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Dois especialistas em desastres da Igreja do Nazareno em 
Bangladesh, Samuel e George, chegram no Nepal em 07 de 
maio para apoiar os esforços  de curto prazo e longo prazo 
d e  s o c o r r o  c o n d u z i d o s  p e l a  i g r e j a  n o  N e p a l .
Bangladesh, vizinho ao Nepal, é propensa a ciclones, 
inundações, secas e ondas de maré. Como resultado, a 
igreja em Bangladesh tem uma vasta experiência em trazer 
alívio e compaixão para com as pessoas que sofrem de 
desastres naturais.                          .

Imediatamente após o primeiro terremoto no Nepal em 25 
de abril, a igreja em Bangladesh estendeu uma oferta de 
assistência. O Superintendente Distrital do Nepal Dilli 
aceitou de bom grado o gesto de amor e apoio. 
A Missão Nazareno em Bangladesh enviou uma cópia do 
seu manual de treinamento de avaliação em socorro ao
Nepal, o qual foi útil na preparação das equipes para a sua 
primeira expedição para avaliar as necessidades em uma 
vila remota chamada Tindhara , e os ajudou a levar ajuda 
com sucesso alguns dias mais tarde.            .

"É meu privilégio vir aqui e estar ao lado da equipe e ajudar 
as pessoas na hora do desastre", disse Samuel. "Eu tive 
uma experiência na proposta e elaboração de relatórios, por 
isso quero utilizar minha experiência para ajudar NCM Nepal 
a desenvolver as suas propostas  de avaliação."
Na vila de Tindhara foram distribuídos mais de 300 cestas 
de  a l imentos ,  sa l  e  ó leo .                    .

Graças a esta organização a Igreja do Nazareno foi a primeira
equipe a levar ajuda alimentar as vilas mais remotas nas 
áreas montanhosas, apenas 10 dias após o terremoto.
As igrejas em todo o mundo estão levantando ofertas para
aux i l i a r  o  povo  nepa lês .                     .

A Igreja do Nazareno, adquiriu recentemente uma fazenda no
Nepal, a qual será utilizada para produzir alimentos para o
povo nepalês, que vive em situações de pobreza pela 
escassez de alimentos, a NCM (Nazarene Compassionate
Ministery) já fornecia ajuda alimentar a algumas comunidades
que habitam as regiões montanhesas, mas após o terremoto
esta ajuda teve que ser intensificada.           .

Desta forma sua oferta será de grande ajuda neste momento
procure a liderança de MNI de sua igreja ou a MNI Distrital e
faça sua contribuição, os recursos são importantes neste 
m o m e n t o .                               . 
O Diretor Regional da Eurasia, Arthur Snijders ficou satisfeito 
com a cooperação entre os líderes Nazarenos nos países.

                     Igreja do Nazareno
Resposta rápida e10 dias após o primeiro terremoto
é a primeira a responder as  comunidades  isoladas
nas montanhas.

Missionários Nazarenos Globais
Irma e Mario Martinez Guinea-Bissau

Ano 3 - Editorial Nº 026  Junho  de 2015

Irma e Mario Martinez são missionários pioneiros da 
Igreja do Nazareno na Guiné Equatorial desde 2002. 
Ambos são ministros ordenados da igreja. Cada um 
deles se formou em Teologia pelo Seminário 
Teológico Nazareno da América do Sul na Argentina. 
Mario tem um Mestrado em Teologia pelo 

mesmo seminário.  Ambos serviram como pastores do Distrito Central da 
Argentina. Mario serviu como um professor de teologia, presidente da 
Juventude Nazarena Internacional e Vice-Chanceler da Academics no 
Seminário Nazareno da América do Sul. Ele também atuou como 
Superintendente Distrital do Distrito Central da Argentina. Irma tem servido 
como presidente de Missões Nazarenas Internacionais e Ministériio da Escola
Dominical nível distrital; ela também serviu como pastora / pregadora no
Retiro das Mulheres, Tesoureiro da Associação de Igreja do Nazareno na 
Argentina e professor de Teologia. Eles receberam o chamado para o campo 
missionário e a Igreja Geral confiou-lhes a abertura da Igreja do Nazareno na 
Guiné Equatorial; o último país de língua espanhola, em que não tínhamos 
Uma presença.  Atualmente, Mario serve como superintendente do distrito, 
Evangelista, plantador de igrejas e professor de Teologia. Irma trabalha na
administração da Missão, Escola, Ministérios de Compaixão  e como 
professora de Teologia. Eles têm uma filha de 15 anos, seu nome é Jessica.

