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Alcançando Vidas

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

Igreja do Nazareno - Distrito Londrina
Av. Inglaterra, 731 Fone: (43) 3341-7083
mni@nazarenolondrina.com.br
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Terça-feira 16 dezembro 2014
Ilha do Fogo, Cabo Verde

A Ilha do Fogo acordou em 23 de novembro com a erupção do vulcão 
Pico. A lava inicialmente lenta, desde então, aumentou a velocidade para 
até 30 quilômetros por hora, e os cientistas estimam  que o fluxo de lava 
poderá durar mais de 50 dias.

A lava destruiu duas aldeias, incluindo casas, gado e fazendas, na região 
de Chã das Caldeiras perto do topo do vulcão. A região, que é uma das 
mais férteis de Cabo Verde e  um centro de atração turística, poderá ser 
totalmente destruída se a erupção continuar no ritmo atual.

"As pessoas precisam de muita ajuda", disse David Araujo, 
superintendente distrital de Cabo Verde . "Chã das Caldeiras pode 
desaparecer e, com isso, uma parte da história e uma economia 
próspera. Mais de 1.200 pessoas - necessitam de habitação, roupas, 
alimentos e meios de vida para o seu futuro. - Em sua maioria mulheres 
e crianças."

O governo ordenou residentes na área de evacuar a três centros 
(Achada Furna, Monte Grande, e Mosteiros).

"Logo após a notícia, eu me encontrei com o presidente e o primeiro-
ministro, a quem assegurou que a Igreja do Nazareno, como sempre, vai 
estar ao lado do povo das ilhas", disse Araujo. "À medida que o 
superintendente do distrito, eu desafiei os nazarenos para orar e jejuar 
por intervenção divina em favor da igreja afetada e população da ilha. Ao 
mesmo tempo, foi lançada uma campanha para arrecadar dinheiro e 
alimentos para as vítimas do vulcão. "

Quatro dias após a erupção começou, uma equipe de Resposta a 
Desastres Nazareno composto por dois pastores e dois leigos deixou 
Praia, a capital, para a ilha do Fogo com cerca de mil quilos de alimentos, 
água, roupas de cama e roupas. Desde então, uma equipe de 20 
pessoas (11 pastores e nove leigos) tem sido nos três centros de 
acolhimento, a distribuir alimentos e fornecer aconselhamento.

Superintendente Geral Eugénio R. Duarte, natural da Brava, Cabo Verde, 
elogiou a resposta dos nazarenos locais para a situação.

"A expressão de solidariedade entre os cidadãos de Cabo Verde, 
incluindo os da diáspora, tem sido uma das manifestações mais 
poderosas da unidade na nossa história", disse ele. "Os Nazarenos 
locais estão contribuindo para a unidade, com compaixão e fazendo o 
melhor uso possível dos meios disponíveis para se juntar a outros 
cristãos e todas as pessoas de boa vontade em um excelente esforço 
para mitigar o sofrimento de tantas pessoas."

A equipe NDR orou com as pessoas e realizou atividades espirituais, 
especialmente com crentes entre os deslocados. A equipe também se 
reuniu com representantes dos municípios e centros de acolhimento para 
definir o trabalho a ser desenvolvido.

"Eles exigem muita ajuda espiritual, aconselhamento, orações e 
orientação", disse Araujo. "Este é um dos maiores desafios da Igreja do 
Nazareno em Cabo Verde nos últimos tempos. A igreja tem crescido 
muito. É hora de ajudar com pão, abrigo e da Palavra de Deus."

A equipe de resposta permanecerá na ilha há pelo menos seis meses 
para ajudar na distribuição de ajuda, educação de higiene, limpeza e 
reassentamento de famílias. Médicos e profissionais de saúde mental 
também vai viajar para a ilha para prestar apoio médico e 
aconselhamento. Além disso, a equipe NDR irá utilizar os serviços de 
cinema e de oração de Jesus para compartilhar a esperança de Cristo 
com aqueles que foram deslocados.

