
SALAS DE ORAÇÃO

Domingo, 10 de outubro de 2021

02:30 - 03:10 PM
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LEITURA BÍBLICA

1ª Coríntios 12:12-14



ORE PELO IHS GLOBAL
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IHS GLOBAL

• Lovamos a Deus:

– Pelo direcionamento nos últimos 25 anos.

– Pelo crescimento da equipe ministerial em diferentes países.

• Ore:

– Pelos fundadores: Bob e Pamela Snyder

– Pela Diretoria e apoiadores do ministério 

– Pelos membros da equipe ministerial
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IHS GLOBAL

• Sabedoria de Deus e revelação:

– Na construção e manutenção de parcerias;

– No empoderamento de todas as pessoas envolvidas no movimento Processo 

Salino.

• Força de Deus e orientação para continuar a servir como:

– Ponto central para todas as atividades mundiais do Processo Salino.

– A fita que une todas as organizações parceiras no movimento Processo Salino.
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ORE POR PARCEIROS E 

PARCERIAS
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PARCEIROS E PARCERIAS

• Louve a Deus:

– Pela parceria única que nos permite servir juntos, fielmente, como uma comunidade 

mundial.

• Ore por: 

– Unidade e união em todos os níveis: local, regional e mundial;

– Boa comunicação e confiança em todas as estratégias;

– Líderes parceiros e Coordenadores Salino.
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Orando pelos PARCEIROS E PARCERIAS

• Associação Internacional Cristã de Médicos e Dentistas (ICMDA): existe 

para iniciar e fortalecer movimentos de médicos e dentistas, através do Chamado, 

preparação, comunhão e serviço.

• Associação Internacional de Profissionais da Saúde Cristãos (HCFI): associação 

evangélica de oração, com pessoas preparadas para implementar a Grande Comissão de 

Cristo na área da saúde.
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PARCEIROS E PARCERIAS

• Associação Internacional de Enfermeiros Cristãos (NCFI): é uma 

associação que prepara e encoraja enfermeiros cristãos a juntar os 

princípios bíblicos e valores cristocêntrico com a prática da medicina, 

liderança, educação e pesquisa.

• Saúde Comunitária para o Oriente Médio (HOME): agência que 

fornece cuidado e profissionais da área da saúde, para alcançar seu 

próprio povo com a Cura através da eterna Graça e Amor.
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PARCEIROS E PARCERIAS

• Associação Médica Cristã do Reino Unido (CMF-UK): estão unidos 

para preparar médicos e enfermeiros cristãos para falar e viver por 

Cristo Jesus.

• Serviço de Saúde Internacional Hungria (IHS-H): ajudam as 

organizações das igrejas e profissionais da área da saúde que querem 

servir a Jesus Cristo, através do trabalho na área da saúde.
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PARCEIROS E PARCERIAS

• Médicos Comunitários da Ucrânia, inc (UMO): ministram para os não 

alcançados e vulneráveis na Ucrânia, preparando cristãos e 

profissionais médicos cristãos, para proclamar e demonstrar o amor de 

Deus para seus colegas e pacientes. 

• Associação de Médicos e Dentistas Cristãos da Austrália (CMDFA):

fornecem um ponto focal para profissionais da área da saúde cristãos em toda Austrália.
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ADORAÇÃO

Bind Us Together

https://www.youtube.com/watch?

v=wRwfTS_Ne0o
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https://www.youtube.com/watch?v=wRwfTS_Ne0o


ORE PELO MOVIMENTO 

PROCESSO SALINO
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MOVIMENTO PROCESSO SALINO

• Louve por:

– Impacto mundial, alcançando mais de 40.000 pessoas em mais de 

120 países.
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MOVIMENTO PROCESSO SALINO
• Ore por:

– Conteúdo: 

• Treinamentos em andamento; virtual, presencial e SPOT

• Traduções e atualização dos materiais

– Coaching: 

• Testemunhas

• Treinadores de testemunhas

• Processo de multiplicação 

• Processo de recertificação

– Comunidade:

• Novas portas que se abriram

• SOC

• Sessões de acompanhamento

• Impacto nas comunidades
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ORAÇÃO, LOUVOR, AÇÃO DE 

GRAÇAS, ENCERRAMENTO 
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