Vejo nestes versos, um Felipe correndo pela estrada, como se fosse um maratonista, 
disposto a vencer a qualquer custo e obter a medalha de vencedor, mas ai existe um 
diferencial ele tinha um propósito definido, alcançar um homem que buscava compre-
ender a Palavra de Deus. Filipe cumpria uma ordenança que havia recebido do Espi-
rito Santo, como vemos no verso 26 e 27 (E “o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: 
Levanta-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, 
que está deserta. E levantou-se, e foi” e vemos nestes versículos que Deus é especi-
fico quando fala, pois deu a direção da região e qual o caminho que deveria seguir e 
as condições que se encontrava a estrada, novamente o Espirito lhe ordena no verso 
29 (E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro.)  Não vemos em 
nenhum momento Filipe questionar ou duvidar do que lhe houvera sido ordenado e 
cumpriu completamente a vontade do Espirito que falou ao seu coração, e desta forma 
pode ser utilizado para falar de Jesus a este homem que buscava conhecer a Palavra 
de Deus através do profeta Isaías                                .
Fazendo uma analogia para os dias atuais, vemos que o Espirito continua falando aos 
corações dos que estão dispostos a ouvir o chamado, e cumprir a ordenança do Senhor 
Jesus contida em Marcos 16:15 (E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 
a toda criatura.) Existem os que atendem ao chamado do Espirito Santo e sem hesitar se 
lançam e correm atrás do que lhe imputa a vontade de Deus sobre suas vidas, atraves-
sam oceanos, adentram florestas, habitam desertos buscam vidas que necessitam do 
evangelho, buscam dar entendimento a estas pessoas sobre o evangelho de Jesus, trazer 
as boas novas para as vidas que não conseguem ainda terem total compreensão das es-
crituras. Quantos eunucos, necessitam da presença de um Filipe para lhes iluminarem 
com a Palavra de Deus, e quantos Filipe existem hoje aqui? Sabe porque eu pergunto isto 
aos amados, porque meus queridos nós podemos ser como Filipe cheio do Espirito Santo, 
homem abençoado que serve ao Senhor de todo coração, não hesita em obedecer às suas 
ordenanças e cumprir sua vontade com toda dedicação e amor a Obra de Cristo Jesus. 
E nós queridos irmãos! Nós temos recebido em nossos corações esta mensagem da neces-
sidade de rompermos com nossos anseios e limitações para cumprir o chamado missionário 
do Senhor Jesus? Temos nos entregado totalmente a vontade de Deus, temos permitido que 
Ele conduza nossas vidas para que possamos ser ferramentas de evangelização em suas 
mãos? Quem somos nós diante do Senhor e de sua vontade? Será que não é chegada a 
hora de adquirimos do Espirito Santo um coração missionário, ardente de partilhar o evan-
gelho? Filipe tinha este coração e ele o seguia constantemente e permitia deixar-se ser guia-
do e usado para a Obra do Senhor Jesus. Então meus amados é chegada a nossa hora, é 
chegada a nossa hora de se entregar totalmente a Obra do Senhor e sermos úteis para 
aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de viver este Amor verdadeiro que somente 
um discípulo de Cristo traz arraigado no seu coração. E nós queridos que nos designamos 
discípulos de Cristo Jesus, temos, portanto, que cumprir suas ordenanças em nossas vidas, 
para que assim possamos cumpri-la na vida daqueles que anseiam em compreender as es-
c r i t u r a s  e  a s s i m  c u m p r i r  a  v o n t a d e  d o  S e n h o r               .
Finalizando leiam Romanos 10: 14-15 , para sermos formosos, diante de Cristo Jesus.

Como nós temos obedecido ao chamado de Deus para sua obra?

E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaias, e disse: 
Entende tu o que Lês? (Atos 8:30-31



Q u e r i d o s  a m i g o s ,                             . 

Já tem um tempo que não enviamos nosso informativo, gostaríamos 
de poder mantê-los informados com mais freqüência sobre nosso 
trabalho aqui no Norte do Quênia, mas infelizmente não temos 
internet suficiente para isso. Mas agradecemos pelo carinho de cada 
um de vocês por estarem de alguma maneira participando de nosso 
dia-a-dia aqui através de suas orações, suporte financeiro, emails e 
redes sociais. Temos sido encorajados por vocês, mesmo a distância!

Na última carta, um dos nossos pedidos de oração foi por chuva. 
Podemos agradecer e glorificar ao Senhor por ter nos abençoado 
com um período de 2 meses e meio de chuva. Os campos estão 
lindos e as famílias felizes por terem suas plantações crescendo e 
seus animais saudáveis, há muito leite e os reservatórios de água 
estão cheios. Glórias ao Senhor por isso!                 .

Nestes 3 últimos meses nossas atividades nas comunidades tem se 
intensificado. E estamos felizes por isso, pois temos visto e ouvido o 
quanto o povo Gabbra e Borana têm desejado conhecer mais da 
Palavra de Deus. Há 2 meses um estagiário do Curso de 
Evangelismo veio morar conosco para seu prático ministerial, ele é 
Gabbra e tem nos auxiliado na tradução das lições e discipulado com 
novos convertidos. Agora são 2 evangelistas locais nos ajudando, 
Luka Kate lo  e  Barako Halakhe.                   .

