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A JNI e a MNI estão promovendo um projeto 
de evangelização para Manaus nos dias 12 a 
17 Janeiro 2015, serão 3 dias de ação as  
margens do rios e 2 dias em Manaus com o      
objetivo de proporcionar uma maior             
interação entre a nossa cultura evangelística 
e a cultura ribeirinha da região norte do    
Brasil, não deixe sua igreja de fora deste   
projeto, entre em contato conosco para obter 
todas as informações, referente aos recursos 
necessários para a realização deste projeto. 

Dia da Evangelização Global 

 

Dia 14 de Junho é o dia da evangelização global, todos 
falando de Jesus a todos que encontrar. 

Dia de Orar pelo nosso país e pelos países que ainda 
não conhecem o evangelho. 

Para comemorar este dia, a 1ª Igreja do Nazareno esta-
rá recebendo o Missionários Edilson Silva e Solange 
Silva, não deixe de comparecer convide seus amigos 
e venha prestigiar este momento e conhecer mais do 

campo missionário.  

14 de junho as 20 hrs (sábado) 
15 de junho as 10 hrs (domingo) 

na 1ª Igreja do  Nazareno de Londrina. 

Para as pessoas que estão começando a evangeli-
zar o maior obstáculo é a timidez. Mas vale       
lembrar que a timidez pode e deve ser combatida 
na hora da evangelização . No começo é sempre 
difícil    vencer o medo de parar pessoas na rua que 
não conhecemos ou falar para um grupo delas, isso 
é algo natural, acontece com todo mundo. Mas a  
melhor forma de vencer o medo é enfrentá-lo. Nas 
primeiras vezes que a pessoa evangeliza fica com 
vergonha de abordar as primeiras pessoas, depois 
a timidez desaparece. É mais difícil falar para as     
primeiras pessoas, depois fica natural. Com o     
passar do tempo, a timidez some totalmente, até 
mesmo alguém que antes era extremamente       
tímido, começa a falar com naturalidade em      
qualquer situação. Por isso eu recomendo ao  
evangelista iniciante que vença a timidez com a 
prática do evangelismo.  É importante também 
evangelizar sempre com no mínimo mais uma   
pessoa. Jesus mandou seus apóstolos evangeliza-
rem de dois em dois. A obra de Deus é algo muito 
complicado, satanás faz de tudo para desanimar os 
crentes. Se a pessoa sai para evangelizar com     
outra, elas compartilham suas experiências, e se 
apóiam.  
A oração também é algo muito importante para 
vencer a timidez, se estamos cheios do espírito fica 
tudo mais fácil. Em Atos 4:24-31 há um exemplo 
dos primeiros cristãos que pediram a Deus ousadia 
e sairam pregando por toda a parte:  
"..Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas          
ameaças, e concede aos teus servos que falem com 
toda a ousadia a tua palavra; Enquanto estendes a 
tua mão para curar, e para que se façam sinais e 
prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. 
E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam 
reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e 
anunciavam com ousadia a palavra de Deus."  
 
Então não esqueça, vença sua timidez com a        
prática do evangelismo, evangelize sempre     
acompanhado e procure ser cheio do Espírito.  
                                                                      Flávio Bezerra 



Vós, filhos, sede obedientes  a  vossos  pais no Senhor, porque 
isto  é  justo. Honra  a  teu pai  e  a  tua mãe, que  é o primeiro  
mandamento  com  promessa; Para  que   te  vá  bem,  e  vivas  
muito tempo sobre a terra.  (Efésios 6:1-3)  

No dia das mães a mensagem levada para nossas 
crianças, foi sobre uma das maiores  missionárias 
que nos foi presenteada pelo próprio Deus, a qual 

Ele chamou de “Mãe”. 

Sendo ela nossa primeira evangelizadora, uma vez 
que ainda estando a criança no útero  materno “ela” 
ora e abençoa a vida de seu filho. 

Os dias passam e as crianças 
crescem, e “ela” presente em   
todos os momentos apresenta  
Jesus aos filhos, ilustrando suas 
vidas sobre a importância de     
serem fiéis aos mandamentos   
para estarem juntos ao Criador no 
Reino Celestial. 

