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O Chamado
Nós agradecemos à Deus pelo crescimento exponencial das Assembléias de Deus na África. Nós

contamos com aproximadamente 16 milhões de pessoas em mais de 50.000 igrejas em 50 países na

África sub-Saara e na Bacia do Oceano Índico atualmente. Isto é mais de 2,1 milhões de pessoas e

12.000 igrejas em 1990. Toda a glória seja dada à Deus! 

Porém, nós não escolhemos nos alegrar com os acontecimentos do passado. As Assembléias de

Deus na África, por esta razão, estão mobilizando-se para um maior evangelismo, implantação de 

igrejas, e missões para o avanço na história do movimento. Junto com esta mobilização há um

crescimento da visão para alcançar as pessoas da África e o mundo com o evangelho de Cristo, e uma

consciência crescente de nossa necessidade para experimentar um vento refrescante do Espírito Santo

que sopra por nossas igrejas. 

Devido a estas coisas, a Aliança das Assembléias de Deus na África (AADA) em sua recente

Assembléia Geral realizada em Joanesburgo, na África do Sul de 3 à 6 de março de 2009 se

comprometeu por unanimidade para a “Década de Pentecostes” (2010-2020) com a meta de ver 10

milhões de seus membros batizados  no Espírito Santo e, deste modo autorizado pelo Espírito Santo

ungindo testemunhas na África “até os confins da terra” (Atos 1:8). 

Este compromisso é mais um de uma série de iniciativas tomadas pela AADA que se dedica com

o envolvimento em missões, incluindo a criação da Comissão Mundial de Missões (2000), a chamada

“De Volta ao Quarto de Cima” (2000), e o endosso da Iniciativa dos Atos na África (2004) para

inspirar, facilitar, e coordenar evangelismo, plantar novas igrejas , e envolvimento de missões com o

poder do Espírito Santo. A recente resolução da AADA “Década de Pentecostes” lê como segue: 

FOI RESOLVIDO QUE a Aliança das Assembléias de Deus na África declara a próxima década

(2010-2020) a “Década de Pentecostes.” 

ALÉM DISSO, FOI RESOLVIDO QUE durante a Década de Pentecostes AADA chamará em

suas igrejas nacionais existentes para promover um despertar pentecostal nas igrejas com vista a

capacitar a igreja para maior envolvimento evangelistico, missionário, implantação de igrejas; e 

ALÉM DISSO, FOI RESOLVIDO QUE no domingo de Pentecostes (o sétimo domingo depois

da Páscoa) será declarado “Dia de Pentecostes” em cada um de nossas 50.000 (crescentes) igrejas

pela África, e que todo pastor seja encorajado a pregar uma mensagem sobre o batismo com o

Espírito Santo e Missões naquele dia, seguido de oração para receber o Espírito. 

ALÉM DISSO, FOI RESOLVIDO QUE as Assembléias de Deus na África fixaram como sua

meta ver 10 milhões de nossos membros batizados no Espírito Santo durante a Década de

Pentecostes. 
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Este folheto foi produzido como auxílio para os líderes da igreja nacional que queiram participar

totalmente na iniciativa da Década de Pentecostes e conduzir as igrejas para um despertar poderoso de

Pentecostes. Este guia destina-se apenas para oferecer sugestões. Nós confiamos completamente que o

Deus da Colheita guiará a liderança de cada uma de nossas igrejas em como buscar a face Dele sobre

como eles deveriam proceder exatamente. 

Por favor, nos mantenha atualizados na Iniciativa dos Atos na África sobre o que você está

fazendo, assim nós podemos usar seus planos e realizações como um exemplo e inspiração para outros.

 

—   Dr. Lazarus Chakwera

         Presidente

Aliança das Assembléias de Deus na África
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A Meta
e Resultados Alvo

A meta instituída para a Década de Pentecostes inicialmente é ver 10 milhões de nossos membros

africanos da AD e componentes batizados no Espírito Santo durante a década de 2010–2020. Baseado

nas discussões durante o AADA Assembléia Geral em Joanesburgo nós somamos cinco “Resultados

Alvo” como metas da Década de Pentecostes, conforme descrito abaixo. 

Meta da Década de Pentecostes 

A meta da Década de Pentecostes é ver 10 milhões de membros nas Assembléias de Deus e

constituintes batizados no Espírito Santo durante 2010–2020. 

Objetivo de Resultados

Como resultado de ver 10 milhões de novos crentes batizados no Espírito Santo, nós esperamos

os resultados seguintes: 

• 10 milhões de testemunhas com o Espírito Santo, compar-tilhando Cristo ativamente em

casa e no exterior. 

• Milhões de almas que são salvas, trazidas à igreja, disciplinadas, e autorizadas para

testemunhar efetivamente. 

• Milhares de novas igrejas plantadas. 

