COMPROMISSO PERMANECER E PRODUZIR FRUTO:
Para a glória de Deus e o engajamento de cada povo muçulmano, por meio do plantio
efetivo de igrejas, assumimos o seguinte compromisso, pela graça de Deus.
1. PERMANECER EM JESUS
João 15:5, Salmos 1:1-3 e 1João 4:16: Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim
nada podeis fazer.

Comprometemo-nos a consistentemente dedicar tempo abundante a Jesus e a fazer da prática
de permanecer nele como nossa primeira prioridade e fundamento de ministério.
2. SER CHEIO DO ESPÍRITO
Efésios 5:18, Atos 2:4, 4:8, 4:31, Atos 1:8, 1Coríntios 1:17-23, 2:1-5 e João 1:1: Enchei-vos do Espírito ..., E todos
foram cheios do Espírito Santo ..., Então, Pedro, cheio do Espírito Santo ..., e todos foram cheios do Espírito Santo e
anunciavam com ousadia a palavra de Deus.

Comprometemo-nos a buscar continuamente o enchimento do Espírito Santo a fim de
proclamamos ousadamente a Cristo, a Palavra de Deus.
3. PREGAR A PALAVRA
2Timóteo 4:2, Marcos 4:14, Isaías 40:8, Atos 28:31, 2Timóteo 2:2 e Mateus 28:19-20: Pregues a palavra, instes a
tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina ..., O semeador semeia
a palavra ..., seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente ..., ... prega e
ensina ... homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros.

Comprometemo-nos a obedecer fielmente, a pregar corajosamente e a semear plenamente
Palavra de Deus, fazendo discípulos entre todos os povos muçulmanos, demonstrando
amorosamente a verdade bíblica.
4. INTERCEDER
Efésios 6:18, Atos 13:3, Daniel 9:3 e 1Tessalonicenses 5:17: Orando em todo tempo com toda oração e súplica no
Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos ... E, servindo eles ao Senhor e
jejuando ..., para o buscar com oração e súplicas, com jejum.

Comprometemo-nos a orar e a jejuar regularmente com perseverança, individual e coletivamente,
pelo surgimento de movimentos de plantio de igrejas entre todos os povos muçulmanos.
5. MORRER DIARIAMENTE
Gálatas 2:20, João 12:24, Lucas 9:23 e 1Coríntios 15:31: Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim ..., ... se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto ...,
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me ... Dia após dia, morro! ...

Comprometemo-nos a seguir Jesus, tomando a nossa cruz diariamente para o engajamento
efetivo de todos os povos muçulmanos.
CONCLUSÃO:
“No amor de Deus, pela Sua graça e para Sua glória, comprometemo-nos com Deus e uns
com os outros a permanecer em Jesus, ser cheios do Espírito, pregar a Palavra, interceder
e morrer diariamente, crendo que cada povo muçulmano experimentará um movimento de
plantio de igrejas”.
Assinatura_____________________________17 de outubro de 2017, ajude-nos Senhor.

