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Culto de Alegria
No dia 24 de agosto foi realizado na colônia Vitória em Ortigueira
o culto de despedida dos missionários Edilson e Solange Silva,
que regressam dia 31 de agosto para o continente africano, para
prosseguirem com seu trabalho missionário alcançando a vida 
de pessoas que não conhecem a maravilhosa história de Jesus e
o seu sacrifício para que nós pudéssemos ter a oportunidade de 
a l c a n ç a r m o s  a  G r a ç a  d e  D e u s                      .
Nós tivemos a oportunidade e privilégio de recebermos os amados
irmãos no mês de junho deste ano, onde durante dois dias        
compartilharam suas experiências no campo missionário com os
amados irmãos nazarenos.                                                                                .
Nossa igreja não poderia deixar de retribuir a visita dos amados
missionários, sendo assim foi representada neste culto pelo Pr.
D a n i e l  e  L e o n i c e  M a t t o s  e  p e l o s  i r m ã o s  E d s o n  e  E l i o n e              
r e p r e s e n t a n d o  a  M N I                                .
Nós desejamos aos pastores e missionários um retorno cheio
da Graça de Deus e sempre na presença do Espirito Santo,  e
que os desafios que aguardam seu retorno sejam um motivador
para que o trabalho continue e que a igreja esteja orando e 
s e g u r a n d o  a  c o r d a  p a r a  q u e  o  a l v o  p o s s a  s e r  a t i n g i d o .
Os dois anos hão de ser abreviados, mas a colheita há de ser 
grande e farta, pois o semeador que lança a semente com amor 
e dedicação há de ver ela ser regada pelo Espirito Santo de Deus
e  t o r n a r - s e  f r u t o .                                  .
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                                        O QUE É A INTERCESSÃO?

Não  existe  uma  melhor  forma  de  se  demonstrar  o  amor  de  Deus que está 
derramado em nossos corações do que através da intercessão. 
Quando intercedemos, oramos a Deus pelas  pessoas  que  nos  cercam, ou por 
aquelas  que  necessitam  de  ajuda,  sem  que  necessariamente   elas  estejam 
dentro do nosso círculo de amizades ou convívio.
Definição: Intercessão significa “Súplica em favor de outrem” (  Romanos.8.26-27)
Pressupõe sofrer com os que sofrem; chorar com os que choram; e tomar, como
se fossem nossas, as dores alheias. É dizer a Deus que nos importamos  com  o 
sofrimento do próximo. (Romanos 12.15).

A importância da intercessão
1º.   Tem o poder de aplacar a ira divina – Êxodo 32.32 
2º.   Tem o poder de mudar decisões divinas – Êxodo 33.15 
3º.   Tem o poder de evitar juízos divinos – Isaias 38.5 

O que não é intercessão.
Toda intercessão  é  realizada através da oração,  porém  nem Oração comum: 

toda oração é uma intercessão.
Intercessão   não   é   um   dom  ministerial,  ou  uma  aptidão  específica, Dom:  

destinada exclusivamente a um grupo seleto de pessoas.
 
Formas de intercessão.

 Oração que, tem como essência, a humildade de espírito, a  fim de 1º.  Súplica:
mover o coração de Deus em favor daqueles que padecem (Daniel. 9:18);

 Pleitear, pedir com urgência, persuadir2º.  Rogo:  (Lucas.22:32);
 Ato de pedir, pedido intenso, solicitação, requisição (3º.  Petição: I Sm.1:17-27).

A necessidade da intercessão
1º.   Temos o dever de orar pedindo paz – ) (Salmos 122:6
2º.   Temos o dever de orar uns pelos outros – (Tiago 5:16)
3º.   Temos o dever de orar em todo tempo – (Efésios 6:18) 