• Centenas de novos missionários sendo enviados e apoiados.

 • Muitas   pessoas   que   não   eram   comprometidas   sendo engajadas. 

Cada igreja nacional deveria considerar estipular suas próprias metas de quantas pessoas se

esperam ver batizadas no Espírito Santo durante a Década de Pentecostes. Deveriam também projetar

outros  resultados alvo. Uma vez que você fixe suas metas, por favor, enviem-nas a Iniciativa dos Atos

na África para ActsinAfrica@ahapc.org. 

Permanecendo Focado

Nós temos que permanecer focalizados durante a Década de Pentecostes. Igrejas Pentecostais

perdem muito freqüentemente o foco em relação ao trabalho do Espírito Santo no meio deles. Muitas

vezes eles se tornam mais focados no enriquecimento pessoal dos seus membros em lugar de cumprir a

Grande Comissão. Nós não devemos permitir que isto acontecesse entre nós, mas tem que permanecer

atento para vigiar contra esta armadilha. À medida que caminhamos através da Década de Pentecostes,

será importante que nós permanecemos focados no verdadeiro significado de Pentecostes, isto é,

capacitação para a missão, autorização para missão que resulta em almas que são salvas, igrejas que são
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plantados, e missionários que são enviados para os lugares aonde exitem pessoas não alcançadas na

África e no mundo (Atos 1:8). 

O Lançamento 

O domingo de Pentecostes, em 23 maio de 2010, foi fixado como o dia em que nós lançaremos

oficialmente a Década de Pentecostes. Durante a semana precedente, neste dia, AADA encorajou todas 

as Igrejas da Assembléias de Deus na África para  dar uma Ênfase especial de Pentecostes naquele dia.

Todo pastor será encorajado a pregar sobre o batismo do Espírito Santo e missões e orar com os crentes

para serem cheios do Espírito. Pastores focalizarão as mensagens na necessidade das pessoas serem

cheios do Espírito para serem efetivamente uma testemunha de Cristo. 

Nós temos que começar a falar agora sobre este lançamento especial. Também, a cada ano

durante a Década de Pentecostes haverá uma Semana Especial de Pentecostes e Dia de enfatizar o

Pentecostes. Iniciativa dos Atos na África (IAA) proverá materiais de promoção para enfatizar cada

uma dessas Semana de Pentecostes. Aqui são as datas de Semana de Pentecostes e Domingo de

Pentecostes durante a Década de Pentecostes: 

Ano Semana de Pentecostes Domingode Pentecostes 

2010 17-23 de maio 23 de maio  

2011 6-12 de junho 12 de junho 

2012 21-27 de maio 27 de maio 

2013 13-19 de maio 19 de maio 

2014 2-8 de junho 8 de junho 

2015 18-24 de maio 24 de maio 

2016 9-15 de maio 15 de maio 

2017 29–junho 4 de maio 4 de junho 

2018 14-20 de maio 20 de maio 

2019 3-9 de junho 9 de junho 

2020 25-31 de maio 31 de maio 

O que é domingo de Pentecostes? 

Domingo de Pentecostes acontece sete semanas após o domingo de Páscoa todos os anos. Na

Bíblia, Pentecostes era um dia muito especial no calendário religioso judeu. Era um de três grandes

festivais anuais de peregrinos em que todos os machos que viviam dentro e ao redor da cidade de

Jerusalém eram requisitados a assistir. O banquete de Pentecostes é celebrado todos os anos no

qüinquagésimo dia após a Páscoa. A palavra Pentecostes no grego significa “qüinquagésimo”. O dia

também era conhecido por meio de outros nomes. Algumas vezes foi chamadoo Banquete de Semanas

(Exod. 34:22), desde que aconteceu uma semana após semanas depois do banquete de Páscoa. Também

era conhecido como o Banquete da Colheita (Exod. 23:16) e o Banquete das Primeiras Frutas (v. 19)

porque em Pentecostes as pessoas traziam as primeiras frutas da colheita e os apresentaram como uma

oferta para Deus. 

Os cristãos se lembram de Pentecostes porque foi o dia em que Jesus derramou pela primeira vez

seu Espírito na igreja e autorizou isto para ser uma força evangelística e missionária na terra (Atos 1:8;

2:1-4, 41). A igreja primitiva também parecia observar o domingo de Pentecostes de alguma maneira

como indicado pelo desejo de Paulo de estar em Jerusalém em Pentecostes (Atos 20:16; ref. 1 Cor.
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16:8). Para os pentecostais, o domingo de Pentecostes nos proporciona uma grande oportunidade para

enfatizar o trabalho do Espírito na vida dos crentes e orar com eles para serem cheios pelo Espírito. Nós

estamos confiando em Deus para um poderoso derramamento do Espírito do outro lado do continente

cada domingo de Pentecostes durante a Década de Pentecostes. E nós estamos acreditando em Deus

que centenas de milhares de nossos membros das Assembléias de Deus serão cheios do Espírito no

domingo de Pentecostes a cada ano. 
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Respondendo 
Efetivamente 

