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O português é a língua oficial de Angola , mas o país conta 

com seis línguas africanas reconhecidas como línguas     

nacionais — o ucôkwe (pronuncia-se tchocué), o kikongo, 

o kimbundu, oumbundu, o nganguela e o ukwanyama, e 

mais outras línguas africanas e inúmeros dialectos .  

 

O trabalho missionário em Angola está nos seus     

primórdios, tendo a Igreja do Nazareno, nesta nação, 

11 anos de existência. Temos três  Distritos             

Organizados, estão localizados nas regiões Norte, Sul 

e Central do país, com 64 Igrejas. Vale acrescentar que 

todas as nossas Igrejas estão implantadas em áreas 

rurais, portanto, não temos nenhuma Igreja implantada 

nos grandes centros urbanos. Por meio de               

voluntários, pretendemos levantar uma equipe de   

profissionais nas áreas de: Educação, Saúde. Na área 

social é nosso objetivo, desde o ano de 2010, visando 

o atendimento das populações carentes enviarmos 

Bíblias, pois as mesmas são caríssimos tornando   

inviável a sua aquisição por parte de muitos dos    

nossos irmãos. Agora estamos orando ao bom Deus 

para que seja levantada a equipe de Evangelistas e 

Discipuladores para apoiar na implantação da Igreja 

em Benguela - uma província Angolana. 

O nosso objetivo primordial é ajudar a cumprir a  

Grande Comissão na nossa geração, propagando a 

santidade de Cristo como estabelecido na Palavra de 

Deus. Esperamos que o reino de Deus avance na   

África e que, por meio desse projeto, as comunidades 

de Benguela sejam impactadas positivamente.      

Também almejamos ver vidas   sendo alcançadas e 

salvas por meio da pregação     

ungida da palavra de Deus.  

Que Deus nos ajude. 

Seu Servidor em Cristo Jesus, 

Pr. Mauro Dos Santos 

Angola  - O Chamado 
 

Entre os dias 14 a 25 de outubro de 2013, os pastores Liliana 

Funes e Víctor Almirón realizaram uma visita de exploração 

a Ushuaia, a cidade mais ao sul da Argentina. Esta é a      

primeira visita oficial a esta cidade, a fim de iniciar a Igreja 

do Nazareno mas, dois anos antes, em Abril de 2011, o casal 

Almirón visitou esta cidade em resposta ao chamado de 

Deus para Ushuaia recebido em um dos cultos da             

Assembleia Distrital de 2008. 

Ushuaia tem uma área aproximada de 10 mil Km2 e tem   

cerca de 60 mil habitantes*, quase metade da população da       

província da Tierra del Fuego. É uma cidade moldada por 

pessoas de todo o país com a ascensão do turismo e da   

indústria na cidade, pois há um grande número de empresas 

que montam seus produtos para o mercado argentino. 

Atualmente os pastores Almirón são responsáveis pela   

Igreja do Nazareno de El Calafate, cidade com fama          

internacional por causa do glaciar Perito Moreno              

considerado a oitava maravilha do mundo. Entre outras   

responsabilidades, o irmão Víctor é Presidente do Conselho 

de Pastores de El Calafate. Desde a primeira visita que     

realizaram a Ushuaia mantiveram contato com um morador 

da região, o irmão chamado David, um policial que Deus 

usou naquela oportunidade e voltou a usar para estabelecer 

o contato para esta visita. Em sua recente visita, os pastores 

Almirón chegaram a Ushuaia com o firme propósito de    

implantar a Igreja do Nazareno nessa cidade, projeto apoia-

do pelo distrito argentino Patagônia Central. Ao chegar à 

cidade, os pastores Víctor e Liliana sentiram a mão de Deus              

dirigindo-os e também recebendo a cooperação de           

diferentes igrejas irmãs. Tanto é assim que participaram de 

um congresso que foi realizado na Igreja Ministério       

Apostólico Rocha de Paz, o pastor Víctor pregou no dia 19 

no culto central da Igreja do Movimento Missionário Cristão 

e no culto de oração da reunião do dia 22. 

No dia 25 de outubro, os pastores Almirón voltaram para a 

igreja que pastoreavam em El Calafate, mas deixaram a um 

grupo de irmãos buscando um lugar para iniciar o trabalho. 

Apesar de ser muito caros os alugueis na cidade de 

Ushuaia, os pastores Liliana e Víctor confiam em Deus e 

esperam  começar rapidamente a obra nesse lugar. Mais 

informação sobre o avanço deste projeto:  

https://www.facebook.com/liliana.funes.58?fref=ts 

Fonte: Rev. Víctor Almirón. 

“Não existe no mundo um tipo de vida mais doce e deleitosa, 

que aquela de uma continua conversação com Deus” 

Irmão Lorenzo 

 

Muitos veem na oração algo difícil, complicado e 

formal. A oração nada mais é que uma conversa 

que mantemos com Deus. É uma forma de           

procurarmos a Ele e Dele nos encontrar. É a forma 

como podemos ganhar intimidade e de nos           

relacionarmos com Deus. O irmão Lorenzo foi um 

monge do século XVII que descobriu que o segredo 

de uma nova vida de alegria esta em uma vida    

continua de oração, em que nas pequenas coisas 

da vida diária  se pode ter um encontro com Deus e 

poder conversar com Ele. Seu livro “ A Pratica da 

Presença de Deus, é um clássico da espiritualidade 

cristã. 

