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A Indonésia ocupa hoje a 48ª posição na lista de 
classificação  de países por perseguição da Missão 
Portas Abertas. Por ser o maior país muçulmano do 
mundo, deveria estar entre os 20 primeiros, você deve 
pensar, mas a perseguição ocorre apenas nas regiões
 onde a presença de grupos radicais islâmicos é maior 
e não em todo o território indonésio         .

Segundo uma de nossas fontes no país, “a perseguição 
é motivada por uma série de fatores étnicos, políticos e 
religiosos”. Ela citou como exemplo o atentado em uma 
igreja em Solo (Java Central), em 25 de setembro, em 
que um homem-bomba que participava do culto se 
explodiu, ferindo mais de 20 pessoas. A perseguição 
aos cristãos é menor nos vilarejos onde eles são minoria, 
mas basta se expressar de alguma forma para que 
sejam perseguidos                       .

As perseguições contra cristãos em Sulawesi (Leste da 
Indonésia) costumam ser severas: recentemente uma 
família de obreiros teve sua casa incendiada e foi 
expulsa dali, sob a acusação de proselitismo. Nas ilhas 
de Maluku, mais especificamente em Ambom, a 
população é dividida: 50% cristãos e 50% muçulmanos. 
De acordo com o nosso contato, no dia 11 de setembro 
aconteceu um incidente em que 10 pessoas morreram.

“Tudo começou com uma mentira (enviada por SMS) de 
que um muçulmano havia sido espancado até a morte, 
depois de bater sua moto na árvore de um cristão. 
Depois do funeral, um grande número de muçulmanos 
foi para a cidade, apedrejando e queimando prédios e 
veículos”. A violência sectária em Ambom é praticada 
tanto por muçulmanos quanto por cristãos. Isso se deve 
ao fato de que muitos cristãos são apenas nominais.

Em Seram (Maluku Central), após a guerra religiosa de 
1998, cristãos e muçulmanos vivem em vilarejos 
separados pelo ódio e pela não aceitação de ambos os 
lados,  dificultando a pregação do evangelho no lado 
m u ç u l m a n o .                 .

• Ore por amadurecimento da fé dos cristãos indonésios, 
para que de fato preguem o amor de Deus com suas 
v i d a s   .
• Para que o poder e o perdão de Deus se manifestem 
e n t r e  c r i s t ã o s  e  m u ç u l m a n o s
• Por segurança e encorajamento a todos os missionários
 que estão no país e se deparam com a perseguição.

O Distrito Londrina apresenta o projeto de 100 anos 
da MNI Global, o qual consiste  na adoção de novos 
computadores para o Colégio Teológico Nazareno na 
Indonésia, cujo o investimento é de US$ 650,00 a
unidade e que deverá ser integralizado junto ao distrito
até Outubro de 2015.                    .

A 1ª Igreja do Nazareno de Londrina, atendeu ao 
chamado e adotou 2 computadores, os quais já se
encontram inscritos no site da iniciativa MNI 100 anos.

No mesmo espirito de
amor e sol idar iedade
convidamos as demais
igrejas do distrito para 
a  o p o r t u n i d a d e  d e 
participarem deste projeto.

Entre em contato com os lideres distritais da MNI e
obtenham todos os detalhes deste projeto que é de
grande importância para a evangelização na Indonésia
para a formação de novos lideres, pastores 
e  m i s s i o n á r i o s .                      .
Contato: Dalcimar Paixão (Presidente Distrital MNI)
           Edson Batista (Vice-Presidente Distrital MNI)

email: mni@nazarenolondrina.com.br

E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente; 

porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao 

Senhor; e também o rei Davi se alegrou com grande 

alegria. (1Cronicas 29:9)

