
A polícia prendeu Alimjan 
Yimit em 12 de janeiro de 2008. Em 6 de agosto de 
2009 foi condenado a 15 anos de prisão por “divulgar 
segredos do Estado para outros países ou organiza-
ções”.  Alimjan, que era muçulmano, se converteu ao 
cristianismo há mais de 10 anos atrás, ele se tornou 
um líder  da igreja doméstica na crescente igreja 
Uyghu 

                                                                                                                      
Advogado de direitos humanos em Beijing e 

cristão, Gao Zhisheng, que está em prisão domicili-

ar desde novembro de 2007, foi levado em custódia 

em janeiro de 2009. Em seis de abril de 2010 foi 

solto por um curto período. Sua esposa e dois filhos 

haviam deixado a China em março de 2009 e foram 

para os E.U.A. Desde 20 de abril de 2010 ele está 

novamente detido em um local desconhecido. A 

agência de notícias estatal de Xinhua relatou em 

dezembro de 2011 que Gao Zhisheng tem de cum-

prir mais três anos de prisão  

A Grande Muralha da China  

 

Apesar de perseguição ter diminuído em muitos lugares da China, 
as restrições aumentam e muitos cristãos ainda estão presos. Eles 
precisam de nossas orações! 
Aqui está uma lista de cristãos que estão presos na China, alguns 
que estão em prisão domiciliar foram soltos nos últimos meses. 
Lembre-se de todos esses cristãos quando for orar pela China:, 
deixamos alguns nomes entre  milhares que se encontram  perse-
guidos: 

ALIMJAN YIMIT (1973) 

 
HU YING 
Líder da igreja no sul da China preso em 2000 e sentenciado à prisão per-
pétua. 
HU YONG 
Líder do movimento de igrejas domésticas do sul da China e preparado para 
a batalha, sentenciado em dezembro de 2002 à prisão perpétua sob a 
acusação de “pertencer a um ritual”. 
HUO JUNLONG Paul (1963) 
Padre católico e vigário geral clandestino da diocese de Baoding , foi preso 
em seis de agosto de 2004 na província de Hebei, ainda está na prisão 
Informação de janeiro de 2011). 
JIANG YANLI 
Padre católico de Qing Yuan County, Hebei. Ainda está detido. (Informação 
de janeiro de 2011) 
LI DE Joseph 
Padre católico preso em 31 de maio de 2010, junto com Wang Jianchen em 
Beijing. Ele foi ordenado a padre da igreja clandestina em novembro de 
2009. 
LI SHUJUN 
Jovem padre católico da diocese clandestina de Baoding, preso em 27 de 
dezembro de 2006 na província de Hebei. 
LIU BANGCHENG (1952) 
Cristão preso em 28 de abril de 2001 e sentenciado a 15 anos de prisão por 
fraude confessa. 
LIU HONGGENG 
Padre católico em Baoding, Hebei. Preso em 2003 e ainda detido. 
(Informação de janeiro de 2011) 
LIU SHUNTING (1974) 
Cristão preso em outubro de 1998 e sentenciado a 18 anos de detenção por 
ser “político criminoso”. 
LIU WEI (1961) 
Cristão preso em junho de 1998 e sentenciado a 15 anos de prisão por 
“atividades anti-revolucionárias.” 

                                                                                                                     
GAO ZHISHENG 

O crescimento da fé vem sendo particularmente 

significante desde a diminuição das restrições sobre 

a religião feitas pela República Popular da China 

desde a década de 1970. As práticas religiosas ain-

da são controladas com firmeza pelas autoridades  

governamentais; apenas chineses com mais de 18 

anos de idade que residam no país recebem a per-

missão de se envolver em encontros cristão sancio-

nados oficialmente pelo "Conselho Cristão da Chi-

na", pelo "Movimento Patriótico das Três Autono-

mias" ou pela "Associação     Patriótica Católica 

Chinesa".  Muitos cristãos chineses também se reú-

nem em encontros feitos em casas-igreja "não-

registradas". Relatos de perseguições esporádicas 

contra cristãos na China continental vêm causando 

preocupação em observadores internacionais. 

A perseguição mundial da Igreja de Jesus tem diminuído em 

alguns países, sendo a China um destes, hoje ocupa o 37º lugar 

no ranking de perseguição a Cristãos. Mas ainda este país neces-

sita de nossas orações, acrescente em suas orações um destes 

países abaixo para que o Espirito Santo de Deus esteja com os 

missionários que ali estão para proferir a fé em Jesus Cristo. Suas 

orações são importantes para estas pessoas que trabalham no 

campo semeando a palavra e colhendo almas, seja um interces-

sor pela obra do Senhor Jesus. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_Crist%C3%A3o_da_China&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_Crist%C3%A3o_da_China&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Patri%C3%B3tico_das_Tr%C3%AAs_Autonomias&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Patri%C3%B3tico_das_Tr%C3%AAs_Autonomias&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Patri%C3%B3tica_Cat%C3%B3lica_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Patri%C3%B3tica_Cat%C3%B3lica_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa-igreja_chinesa&action=edit&redlink=1


Objetivos 

 

Oração—interceder por líderes e igrejas para que o Espírito 

Santo  atraia todas as pessoas a Cristo. 

