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Fique  na brecha!
“Procurei entre eles um homem que erguesse o muro  e se pusesse 
na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a 
destruísse, mas não encontrei nem um só”  (Ezequiel 22:30)O
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NOVOS CONVERTIDOS
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            O  E v a n g e l h o           .

Todos nós podemos pregar o evangelho por preceito e pelo 
exemplo. A palavra evangelho significa “boas novas”. As 
boas novas são o Senhor Jesus Cristo e Sua mensagem de 
salvação.  Jesus considerava que o evangelho incluía tanto 
a Sua missão quanto o Seu ministério na mortalidade. Em 
Sua declaração de missão, Jesus disse:          .

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como 
crerão naquele de quem não ouviram? e como ouvirão, se 
não  há  quem  pregue?"  (  Rm  10:14  ;  1Jo  1:3  ) ;

Conhecemos a missão mortal do Salvador que encerrou-se
na cruz para os olhos dos incrédulos e somente alguns puderam
presenciar sua glória vencendo a morte         .

O ministério mortal do Salvador inclui tudo o mais que Ele 
fez: Seus ensinamentos, manifestações de amor, atenção às 
ordenanças, padrão de oração, perseverança e outras coisas. 
Ele viveu para ser o nosso exemplo, que Ele também 
considerava parte do evangelho, em Sua declaração de 
ministério, deixou bem claro a todos que se estivermos
dispostos a realizarmos a obra, conseguiremos, pois 
Ele nos afirmou que as obras que  vimos fazer, essas também 
poderemos realizar                          .  
Assim, a fé, o arrependimento, o batismo pela água e pelo fogo e o 
Espírito Santo, a reunião dos eleitos e a perseverança até o 
fim, todas essas coisas fazem parte do evangelho. Todos nós
podemos imitar o exemplo do Senhor, independentemente 
de nossa idade e condições ou do local em que moremos.

Como uma das testemunhas do nome  de Jesus Cristo 
no mundo todo , declaro que Ele é o Filho do Deus vivo, 
nosso Salvador e Redentor que expiou nossos pecados. 
Esta é a Sua Igreja, restaurada nestes últimos dias para 
cumprir seu destino divino. Seu profeta atual é todo aquele
que busca fazer a sua vontade, do mais jovem ao ancião
que já tem em sua face as marcas do tempo, no olhar a
experiência e no coração o desejo de partilhar o Amor de
Cristo. Não permita que as palavras de desmotivação,
impeçam que você continue vivendo o verdadeiro Evangelho
que é o partilhar da Palavra de Deus com todas as pessoas
que o Espirito Santo colocar em seu caminho.

“A oração pode fazer coisas milagrosas”