Chegamos ao final de mais um ano, 2014 prometia 
ser um desafio para nossa igreja, os campos para
serem semeados mostravam-se desafiadores, em
alguns o solo mostrava-se seco, necessitando de
chuva para serem preparados e assim receberem a 
semente, outros mais promissores com seu solo
macio e úmido, nos davam a esperança de uma boa 
e farta colheita                      . 
O trabalhador solitário, optaria com certeza pelo 
melhor campo, para lançar a semente em busca
de uma colheita fácil e farta. Mas os servos de Cristo
buscam os solos desafiadores, pois nesta terra seca
encontra a oportunidade de desfrutar da Graça do
Senhor Jesus, provando dos desafios e dos milagres
que somente o poder de Deus pode operar. Na terra 
árida toda a semente que germina não desfalece, 
pois a maior dificuldade já foi superada, foi brotar em
solo infértil. Neste mesmo espírito a nossa amada 
Igreja do Nazareno se lançou sobre os desafios que
constantemente existem no campo missionário, e
através de suas orações em busca da misericórdias
do Senhor em favor dos missionários, e através de
suas ofertas de sacrifício para manter viva a chama
missionária que arde no coração da igreja, e que não
se apagará, uma vez que a membresia nazarena é
um corpo coeso e unido, firme no propósito do IDE
do Senhor Jesus. Assim  a Seara do Senhor será 
constantemente abastecida de novas vidas  cheias
do Amor de Deus. Saiba que a sua intercessão foi
preciosa para a MNI e rogamos a cada um destes
membros que trazem em seu peito este ardor por 
missões, que continuem perseverantes no ano vin-
douro, que venha 2015  com seus desafios para que
uma vez mais com a nossa união e a Graça de Deus
possamos superá-las e honrar ao Senhor com nosso
trabalho missionário                  .
Obrigado a todos que compreendem que missões
não é um trabalho solitário, mas a força através 
da união.                            .

                              
MNI Distrito Londrina

Igreja do Nazareno - Distrito Londrina
Av. Inglaterra, 731 Fone: (43) 3341-7083
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Missionários do senhor

São vocês queridos irmãos

Que levam a mensagem do senhor

Com ardor no coração

Faça chuva ou faça sol

Lá vais tu a proclamar

Desde o romper do arrebol

A palavra sem cessar

Cristo de ti tem orgulho

Pois não cansas de falar

De sua morte na cruz

Para o mundo inteiro salvar

Uma palavra amiga

Tu sempre tem nas mãos

Pra confortar um coração triste

Que sofre com a falta de perdão

Que Deus abençoe seu trabalho

A cada dia, e em cada hora

Pois a sua recompensa está

Guardada com o Rei na eterna gloria

Obrigado a todo corpo docente do MEDDI, que mais
um ano preocupou-se com o trabalho missionário e
dedicou em sua programação um espaço para ensinar
sobre missões as nossas crianças.        .

Nosso agradecimento e nossa sincera admiração a
cada um dos nossos professores, pois cada um de
vocês é um missionário realizando a Obra de Deus.

Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que 
pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? 
Porque tudo vem de ti, e do que é teu to damos.
                                                             (1 Cronicas 29:14)

Agradecimento Missionário

MNI - 1ª Igreja do Nazareno de Londrina

Os bancos da Primeira Igreja Batista de Belém enchem-se 
rapidamente de fiéis numa noite de domingo, alguns com 
bolsas enfeitadas, outros com sapatos gastos e sacolas de 
papel da KFC (Empresa alimenticia americana)      .

No transcorrer da cerimônia, mãos balançam no ar enquanto 
os fiéis cantam e dão graças a Deus por um renascimento 
recente que atraiu mais de 1.300 pessoas para ouvir a 
m e n s a g e m  d a  B í b l i a                      .

Numa cidade alardeada como o lugar onde Jesus Cristo 
nasceu, a igreja é uma espécie de milagre moderno. Fundada 
há três décadas num apartamento de dois quartos pelo 
reverendo Naim Khoury, a Primeira Batista foi bombardeada 
14 vezes durante a primeira intifada, enfrentou dificuldades 
financeiras, e agora trava uma batalha legal com a Autoridade 
Palestina, que não a reconhece              .