POR QUE DEVEMOS INTERCEDER
O caso do profeta Jeremias é específico, e  de  forma  alguma Deus deseja  que 
deixemos de orar uns pelos outros. Deus ainda procura pessoas como Jeremias, 
dispostas  a  falar  sua  palavra  e  orar  por  aqueles  que  necessitam.  Contudo 
entendemos que devemos sempre interceder pelos mais diversos motivos. 
Vejamos alguns:
1º.   É a melhor forma de praticarmos o amor altruísta.  (Filipenses.9:12);
2º.   É   nossa   responsabilidade.   No  tocante  a  sua  obra,  Deus   é   o  maior 
interessado  no  seu  desenvolvimento,  mas  mesmo  assim,  o Senhor participa 
com sua igreja essa responsabilidade.  (Mateus.9:37-38);
3º.   Tem o poder de vencer o inimigo – (Êxodo 17:11) 
4º.   Tem o poder de trazer livramentos – (Atos dos Apóstolos 12:5)
5º.   Tem o poder de enfrentar desafios – (I Reis 18.36)
Lembre-se:
“E, quanto a mim, longe  de mim que eu peque contra o SENHOR,  deixando  de 
orar por vós; antes, vos ensinarei o caminho  bom e direito” (I Samuel 12.23) 

O ministério de estar junto.

O chamado era certo, mas a pressão 
era forte demais. Será que este 
cristão uzbeque resistiria?

Askar* estava cansado de toda aquela pressão. Em seu país, Uzbequistão, 
as igrejas evangélicas são vistas com suspeita pelo governo, o qual crê que 
a religião deve ser controlada ou simplesmente banida.
Por conta disso, Askar  é um alvo constante da polícia. Ele lidera uma igreja 
doméstica, e compartilha o  evangelho com quem estiver disposto a ouvi-lo. 
Já foi preso duas vezes  —  na primeira  vez, passou 10 dias na prisão;  na 
segunda,  15  dias.   "Eles  me  acusaram   de   ter   contato  com  grupos 
extremistas e de distribuir livros censurados".
Askar  se converteu pouco depois da queda da União Soviética.  Ele  é  de 
uma família islâmica, e quando descobriu que seu irmão se tornara  cristão, 
ficou muito contrariado. "Falei com ele por horas, e nossas discussões eram 
agitadas. Acusei-o de uma porção de coisas, mas ele não mudou. 
Quem mudou foi eu. Eu havia percebido o poder salvador do evangelho".

Em busca da terra prometida

Askar tentava ser forte, mas uma pergunta não saía de sua mente: "Por que 
não posso praticar minha fé livremente em meu país?".  Sonhando  com os 
Estados Unidos, a terra da liberdade, Askar pensava em ir  embora  para  lá 
com a esposa e os quatro filhos. 
No começo deste ano, a polícia  o  chamou para outro interrogatório.  "Esta 
será a terceira vez que você vai para a cadeia, e vai ser por mais tempo",  o 
policial o alertou.
"Quando voltei para casa, disse ao meu irmão que estava cansado daquela 
pressão. Para mim, chega, vou embora", relembra. 
Não muito tempo depois disso, Askar participou de  uma  reunião  com  um 
colaborador da Portas Abertas e membros de outras igrejas da região.  Eles 
compartilharam trechos da Palavra, e o colaborador tentou animar  aqueles 
cristãos a perseverar. Por fim, o grupo foi orar junto. 
Após  o  amém  final,  Askar  pediu  a  palavra,  com  o  rosto banhado  em
 lágrimas. "Cada vez que um de vocês é interrogado, sinto-me muito mal. 
Sei que todos querem ir embora também. Mas agora, enquanto estávamos 
orando, Deus me perguntou: ‘Askar, se não for você, quem irá me adorar  e 
me servir no Uzbequistão?’ Tive de tomar uma decisão.  A  terra  prometida 
não é os Estados Unidos. É  o Uzbequistão.  Servirei  a  Deus  com  minha
 família aqui, a despeito do que o futuro nos reservar".
Reuniões como essa acontecem  em  diversos  lugares  do  mundo,  onde 
cristãos   são  perseguidos.   A  Portas   Abertas   investe   na   viagem  de 
colaboradores ao campo para que encorajem  cristãos  que  se  encontram 
na situação de Askar e orem por eles. O ministério de  presença  é  o  ponto 
de partida de muitos projetos nossos e de muitas  vidas  transformadas  por 
Deus.

