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Notícias: MISSÃO BRASIL/CHILE: Abril/2013 Família Polonio  

Êxodo 14:15 O Senhor disse a Moisés: - Por que você 

está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche.  

 O tempo é este, temos que marchar, faça algo pelo 

reino de Deus, se mova, saia da zona de conforto e 

experimente os milagres de Deus em sua vida. Começamos nosso 

ministério no Chile pelo Distrito Central Chileno. Temos trabalhado 

com o superintendente do Distrito, Pr. Orestes Barbosa, na missão de 

capacitar os pastores e em uma estratégia de evangelismo            

distrital. Também temos pregado nas igrejas do Nazareno, estivemos 

em   San  Ramón,  Los Esperros,   Vitacura   e       Estación   Central.        

Pregamos duas vezes na reunião mensal de pastores do distrito, além 

de ministrar para mulheres e esposas de  pastores. Temos esperança 

que a Igreja do Nazareno Chilena vai começar a crescer depois de 50 

anos de trabalho neste pais, a hora é esta e  contamos com o apoio 

dos irmãos. Orem pelo avivamento na vida dos pastores e da igreja. 

Pelas viagens que faremos ao norte e ao sul do Chile nos próximos 

meses. Para que Deus nos conserve com boa saúde, a temperatura 

está  declinando muito. Por recursos para reparos e reforma da casa 

missionária. Pelos tramites de visto temporário. 

No Amor do Mestre, 

Alessandro, Cristiane, Raquel e Sarah Polonio.  

               Editorial Nº 003 Maio  de 2013 

Um ano e alguns meses após a decisão de divisão do   

território em dois países distintos, as notícias sobre a  

região não são nada animadoras. Ainda acontecem    

muitos    ataques mútuos e cristãos do Sudão do Sul têm   

sofrido forte perseguição. Cristãos de todo o mundo são          

convidados a continuar orando pelo Sudão do Sul e o      

Sudão . 

Tudo começou com um telefonema ao final do dia. Uma 
voz desconhecida do outro lado da linha deu instruções 
para Felipe: como prioridade das tarefas da manhã     
seguinte, ele deveria informar o escritório da Comissão 
de Ajuda Humanitária (HAC) sobre sua situação.                
A próxima coisa que ele soube é que estaria dividindo 
uma cela na prisão, com banheiros intoleráveis e algumas 
pragas infestadas nos cobertores utilizados por vários 
outros homens. O terrível crime de Felipe: ele é cristão, 
de    origem sudanesa do sul, e trabalha para trazer     
esperança aos sudaneses localizados ao norte, através de 
um      ministério de prestação de serviços na área da  
saúde. A cidade de Cartum, no Sudão, é o único lugar do 
mundo o qual ele já conheceu, mesmo assim, por ser 
cidadão do Sudão do Sul, o governo do Norte considerou-
o um     estrangeiro e, portanto, indesejável ao país.                     
As hostilidades e tensões contra os cristãos no Sudão têm 
aumentado significativa e rapidamente. Em 2011, a nação 
vigorava na 35ª posição da Classificação de países por 
perseguição da Portas Abertas. Em 2012, passou a ocupar 
o 16º lugar. Quando um país “sobe” na lista, isso         
representa um aumento na perseguição aos cristãos. Em 
janeiro de 2013, o Sudão subiu ainda mais, preenchendo, 
atualmente, a 12ª posição. Sob tais circunstâncias,  o   
sofrimento vivido diariamente e de maneira silenciosa, 
fica por conta da Igreja.   A Portas Abertas soube que  
diversas congregações foram demolidas e muitos        
ministérios cristãos foram fechadas como parte dessa 
ação do governo de instaurar um Estado islâmico  

Fonte: Missões Portas Abertas 

                                        Sudão 

   Quem se declara cristão, é considerado criminoso

 

E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho 

a todas as pessoas.   (MC 16:15) 

"Ide e fazei discípulos", foram as palavras de despedida de  

Jesus que enviou os seus amigos para participar de sua      

missão de desenhar todas as pessoas a ele. 

Entendemos suas palavras como um  mandato  para os  

crentes , para formar amizades profundas através o qual 

ajudamos uns aos outros a crescer na semelhança de  Cristo. 

Na  prática  espiritual do discipulado,  caminhamos lado a 

lado ao longo da jornada de fé, ensino, incentivando e 

amando um ao outro.Como cada crente discipulando um 

novo  crente, a presença de Deus se multiplica                    

exponencialmente  uma reação em cadeia de aprendizagem,            

crescimento,   desafio e amor que vai transformar o nosso 

mundo. 

Missões Nazarenas Internacionais (MNI) tem o compromisso 

de discipular novas gerações em sua  jornada  de  fé.        

Discipular, é claro, inclui o ensino para desenvolver jovens      

líderes sobre a missão  global de Cristo, e alimentando a sua 

paixão por missões.  Fazemos isso através  de uma forma 

interpessoal tutoreando um a um,  proporcionando       

oportunidades de liderança e líderes em desenvolvimento 

convidando para participar de um trabalho missionário aqui 

e agora, não importa sua idade. Envolva-se no campo      

missionário, você pode começar pela sua família, amigos,        

vizinhos o importante é levar ao coração das pessoas o amor 

de Jesus e a promessa do Reino de Deus. 