à  Década de Pentecostes

Ao nos aproximarmos da Década de Pentecostes nós temos que considerar que tipo de resposta

nós daremos. Nossa resposta deve ser abrangente. Como, tal tem que incluir o seguinte: 

Uma Resposta Bíblica 

Nós como crentes das Assembléias de Deus são como “as pessoas do Livro.” Então, qualquer

plano para conduzir nossas igrejas num reavivamento Pentecostal deve, acima de tudo, ser fundado

solidamente nos ensinos de Bíblia. A primeira pergunta, então, que nós temos que perguntar é, “O que

tem a Bíblia para dizer sobre o assunto?” 

A Bíblia ensina que a igreja só pode alcançar as nações pelo poder do Espírito Santo. Jesus

habilitou o Espírito diretamente para à grande comissão de evangelizar todas as nações quando Ele

disse, “E recebereis  poder ao descer sobre vós o Espírito Santo; e sereis minhas testemunhas em

Jerusalém, e em toda Judéia e Samaria, e até os confins da terra " (Atos 1:8). Como estratégias para

trazer reavivamento Pentecostal às AD na África, nós temos que tomar a Bíblia como nosso manual. 

Pentecostais antigos acharam sua inspiração no livro de Atos. O tempo chegou para nós levarmos

novamente este livro abençoado, não somente ler isto como história, mas procurar nas suas páginas por

estratégias de missões. O livro de Atos nos ensina que a resposta bíblica para uma diminuição do ardor

missionário na igreja é uma nova efusão do Espírito com seus membros sendo poderosamente e

repetidamente cheios com o Espírito! Este deve ser nosso plano de melhoria! 

A Resposta Prioritária 

Em segundo lugar, a Década Pentecostes demanda uma resposta prioritária. Se nós vamos

conduzir nossas igrejas a uma poderosa renovação  Pentecostal nós temos que considerar este assunto

como prioridade. Nós não podemos ver isto como um entre outros artigos de ordem igualmente

importantes. Tem que se tornar “o trabalho número um” para a igreja. O assunto de reavivamento

Pentecostal é de tal significação que exige nossa atenção primária e contínua. A busca pelo poder e

presença do Espírito tem que permanecer no centro do planejamento e atividades da igreja. 

O próprio Jesus colocou a capacitação da igreja no centro. Para Ele não era um questão

secundária, para ser colocado em pauta e levado na próxima reunião de negócios do trimestre. Na

mente dele era uma alta prioridade e exigia atenção imediata e focada. Ele comandou os discípulos dele

para “fique na cidade até que você seja vestido com poder do alto” (Lucas 24:29). Ele os comandou
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mais adiante, “Não deixe Jerusalém, mas espere pelo presente que meu Pai prometeu… João batizou

com água, mas em poucos dias você será batizado com o Espírito Santo” (Atos 1:4-5). Nós também

devemos nos agarrar neste fatocentral—nós temos que ter reavivamento Pentecostal! Todos os outros

assuntos têm que se tornar, e permanerem, secundários. 

Uma Resposta Agressiva 

Mais adiante, nossa resposta para a Década de Pentecostes deve ser uma resposta agressiva. Uma

resposta passiva, sem comprometimento não conseguirá realizar o trabalho, nem uma resposta

indiferente à ocasião. A resposta dos discípulos para o comando de Jesus para “ficar na cidade” não era

passiva. Era, por outro lado, agressiva, para “eles ficarem continuamente no templo, louvando à Deus”

(Lucas 24:53). 

Nós como líderes nas Assembléias de Deus na África temos que responder agressivamente a

capacitação do Espírito. Nós temos que fazer isto por um propósito determinado e enérgico de

reavivamento Pentecostal. Nós temos que achar os meios para encorajar os indivíduos e a iniciativa de

grupo. Mais adiante, nós temos que perseverar em nosso propósito de renovação Pentecostal até que os

resultados desejados sejam alcançados. 

Uma Resposta Abrangente 

Finalmente, se o assunto de renovação Pentecostal for endereçado adequadamente, nossa

resposta para a Década de Pentecostes deve ser abrangente. Esta abordagem global deve ser projetada

para abalar e envolver todas as pessoas na igreja. Uma abordagem rasa ou superficial nunca fará. Nossa

resposta deve ser penetrante, que é, deve ser apontado todos os lados da vida da igreja AD. Não só deve

afetar todas as pessoas na igreja, deve ser endereçado em todos os fóruns disponíveis, deve utilizar

todos os meios necessários, e deve ser aplicado todo o tempo possível. Olhemos brevemente para cada

um destes quatro elementos de uma resposta abrangente: 

1. Todas as pessoas. Ao chamar nossas igrejas a renovação Pentecostal, um esforço deve ser feito

para assegurar que todas as pessoas e todo agrupamento de pessoas na igreja sejam atingidos

adequadamente. No passado, foram realizados esforços semelhantes somente para os líderes — alguns

deles “compraram” as propostas, e outros que não compraram. Como resultado, o impacto desejado na

comunidade global da igreja não foi alcançado. 