Milhares de cristãos em Belém tiveram problemas políticos e 
religiosos similares nas últimas décadas, o que levou muitos 
deles a fugir da cidade onde a figura central do cristianismo 
nasceu em uma manjedoura                  .

Os cristãos, que já constituíram 80% da população, hoje 
representam 20% a 25%. Dois mil anos após o nascimento de 
Jesus, o cristianismo está sob um ataque maior do que em 
qualquer outro período do último século, levando alguns a 
especular que uma das três maiores religiões do mundo pode 
desaparecer completamente da região em uma ou duas 
g e r a ç õ e s     .

Do Iraque, que perdeu pelo menos metade de seus cristãos na 
última década, ao Egito, que assistiu à pior violência anticristã 
em 700 anos neste verão, à Síria, onde jihadistas estão 
matando cristãos e enterrando-os em valas comuns, os 
seguidores de Jesus enfrentam violência e perseguição além 
de um declínio das igrejas. Os cristãos constituem hoje 
somente 5% da população do Oriente Médio, ante 20% um 
século atrás. Muitos cristãos árabes estão contrariados 
porque o Ocidente não fez mais para ajudá-los.

Embora muitos muçulmanos tenham crescido com amigos e 
colegas cristãos, política e forças sociais tornaram a 
coexistência mais difícil. À medida que o islamismo político 
cresce, cristãos já não conseguem encontrar refúgio numa 
identidade árabe comparti lhada com seus irmãos 
m u ç u l m a n o s     .

Os apelos à cidadania com direitos iguais são pontuados por 
histórias de extremistas islâmicos exigindo a conversão de 
cristãos ao islamismo ou que eles paguem um imposto 
exorbitante. E muitos muçulmanos enfrentam perseguições, 
eles próprios, na medida em que os levantes árabes de 2011 
continuam a repercutir por toda a região e nações tentam 
encontrar um equilíbrio entre liberdade e estabilidade.

Os cristãos já enfrentaram tempos difíceis antes da matança 
dos seguidores imediatos de Jesus à opressão dos cristãos 
pelos mamelucos no início do século 13, à ascensão da 
atividade militante islâmica no Egito nos anos 1970. Os 
guerreiros que vieram em nome de Cristo também foram 
responsáveis por violências inter-religiosas, como a Primeira 
Cruzada em 1099, quando cristãos tomaram Jerusalém e 
massacraram os moradores                  .

Permanece incerto se os tempos atuais se mostrarão mais um 
refluxo da história cristã ou algo mais fundamental. Mas o que 
está evidente é que tanto muçulmanos como cristãos, além 
das outras minorias da região, provavelmente serão afetados 
de maneira significativa por uma deterioração contínua.

Uma exceção ao declínio é Israel, onde a população cristã 
quase quintuplicou, para 158 mil, desde a fundação do país 
em 1948. Mesmo assim, sua parcela na população caiu cerca 
de 3% a 2%, e críticos observaram que as famílias cristãs 
palestinas que fugiram ou foram obrigadas a sair pouco antes 
da fundação de Israel deram ao país uma base artificialmente 
b a i x a     .

Mas ainda há comunidades fortes de cristãos árabes 
israelenses – embora elas também tenham problemas. Em 
Nazaré, por exemplo, islamistas tentaram erguer uma 
mesquita bloqueando a Igreja da Anunciação. Quando 
impedidos por Israel, eles aceitaram colocar uma bandeira 
proclamando o verso corânico: "E todo aquele que busca uma 
religião que não seja o Islã, jamais será aceito por ele, e no 
futuro será um dos perdedores"             . 

R e d a ç ã o :  C h r i s t a  C a s e  B r y a n t             ,  
T h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r             .

Tradução: Celso Paciornik                    .

F o n t e :  O  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o            .  

Como seria o Oriente Médio sem cristãos
Grupo religioso perseguido do Iraque à Síria se sustenta pela fé, mas seu declínio pode alterar toda a região
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