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               Editorial Nº 005 Julho  de 2013 

No dias 16 e 17 de Agosto teremos um momento 
especial na 1ª Igreja do nazareno de Londrina, a 
Conferencia Missionária Anual, onde os amados 
irmãos terão a oportunidade de ouvir e interagir com 
missionários que atuam na evangelização         
transcultural global e nacional . 
 
Não perca esta oportunidade e reserve esta data 
para estar presente, e compartilhar conhecimento e 
experiências com os missionários  através das ofici-
nas que serão ministradas durante o evento. 
 
Convidamos todas as Igrejas do Distrito Londrina 
que tiverem a oportunidade de participarem, que nos 
informe o numero de presentes para que possamos 
organizar nossa logística e poder oferecer  nossa 
hospitalidade . 
 
Contato:  Edson Batista 
Cel: (43) 8406-8403 

Ofertar - a 4ª coluna da MNI, através deste ato 
de amor à “Obra de Deus” conseguimos levar a 
mensagem deixada por Jesus Cristo para as     
pessoas e povos que não tiveram a  oportunidade 
de conhecer do “Amor de Deus”. O Campo         
Missionário tem como o alvo principal a       
evangelização, mas também se preocupa em   
suprir as necessidades humanas dos povos onde 
atuam. Projetos como “Alabastro” para a      
construção de templos e   casas pastorais, além 
de Escolas e Hospitais, são de grande              
importância para a evangelização de               
comunidades, pois são em muitos casos a única 
ajuda que eles possuem para atender ás suas      
necessidades espirituais e físicas. 

A única forma da Obra ser completa é com o  
amor e a dedicação dos que ficam, através de 
suas ofertas para o campo missionário. Muitos 
são os que se preocupam e assumem para si esta 
responsabilidade doando seu tempo e ofertando  
para que o auxilio chegue aos povos onde a   
igreja está atuando, a contribuição da igreja é 
fundamental para que a “Obra do IDE do        
Senhor” se concretize e possamos ver vidas 
transformadas e restauradas pelo Espirito Santo 
de Deus,. 

Que o Senhor esclareça melhor as nossas men-

tes quanto ao dever de contribuir e cooperar 

com as missões visando a expansão do Reino de 

Deus na terra em nome de Jesus,  

Amém! 

  

“A minha paróquia é o mundo”. 
John Wesley 
 
Coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas  
necessárias”. 
Edison Queiroz 
 
“Deus tinha um único Filho e fez dele um missionário”. 
David Livingstone 

 

"Apoiar um trabalho missionário é um grande desafio  aceito 
apenas por aqueles que são portadores de uma grande visão”. 
Olinto de Oliveria, Missionário na China 

 

"A tarefa suprema da Igreja é a evangelização do mundo”. 
Oswald Smith 
 
"Se você acredita no que você  gosta  no  Evangelho  e  rejeita 
aquilo que quiser, então você não acredita no Evangelho, mas 
em si mesmo”. 
Agostinho de Hipona 

 

"Somente quando a Igreja cumpre sua obrigação missionária é 
que justifica a sua existência”. 
Autor desconhecido 
 
"Se  Deus  quer  a  evangelização  do  mundo, mas te recusas a 
sustentar missões, então te opões à vontade de Deus”. 
Oswald Smith 
 
“A questão  não  é quanto do meu dinheiro darei a Deus e sim 
quanto do dinheiro de Deus reservarei para mim”. 
Autor desconhecido 

 

Fonte: http://prferreira.webnode.pt/products/frases

-missionarias-/  

http://prferreira.webnode.pt/products/frases-missionarias-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fprferreira.webnode.pt%2Fproducts%2Ffrases-missionarias-%2F
http://prferreira.webnode.pt/products/frases-missionarias-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fprferreira.webnode.pt%2Fproducts%2Ffrases-missionarias-%2F


 

 
Os poucos cristãos são fortemente perseguidos, e devem praticar sua fé em segredo.  

Alguns foram forçados a fugir para viver em outros países  

   

A Somália está localizada no 

extremo leste do continente  

africano, na região semiárida 

conhecida como Chifre da África.  

O território somali apresenta 

paisagens variadas, com regiões 

montanhosas ao norte, desertos 

e savanas na área central e uma região subtropical ao sul. A 

origem do nome do país é    incerta, mas Somália significa “terra 

dos somalis”. 

Os primeiros missionários cristãos chegaram à Somália em 1881. 