Isto para não dizer que os líderes serão negligenciados, para a liderança todos os níveis devem

ser atingidos. Isto inclui liderança eclesiástica, inclusive nacional, distrital, regional, e liderança local.

Isto também inclui a liderança dos departamentos, como escola dominical, homens, mulheres,

mocidade, universidade, trabalhos voluntários, e os líderes de ministérios de crianças. 

Liderança institucional não deve ser negligenciada. A administração da Escola Bíblica e

professores devem ser atingidos, pois estes indivíduos são freqüentemente pessoas-chaves

influenciadoras fundamentais na igreja. Qualquer outra estrutura de liderança não mencionada também

deve ser atingida. 

Até os “não-líderes” da igreja também devem ser atingidos. (Nota-se que eu coloquei “não-

líderes” em aspas, pois estas pessoas são freqüentemente a real base de poder nas igrejas locais e

comunidades. Até mesmo uma mãe numa aldeia que não tenha nenhuma posição oficial na igreja é

freqüentemente, na realidade, uma líder da casa dela e entre os semelhantes dela). 
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E precisamos não esquecer dos jovens e crianças de nossas igrejas. Se o Pentecostes sobreviver a

esta geração e continuar dentro da próxima, nossos jovens precisam experimentar Pentecostes por si

mesmos.

Atingindo todas as pessoas, deve-se ter cuidado para incluir os diversos idiomas dos grupos e

diferentes posições econômicas e sociais. Nosso esforço para trazer renovação Pentecostal às

Assembléias de Deus na África tem que alcançar todos os membros e frequentadores da igreja. 2.

Todos os foruns. Ao projetar uma resposta global à necessidade por renovação Pentecostal na igreja,

devem ser empregados em todos os fóruns e sistema de distribuição. Devem ser utilizados as

assembléias gerais e ajuntamentos especiais da igreja, inclusive conselhos gerais, seminários pastorais,

conselhos distritais, conselhos regionais, cultos nas igrejas locais, reunião de células, e capelas com

escola biblíca e ênfase espiritual. 

A mídia de impressão e transmissão também devem ser postas em radiodifusão e devem ser

distribuídas amplamente. A mídia impressa pode incluir livros, panfletos, folhetos, revistas, estudos

Bíblicos, e esboços de sermão. Poderiam ser compradas novas lições e guias de estudo ou poderiam

seraproduzidos para a escola dominical e estudos de célula nas casas. Radiodifusão, inclusive rádio (se

disponível) também deveria ser usado. A Iniciativa de Atos na África está trabalhando arduamente para

proporcionar aos pastores e líderes muitos dos recursos anteriores. Você pode achar alguns deles na

Internet no site: www.ActsinAfrica.org e www.DecadeofPentecost.org. 

3. Todos os meios. A igreja tem que usar todos os meios a sua disposição para responder à

necessidade por renovação Pentecostal. Além desses itens mencionados acima, estes meios poderiam

incluir oração, ensinar, escrever, seminários, reuniões de avivamento, e especialmente as chamadas

assembléias. 

4. Todo o tempo. Uma resposta abrangente não pode ser limitada a um único evento ou até

mesmo a uma série de “eventos especiais.” Uma reunião, ou até mesmo uma série de reuniões— não

importa quão poderosa ou quão abençoada por Deus— não terá o trabalho feito. Por isto é que uma

Década de dez anos de Pentecostes é requerida, onde a igreja lança todo o peso de sua influência e

recursos atrás desta única necessidade urgente. 

Durante este período, serão planejados muitos eventos. Reuniões gerais, distritais, e reuniões

regionais enfatizarão a necessidade da experiência Pentecostal e boas práticas, a fim de cumprir

efetivamente a missão de Deus. As igrejas locais serão encorajadas a ter a renovação do Espírito Santo

e a se programar para dar ênfase nos calendários de missões e Pentecostes nas igrejas. A cada ano serão

promovidas a Semana de Pentecostes e o domingo de Pentecostes e serão usados como meios para ver

as pessoas serem cheias do Espírito em uma base de âmbito nacional e continental. 

Com estes assuntos em mente olhemos para algumas das coisas nós podemos fazer para

assegurar que a Década de Pentecostes seja o maior sucesso possível. 
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Primeiro Passos 

O lançamento oficial da Década de Pentecost, será em 23 de Maio de 2010, logo estará entre nós.

