
 10 Maneiras Práticas de como matar um Missionário 

 

01) Comece deixando de orar por ele...  

02) Na igreja, passe a plantar fofocas e intrigas, a   
respeito dele, assim cada um se preocupará com    
banalidades e se esquecerá da obra a ser realizada...  

03) Se você for pastor, jamais pregue a respeito de 
missões, afinal esta responsabilidade não é sua...  

04) Sinta muita vontade de escrever, mas nunca     
escreva, afinal você "não sabe" e "não tem tempo" !!!  

05) Se por acaso não resistir a tentação de escrever, 
escreva, mas sempre cobrando dele alguma coisa, por 
exemplo: quantas almas ganhou??  

06) Esqueça datas importantes, como o aniversário de     
nascimento dele, da esposa e dos filhos...  

07) Nunca demonstre seu amor por ele...  

08) Nunca envie uma mensagem de ânimo, afinal   
todo missionário é um "super crente" e, portanto, 
não precisa dessa coisas...   

09) Mantenha o seguinte pensamento: todo           
missionário precisa passar fome para atingir o "êxtase 
espiritual" como se ele fosse um guru indiano...  

10) Pare imediatamente de contribuir financeiramen-
te, pois além das suas prioridades você já viu em   
algum lugar a expressão: "o missionário vive pela 
fé"... 

Se você acha muito trabalhoso 

praticar todas estas sugestões, 

então escolha apenas duas ou 

três, e em breve o    missionário 

estará morto!  

Autor Desconhecido 

  Culto de Missões 3ª Igreja do Nazareno de Londrina 

No dia 23 de Novembro 2013 a 3ª 
Igreja do Nazareno de Londrina em 
um momento especial realizou o 
Culto de Missões, com louvores e 
especiais  missionários, o preletor e      
missionário Robson Abreu da     
Missão Novas Tribos, com mais de 
30 anos de trabalhos evangelísticos 
junto a  comunidade indígena e  

ribeirinha na floresta  amazônica, trouxe uma palavra sobre a 
importância do trabalho missionário e do crescimento de 
denominações que não mais priorizam a Palavra do Senhor 
Jesus pela Salvação, mas que     
buscam estimular a prosperida-
de financeira e milagres,       
substituindo a importância do 
“IDE” pelas necessidades      
pessoais que cada um de nós 
traz em suas vidas. Este         
momento foi abençoado com 
uma recepção, onde os irmãos 
tiveram a oportunidade  de estarem em comunhão,           

enaltecendo o “Amor de Cristo” em nossas vidas. 

 

No dia 24 de Novembro 2013     
tivemos a oportunidade de rece-
bermos na 1ª Igreja do Nazareno 
de Londrina o missionário Robson 
Abreu como preletor de nosso Cul-
to Dominical, em sua ministração 
ressaltou o sacrifício  de Jesus por 
nós e na  importância de            
desenvolvermos ações de evange-
lismo individualmente em nossa    

própria comunidade seja dentro da própria família, vizinhos 
e no próprio trabalho.  Que Deus criou a Lei para que o    
Homem fosse capaz de livrar-se dele  próprio,  sendo o    
homem incapaz de  livrar-se dele 
mesmo, nos resta  a Graça de 
Deus para remissão de nossos 
pecados. O “IDE” é essencial em 
nossas vidas para que seja     
cumprido o objetivo do Senhor 
Jesus e compartilharmos este 
Amor com   todos  que ainda não 

conhecem. 

         Editorial Nº 009 Novembro  de 2013 

SEMENTE MISSIONÁRIA 
(Mateus 13:3-8.) 

A parábola do semeador que Jesus contou, pode retratar 
o trabalho de um missionário que foi motivado por      
paixão, sonhos pessoais e que se sentiu comissionado. 
“Eis que o semeador saiu a semear”. “Semear”, no     
grego speiro: estender, espalhar, disseminar. Demonstra 
exatamente a idéia de um ato dinâmico, ou seja, evangeli-
zar, pregar, fazer missão, levar a palavra de Deus. 
Ao fazermos uma analogia percebemos a similaridade de 
sentimentos e ações dos deveres e direitos que estão 
presentes na vida de ambos (semeador e missionário). 
Por mais otimista que seja o missionário e cheio de fé, 
ele sabe que encontrará dificuldades no trabalho da    
semeadura. Já no período da preparação no seminário,  
muitas mudanças serão necessárias antes de ir ao     
campo. Ele terá que ter plena consciência e flexibilidade 
para se adaptar ao local, pessoas, cultura e a própria  
resistência que sofrerá por parte dos mais variados    
obstáculos que virão. 
Importante também a realização de uma reflexão relacio-
nada à metáfora aplicada por Jesus no tocante aos tipos 
de pessoas que ouvirão a mensagem e quais serão as 
suas reações. Mesmo que se usem metodologias e     
técnicas nas abordagens, é preciso fazer uma leitura  
antecipada dos ouvintes que pretendemos alcançar. Ao 
termos esta revelação talvez tenhamos um impacto     
menor  quanto a expectativa dos resultados, pois        
precisaremos ser mais  realistas e menos sentimentais 
afim de não sermos surpreendidos e frustrados. Acima 
de tudo precisamos ter plena consciência de que somos 
meros instrumentos à disposição do Mestre, e de que é o 
Espírito Santo quem faz a Obra e opera o convencimento 
no coração dos homens (Jo. 16:8). 
Por isso, para não desperdiçarmos muito do nosso     
tempo e trabalho, teremos que usar todas as ferramentas 
que Deus colocar em nossas mãos e contar com a ajuda 
do Espírito Santo. Nesta parceria teremos uma boa     
colheita, vs. 8: grãos que rendem cem, outros sessenta, 
outros trinta por um. 
Quando se tem o exemplo dos tipos de terrenos 
(pessoas): vs. 4, quando semeava, uma parte da semente 
caiu à beira do caminho; vs. 5, nos lugares pedregosos; 
vs. 7, entre os espinhos; vs. 8, na boa terra, não nos   
deixaremos abater pelos “inimigos”: aves, pedras,      
espinhos ou qualquer circunstância adversa. 
Existem desafios sim! Todavia o que leva a preciosa   
semente andando e chorando colherá grandes frutos      
(Sl. 126.3). Um planta, outro rega, mas Deus dá o        
crescimento (I Co. 7:3). A seara, na verdade, é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor 
da seara, que envie trabalhadores para a sua seara       
(Mt 9:37-38). Erguei os vossos olhos e contemplai esses 
campos, que estão brancos para a ceifa (Jo. 4:35). 
    
