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Para grupos de pessoas não alcançadas, 

para a igreja perseguida …Quem andará no 
poder sobrenatural de Deus? 

Uma nova geração de missionários – 

aqueles que queimam e não vão parar pelo 

privilégio de servir o Cordeiro.
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a colheita o batimento 
cardíaco dEle

nossas mãos
Toda tribo.  Toda língua.  Toda nação. 

Conhecendo Jesus e o amor do Pai. Tornando-
nos tudo o que Ele nos criou para sermos.

Os campos de colheitas estão MAIS do que 

prontos. As nações anseiam por Ele. 

Olhos cegos estão vendo, ouvidos surdos 

estão ouvindo. Os mudos cantam e coxos 
andam quando o poder do Reino de Deus 

chega. O coração partido restaurado e cativos 

libertados. Essa é a beleza do nosso Deus.  

Estamos prontos para amar. Pronto para 

servir. Pronto para orar e defender o céu 
mudando a terra, mudando-nos. Dispostos a 
dar tudo o que somos pelo amor de nosso Rei. 

Cremos que as impossibilidades  se curvarão 

e multidões conhecerão Aquele que deu tudo 
por elas.

Nossos corações batem com paixão por 

pessoas de todas as idades e nações para 
conhecerem o amor do Pai demonstrado 

através de sinais, maravilhas e milagres. 

Escolhemos viver a fé radical e de criança 
que Jesus fala nos Evangelhos, confiando 

que cada palavra é para nós e em cada 
lugar que Ele nos envia.

“O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me ungiu para pregar boas 
novas aos pobres. Ele me enviou para 
proclamar liberdade aos presos e 

recuperação da vista aos cegos, para 
libertar os oprimidos e proclamar o ano 

da graça do Senhor.” 
     — Lucas 4:18–19

Desde 1995, o Frontline Ministries 

International adotou a grande comissão 
de ir a todo o mundo e pregar o 
Evangelho, como afirma em Mateus  
28: 18–20.

Então, Jesus aproximou-se deles e disse:  
"Foi-me dada toda a autoridade no céu e na 

terra. Portanto, vão e façam discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-
os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.  
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos.” 

   — Mateus 28:18–20

Ouse colocar suas 
mãos nas dEle.  

Sua vida nunca será 
a mesma.