Ao considerar que sua igreja nacional pode lançar sua própria iniciativa da Década de Pentecostes, aqui

estão alguns possíveis “primeiro passos” que você pode considerar: 

Adoção oficial 

É importante que cada igreja da AD nacional adote a Década de Pentecostes oficialmente como sua

própria iniciativa. Isto dará a ênfase maior credibilidade, e proverá uma sanção que cobre o programa. Esta

em ação deveria ser tomada na sua Pentecostes e um primeira oportunidade. 

Montando Estruturas 

Nossa Década de ênfase em Pentecostes só pode ter sucesso se estruturas apropriadas forem

colocadas no lugar para facilitar seu funcionamento. Será necessário que a liderança nacional da igreja

designe um Comitê da Década de Diretor Nacional da Década de Pentecostes para liderar e supervisionar

o trabalho. 

O Comitê da Década de Pentecostes 

Este comitê deverá trabalhar debaixo da supervisão direta da liderança nacional da igreja. Deve ser

orçado todos os detalhes de forma que o comitê possa executar seus deveres eficazmente. A

responsabilidade do Comitê da Década de Pentecostes será planejar, promover, e implementar a iniciativa

da Década de Pentecostes ao longo do país. Também monitorará níveis de participação e resultados e

informará à liderança nacional da igreja e para a Iniciativa dos Atos na África. IAA usará estes relatórios

para monitorar o progresso continental durante a Década de Pentecostes. O comitê compilará e analisará

os relatórios e então informará de volta a cada Comitê Nacional da Década de Pentecostes. Os comitês

podem usar estes relatórios para inspirar e motivar os pastores e igrejas que tenham maior participação. 

Diretor nacional 

Um Diretor Nacional da Década de Pentecostes deveria ser designado. Esta pessoa presidirá o

Comitê da Década de Pentecostes e conduzirá a iniciativa da Década de Pentecostes no país. Ele informará

regularmente à liderança da igreja nacional, e a Iniciativa dos Atos na África. 

O Diretor Nacional da Década de Pentecostes deve ser escolhido sabiamente. Ele deve ser uma

pessoa cheia do Espírito e focalizada na missão de Deus. Ele deve ter uma alma de vencedor e ser um

plantador de igrejas. Ele deve ser zeloso sobre as pessoas batizadas no Espírito Santo e ativo no trabalho

evangelístico da igreja. Além disso, esta pessoa deve ser respeitada bem entre os irmãos, um visionário,

e agressivo sobre a obra de Deus e missões. 
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Uma vez que você designa seu Diretor e Comitê, por favor enviar os nomes , títulos, endereços,

números de telefone, e endereços de e-mail a Iniciativa dos Atos na África. Nós acrescentaremos os nomes

na nossa lista de correio, e poderá então ajudar e os inspirar dando a eles atualizações sobre o progresso

da Década de Pentecostes pelo continente. IAA também deixará disponível o recurso para ajudar as pessoas

a cumprir os deveres. Sempre que forem feitas mudanças na liderança ou no comitê, por favor, informe a

Iniciativa dos Atos na África. 

Oração 

Se a Década de Pentecost for um sucesso, deve ser banhado em, e sustentada por, oração concertada.

A Verdadeira renovação Pentecostal não pode ser “promovida para baixo” ou “programada para abaixo,”

só pode ser “orada para baixo.” Antes do Dia de Pentecostes os discípulos “estavam se dedicando

continuamente a oração” (Atos 1:14). Só os líderes e membros de nossas igrejas da AD dedicam-se para

buscar sinceramente a Deus para que o Espírito seja derramado. 

A liderança nacional da igreja pode querer emitir uma chamada imediata a oração. Isto ajudará a

preparar os corações das pessoas durante a próxima Década de Pentecostes. E mais importante, moverá a

mão de Deus. Se nós orarmos, nós podemos ter certeza que Ele vai que despejar seu Espírito graciosamente

em nossas igrejas. 

Também seria bom se a liderança nacional da igreja se reunir freqüentemente para interceder para

o derramar do Espírito na igreja. Mais adiante, todo pastor deveria ser encorajado  para imediatamente

organizar e conduzir um grupo de oração na  Década de Pentecostes no seu grupo ou igreja local. 
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Implementação 
É importante que cada igreja nacional comece imediatamente a se preparar para a Década de

Pentecostes. O dia de lançamento em breve estará aqui. Nenhum planejamento terá êxito a menos que nós

implementemos nossos planos de uma maneira oportuna. Aqui há algumas coisas você deve considerar:

Fixando o curso 

Será de responsabilidade dos líderes nacionais de cada igreja fixar o andamento das igrejas durante

a Década de Pentecostes. Embora eles se inclinem fortemente no seu Comitê da Década de Pentecostes

para informação e por levar a cabo os mandatos dos escritórios, a liderança nacional da igreja deve ser os

donos primários e vendedores da visão. 