O pastor Askar* é casado e pai de dois filhos. Ele é um homem corpulento, 
jovial com um timbre de voz forte e aparentemente com um sotaque de 
origem russa ou da região asiática central. No entanto, ele é chinês.
Esse pastor é da província chinesa de Xinjiang e pertence ao grupo étnico 
uigur. A província de Xinjiang está localizada na parte noroeste da China e 
faz fronteira com países como Cazaquistão, Quirguistão e Rússia. Como 
resultado, os uigures são uma fusão de todas essas diferentes culturas; 
são anteriores à era da Rota da Seda e têm sido uma grande minoria étnica 
na China por muitos anos. Hoje, há mais de 10 milhões de uigures vivendo 
na China. Nos últimos anos, extremistas islâmicos assumiram o controle nessa 
r e g i ã o .             . 
Ataques violentos vêm ocorrendo, incluindo a chacina à espada de pessoas 
inocentes em estações de metrô. O povo chinês tem medo dos uigures por 
causa desses a taques e  os  tem exc lu ído do res tante  do país .
Pessoas do grupo uigur têm dificuldades para pegar vôos comerciais, pois 
muitos dos chineses Han (maioria étnica) desconfiam deles. De fato, no dia 
em que a Portas Abertas encontrou o pastor Askar em uma cidade no leste 
da China, ele havia sido recusado por três hotéis até finalmente encontrar 
um lugar. Tudo isso por causa da sua identidade, que indica que ele é um 
uigur.  Como resultado, o pastor Askar basicamente não deixa sua região. Ele 
está isolado de outros cristãos, de grupos de líderes ou de treinamentos. O 
crescimento de sua fé depende do seu estudo solitário da Bíblia e de todo e 
qualquer livro cristão que estiver ao seu alcance                . 
"João 17 é a minha passagem predileta da Bíblia", compartilha ele. "Os versos 
de 1 a 5 focam em Deus e em Jesus, 6 a 19 focam nos discípulos de Jesus, e 
10 a 20 focam no resto do mundo. Que passagem maravilhosa para 
compartilhar com aqueles que estão buscando a Cristo!"          .
"É muito difícil fazer tudo que nós cristãos somos chamados a fazer, quando
 somos forçados a nos encontrar em secreto. Mas temos encontrado maneiras 
de seguir os mandamentos de Deus", afirma Askar”. "No verão, nós precisamos 
esperar até a meia-noite, e só então ir até o lago para batizar novos cristãos. 
Desse modo, ninguém nos vê. No entanto, no inverno é muito frio para fazer 
desse jeito, então eu batizo novos cristãos, dentro de casa, com uma garrafa 
de água". O pastor Askar recebeu de Deus um chamado para servir os 
muçulmanos em sua área e tem visto o Espírito Santo  agir quando ele e os 
membros de sua igreja fazem abordagens                     .
"Eu oro pelos muçulmanos porque eu já vi que a oração pode fazer coisas 
milagrosas", compartilha. "Eu oro para que Deus dê a eles visões de Jesus em 
seus sonhos, pois muitos já se converteram dessa forma. Minha congregação 
faz uma oração enquanto anda em volta da mesquita toda sexta-feira. Oramos 
para que eles tenham um verdadeiro encontro com Jesus. E, eu oro por 
oportunidades de cura, pois Deus já fez inúmeros milagres e muitos, por 
consequência, renderam-se a ele"                          .
O pastor também afirma: “Apesar das dificuldades, Deus me deu um coração 
para ministrar para o povo uigur, e essa paixão tem sido constantemente 
r e n o v a d a "      . 
Ao ser questionado de como outros cristãos podem orar por ele, responde: 
"Eu preciso de ajudantes – assim como Deus trouxe Timóteo para Paulo. Eu 
tenho muitas coisas para fazer e, por isso, oro para que o Senhor traga alguém 
que possa me ajudar com todas as coisas que vem com o ministério nessa região".
 
*Nomes alterados por motivos de segurança, missionário na China Oriental.
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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 

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: 
� 29.007 igrejas (aumento de 3 por cento) com mais de 2.26 
milhões de membros (aumento de 5 por cento) 
� 461 distritos com 27.147 cleros ao redor do mundo 
� 14 instituições de artes liberais na África, Brasil, Canada, 
Caribe, Coreia, e E.U.A, 5 seminários diplomados, 31 
faculdades teológicas/Bíblicas universitárias, 1 faculdade de 
treinamento de professores, e duas faculdades de 
treinamento de enfermagem 
� Fornece clinicas comunitárias e assistência medica por todo 
o mundo com esforços na Índia, Papua Nova Guiné e 
Suazilândia. 
� A Assistência Médica Missionaria, forneceu $423.217 
dólares para missionários Nazarenos. 
� Para o LINKS, a MNI gerou $237.593 dólares (queda de 
4,77 por cento de 2012), conectando igrejas e missionários. A 
MNI melhorou o processo do LINKS: (1) fundos enviados ao 
CMG para os voluntários do Corpo de Missões, são colocados 
em suas contas de ministério; (2) os distritos agora contatam 
missionários para informação para convenções distritais e 
enviam os detalhes das tarefas dos distritos à equipe do 
escritório da MNI. 
� Para Alabastro, os Nazarenos ofertaram $2.642.173 
dólares (aumento de 1 por cento sobre 2012). Desde que a 
MNI começou esta oferta em 1949, os membros já deram mais 
de $100 milhões de dólares, o que providenciou 9,060 
projetos. Esses incluem igrejas, capelas, Escolas Bíblicas, 
outros prédios escolares, centros de missões e distritais, 
hospitais e clinicas, casas para missionários e trabalhadores 
nacionais, terras e outros projetos. Nós damos 80 por cento da 
Oferta de Alabastro para as Regiões da África, Ásia-Pacifica, 
Eurásia, Mesoamerica e América do Sul. A região dos 
EUA/Canada, recebe 20 por cento para congregações 
multiculturais. Nenhum fundo de Alabastro é usado para 
custos administrativos. 
� O Fundo da Bolsa de Estudos Internacional da MNI, 
forneceu 73 bolsas para alunos atenderem instituições 
teológicas Nazarenas ao redor do mundo. 
� A MNI fez uma parceria com a World Mission Broadcast 
[Transmissão de Missão Mundial] (WMB), ofertando $419.616 
dólares para levar ao ar o Evangelho em 72 países, 34 
idiomas, e 140 programas de transmissão. 