O desafio que desejamos a nossos irmãos e que 

neste ano tenhamos  uma vida de oração não       

somente na formalidade que se cumpre nos cultos 

da igreja, antes das refeições ou ao deitarmos ou 

acordarmos. Mas que a oração seja uma diálogo 

continuo que mantemos com nosso Deus durante 

todo o dia durante nossas ocupações diárias. 

 

Propósito de Orações para 2014 

- Pelos povos não alcançados em todo mundo 

- Pelos missionários nazarenos e de outras missões 

- Pelo crescimento da igreja do Nazareno 

- Pelos nossos pastores e lideres de ministério 

- Pelo crescimento espiritual de nossos irmãos 

Ushuaia - Uma Nova Missão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4kwe_(l%C3%ADngua)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kikongo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kimbundu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umbundu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ganguela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuanhamas
https://www.facebook.com/liliana.funes.58


 

Devido ao período de férias , este mês não teremos 

aqui registradas as atividades do MEDDI na           

ministração do trabalho missionário junto a nossas 

crianças, mas já para o próximo mês teremos aqui 

registradas as nossas atividades. Pedimos aos     

amados irmãos que não cessem suas orações pela 

restauração da saúde de nossa irmã Sheila, para que 

ela possa estar o mais breve possível assumindo  

suas funções dentro do ministério missionário de 

nossa igreja. 

 

 Área: 181.035 km² 

 População: 15.053.112 

 Crescimento Anual: 1,66% 

 Capital: Phnom Penh 

 Urbanos: 22,8% 

  IDH: 137 de 182 

 Povos: 42 

 Alcançados: 71% 

 Língua Oficial: Khmer 

 Idiomas: 25 

 Moeda: Riel (KHR) 

 Pobreza: 71,4% 

 Predominante: Budista 

 Cristãos: 471.162 – 3,13% 

 Evangélicos: 240.196 – 1,6% 

 Budista: 12.545.264 – 83,34% 

Apesar de todos os esforços para evangelizar o  
Camboja, com a grave crise política e militar que   
assolou a nação, a maioria dos cristãos foi morta ou 
se mudaram do país, mas a Igreja de Cristo não foi 
extinta.  

A constituição do Camboja garante a liberdade de  
culto, mas sem ações de evangelização popular,   
sendo necessário que novas estratégias sejam       
criadas para alcançar essa nação.  

Os traumas causados pela história 
vivida pelo povo do Camboja     
mantem cativos a maioria da        
população do Camboja, alimentados 
pelo ódio, rancor, dor e sofrimento.  

Os jovens compreendem dois terços da população do 
Camboja e a maioria vive em áreas rurais, privados de 
educação e oportunidade. O analfabetismo é             
generalizado e os jovens são vulneráveis à exploração 
econômica, tráfico sexual, abuso de drogas, HIV/AIDS 
e extremismo político e religioso.  

O crescimento do número de cristãos é lento no     
Camboja, mesmo diante de muitos esforços dedicados 
durante anos.  

Apesar de lento, o crescimento da 
igreja é uma realidade no Camboja e 
pretende alcançar as milhares de 

aldeias existentes no país.  

Ore  

- Pelos missionários Robson e Aline, pela suas vidas 

e pelo crescimento de seu ministério. 

- para que haja um crescimento acentuado do        

número de cristãos e de igrejas no Camboja. 

- para que haja um número maior de missionários 
que desejem trabalhar nesse país e que o Senhor  
capacite e dê inteligência a todos os cristãos no 

Camboja para evangelização dessa nação.  

- para que o povo do Camboja seja liberto da herança 
de terror deixada pelo Khmer vermelho e que o amor 
de Deus gere liberdade e uma profunda cura na alma 
dessa nação, e que mude a realidade do Camboja, 
proporcionando uma mudança na vida das crianças e 

jovens, gerando esperança e um futuro melhor.  

Este é o pais escolhido por Deus para que os         

missionários  Robson e Aline juntamente com sua 

filha Ayu, estarão envolvidos no projeto de           

evangelização com crianças e jovens  de um centro 

de educação, na cidade de Poipet  fronteira com a  

Tailândia, cidade esta com cerca de 90.000 almas.  

Durante a ministração  

apresentada na 1ª Igreja 

do Nazareno de Londri-

na , no dia  26 Janeiro 

deste ano,   o missionário 

Robson    compartilhou 

sua  trajetória missionária 

conosco, nos dando a oportunidade de conhecermos 

o trabalho  desenvolvido na  Indonésia com órfãos                    

remanescentes de um massacre contra cristãos na 

ilha de  Maluku  em 2002. Seu testemunho e amor pelo 

ministério nos sensibiliza e nos estimula a crer que 

apesar das dificuldades e das barreiras impostas para 

impedir o crescimento do Evangelho de Jesus, vale a 

pena   nossos esforços para mantermos o campo  

missionário vivo e ativo através de nossas ofertas e 

orações. 

 


