FOCO VIAGEM EUROPA 2019
Período: 22 de abril a 12 de junho 2019.
Missão Europa 2019 (Portugal, Escócia e Alemanha):

Uma nova etapa se inicia dando continuidade às viagens apostólico -proféticas em
direção aos países Portugal, Escócia e Alemanha.
Estamos nos aproximando da década de 2020. O Senhor a tem assinalado para
uma grande estação de colheita mundial, restauração de altares nas nações e
estabelecimento de Sião. Tudo apontando para os fins dos tempos e a volta de Yeshua!
•

Declare portas abertas nas nações onde a expedição passará.

Apocalipse 3: 8. “Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta
aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca força, guardaste a minha palavra,
e não negaste o meu nome”.

A década de 2020, o chamado “duplo vinte”, será um período onde haverá uma
grande aceleração profética que visa o estabelecimento de Sião sobre a terra e uma
grande restauração da Igreja de Cristo.
Muito ainda necessita ser feito, existe um remanescente em cada nação que
precisa ser despertado, preparado e que esteja disposto a render-se ao que o Espírito
Santo quer fazer. Os primogênitos, o povo judeu, precisam de voltar para casa
reconhecendo Jesus como seu Messias!

•

Declare a unção do rompedor, que abre os caminhos, sobre a expedição.

Miquéias 2:13: “Subirá diante deles o que abrirá o caminho; eles romperão, e
entrarão pela porta, e sairão por ela; e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa
deles”.

O Senhor distribuiu dons e capacitou a Sua Igreja para que possam trazer o PLANO
ORIGINAL que Ele tem para cada nação. Ansiamos por um novo nível de contínua
intercessão e adoração sobre as nações, trazendo as verdades eternas sobre cada
local.

Um novo som precisa ser liberado corporativamente, o remanescente gerando uma
intercessão e adoração que irá conectar o propósito de Deus para cada nação.
•

Interceda para que o exercício dos diferentes dons aconteça, durante a viagem,
através do grupo.
Romanos 12: 6-8: “De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que
nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; Se é ministério, seja
em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; Ou o que exorta, use esse
dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com
cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria”.

Um novo nível de maturidade sobre a igreja e sobre as lideranças precisa ser
alcançado! Um novo arranjo profético onde companhias apostólicas agem diretamente
com as companhias de profetas sendo dirigidas pelo Espirito Santo, discernindo os
tempos e estações, reativando os propósitos adormecidos sobre as nações.
•

Declare maturidade sobre a Igreja.

Filipenses 3:15-16: “Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual,
devemos pensar dessa mesma maneira; porém, se em algum aspecto pensais de
forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo,
caminhemos na medida da perfeição que já atingimos”.

O Brasil será uma nação que levará paternidade a muitas nações. Uma nação
profética que está participando de um processo onde a justiça de Deus tem alterado os
padrões e princípios que norteiam a sociedade.
•

Proclame que a obra de reconciliação que Deus planejou para esta expedição
se cumpra segundo o propósito d’Ele.

2 Coríntios 5: 18-21: “E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo
mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação; Isto é, Deus
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus
pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós
rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus”.

Interceda pelos participantes cobrindo-os em oração com os ESCUDOS:
Por proteção (muro de fogo, refúgio e o sangue de Jesus)
•

Salmo 121: 7-8 e Zacarias 4: 6

•

Deuteronômio 33: 25-27

•

Apocalipse12: 11

Saúde e Unidade
•

3 João 2

•

Romanos 15: 5-6

Confiança no Senhor
•

Jeremias 20: 11-13

Graça, favor de Deus e chaves
•

2 Coríntios 9: 8

•

Salmo 90: 17

•

Isaias 22: 22

Coragem (andar na unção de Gideão e de triunfo)
•

Juízes 6: 12; 14; 16

•

2 Coríntios 2: 14

Tempo de Deus (andar na unção de Issacar)
•

1 Crônicas 12: 32

•

Deuteronômio 33: 18-19

Amor, Sabedoria e Revelação
•

1 Tessalonicenses 3: 12-13

•

Efésios 1: 16-19

•

Isaías 61: 1-3

•

Salmo 31:4

Em Cristo,
Hudson Medeiros