 

Educação—informar as pessoas sobre as necessidades do 

mundo capacitando a nossa igreja a suprir essas necessida-

des em Cristo. 

 

Discipulado—envolver e acompanhar futuros líderes de mis-

sões, especialmente jovens e crianças, para fazer discípulos à 

semelhança de Cristo nas nações. 

 

Ofertas—dedicar nossas vidas e recursos, especialmente o 

Fundo de Evangelismo Mundial, para expandir o reino de 

Cristo. 

Oração e Jejum 

 

Oração com jejum é uma disciplina espiritual bíblica.  
Veja Atos 13:2 e Atos 14:32. 
Devemos orar e jejuar, negando a nós mesmos, com a direção 
do Espírito Santo. 
Jejum podem incluir abster-se de comida em uma refeição ou por 
um período de tempo.  
Jejuar também inclui abster-se de alimentos específicos, algumas 
preferências, coisas favoritas, lugares, etc. 
Jejum também motiva a ofertar. Algumas congregações usam 
ofertas de Jejum e Oração para o Fundo de Evangelismo Mundial  

   Se o Meu Povo Orar 

Teve inicio no mês de Fevereiro deste ano a Campanha 

“Se o Meu Povo Orar” que terá duração até as Conven-

ções Gerais no  mês de Junho. Contamos com suas 

orações, são apenas dez minutos diários . Ore pelos 

nossos lideres, pelo avivamento autentico da Igreja de 

Jesus Cristo, e pelo desejo do Reino de Deus. 

Oferta de Páscoa 

No dia 31 de Março teremos nossa segunda oferta anual, em 

prol do Trabalho Missionário Mundial, para esta data gosta-

ríamos de sugerir aos irmãos que  ofertassem em jejum e 

oração. Consagrem uma de suas refeições ao Senhor e rever-

tam este valor em favor do trabalho missionário. 
 

“Porventura não é também que repartas o teu pão 
com o faminto, e recolhas em casa os pobres aban-
donados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te 
escondas da tua carne?" 
Isaias 58:7  

Missões Nazarenas Internacionais 

A nossa Igreja unida em prol do evangelho de Jesus Cristo, 

Seja você também um semeador do evangelho, faça de sua 

comunidade sua Seara, plante e regue a semente da palavra 

de Deus e veja seu campo germinar, florescer  e dar frutos. 

“E disse-Ihes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a 

toda a criatura.” Mc 16.15.  

Queridos Irmãos sejam vós como um jardineiro que se-

meia, rega, ama o seu jardim todos os dias, pois a Alma 

Humana é como uma planta , uma semente que germina, 

com a palavra de Deus, precisa ser regada com oração e 

ser amada com nossos corações.  

Ora o que planta e o que rega são um; mas cada um    receberá 

o seu galardão, segundo o seu trabalho. ( I Co 3.8 )  

          Culto Missionário Infantil 

Todo segundo domingo é realizado na nossa Igreja o Culto 
Missionário Infantil, onde nossas crianças podem conhecer  
mais sobre o campo missionário e a importância   do trabalho 
destes irmãos que  optaram em evangelizar em terras onde a 
palavra de Deus ainda não foi semeada. No domingo dia 
17/03 foi ministrado o tema Quero dar bons frutos, cujo ob-
jetivo foi despertar a criança para a oração e o amor ao pró-
ximo, se envolvendo nas causas missionárias, pois se torna 
necessário que a criança saiba que ela também é responsável 
pelas almas perdidas, e que elas tem um papel importante na 
evangelização, falar de Jesus é um dever de todo cristão. 

Ide por todo o Mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 
(Marcos 16:15) 

Apresentamos a nossos irmãos o relatório referente as 

ofertas de Alabastro realizadas em 2011. Neste ano foi 

arrecadado o valor de US $2,732,620 , o qual foi investido de 

acordo com a tabela abaixo. Este ano já tivemos nossa primeira 

oferta no dia 17 Fevereiro 2013 pela qual agradecemos a todos 

os irmãos que colaboraram com a obra do Senhor Jesus em 

 2011 

Igrejas e Capelas 84 

Escolas Bíblicas e Prédios Escolares 10 

Missões e Centros Distritais 52 

Hospitais e Clinicas 0 

Casas Missionarias 6 

Casas dos Trabalhadores Nacionais 14 

Terreno 48 

Outros 0 

Total 214 
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Liderança da Missão Nazarena Internacional 

Presidente -Cristãos que amam o Campo Missionário. 

Vice-Presidente -Cristãos dispostos a Orar. 

Secretário -Cristãos dispostos a Semear o amor de Jesus. 

Tesoureiro - Cristãos que ofertam para  a Obra de Deus 

   Nós somos a MNI, um só corpo, um só Coração 
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