Em quase um século de trabalho, eles conseguiram algumas 

centenas de convertidos, até que foram obrigados a se retirar do 

país em 1974. 

O Cristianismo é uma religião minoritária na Somália:             

aproximadamente mil praticantes em uma população de mais de 

9 milhões de pessoas. A maioria dos cristãos somalis pertence à 

etnia minoritária bantu. Não há perspectiva de crescimento da 

igreja na Somália para os próximos anos, devido à constante 

instabilidade política e econômica em que vive o país e aos   

constantes ataques de grupos radicais islâmicos. 

A falta de lei no país (não há Constituição, por exemplo) abre 

espaço para o crescimento do extremismo religioso, que é o 

grande responsável pela perseguição aos cristãos somalis. 

Há uma Carta de Direitos do governo de transição, mas não  

possui restrições ou proteções à liberdade religiosa. Duas      

regiões no país - Somalilândia e Puntlândia - adotaram o       

islamismo como a religião oficial. Em ambas as regiões, os    

muçulmanos não podem abandonar o islamismo, sob pena de 

morte. Ou seja, para os somalis, o ex-muçulmano é um infiel, que 

merece a morte. Extremistas têm acusado organizações cristãs 

de ajuda humanitária de aproveitarem o caos no país para      

divulgar o evangelho. Tais acusações acabam atraindo a atenção 

da mídia e levando a ataques públicos contra os cristãos por 

parte dos jornais locais. Além disso, os partidos políticos muçul-

manos têm publicado relatórios que detalham os programas 

evangelísticos e advertem severamente o povo somali a manter 

distância de tais atividades.  

Desde que se tornou independente, em 1960, a Somália sofre 

com grupos radicais, como o Movimento Nacional Somali 

(SNM), o Movimento Patriótico Somali (SPM), o Congresso 

Somali Unido (USC) e o mais conhecido deles, o Al Shabaab, 

grupo radical islâmico criado em 2004, que domina algumas 

áreas ao sul do país e tem como objetivo principal derrubar o 

governo de transição da Somália e instalar um governo     

teocrático baseado na Sharia (lei islâmica). O Al Shabaab é 

financiado pela Al Qaeda: além de causar instabilidade     

política no país, esses grupos coíbem e reprimem qualquer 

possibilidade de trabalho missionário ou de evangelismo no 

país. 

A maioria da população pertence à etnia somali, que se divide 

em inúmeros clãs. No entanto, os quatro maiores clãs - dir, 

daarwood, hawiye e isxaaq - respondem por aproximadamen-

te três quartos da população do país. Os  outros clãs,        

considerados inferiores, agrupam 20% dos somalis            

localizados no sul e uma minoria pertencente à etnia banta. 

O islamismo é a religião oficial da Somália e, com raras     

exceções, a maioria dos somalis segue a tradição sunita. A 

Somália é uma das nações mais pobres do mundo. Após 

anos de guerra civil, a economia entrou em colapso e é     

controlada por uma minoria que explora o narcotráfico, a   

venda de armas e o comércio de alimentos. A maioria dos 

somalis vive da pecuária e da agricultura de subsistência, 

dependendo dos programas de ajuda humanitária. A         

economia do país foi praticamente devastada devido aos  

vários anos de guerra civil. A agricultura e a pecuária são os 

setores mais importantes da economia e correspondem a 

cerca de 40% do PIB do país. Devido às guerras e à fome, a 

Somália tem uma das mais altas taxas de mortalidade infantil 

do mundo; o país está entre os oito mais pobres do mundo. 

 

A Somália necessita de suas orações, não deixe de orar 

por este povo. 

 

Fonte : Portas Abertas 

         O Missionário que existe em nós 

Tivemos a oportunidade de receber em nossa igreja a 

Patricia, sua inseparável amiga “Paty” e seus  amigos. 

Através de seu trabalho com crianças, Patricia tem 

levado o “Amor de Deus” a seus corações. Neste   

momento especial nossas crianças tiveram a         

oportunidade de receberem uma mensagem através 

de um conto, que demonstra a importância de se  

falar de Jesus para todas as pessoas, e mesmo        

sabendo do risco de sermos maltratados, não         

devemos deixar de levar esta mensagem, pois todos 

somos missionários na “Obra de Deus” , pois o       

praticar do evangelho de Jesus alegra o coração de 

Deus Pai e nos conduz a um caminho verdadeiro de 

Amor e Salvação. 

Somália 