� A MNI fez uma parceria com os Parceiros de Colheita do 
Filme de JESUS, que ajuda a 471 times Nazarenos do Filme 
de JESUS a compartilhar o amor de Deus. De outubro de 
2012 até setembro de 2013, esses times relataram 2.838.410 
contatos evangelísticos, com 697.000 (25 por cento) 
indicando decisões por Cristo e 437.750 (67 por cento de 
decisões) acompanhamentos de discipulado. Os times de 
Filme de JESUS, iniciaram 5.432 pontos de pregação no ano 
fiscal de 2013. 
� A MNI fez uma parceria com o MNC para dar mais de 
EUA$1,7 milhões para respostas à desastres, para enviar 
41.892 Kits de Cuidado em Crise, 15.660 School Pal-Paks 
(Materiais Escolares), e para sustentar 11.843 crianças 
através dos CDCs e programas de Pastor e Garotos. 
� a MNI ajudou a Trabalho & Testemunho, a levantar 
EUA$1.935.607 (aumento de 5,47 por cento sobre 2012) para 
enviar 637 times. Uma média de 14 times por semana e 
10.219 participantes doaram 242 anos de trabalho. 

Educando 
A historia de missão de Deus e os métodos de Cristo do futuro 
de educação de missão eficaz para todas as gerações. 

Destaques Regionais 
• África: Equipes de Trabalho e Testemunho da África do Sul, 
estão entrando em aviões e atravessando o Canal de 
Moçambique para ministrar em outras partes da África. 
• Eurásia: Em um seminário de treinamento da MNI, uma 
garota de 10 anos falou sobre ajudar com o ministério de 
missões. Ela disse que agora entende que a MNI é pra ela e 
não meramente para adultos. 
• Ásia-Pacifica: Em uma casa/igreja em um povoado de 
invasores, as pessoas estão vivendo na linha de pobreza e 
estão empolgadas em ser parte de uma grande família de 
crentes por quem podem orar. 
• Mesoamerica: Oferece congressos de MNI a cada dois anos 
para alunos com chamado para missões. Mais de 500 
pessoas recebem recursos online para oração e educação de 
missão. 
� Centro Sul dos E.U.A: A MNI ofereceu oportunidade para os 
jovens, bolsas escolares para envolvimento em missões 
(Imersão em Missão, Comissionado ao México, e outras 
viagens de missões), dia de missões das crianças, e 
apadrinhamento da igreja para pessoas jovens. 

Daniel D. Ketchum, Ph.D. 
Diretor, Missões Nazarenas Internacionais

Viagens Missionárias
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de
vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins 
da terra.  (Atos 1:8)

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer sobre

as três viagens missionárias de Paulo, e sobre as pessoas

que o acompanharam e as cidades pelas quais passaram..

Destacamos o amor de Paulo pelas almas perdidas, e

que ele não media esforços para anunciar o evangelho

As dificuldades foram muitas, ma a fé de Paulo no nosso

Senhor Jesus Cristo prevalecia e fazia com que os 

obstáculos fossem superados dia a dia.        .

As crianças tiveram a oportunidade de serem orientadas

sobre a importância de orar pelos missionários, assim

como orar pelos novos convertidos para que estes não

desanimem diante das dificuldades que hão de vir.

Também orarem pelos cristãos perseguidos, que sofrem

 por servirem a Deus, dando a eles a força necessária para

resistirem as perseguições que sofrem diariamente.

E o tópico mais importante que foi apresentado, é a

importância de servimos a Deus sempre, sermos persisitentes

em nossa fé e nunca desistirmos da nossa caminhada com

Jesus, sendo fiéis em nossas convicções que somente pelo

sangue do Cordeiro de Deus, temos Salvação!.
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