*Nome alterado por motivos de segurança.
  Fonte: www.portasabertas.org.br
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Continua na próxima edição: relatório de contribuição e educação   2013

Relatório  Anual do Diretor  da  MNI (Missõs Nazarenas Internacionais)  - Daniel D. Ketchum - 2014
Sempre no intuito de manter nossas igrejas informadas sobre os recursos enviados ao FEM (Fundo Evangelistico Mundial)
apresentamos o relatório anual do Ilustríssimo Diretor Global para MNI. ‘’Sim, vale a pena contribuir, Salvar  Almas não tem preço’’
.

Contribuições 

A MNI mobiliza recursos para a missão global de Deus através do 
Fundo de Evangelismo Mundial (FEM) e Especiais de Missões 
Aprovados. A MNI chama aos líderes locais e distritais 
continuamente para esclarecer pelas contribuições para missões e 
especialmente através do FEM: 
1. A NMI mobiliza doações de FEM como a fundação para todos os 
ministérios de missões, a primeira prioridade para contribuição com 
missões, e o tempo de vida que dá recursos a todos os esforços de 
Missão Nazarena. 
2. Pessoas necessitadas, portas abertas, e vastas oportunidades de 
passar além dos recursos atuais do FEM. 
3. Nós estamos mobilizando igrejas do Nazareno a dar muito além 
dos 5,5 por cento para o FEM e a estarem envolvidas mais 
pessoalmente e extensivamente da missão global de Deus. 

Contribuições: Destaques Regionais 

 América do Sul: Os líderes Nacionais da MNI desafiaram aos 
distritos a contribuir o equivalente de EUA$ 1 por mês para o FEM. 
Todos os distritos participantes dobraram suas ofertas de FEM. 
 Eurásia: Três distritos de Bangladesh ofertaram $2,190 para 
esforços de alívio de desastre nos EUA e ilhas Caribenhas depois do 
Furacão Sandy. Apesar da recessão nas Ilhas Britânicas, a Igreja de 
Erskine levantou mais que sua meta para apoiar a Croácia e Ucrânia. 
 Sudeste dos EUA: 7 de 12 distritos deram ao menos 5,5% para o 
FEM; o distrito de Georgia deu 119% de sua meta para FEM. 
 EUA Central: O distrito Norte da Virginia do Oeste reagiu às 
necessidades no Sul da África: um homem leigo doou $1.000 para  
compra de Bíblias para pastores, um pastor usou 5 semanas de 
sabático para ensinar lá, e uma igreja pagou para que seu pastor sua 
esposa equipassem líderes. 
 Noroeste EUA: Alaska tem contribuído em total com o FEM por 62 
anos. Dois distritos colaboraram para coletar e entregar 1.174 kits 
para Cuidado na Crise. 
 Centro Norte EUA: Quatro igrejas deram 319 por cento, 244 por 
cento, 217 por cento, e 216 por cento para o FEM. 
 Sudoeste EUA: Múltiplas equipes por múltiplos anos ajudaram a 
construir um centro de treinamento na Índia. Todos os distritos 
apoiam fortemente o ministério de compaixão, nacional e global. 
 Canada: Um centro de Ministério de Compaixão Nazarena em 
Victoria ajuda a muitas pessoas necessitadas ao redor do mundo. O 
Oeste do Canada apoiou um projeto de Testemunha e Trabalho. 

 Centro EUA: Uma igreja em Vassar, Michigan, levantou fundos 
suficientes para comprar 150 Bíblias em Tagalo e para comprar e 
preparar 120 sacos de arroz e outras provisões. 

