
O arcebispo Justin espera ver cada Igreja juntar-se a esta onda global de oração, 
entre 30 de maio a 9 de junho de 2019. Veja como você pode participar:

Eu não consigo lembrar de outra situação em minha vida, na qual estive 
envolvido, e onde eu tenha percebido tão claramente o trabalho do Espírito” 

Arcebispo Justin Welby

1. O que você pode fazer?

Existem tantas ideias e diferentes maneiras de orar, 
com os recursos gratuitos para baixar. Dê uma olhada 
e temos certeza que você irá encontrar um adequado a 
você. Encontre muitas orações e ideias, que você pode 
baixar ou apenas dar uma olhada, em www.cpo.org.uk/
thykingdomcome, para maneiras práticas de ajudá-lo a 
orar por cinco membros da família, vizinhos ou amigos, 
desde uma faixa a uma caneca que fará com que você 
lembre-se de orar por alguém durante os momentos de 

intervalo nas atividades cotidianas! 

2. Faça a sua luz brilhar 
Jesus nos chama a ser a luz do mundo. Através do registro 
em #Pledge2Pray aqui, faça brilhar a sua luz no nosso 
mapa, você pode demonstrar que se uniu à onda global 
de oração e inspirar outros a juntarem-se a nós! Nas 
próximas semanas, manteremos contato e enviaremos 
vídeos e recursos para incentivar e inspirar você.

4. Viva a expectativa

Enquanto oramos: “Venha o Teu Reino”, devemos refletir 
sobre o que Deus pode estar nos chamando a fazer em 
nossas igrejas, nossos lares e em nossas próprias vidas. 
Esperamos poder apoiá-lo nesta jornada contínua de nos 
tornarmos testemunhas de Jesus. Fique atento aos novos 
recursos durante o evento “Venha o Teu Reino”, a ajude as 
pessoas a compartilhar sua fé.

Existem ótimos vídeos para usar em cultos e 
compartilhar nas suas redes sociais em:

  /thykingdomcome

  thykingdomcomeglobal
Conecte-se conosco em qualquer uma destas plataformas:

 @ThyKingdomComeUK

 @thykingdom_come

 @Pledge2Pray

Não se esqueça de suar as hashtags #Pledge2Pray e 
#ThyKingdomCome em todas as suas postagens para 
que possamos ajudar a promover o que você está fazendo.

3. Conte-nos sobre suas ações, e inspire outros
Junte-se à comunidade global on-line e compartilhe o que 
você está fazendo nas mídias sociais. Você também pode 
encontrar um evento ou atividade próximo ao visitar  
www.thykingdomcome.global.
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