Deveres do Comitê da Década de Pentecostes 

Os deveres do Comitê da Década de Pentecostes poderiam incluir o seguinte: 

Planejamento. O planejamento dos deveres do comitê incluirá a definição de objetivos em

perspectiva e a recomendação à liderança da igreja nacional. Eles também planejarão, organizarão, e

implementarão as iniciativas da Década de Pentecostes debaixo da direção da liderança da igreja nacional.

Implementação. Será de responsabilidade do Diretor Nacional da Década de Pentecostes e do Comitê

da Década de Pentecostes implementar a estratégia e planos da iniciativa da Década nacional de

Pentecostes. 

Omissão. O Comitê da Década de Pentecostes dará supervisão à iniciativa da Década de Pentecostes

no país debaixo da direção da liderança da igreja nacional. Este dever inclui a promoção contínua do

programa, programando e organizando eventos, monitorando o progresso do trabalho, avaliando iniciativa

de sucessos e fracassos, recomendando ajustes, e informando os resultados à liderança nacional e para a

Iniciativa dos Atos na África. 

Recursos.  O Comitê da Década de Pentecostes também será responsável por achar e providenciar

os recursos aos pastores e líderes para ajudá-los a implementar as iniciativas da Década de Pentecostes em

um distrito, nível regional, e local. A Iniciativa dos Atos na África está pronto para ajudar de qualquer

forma possível. Serão providenciados muitos recursos pela internet nos websites dos Atos na África e

Década Pentecostes: www.ActsinAfrica.org e www.DecadeofPentecost.org. 

Informação. Como mencionado acima, um dever do Comitê da Década de Pentecostes estará em

juntar relatórios dos departamentos e igrejas locais e os informar à liderança nacional e para a Iniciativa

dos Atos na África. As estatísticas devem ser reunidas para informar quantos crentes estão sendo batizados

no Espírito Santo, quantas pessoas estão sendo ganhas a Deus, quantas novas igrejas estão sendo plantadas,

quantos novos missionários estão sendo comissionados e apoiados, e quantos grupos inalcansáveis têm sido

alcançados. Estas estatísticas serão compiladas e serão anunciadas em ajuntamentos nacionais e

continentais por meio do Relatório da Década de Pentecostes. Eles proverão grande inspiração como nós
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vemos Deus que cumpre a promessa dele para despejar o Espírito dele em nós em abundância (Joel 2:23;

Atos 2:17-18). 

Reuniões do Comitê da Década de Pentecostes 

O comitê deveria se encontrar regularmente (possivelmente quatro ou mais vezes por ano) para

desempenhar suas funções. Um relatório oportuno de cada reunião deveria ser dado ao comitê executivo

nacional. Administração apropriada da Década de Pentecostes pode envolver examinar e atualizar a

infra-estrutura da igreja nacional, quer dizer, o meio pela qual a igreja nacional distribui e recebe

informação e dinheiro de e para seus pastores e igrejas ao longo do país. 

Planejando 

Como a data oficial de lançamento da Década de Pentecostes está se aproximando, o Comitê da

Década de Pentecostes deveria ser designada imediatamente e o planejamento deveria começar

imediatamente. Uma agenda deveria ser desenvolvida. Metas deveriam ser discutidas com oração e

determinadas. Uma vez que o lançamento da Década de Pentecostes foi planejado, o comitê pode dirigir-se

ao planejamento de longo alcance. 

Colocação de metas 

Ao desenvolver as metas de sua Década de Pentecostes considere o seguinte: 

1. Batismos de Espírito. Quantas pessoas você acredita que Deus quer batizar no Espírito Santo

durante a Década de Pentecostes? 

2. Testemunhas com capacitação do Espírito. Esses que serão batizados no Espírito durante a

Década de Pentecostes (como também aqueles que já foram batizados no Espírito Santo)

devem ser treinados e mobilizados como testemunha com capacitação do Espírito para Cristo.

Isto inclui pastores e leigos. 

3. Salvações. Quantas pessoas você conta que vêm a Cristo como resultado destes crentes que

estão cheio com o Espírito e se mobiliza como testemunha de Cristo? 

4. Igrejas novas. Quantas novas igrejas você espera plantar durante a Década de Pentecostes

como resultado de crentes que são capacitados pelo Espírito e focados na missão de Deus? 

5. Missionários. Quantos missionários você conta que serão chamados, mobilizados, enviados,

e apoiados como resultado do reavivamento Pentecostal que você espera vir para sua igreja?

6. Pessoas Inalcançadas. Quantas tribos inalcançadas você conta que irá enviar missionários

como resultado da longa década com ênfase no reavivamento Pentecostal e de missões? 

À medida que você buscar ao Senhor, Ele o levará a estabelecer outras metas não mencionadas

acima. 

