. Entendemos que as
Igrejas Locais e os Distritos têm plena liberdade,

têm

autonomia

para

tomar

várias

tomadas pelos concílios regionais e, em instância
máxima, aos concílios gerais, que reúnem
representantes de todo o país”. (Portal Metodista
– Conexionalidade)

sob a direção dos seus pastores e SDs, de

Em termos de conexionalidade, o Ministério

convocarem seus jejuns e campanhas de orações

Regional de Oração possui um grande desafio,

de acordo com as necessidades locais e

que é a geografia regional, porém é o que mais

Distritais, e louvamos a Deus por essa liberdade.

tem

Mas não podemos esquecer que o Espírito de
Deus deve nos guiar nos vários níveis de
intercessão, e para isso não podemos desprezar
os princípios na libertação e intercessão:

a

possibilidade

de

ativar

essa

conexionalidade em nível diário, através da
oração. Para tornar isso possível, estamos
recadastrando todos os coordenadores(as) ou
pessoas de referência em cada comunidade
local, formando um grupo no WhatsApp, para

•COBERTURA: estar sob a autoridade do corpo

informar e organizar orações diárias pelos

de Cristo e de uma liderança.

diversos alvos. Nesse caso, destacamos o

•PATENTES:

estar

no

lugar

e

ministério

autorizado pelo Espírito de Deus.
•ARMADURA: estar revestido.
Temos identificado que esses princípios não são
conhecidos e, quando o são, não têm sido
aplicados em nossas comunidades locais. Por

conceito expresso em nosso portal: para
fundamentar
devemos

ter

o

princípio

nossas

da

COBERTURA,

campanhas

locais

e

distritais, mas termos também uma cobertura
mais ampla, a regional e a nacional. Por isso
vamos intensificar essa cobertura, para que
todos saiam ganhando. Juntos, em oração,

foi aplicado nos anteriores nos distritos
de P. Prudente, S. J. Rio Preto,
Araçatuba, Uberlândia, Marília, Ribeirão
Preto. Esse ano refizemos em Marília e
Assis.
Para agendamento da formação dos
próximos
Núcleos
Distritais
de
Libertação, informar e agendar com os
SDs.

localmente somos fortes; distritalmente somos
colossais; regionalmente somos invencíveis;
nacionalmente somos imbatíveis.

2. OBJETIVOS GERAIS DO MINISTÉRIO
•

•

•

Formar a rede de oração, intercessão e
libertação (ex: Campanha Torre da
Guarda);
Implantar e implementar os Núcleos
Distritais que juntos formam a Escola
Regional de Intercessão e Libertação. Os
núcleos têm como objetivo trabalhar de
forma permanente em:
1. Capacitação dos ministérios locais de
oração, líderes de células e CLAMs, nas
áreas de libertação e batalha espiritual;
2. Fornecer materiais e treinamento,
autorizados pelo Bispo e Coordenação
Regional;
3. Fortalecer
o
discipulado
como
ferramenta de treinamento avançado de
líderes.
4. Ser um centro de conexão para troca de
experiências
e
informações
ente
Ministério Regional, Distrital e líderes e
ministérios locais que atuam nessa área.
Formar núcleos de orientação psicológica
com profissionais voluntários, que serão
um grupo de apoio e suporte nos núcleos.

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS
NÚCLEOS
•

•

Formação do Núcleo de Suporte
Regional – em Ituverava, desde abril de
2015, aplicando o 1º seminário com 5
módulos e 20 aulas, com certificação
regional.
Formação do Núcleo Distrital de
Libertação - aplicando o curso
avançado com 5 módulos, com
certificação regional. O curso avançado

•

Núcleos de apoio psicológicos:
Descobrir e despertar profissionais da
área.

•

Implantar e implementar o grupo de
WhatsApp, com vistas a amplificar a
conexão e organizar a implantação dos
núcleos distritais.

ESTRUTURAS DOS NÚCLEOS DISTRITAIS DE
LIBERTAÇÃO

1. Coordenadores Distritais de Oração
eleitos pelos concílios distritais.
2. Secretários dos núcleos distritais,
com formação no seminário regional
de libertação realizado pelo MRO. A
função é agendar as reuniões da
equipe de trabalho, consolidar e
desenvolvê–la, enviar informações
sobre o desenvolvimento dos
trabalhos ao núcleo regional e dele
receber informação.
3. Equipes de trabalho, com foco nos
ministério locais de oração, apoiando o
discipulado, com formação no curso
avançado regional de libertação
realizado pelo MRO. Compartilhar

experiências, informar, formar e
capacitar os ministérios locais de
oração, com vistas à libertação e à
batalha espiritual; auxiliar na formação
de novos núcleos distritais de
libertação, juntamente com o Núcleo
Regional; apoiar os pastores nos
âmbitos local e distrital.

FOCOS DOS NÚCLEOS DISTRITAIS DE
LIBERTAÇÃO

4º Foco - Mapeamento
Para alcançarmos as cidades, torna-se
necessário o mapeamento espiritual, social e
econômico da cidade, com vistas à investigação
estratégica de evangelização, discipulado e
libertação das pessoas envolvidas no contexto
social e espiritual em cada município.

NÚCLEO DE APOIO PSICOLÓGICO
Esse núcleo tem como objetivo principal atuar
junto aos núcleos distritais para apoiar e

1º Foco – Missão e discipulado
Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a

informar em caso específicos de patologias
clínicas que afetam diretamente a área de
libertação e batalha espiritual.
Nosso lema é: Não espiritualizar o natural e nem

guardar todas as coisas que eu vos tenho

naturalizar o espiritual.

mandado; e eis que eu estou convosco todos os

Temos visto muita incoerência na área de

dias, até a consumação dos séculos. (Mateus

libertação, por isso esse grupo de apoio está

28:19-20)

sendo criado. Procuramos profissionais em

2º Foco – Santificação e intercessão

psicologia em nosso meio metodista, para

Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor
maravilhas no meio de vós. (Josué 3:5)

trabalharmos

em

sinergia,

lidando

coerentemente com a regeneração, a libertação
e a reeducação do indivíduo como um todo.

Orando em todo o tempo com toda a oração e

Haverá casos em que, ao invés de oração e

súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a

libertação, a pessoa precisa de reeducação.

perseverança e súplica por todos os santos.
(Efésios 6:18)

Além de apoiar os núcleos, ajudará com muita
riqueza o trabalho pastoral e discipulado.

3º Foco - Confissão e Comunhão
Confessai as vossas culpas uns aos outros, e
orai uns pelos outros, para que sareis. A oração
feita por um justo pode muito em seus efeitos.
(Tiago 5:16)
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na
comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
(Atos 2:42)

Logo postaremos no grupo de WhatsApp e no
site da 5ª Região um vídeo relatório
demonstrando o andamento desse nosso
plano de ação nos anos 2018 e 2019.