-A oração é solicitada para os afetados e para os esforços de socorro. 
"Cada oração e toda outra ajuda fornecida vai fazer a diferença" disse 
Duarte. "Recuperar os danos, e a reparação espiritual e emocional, levará 
uma quantidade significativa de recursos." 

Nazarenos respondem a erupção do vulcão em Cabo Verde

Nós acreditamos em vocês, pois um dos sonhos 
desta igreja está sendo realizado, que o 
nosso distrito possa enviar em 2016 um 
novo grupo em uma nova viagem missionária
Que vidas sejam alcançadas, cumprindo o IDE.

Nosso primeiro 
projeto missionário.

Cada membro, um missionário

De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem Me segue

 não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida.       João 8:12.

Os que seguem a Jesus são cooperadores de Deus. Não andarão 
em trevas, mas encontrarão o caminho verdadeiro, onde Jesus, a 
Luz do mundo, é o Guia; e ao dirigirem decididamente seus passos 
rumo de Sião, avançando com fé, alcançarão uma experiência 
excelente nas coisas de Deus. A missão de Cristo, compreendida 
tão vagamente, e tão debilmente assimilada, e que O chamou do 
trono de Deus para o mistério do altar da cruz do Calvário, se 
desdobrará mais e mais ao espírito, e se verá que no sacrifício de 
Cristo se encontra a fonte e princípio de todas as outras missões 
de amor. É o amor de Cristo que tem sido o incentivo de todo 
verdadeiro missionário nas cidades, vilas, rodovias e caminhos do
m u n d o .       .
A igreja de Cristo foi organizada na Terra para propósitos 
missionários, e é de suma importância que cada membro da igreja 
seja um sincero obreiro juntamente com Deus, cheio do Espírito, 
tendo a mente de Cristo, perfeito em simpatia com Cristo, aplicando, 
portanto, toda energia de acordo com a habilidade que lhe foi 
confiada para a salvação de pessoas. Cristo requer que todo aquele 
que é chamado por Seu nome faça a Sua obra com a primeira e 
mais elevada consideração, e desinteressadamente coopere com os
seres celestiais na salvação dos que estão a perecer, por quem 
C r i s t o  m o r r e u .                                 .
Desviar recursos, influência ou qualquer capital da mente ou do 
corpo  que lhes foi confiado, é roubar a Deus e roubar o mundo; pois 
é desviar as energias para outro canal que não aquele para o qual 
Deus planejou que fossem usadas para a salvação do mundo. 
Quando Cristo esteve aqui na Terra, enviou Seus discípulos para 
proclamarem o reino de Deus por toda Judéia, e neste exemplo Ele 
revelou claramente que  é dever de Seu povo, em todos os tempos, 
comunicar aos outros o conhecimento que possuem do caminho, da 
verdade e da vida. Em todos os Seus labores Jesus procurou treinar 
Sua igreja para a obra missionária, e à medida que seu número 
aumentasse, a missão se expandiria, até que eventualmente a 
mensagem do evangelho circundaria o mundo através do seu 
ministério. — The Review and Herald, 30 de Outubro de 1894.

 
Este texto é do livro Ser como Jesus escrito por Ellen White.



Culto Missionário Infantil
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SEM JESUS SOU APENAS EU..

Um  jumentinho  voltando   para  sua  casa   todo  contente, 
fala para sua mãe:

- Fui  a   uma  cidade  e  quando  lá  cheguei  fui  aplaudido, 
a multidão gritava alegre, estendia seus mantos pelo chão... 
Todos estavam contentes com minha presença.
Sua  mãe  questionou  se  ele  estava só e o burrinho disse:

-Não, estava  levando  um  homem  com  o  nome de Jesus.
Então sua mãe falou:

-Filho, volte  a  essa  cidade,  mas 
agora sozinho.

