5. Considerações Finais da Coordenação
Estadual do Ministério de Pregação
A palavra de ordem é: unidade e
espiritualidade. Devemos trabalhar em todas
as instâncias (Estadual, Diocesana, cidade,
Grupo de Oração, etc) em unidade com os
demais ministérios, a exemplo da
comunidade primitiva onde “A multidão dos
fiéis era um só coração e uma só
alma...”(Atos 4, 32), tendo como objetivo
principal REAVIVAR O FOGO DE
PENTECOSTES em cada membro da
RCC, servo ou participante, para que assim
possa se cumprir como toda plenitude as
profecias de Deus para o nosso Estado, e em
especial a visualização profética do nosso
querido Santo Papa João Paulo II, que viu o
mapa do Tocantins “PEGANDO FOGO”.
Por isto o Senhor exorta a cada um de nós a
tomar posse das Graças e promessas de Deus,
pois, em nome de Jesus:
“O TOCANTINS VAI PEGAR FOGO!”
Welson Costa Santana
Coordenador Estadual do
Ministério de Pregação
“A nossa Missão é levar o EVANGELHO a
toda criatura!”

1. Objetivo do Ministério de Pregação
A missão do Ministério de Pregação é a
formação de pregadores da Renovação
Carismática Católica, conduzindo-os à
“unidade de fé e do conhecimento de Jesus
Cristo”, a partir da VIVÊNCIA DO
BATISMO NO ESPÍRITO SANTO,
BUSCANDO A SANTIDADE, reavivandolhes a consciência de nossa identidade e
capacitando-os para o eficaz exercício do
ministério de pregação.
2. Direcionamento para o Ministério de
Pregação
Diante dos desafios, surge a necessidade de
um direcionamento para o ministério de
pregação, com a finalidade de se atingir a
célula básica da RCC: o Grupo de Oração.
Temos a necessidade de uma PREGAÇÃO
QUERIGMÁTICA, ARDOROSA,
UNGIDA E PROFÉTICA, que realmente
transforme a vida de quantos a ouvirem. Ao
final de cada pregação os ouvintes devem, a
exemplo da comunidade primitiva,
exclamar: “Que devemos fazer, irmãos?”.
Ao que responderemos prontamente:
“Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para a
remissão dos vossos pecados, e recebereis o
dom do Espírito Santo. Pois a promessa é
para vós, para os vossos filhos e para todos
os que ouvirem de longe o apelo do Senhor
nosso Deus.”(At 2. 37b-39).

O chamado que o Senhor nos faz neste tempo é
este: “Apressai-vos, apressai-vos filhos meus.
Assumi vossos postos, tendes muito para
avançar. Serão dias em que ampliarei vossa
visão, mas peço que assumais vossos postos
para que o Espírito Santo possa vos conduzir.”
Portanto, é hora que cada pregador assumir o seu
lugar, e como um poderoso exército, levantar
em ordem de batalha, pois temos uma nação
para conquistar para o Senhor Jesus.
“Levantemos nossa pátria de seu abatimento e
lutemos por nosso povo e nossa religião.”
(1Macabeus 3, 43b)

na Escola Permanente de Formação.
Capacitação através de oficinas e cursos
próprios do ministério, como por exemplo:
Arautos da Salvação, Ardor Missionário,
Roteirização, Verbalização, entre outros;
III. Missão: Juntamente com os demais
ministérios, e em especial o Ministério
Jovem anunciar o Evangelho em todas as
localidades do Estado, cumprindo assim a
ordem de Jesus que nos manda: “Ide por todo
o mundo e pregai o Evangelho a toda
criatura.” (Marcos 16, 15)
4. Conclusão

3. Projetos para o Ministério de Pregação
Dentre os diversos projetos da Coordenação
Nacional do Ministério de Pregação,
apresentamos os seguintes para o nosso Estado:
I. Intercessão pelo Ministério de Pregação:
Toda última sexta-feira de cada mês é o dia
nacional de intercessão pelo Ministério de
Pregação. Devemos em conjunto com Ministério
de Intercessão mobilizar todos os servos e, de
maneira especial, os pregadores para esta
mobilização nacional, de modo a nos
levantarmos como um grande exército que se
coloca em oração diante do Senhor, através de
Adoração ao Santíssimo, penitências ou jejuns,
recitação do terço, e quaisquer outra iniciativas
para realização deste projeto;
II. Formação: Motivar e disponibilizar
formação aos pregadores, através da participação

Vivemos em um tempo onde o Senhor tem
derramado abundantemente o seu Espírito,
tempo em que nos são concedidos sonhos e
visões (Joel 3, 1-2). Portanto, precisamos
vislumbrar um tempo novo, com
PREGAÇÕES UNGIDAS,
T R A N S F O R M A D O R A S ,
QUERIGMÁTICAS, PROFÉTICAS;
precisamos sonhar com a unidade em nosso
ministério e com 20 milhões de pessoas
sendo impactadas pela força transformadora
do Evangelho.
“Se este sonho for sonhado por apenas uma
pessoa, será só um sonho. Mas se juntos
tivermos o mesmo sonho, será o começo de
uma nova realidade.” Sonhemos juntos, para
que possamos experimentar o doce sabor de
ver sonhos realizados.