Moldar da visão 

O moldar da visão é o processo de vender a visão da Década de Pentecostes para a igreja inteira ao

longo do país. Isto tem que se tornar uma paixão de todo líder da igreja em todo nível de vida da igreja.

A visão deve ser propriedade dos oficiais nacionais, distritais e oficiais regionais, líderes departamentais,

pastores, administradores da escola Bíblica e professores, e líderes seculares das igrejas de seu país. A visão

da Década de Pentecostes deve ser falada a toda oportunidade. Deve ser promovido em todo conselho

geral, conselho de distrito, conselho regional, e reunião da igreja local. Deve ser mencionado
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freqüentemente em nossas pregações e ensinamentos. A campanha deveria ser colocada em oração em

todas as reuniões de oração. 

Implementação 

Não só deveríamos falar e planejar a Década de Pentecostes, nossos lanos determinados de Deus

devem ser implementados,ou seja, eles devem ser colocados em ação. Assim que você começar a

implementar seus planos, você pode querer considerar os seguintes assuntos: 

Promoção contínua. Se prepare para o longo curso. Não só será necessário criar uma empolgação

inicial durante a Década de Pentecostes, será importante que cada um de nós desenvolvemos um plano

contínuo de promoção. Será  responsabilidade do Comitê da Década de Pentecostes manter a visão viva

nos corações e mentes das pessoas. A Iniciativa dos Atos na África promoverão um tema anual e material

do tema promocional com folhetos para ajudar na promoção contínua. Serão produzidos cartazes de

promoção e folhetos em formato digital de forma que eles podem ser carregados facilmente no website da

Década de Pentecostes e pode ser impresso localmente. Um plano deveria ser desenvolvido em como estes

recursos estarão disponíveis a toda igreja e pastor no país. 

Como seus planos promocionais avançam, a emoção construirá entre seus pastores e nas igrejas.

Pastores começarão a orar mais no Espírito Santo e o trabalho de ganhar almas e missões. Milhares serão

batizados no Espírito Santo e serão trazidos a Cristo. Igrejas começarão a multiplicar. Como estas coisas

acontecem e são informadas de volta para as igrejas, construirá excitação e a dinâmica aumentará. 

Progração. Parte do planejamento e processo de implementação está programado. Uma vez que você

decide que em eventos especiais acontecerá (como a ênfase na Semana de Pentecostes, Atos 1:8

Conferências, e Escolas do Espírito) estes eventos devem ser postos no calendário. 

Monitoramento. Você vai querer desenvolver os meios de monitorar seus resultados e progredir

durante a Década de Pentecostes. Caso contrário, como você saberá se você está conhecendo suas metas?

Este será um desafio principal. Se nós nos aplicamos à tarefa que nós poderemos achar caminhos. 

Avaliando. Uma vez você adquire os resultados você vai querer avaliá-los. Avaliando seus resultados

você se questionará como, “nós estamos conhecendo nossas metas?” “Se não, por que?” “Que ajuste nós

temos que fazer?” “O que temos nós temos que fazer diferentemente?” 

Achando Recursos 

Outro assunto que deve ser focalizado é o assunto de recursos. Dois tipos de recursos precisam ser

executados na Década de Pentecostes são os recursos financeiros e recursos humanos. 

Recursos financeiros. O trabalho do Comitê da Década de Pentecostes precisará ser financiado. Isto

requererá grandes quantias de dinheiro; porém, o pagamento será retornado em compensação a grande

colheita que virá para a igreja. Até mesmo o dinheiro investido vai multiplicar de volta quando muitos

crentes novos se tornem discípulos fiéis e doadores ao trabalho de Deus. A igreja nacional—assim como

o distrito, região e assembléias locais—precisam escrever a Década de Pentecostes no orçamento anual.

Recursos humanos. Recursos humanos são as pessoas. Este será seu recurso mais importante na

execução dos planos da Década de Pentecostes. Recursos humanos nem sempre custam dinheiro. As

pessoas podem ser mobilizadas ao serem cheias com o Espírito, os ensinando sobre a missão de Deus, e

falando sobre a visão e metas da Década de Pentecostes. Deus dará para estas pessoas batizadas com

Espírito uma visão do que Ele quer que eles façam. Quando Ele faz, os encoraja e os ajuda a contribuir.
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Oração contínua 

Não só deveríamos começar a Década de Pentecostes com oração, nós temos que intensificar nossos

esforços de oração como os progressos da década. Se nós chamarmos a Deus, Ele nos mostrará coisas

grandes e poderosas, coisas maiores do que nós podemos imaginar (Jr. 33:3; Ef. 3:20).
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O Caminho à Frente
A lista seguinte pode o ajudar a avançar com seus planos: 

þ Autorização Nacional da igreja. A visão da Década de Pentecostes é apresentada e aprovada pela

direção nacional da Igreja.