Contribuições: Destaques Globais Fundo de Evangelismo Mundial 

A MNI, Missão Global e Mordomia colaboram para a vitalidade e 
responsabilidade do FEM. Juntos nós criamos recursos para a 
oferta do Dia de Ações de Graças de 2012 e para a Páscoa de 
2013. A NMI lançou uma serie de vídeos do FEM para igrejas 
locais, produzindo um novo curto vídeo a cada mês. Esta série 
estará disponível em espanhol e outros idiomas. 
A MNI fez parceria com pastores, juntas das igrejas, Missão 
Global e Mordomia, para ajudar as igrejas a aumentarem o Fundo 
de Evangelismo Mundial para o ano fiscal de 2013: 
 EUA$37.965.171 (baixa de 0,64 por cento de 2012; 
 Além do FEM, as igrejas ofertaram EUA$26.516.764 (aumento 
de 3,11 por cento sobre 2012) para Especiais de Missões 
Aprovados 

 A quantia de oferta de FEM além das metas foi de 
EUA$1.138.955, um aumento de EUA$24,355 (+2,2 por cento). 
Durante os 20 anos desta ênfase, a Igreja do Nazareno entrou em 
60 áreas mundiais. A MNI colaborou com a JSG e MG para enviar 
essas arrecadações de FEM além das metas para abrir novos 
trabalhos, sustentar o trabalho missionário, manter missionários 
nos campos, e enviar novos missionários. 

 Baseados em 19.276 igrejas do Nazareno em todo o globo 
relatando seus dados fiscais para o ano de 2013, 35 por cento 
dessas igrejas deram 5,5 por cento ou mais para o FEM. 

 Durante o ano fiscal de 2013, 3.018 das 5.021 igrejas ativas (60 
por cento) por toda a Região dos EUA/Canada, deram o FEM à 
5,5 por cento ou mais. 

 Em 2013, 84 dos 461 distritos globais (18 por cento) ofertaram o 
FEM à 5,5 por cento ou mais. 

 Durante o ano fiscal de 2013, 43 de 80 distritos (54 por cento) 
por toda a região dos EUA/Canada, ofertaram o FEM à 5,5 por 
cento ou mais, comparado com 49 distritos em 2012, 56 em 2011, 
13 distritos em 2010, 12 distritos em 2009 e 19 distritos em 2008. 

Porque você ofertou, 2.263.249 Nazarenos ao redor do mundo 
amam Jesus, vivem vidas santas, evangelizam os perdidos, 
discipulam os convertidos, equipam os líderes e desenvolvem as 
igrejas. Nós ficamos profundamente gratos por ofertantes fiéis e 
sacrificais e o impacto do FEM: 

 Nazarenos evangelizando/ discipulando em mais de 159 áreas 
mundiais 

 Missionários globais estão instalados em 27 áreas do mundo 
 687 missionários e 231 garotos missionários serviram em 2013, 

incluindo 313 voluntários do Corpo de Missões e 317 indivíduos. 
 235 missionários aposentados receberam renda por pensão 

Grandes Missionários, se fazem pequenos.

Durante a conferência missionária, nossos pequenos 
evangelistas e futuros missionários, não ficaram de fora.
Enquanto seus pais prestigiavam  o evento, os mesmos 
ativamente assistiam a ministração sobre a importância 
de se fazer missões e as várias formas de se realizar o
grande ‘’IDE’’ do Senhor Jesus.             .
Conheceram o trabalho realizado por missionários na
missão transcultural, com povos onde a dificuldade do 
idioma é um grande obstáculo para se falar de Jesus, as
diferentes formas de cultura, alimentação, etc..
Mas o ponto principal foi a forma simples que podemos 
fazer missão, pois as vezes colocamos grandes barreiras
entre nós e o campo missionário e uma das formas mais 
simples e objetiva de se fazer missão é demonstramos as
pessoas que nos importamos com elas e partindo deste
principio as crianças começaram a desenvolver seus 
talentos para o campo missionário.                . 
Com uma folha de papel lápis coloridos, canetas deram
inicio ao seu projeto de missões, escrevendo cartas e 
ilustrando-as para serem enviadas as crianças que nos
visitaram durante a EBF 2014, desta forma esperam 
alcançar a vida destes pequenos e partilhar com eles o
Amor de Jesus. Nossas crianças já aprenderam que 
para começar missões, basta apenas sentir o desejo de
amar o seu próximo, e que para isto não necessitamos
atravessar o oceano ou estar no meio do deserto para
alcançar pessoas, precisamos apenas começar de 
algum ponto e que este ponto seja o nosso desejo de 
partilharmos o Amor de Deus! 
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