Por Luiz Carlos e Ângela Kazmirski 
(http://luizeangela.blogspot.com.br/) 

       Igreja do Nazareno — Distrito Londrina      

         Av. Inglaterra,731   Fone (43) 3341-7083 
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Sou Missionário e não nego. 

Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho 

do homem há de vir.      Mateus 25:13  

No escola missionária deste mês as 
crianças tiveram a  oportunidade de 
reconhecer o missionário que existe 
dentro de cada uma delas e que 
não devem ter duvidas em relação a 
este “Dom de Deus”  que entra em 
nossas vidas no momento em que 
aceitamos a Jesus como nosso   

Salvador, assim temos o dever de levar a Palavra de Deus a   
todas as pessoas que conhecemos e em todos os lugares que 
frequentamos. 

O versículo chave desta aula, prioriza a nossa consciência de que 
devemos estar alertas, pois não existe data e hora para a volta 
de Jesus. Sendo assim não podemos perder a oportunidade que 
nos é dada para evangelizar e sermos vigilantes com as          
distrações que o mundo nos oferece, roubando o nosso preciso 
tempo, em conhecer mais de Deus e partilharmos este           
conhecimento com outras pessoas. Pois para evangelizar temos 
que estar preparados,  não podemos nos limitar apenas em  
partilhar o Amor de Cristo e a Palavra de Salvação de Vida     
Eterna, pois o discipular e o 
evangelizar são fundamentos 
que fortalecem o laço do novo 
cristão com o Evangelho de 
Cristo. Pois de que serve  lançar 
a semente ao chão, se não hou-
ver quem a adube e a regue 
todos os dias, até que esta 
germine e transforme-se em uma bela árvore. Assim é a vida de 
quem prega o evangelho, lançando a Palavra de Deus aos cora-
ções dos homens, partilhando e ensinando o Evangelho de Cristo 
todos os dias na vida dos novos cristãos.   

   

Quênia 

Cerca de 11% da população de 43 milhões do Quênia é muçulmana, 45 % são protestantes, 33% são católicos romanos 
e 12% aderem a credos indígenas e outros  

No entanto, ficou claro que os atentados com armas de 
fogo contra indivíduos e com granadas contra igrejas nas 
horas de culto, tinham os cristãos como principais alvos. 
"Mais de 10 igrejas foram queimadas, destruídas por   
bombas ou granadas, saqueadas ou  tiveram seus bens 
destruídos, principalmente no nordeste e nas zonas      
costeiras do país. Mas em algumas outras cidades, como       
Nairóbi, isso também aconteceu. Alguns cristãos fugiram 
das denominadas áreas islâmicas, para evitar novos     
ataques. 
O futuro da Igreja no Quênia é preocupante. O nível de  
medo entre os cristãos está crescendo rapidamente.          
A unidade islâmica é diversificada e forte. De acordo com 
especialistas da Portas Abertas, "O governo está com    
medo, não sabe como lidar com a unidade islâmica e,     
portanto, tem uma tendência a ceder facilmente às suas 
exigências, às vezes em detrimento das igrejas." 
 