Então   o   burrinho   respondeu:

- Quando eu tiver uma oportunidade, voltarei lá...

Quando   retornou   a   essa  cidade  sozinho,   todos    que 
passavam    por   ele    fizeram   o   inverso,    maltratavam, 
xingavam e até mesmo batiam nele.

Voltando para sua casa, disse para sua mãe:

- Estou  triste,  pois  nada  aconteceu  comigo. Nem palmas, 
nem  mantos,  nem  honra...  Só   apanhei,  fui   xingado   e 
maltratado.    Eles   não   me   reconheceram,   mamãe... 
Indignado o burrinho disse a sua mãe:

- Porque isso aconteceu comigo? 
Sua mãe respondeu:
- Meu   filho   querido,   você   sem 
 JESUS  é   só   um   jumentinho ...

Relatório de Missões da 1ª Igreja do Nazareno de Londrina
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)

2Co 4:18 “Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, 
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não 
se vê é eterno. 
(A igreja não tem fixado seus olhos nos resultados, mas sim na 
esperança em que eles sejam alcançados, pois muitas vezes não vê 
o resultado dos investimentos no campo missionário, mas temos a 
certeza de que são realizados e almas são alcançadas)
Nós da MNI-Missão Nazarena Internacional, ministério de missões da 
nossa amada Igreja do Nazareno, agradecemos a todos os membros 
que direta ou indiretamente auxiliam na tarefa de suporte, nos 
encorajando e auxiliando constantemente em todas as ações 
desenvolvidas para o crescimento missionário dentro da nossa igreja. 
Nossos missionários vivem todos os dias um novo desafio, mas são 
perseverantes na missão a qual abraçaram, e dedicam intensamente 
suas vidas a este propósito, não abdicaram de seus sonhos pessoais, 
mas decidiram viver o verdadeiro sonho que é a busca do Reino de 
Deus e partilhar este sonho com outras vidas. 
A 1ª Igreja do Nazareno de Londrina tem investido constantemente 
em missões, tendo como foco as nossas crianças, em parceria com o 
MEDDI todo segundo domingo de cada mês é realizado o Cultinho 
missionário com o objetivo de transmitir as nossas crianças a 
importância de sermos todos missionários da Obra de Cristo Jesus, e 
também de estarmos contribuindo generosamente para missões. 
Neste mesmo princípio apresentamos o nosso relatório sobre o 
quanto nossa igreja tem contribuído ao Fundo Mundial da MNI e 
também auxiliado a missionários de outras agências que tem 
buscado auxilio junto a nossa igreja, assim como nosso primeiro 
projeto missionário no envio de um grupo da nossa membresia para 
Manaus-AM.
Fevereiro
- Oferta de Alabastro, tivemos uma contribuição de R$ 889,40.
- Recebemos a presença dos missionários Robson e Aline da missão 
AME (Associação Missão Esperança) que prestaram serviços 
missionários na Indonésia e se preparavam para irem ao Camboja, 
onde atuam em uma creche na fronteira com a Tailândia, muito nos 
enriqueceram com suas experiências. 
Abril
- Oferta de Páscoa tivemos uma contribuição de R$ 640.
Junho
- Recebemos em nossa igreja os missionários Edilson e Solange 
Silva da MIAF, que nos brindaram com suas experiências no campo 
missionário, junto ao povo Borana - de tradição nômade - podemos 
desta forma analisar esta realidade que demonstra que há muito a ser 
feito, pois desconhecemos todos os povos que necessitam serem 
alcançados e desta forma é nossa obrigação como cristãos não 
retermos o evangelho, mas nos unirmos para que possamos leva-lo a 
todos os povos ainda não alcançados, para cumprirmos o IDE do 
Senhor Jesus.
Agosto
- Realizamos a conferência missionária, onde tivemos a oportunidade 
de ouvirmos mensagens trazidas a nossa Igreja, através dos 
Pastores e Missionário 
Setembro
- Oferta de Alabastro, durante esta campanha tivemos uma 
contribuição de R$ 733,00.