Mãe persistente, ora e intercede pela vida dos filhos 
e da família, incansável educa com dedicação suas 
crianças para que sejam grandes homens, corrige-
os com “amor” para que não sejam corrigidos pela 
“dor” do mundo. Tornam-se espelhos em nossas 
vidas, sua conduta nos conduz para uma vida     
pautada na Verdade e na Justiça. 

Por este motivo as crianças devem  ser obedientes 
aos seus pais, respeitá-los e amá-los de todo seu 
coração. 

 

Usina Elétrica do Hospital de Kudjip  quase completa, mais um sonho nazareno alcançado. 

Por Jeff e Susan Myers em 8 de maio de 2014 

Nós não teremos mais a falta inesperada de energia; 
o trabalho será constante e não de afluência ou   
imersão e nosso hospital não perderá os equipamen-
tos devido à picos de energia . Dr. Jim Radcliffe,  
nosso cirurgião e outros 
médicos não terão mais a 
experiência das luzes e 
equipamentos se desligan-
do no meio de uma cirurgia 
ou de qualquer um dos  
procedimentos que preci-
sam de energia para ser 
realizados. Deus realmente nos abençoou com  
aqueles que nos forneceram o apoio financeiro e  
com aqueles que ajudaram com a sua experiência,      
conhecimento e trabalho duro, o que  tornou o      
projeto hidrelétrico uma realidade.                             

A Culto de Dedicação foi um testemunho da          
fidelidade de Deus, em como Ele reuniu todos os 
componentes necessários para tornar este projeto 
possível. 
Após o culto de dedicação que todos nós fizemos, 
seguimos o caminho até a barragem para a           
cerimônia de corte da fita onde o portão do canal foi 
aberto brevemente para permitir que a água flui-se 
pelo canal da nova usina hidrelétrica. Obrigado a  
todos que fizeram sua parte para isso acontecer, es-
pecialmente agradecer ao nosso Pai Celestial ! 

 - Reproduzido com permissão de Jeff e Susan Myers  ministério 

do blog. As famílias Myers têm servido em    Papua Nova Guiné 

desde 2001. Susan é uma médica no hospital e Jeff está traba-

lhando em aulas de direção a ordenação através Faculdade Bí-

blica Nazarena da Melanésia. 

É difícil de acreditar que este projeto que começou 
há dois anos, está muito próximo da conclusão.       
O projeto hidrelétrico do Hospital Nazareno de      
Kudjip, em Papua Nova Guiné, estará dentro de   
semanas pronto para fornecer energia limpa e     
consistente para a estação do hospital e para a   
missão aqui em Kudjip. A barragem hidroelétrica, 
que foi originalmente construída em 1970, foi        

danificada por uma inunda-
ção em março de 2009,    
prejudicando os esforços dos 
médicos para tratar os       
pacientes e realizar cirurgias 
bem-sucedidas devido a  
quedas de energia frequen-

tes. A reconstrução só foi possível através de      
subvenções e doações - por vários anos. Esta      
semana, fomos capazes de fornecer ao hospital pela 
primeira vez, a energia, da usina reconstruída. 

30 de abril foi o dia do Culto de Dedicação ao novo 
sistema hidroelétrico. Muitas 
pessoas e dignitários estavam 
presentes para o grande   
evento . Foi um lindo dia com o 
sol brilhando e o Senhor nos 
abençoou com uma noite sem  
chuva, assim tudo estava em 
condições favoráveis para o dia da celebração. 

Ao longo das últimas semanas, tivemos Bill Wright e 
a equipe do ITEC aqui trabalhando na criação de 
nossos novos postes de energia e de novas linhas 
de energia. Junto com isso Bill , com os outros, tem  
trabalhado na casa de força e na criação do novo 
gerador de energia hidráulica e tudo o que acontece 
em relação a este local. O gerente do projeto hidre-
létrico Earl Hartwig, tem feito um grande trabalho 
nestes últimos dois anos, mantendo o projeto       
funcionando adequadamente. Seu trabalho duro e 
árduo com as várias pessoas envolvidas é muito 
apreciado. 

Mãe Missionária 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/1-3