   

Conforme seguimos com as lições do Antigo Testamento em ordem 
Cronológica, percebemos como as pessoas tem se identificado com 
a Palavra de Deus através da sua própria cultura, e uma sede em 
conhecer mais cresce dentro dos corações desses queridos irmãos. 
No final de um de nossos encontros, o chefe da comunidade se 
aproximou e disse: -“Queremos vocês mais tempo conosco, vamos 
construir a nossa Igreja!” Aleluia... Afinal, é pra isso que estamos aqui! 
O culto infantil também tem crescido tanto em número como em 
maturidade espiritual das crianças. As meninas e meninos que no 
início eram bem tímidos e até com um pouco de “receio” de estar com 
os “brancos”, hoje estão recitando versículos e cantando suas 
canções favoritas. O versículo acima descreve exatamente o que 
temos vivido nestes últimos meses... Muitos destes queridos têm 
experimentado da água viva, e nós cremos que muitos se tornarão 
testemunhas vivas do Amor de Cristo para seu próprio povo.

No mês de Maio duas comunidades fizeram a doação de um terreno,
(uma em cada) para a construção de Igrejas. Havíamos comentado 
com os anciãos sobre a possibilidade de construirmos um lugar em 
que possamos nos reunir para os Estudos e Cultos e, para nossa 
surpresa recebemos muito mais do que pedimos, um dos terrenos 
mede 200mtsX100mts. Estas construções também serão 
usadas como meio de coletar água. Colocaremos tanques de 5 mil 
litros em cada construção e assim as comunidades poderão coletar 
água durante as estações de chuva. A fidelidade de Deus sempre vai 
muito além de nossas expectativas. E, da mesma maneira que Ele 
tem provido até agora, cremos que os recursos para a construção 
t a m b é m  v i r ã o .                             . 

Queridos, temos muitos motivos para celebrar. Todas essas coisas 
são possíveis porque o Senhor está à frente e porque Dele é o Reino. 
Entretanto, para nós, sem dúvida a batalha espiritual que enfrentamos 
às vezes parece ser difícil demais, e esta se reflete em nosso físico, 
emoções e ao nosso redor. A nossa certeza em continuar a guerrear 
pelo Reino de Deus, é saber que esta batalha já foi vencida pelo 
nosso Senhor Jesus e de que Ele é Quem nos chamou e tem nos 
capacitado. Por isso, pedimos que não parem de orar por nós.

Nos meses de Julho e Agosto estaremos recebendo dois jovens para 
ministério de “curto prazo”. Pedimos que orem para que o tempo deles 
conosco aqui no Norte do Quênia seja realmente bem produtivo e que 
possamos aprender juntos as lições que o Senhor deseja nos ensinar 
no campo missionário. Também teremos conosco no fim deste mês de 
Junho uma equipe de 8 pessoas trazendo mais “Treasures” (A Bíblia 
falada). Oramos para que aquelas pessoas que não podem estar 
conosco em nossos Estudos Bíblicos, sejam impactadas pelo Poder 
da Palavra quando estiverem ouvindo.               .

Irmãos, mais uma vez muito obrigado por estarem conosco em nossas 
alegrias, batalhas e vitórias. Que o Senhor os fortaleça diariamente, e 
que, Ele, em Sua bondade te recompense por responder junto conosco 
ao Chamado de alcançar vidas no Norte do Quênia.          .

Ore pelas nossas vidas, por livramento, saúde, sustento e sabedoria 
em administrar aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Louvamos 
ao Senhor porque até aqui temos visto sua Graça sobre nós.

Com mui to  ca r inho  e  saudades ,                   .

S e u s  m i s s i o n á r i o s                            .

Edilson e Solange                          .

MIAF - Missão Para o Interior da África
edilson.silva@aimint.org e solange.silva@aimint.org

No Norte do Quênia, na região de Hurri Hills, uma área deserta e tomada pela savana africana existe um casal de missionários
que desenvolvem seu trabalho com os povos nômades Borana e Grabba. Edilson e Solange, paranaenses que aceitaram o
chamado e os desafios das missões transculturais, compartilham conosco os frutos de seu trabalho, que após anos de dedicação
começam a colher os primeiros frutos. 

Culto Missionário Infantil

G od rrera   a a  A ad ro ps
BIB

LI
A

SAG
R
AD

A

Destinadas para a grandeza

Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a 
contentar-me com o que tenho. (Filipenses 4:11)

Nosso culto deste mês ocorreu justamente no dia que 
comemoramos o dia das mães, uma data especial e
d e l i c a d a .                               .

Aproveitamos para refletir o papel dessa pessoa tão
importante e o papel que ela exerce dentro do lar, e não
foi surpresa ao descobrirmos que através  das suas 
qualidades de testemunho e força, nós crescemos como 
pessoas e principalmente como cristãos.         .

O que torna esta experiência  mais incrível é que 
independente  das situações, sejam alegres ou tristes, 
ela demonstra gratidão a Deus em tudo e em todos os
momentos de sua v ida.                   .

Deus usa as mães para evangelizar seus filhos e refinar
seu caráter através da Palavra do Senhor.      .

Nunca esqueçamos dos ensinamentos de nossas mães,
este reconhecimento alegra o coração de Jesus.  .

Foi maravilhoso vermos como as crianças confeccionaram
com amor os cartões para presentearem as suas mamães.

Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida das
mães verdadeiras missionárias em seus lares.
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