História e Política 

O Quênia é um país da África Oriental, banhado pelo     
Oceano Índico e faz fronteira com Tanzânia, Etiópia,      
Somália, Uganda e Sudão do Sul. Seu nome significa 
“Montanha Brilhante” fazendo referência ao monte        
Kilimanjaro, o ponto mais alto da África. País de riquezas 
naturais incríveis, Selvas, planícies, savanas, desertos, 
costas, mar e montanhas, bosques sombrios, vegetação 
exótica e animais selvagens como: leões, leopardos,     
elefantes, rinocerontes, hipopótamos, girafas, gazelas, 
hienas, crocodilos, e uma enorme quantidade de aves,   
répteis, anfíbios, etc. 
De acordo com alguns fósseis encontrados em seu        
território a região foi habitada há milhares de anos por  
hominídeos, mas o primeiro registro histórico que se tem, 
data do século VIII d.C, quando os árabes se misturaram à 
etnia Bantos e teriam criado a civilização suaíle. Em sua 
bandeira atual, o preto representa a cor de seu povo, o 
vermelho o sangue dos antepassados, o verde representa 
a terra queniana, as listras brancas significam a esperança 
na paz e as armas tradicionais ao centro, as ferramentas 
de combate ao domínio imperial britânico. 
Os árabes e persas chegaram ao território do Quênia e 
através da construção de portos na costa fizeram a região 
prosperar comercialmente. No século 16 os portugueses 
chegaram à região com o intuito de dominar as rotas    
comerciais do leste africano. A partir da segunda metade 
do século 19, o Quênia foi dominado pelos britânicos que 
o transformaram em uma de suas colônias e fundaram 
Nairóbi, atualmente capital do país. Até 1920 o território 
tinha o nome de Protetorado Leste Africano, só a partir daí 
passou a se chamar Quênia. De 1952 a 1959, o país foi  
cenário de inúmeras rebeliões e revoltas contra o domínio 
colonial britânico, mas só conseguiu a sua independência 
em 1963 quando foram realizadas as primeiras eleições 
livres do país, no ano seguinte transformou-se numa    
república. 
Da década de 1970 até 2002 o país esteve sob a ditadura 
de Daniel Moi, sucedido por Mwai Kibaki que está no     
poder, desde então. 

Fonte: Portas Abertas 

A Igreja 

O cristianismo chegou ao território queniano no final do  
século 14 através das navegações e comerciantes            
portugueses que trouxeram consigo o catolicismo romano. 
As missões protestantes só chegaram ao país no século 19 
através dos colonizadores britânicos. Estes introduziram no 
Quênia as igrejas anglicanas, metodistas e presbiterianas. 
As igrejas batistas e pentecostais começaram a entrar no 
país no início do século 20. A princípio, a fé cristã era vista 
apenas como uma ferramenta de dominação dos colonizado-
res, mas após a saída dos europeus o evangelho se         
espalhou com ainda mais eficiência e rapidez. Em 1900,    
apenas 0,2% da população era cristã, noventa anos depois 
os cristãos já chegavam aos 80% da população total. 
Atualmente a população cristã do Quênia aproxima-se dos 
83% divididos entre católicos e protestantes. Apesar de ser 
um país majoritariamente cristão, a perseguição tem       
crescido ali. 
 
A perseguição 

A Constituição prevê a liberdade religiosa, e o Governo de 
maneira geral respeita esse direito na prática. No Quênia a 
perseguição aos cristãos acontece por conta do radicalismo 
de alguns grupos islâmicos. Certos grupos tendem a       
dominar determinadas regiões do país, por exemplo, a     
Província do Nordeste de maioria étnica somali onde        
residem 15% da população muçulmana do país. Sessenta 
por cento da população muçulmana vive na área costeira o 
que representa 50% da população total do local. As áreas 
ocidentais da Província da Costa são compostas de uma 
maioria cristã. A parte centro-norte do país é o lar de 10% 
dos muçulmanos, tornando-se assim o maior grupo religioso 
dessa região. O restante do país é em grande parte cristão. 
Nas regiões de maioria muçulmana os cristãos sofrem    
pressão de todos os lados, os mais atacados são os cristãos     
ex-muçulmanos e aqueles que pregam o evangelho para 
muçulmanos. O aumento da perseguição no Quênia tem  
relações diretas com as ações de grupos radicais islâmicos 
como o Al-Shabab, cujas ações estão voltadas para a         
criação de um Estado teocrático na vizinha Somália e que 
atuam na fronteira entre os dois países. Alguns especialistas 
acreditam que os constantes ataques do Al-Shabab, no  
Quênia, resultam das investidas do exército queniano contra 
a milícia islâmica em território somali, o que os forçou a  
fugir da Somália para o norte do Quênia. Além disso, os  
radicais islâmicos teriam a intenção de separar a região  
costeira do resto do país (Quênia) e transformá-la,            
juntamente com outros países da região, num “sultanato 
islâmico”. Por isso, embora o Quênia seja considerado um 
país de maioria cristã, as áreas dominadas por muçulmanos 
(Nordeste e em algumas partes da zona costeira) têm um 
alto índice de intolerância e hostilidades contra os cristãos. 
A Igreja queniana experimentou momentos de intensa      
insegurança em 2012. Colaboradores da Portas Abertas no 
campo informaram que “em ataques que tinham os cristãos 
como alvo”, 22 cristãos (incluindo agentes de segurança) 
foram mortos. Muitos outros (mais de 100) foram              
gravemente feridos ou completamente mutilados.                
Os incidentes foram rotulados pelo governo como ataques 
gerais” praticados pelos insurgentes do al-Shabab.          

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/25/13