þ Diretor e a nomeação da comissão. O diretor nacional da Década de Pentecostes e o Comitê da

Década de Pentecostes serão nomeados e habilitados a exercer suas funções. 

þ Oração. O grupo de oração é organizado e deverá ser iniciado com ênfase especial para o dia de

lançamento da Década de Pentecostes, em 23 de Maio de 2010.

þ Definição dos objetivos. Os objetivos para a Década de Pentecostes, serão definidos e aprovados pela

igreja nacional.

þ Planejamento preliminar. Os planos serão definidos para o lançamento da Década de Pentecostes.

Os planos de longo prazo serão discutidos mais adiante. Questões de infra-estrutura serão discutidos.

þ Financiamento. Os fundos serão os recursos usados pela Comissão de obra da Década de Pentecostes

e para a produção e distribuição de materiais promocionais.

þ   Implementação do programa. O programa será implementado de forma agressiva. Esta

implementação deve envolver a cooperação de todos os níveis, departamentos e setores da igreja.

þ Promoção e acompanhamento. O Comitê da Década de Pentecostes constantemente promoverá e

acompanhará o andamento da iniciativa.

þ  Relatórios. A Década de Pentecostes reunirá estatísticas de todo o país e comunicarão as suas

conclusões à liderança da igreja nacional e a Iniciativa dos Atos na África. Estas estatísticas serão

usadas para inspirar as igrejas de maior sucesso. Testemunhos também devem ser recolhidos para

serem usados como inspiração à outros a buscar o avivamento pentecostal.

þ Avaliação. A comissão da Década de Pentecostes avaliará regularmente os resultados da iniciativa e

recomendarão os ajustes do programa para os líderes nacionais da igreja. Os ajustes necessários serão

feitos eo programa irá avançar.
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Nós estamos Prontos 
para Ajudar 

Uma palavra final: A Iniciativa dos Atos na África foram comissionados pela AADA para servi-los em

seus esforços para trazer reavivamento Pentecostal para sua igreja. Por favor, sinta-se livre para entrar em

contato com IAA a qualquer hora a em qualquer necessidade que você poderia ter. Nós faremos nosso melhor

para o ajudar. 

Nós queremos o ajudar lhe proporcionando inspiração e os recursos que você precise para realizar seus

objetivos. Parte de nossa missão é “acendar as chamas” de reavivamento Pentecostal na África. Um dos modos

que nós esperamos fazer isto acontecer é por uma publicação nova chamada O Relatórioa da Década de

Pentecostes. Neste jornal online nós juntamos os relatórios de reavivamento por toda parte de nossas igrejas

na África e os disseminamos ao longo do continente. Assim que você ouvir o que Deus está fazendo em outros

lugares você será inspirado para continuar buscando o reavivamento Pentecostal em seu próprio país! O mesmo

será verdadeiro para outros. 

Para que isto funcione, nós temos que ter sua ajuda. Nós precisaremos saber o que o Espírito Santo está

fazendo em seu país e em sua igreja. Você nós ajudará enviando os relatórios regularmente? Também, nós

precisaremos dos endereços de e-mail do maior número possível de pessoas da sua igreja (começando com

você!) assim nós podemos enviar O Relatório Azusa da África a eles. 

IAA também estará pronto para o ajudar com os recursos que ajudem a promover a experiência

Pentecostal e prática em suas igrejas. Estes recursos poderiam incluir muitas formas, como vídeos, fitas, livros,

guias de estudo, folhetos, etc. Também poderiam ser incluídos os recursos humanos. Nós estamos querendo

localizar e treinar homens e mulheres cheios do Espírito e focalizar na missão de Deus que você pode utilizar

para ensinar nas conferências do Espírito Santo e pregações sobre o batismo com o Espírito Santo em um

contexto de missionário. Qualquer necessidade sua, nos avise. Nós faremos nosso melhor para lhe ajudar. 

Websites 

Nós estamos em processo de desenvolver o website da Década de Pentecostes. O endereço do

website é 

http://www.DecadeofPentecost.org.

Nós usaremos este website, como também e-mails, para mante-lo atualizado sobre o progresso da Década

de Pentecostes. Nós também usaremos isto como meios de prover recursos para as igrejas participantes. Você

também pode achar os recursos em nosso website de IAA:

 http://www.ActsinAfrica.org.
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Novamente, nós precisamos de seus endereços de e-mail assim nós podemos manter o contato. Por favor

enviem-nos para ActsinAfrica@agmd.org. Que Deus possa te abençoar ricamente enquanto você busca a

presença do Espírito e poder durante a Década de Pentecostes. E  que Deus possa lhe dar uma grande colheita

de almas. 

— Dr.  Denny Miller, 

Presidente 

Acts in Africa Initiative 