 

 

Nosso amado Senhor nos chama a cada um de nós para que oremos 

com jejum. A Junta de Superintendentes Gerais nos encoraja a que os 

Nazarenos de todo o mundo jejuemos e oremos começando dia 1 

de Junho de 2013 e continuar com isto por 21 dias até o dia da As-

sembleia Geral e Convenções. Alguns irão jejuar a comida 

(consumindo somente suco). Outros irão deixar de comer carne e  

doces. Alguns irão jejuar uma comida por dia. Outros farão isto sem 

preferência ou prazer. Vamos orar diariamente com corações honestos 

e meditar no caráter de Deus, no Seu amor, santidade, graça,          

fidelidade,  sabedoria, e compaixão. Juntos iremos confiar em Deus 

para nos limpar completamente e nos encher do Santo Espírito.       

Nós cremos que durante estes 21dias nós produziremos muito fruto 

que permanecerão em nós e em nossas igrejas. 

 

http://www.portasabertas.org.br/cristaosperseguidos/classificacao/
http://www.portasabertas.org.br/cristaosperseguidos/classificacao/


A Receita da Salvação Mateus 19: 18-21 

O objetivo deste tema é o de conscientizar as 

crianças que é necessário conhecermos a      

palavra de Deus e obedece-la. Ser missionário 

não é uma opção, mas sim um chamado vindo 

do    próprio Deus. 

Sair para o campo missionário não é fácil, é   

necessário abrir mão de muitas coisas, mas o 

Senhor capacita, guarda e supre todas as       

necessidades. 

Muitas pessoas estão presas ao materialismo 

isso os impedem de fazer o “IDE” do Senhor   

Jesus. 

Devemos estarmos prontos a todo o momento 

ao chamado do Deus Vivo. 

MED - Ministério Escola Dominical 

Coréia do Norte—Terra de Mártires 

 

Desde o final do século XIX, cerca de cem mil   norte-

coreanos mantêm a fé cristã clandestinamente,      

segundo cálculos da Newsweek. Até    mesmo Kim Il-

Sung, o primeiro ditador da Coreia do Norte falecido 

recentemente, veio de uma família cristã devota. De 

acordo com missionários, os cristãos norte-coreanos 

mantêm suas Bíblias enterradas nos quintais,                 

embrulhadas em plásticos. Alguns pastores na China 

oram por doentes e pregam através de   interurbanos 

feitos por telefone celular, segundo a reportagem. 

Tudo isso num intervalo de tempo que vai de cinco a 

dez minutos. Os "cultos telefônicos" têm de ser     

rápidos e muitas vezes são interrompidos             

bruscamente, porque a  Coreia do Norte usa          

rastreadores para localizar os telefones.  

 

Após a  morte de Kim Jong-Il em     dezembro de 

2011 a   pressão do  governo sobre os cristãos tem 

aumentado cada vez mais. 

Desde a divisão, a Coreia do Norte foi governada por 

Kim II Sung, que governou o país até 1994, seu filho 

Kim Jong-il, que assumiu após sua mote e  levou o 

país a um profundo "culto à personalidade" que ele-

vou o falecido ditador King Il-Sung, pai de Kim Jong

-Il, à posição de deus. No dia 17/12/11 o ditador Kim 

Jong-il faleceu de ataque cardíaco aos 69 anos de ida-

de, seu filho, Kim Jong-Un foi  nomeado como o novo 

líder do país em 31/12/11. 

 
Assista ao vídeo do link e veja depoimentos de Cris-

tãos  Coreanos do Norte sobre sua vida naquele país. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dAdA_N_K4Ow  
 

Fonte : Missões Portas Abertas 

O cristianismo chegou à península coreana, no final do 

século XVII, após a invasão japonesa, em terras        

nipônicas, os prisioneiros coreanos  tiveram contato 

com o evangelho (muitos dos quais se tornaram        

mártires) e, quando puderam retornar a seu país,     

levaram consigo a nova fé.  O início do cristianismo no 

país se deu no século XVIII (1793), quando a igreja  

passou por perseguições isoladas, mas suas raízes já 

estavam suficientemente fortes e fincadas na Coreia.    

Antes da guerra que dividiu a península coreana, a   

capital do país, Pyongyang, abrigava quase meio        

milhão de cristãos, constituindo na   época 13% da    

população. Após a guerra, muitos cristãos fugiram em 

direção ao sul ou foram   assassinados. A Constituição 

prevê a "liberdade religiosa", no entanto, na prática, o 

governo  restringe severamente qualquer atividade   

religiosa. Uma autêntica  liberdade religiosa não existe,  

apenas igrejas rigorosamente controladas pelo governo. 

As igrejas que existem na cidade hoje são basicamente 

"igrejas de fachada",  servindo à propaganda política 

sobre a liberdade religiosa no país. Quase todos os   

cristãos na      Coreia do Norte pertencem a igrejas não-

registradas e clandestinas. O culto deles se    constitui 

de um encontro "casual" de dois ou três deles, em     

algum lugar público. Lá eles oram discretamente e   

trocam algumas palavras de encorajamento. O Estado 

não hesita em torturar e matar qualquer um que      

possua uma Bíblia, quer esteja envolvido no ministério 

cristão, organize reuniões ilegais, quer tenha contato 

com outros cristãos (na China, por exemplo).               

Os cristãos que sobrevivem às torturas são enviados aos 

campos de concentração.    Lá,  as pessoas  recebem  

diariamente  alguns  gramas de comida de má          

qualidade para sustentar o corpo, que deve trabalhar 

18 horas por dia. A menos que aconteça um milagre, 

ninguém sai desses gigantes campos com vida. 

 

Local no planeta onde ser cristão é mais difícil. Os cristãos são presos, torturados e mortos.                          

No entanto, a Igreja está crescendo: há cerca de 400.000 cristãos no país 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dAdA_N_K4Ow