Novembro
- recebemos a missionária Elizabeth Banov, da agencia Portas 
Abertas, que nos maravilhou com sua narrativa e a coragem dos 
novos convertidos em manterem-se firmes na Fé, apesar das 
perseguições e violências sofridas no Oriente Médio.
- Culto de Ação de Graças, onde foi levantada a Oferta de Gratidão no 
valor de R$ 635,00 em ofertas e R$ 776,54 nos cofrinhos missionários 
totalizando R$ 1.411,54. 
 Projeto Manaus capitalizou até o momento o valor de R$ 4.890,20 
para despesas com a embarcação, agradecemos ao Ministério Mãos 
Estendidas pela a oferta de R$ 1.500,00 para a aquisição de cestas 
básicas a serem distribuídas entre as famílias ribeirinhas que serão 
visitadas durante o Projeto Manaus.
Projeto Espanha, irmãos que contribuíram mensalmente com este 
projeto proveram um fundo no valor de R$ 2.850,00. 
A 1ª Igreja do Nazareno de Londrina, ter como um dos seus 
princípios cristãos o “IDE” do Senhor Jesus e manter firme seu 
propósito de ser uma igreja com espirito missionário, destina 1% dos 
dízimos e ofertas ao fundo de missões, o que permitiu neste ano 
acrescentar a este fundo a quantia de R$ 2.241,12.
Foram enviadas duas ofertas ao Pr. Parngandi na Indonésia, após o 
apelo feito pelo mesmo a nossa igreja, para o tratamento médico de 
um de seus filhos; totalizando assim ambas as ofertas R$ 1.350,80.
Foram realizadas ofertas a todos os missionários que nos visitaram 
durante todo o ano no valor de R$ 1.550,00.
Despesas com Materiais, Eventos e Conferência Missionária. R$ 
650,00
Foi realizado um jantar missionário para investimento em 
missionários que necessitavam de auxílio para seus projetos, sendo 
que não houve custo, uma vez que todos os ingredientes foram 
ofertados por corações generosos pessoas dispostas a serem 
semeadores na obra do Senhor Jesus, o que nos permitiu arrecadar 
R$ 1.600,00. 
Assim para o ano de 2014 a 1ª Igreja do Nazareno de Londrina, 
através do amor e dedicação da membresia,  enviou ao Fundo 
Mundial de MNI o valor de R$ 10.000,00 (R$ 3.000,00 Alabastro e R$ 
7.000,00 para FEM), Projeto Manaus R$ 6.390,20, projeto Espanha 
R$ 2.850,00, ofertas para missionários de outras agencias R$ 
2.950,00, missionários visitantes R$ 1.550,00, despesas no valor de 
R$ 650,00. Assim foram investidos R$ 24.390,20 em missões, todo 
este investimento com um único objetivo; edificar o evangelho de 
Jesus para o crescimento espiritual de novos cristãos. É com grande 
felicidade que esta igreja unida no objetivo de cumprir as ordenanças 
do Senhor Jesus investiu com o amor do seu coração 63% a mais em 
recursos em relação ao ano de 2013, recursos estes que se tornam 
pequenos diante do maior investimento que esta igreja realiza na obra 
missionária, a sua oração constante em favor dos missionários e da 
Obra do Criador e este é um investimento valoroso e que permite que 
a Obra se torne completa.
Gostaria de partilhar com os amados irmãos que a MNI não é um 
ministério com o interesse de brilhar, porque a MNI não é um pequeno 
grupo de pessoas, mas na verdade é constituída de toda a membresia 
da Igreja do Nazareno, desta forma sendo a igreja um único corpo, ela 
deve brilhar intensamente unida, pois se assim não for, a Luz do Cristo 
que brilha em nossos corações não poderá alcançar a vida dos que 
ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Amor de Jesus.


	1: FRENTE
	Página 2

