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Nos últimos anos o Quênia esta vivendo tempos difíceis, 
especialmente com o crescimento de alguns grupos radicais 
e a perseguição religiosa contra os cristãos. O ataque no 
Quênia na semana santa resultou na morte de 147 jovens 
cristãos em Garissa. A mesma cidade que nosso amigo 
pastor foi executado por este grupo em 2013, também é a 
mesma cidade onde vários cristãos estão sendo mortos e 
nos últimos anos igrejas evangélicas tem sido destruídas. 
Nossa igreja em Nairobi relatou que algumas igrejas no 
litoral e em outras regiões de minoria cristã estão tento 
dificuldade em manter os trabalhos da igreja e uma delas 
em Mombasa as pessoas foram retiradas na metade do 
culto por falta de segurança e suspeita de um ataque, assim 
com toda esta tensão eles continuam firmes na fé. Nos 13 
anos que estivemos no Quênia perdemos o número de 
ataques as igrejas, aos cristãos, e o numero de pastores e 
amigos que perdemos, até mesmo nosso projeto foi atacado 
por este grupo em 2011 e tivemos que sair as pressas do 
país. Na verdade os últimos ataques mostram como a 
perseguição religiosa mudou nos últimos anos não apenas 
no Quênia mais em todo mundo, antigamente recebíamos 
avisos pelo celular, pessoas faziam ameaças que seriamos 
atacados se não parecemos de pregar o evangelho, os 
convertidos eram pressionados para voltar a sua religião e 
assim por diante. No entanto, estes ataques mostram a 
mudança de estratégia, pois agora eles matam sem aviso 
e com níveis de crueldade indescritíveis, forçando a saída 
imediata de todos os cristãos de suas áreas e tolerância 
zero para os cristãos. Agora estando no Brasil percebemos 
o quanto o mundo e a igreja evangélica continua indiferente 
para com estes acontecimentos.                .  
Que Deus abençoe os crentes no Quênia, todos que 
têm sofrido perseguição religiosa no mundo, mais que Ele 
possa abrir os olhos da igreja no mundo para fazer mais 
que somente orar.
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Rev. Manuel e Rev. Lídia Lima servem 
no Distrito Amazônia no norte do Brasil. 
A missão deles é administrar a abertura de 
novos distr i tos nesta imensa área 
evangelizada. Antes desta missão serviram
como pastores no estado de São Paulo. 

Manuel também atuou como superintendente de um 
distrito com 12.000 membros. Ambos, Manuel e Lídia 
cresceram em famílias evangélicas. Seus cinco filhos têm 
sido muito favoráveis ao seu ministério e participam 
ativamente onde quer que o Limas decidem servir. A Filha 
Raquel é casada assim como o filho mais velho Lucas. Os 
filhos adotivos Pedro, Mateus e Caio vivem com os pais no 
Norte do Brasil. Manuel foi ordenado sacerdote em 1986 e 
Lídia foi ordenada sacerdote em 2004. Eles foram 
contratados como missionários globais para a Igreja do 
Nazareno em 2009. Ambos são um exemplo da dedicação 
a obra missionária, percorrem constantemente centenas 
de quilômetros em barcos para levarem o conforto 
material e espiritual para os ribeirinhos.

Missionários Globais MNI

Texto : Edson Batista

Tempo de Oração
*Ore por aqueles que escutaram pela primeira vez  a 
mensagem de Salvação.

*Oração e Jejum (pelo menos um dia) por nossos jovens 
que estarão fazendo este trabalho em sua comunidade.

* Um Distrito unido em favor de novas vidas para o Reino de Cristo 

No versículo chave deste estudo, notamos como foco de missões urba-
nas a predisposição em buscarmos as pessoas não somente nas ruas, 
mas também em suas casas, vivendo e manifestando o Evangelho dia-
riamente em nossas vidas para que através do nosso testemunho pes-
soas sejam alcançadas. Não devemos ficar presos ao templo, o templo 
tem sua finalidade focada na adoração à Deus e no estudo da Palavra 
do Senhor, vidas podem sim serem alcançadas na ministração do culto 
de adoração, mas também se faz necessário que estas vidas cheguem 
até este lugar, e somente poderão ali chegarem, se alguém as convidar. 
O livro de Atos relata um trabalho de missões transculturais onde os apóstolos 
v is i tam vár ias c idades,  mas é nas missões urbanas real izada 
pelos apóstolos em Jerusalém, onde grandes multidões foram alcançadas 
(Atos 2:41 - 4:4). Da mesma forma devemos agir, atuando em nossa comunidade, 
cidade e onde estivermos para realizar a Obra a qual nos foi incumbida 
pelo Senhor Jesus, para assim prepararmos o mundo para o dia da Sua Glória. 
No Livro de Atos dos Apóstolos observamos que o trabalho missionário deve 
ser pautado sobre quatro diretrizes básicas, as quais passamos a relatar;
Orar - (Atos 12:5 - 13:3) - Vemos aqui uma igreja intercedendo por um de 
seus missionários que se encontrava no cárcere e pelos que serão envia-
dos, da mesma forma a igreja hoje deve interceder por todo trabalho mis-
sionário a ser realizado seja no contexto urbano ou transcultural, buscan-
do sempre a presença do Espirito Santo para que Este seja o grande 
intercessor junto aos missionários e evangelistas, preparando o coração 
das pessoas para receberem a Palavra de Deus e a Jesus como seu 
Redentor e Salvador.                                    .
Discipular - (Atos 10:42-43) - Pedro discipula ao centurião Cornélio sobre 
a pessoa de Jesus, da mesma forma devemos explicar as pessoas quem 
foi Jesus e do Seu sacrifício por nós, para que elas entendam a necessi-
dade do seu arrependimento para serem transformadas em uma pessoa 
totalmente renovada.                                    .
Educar - (Atos 8:34-35) – Felipe esclarece ao eunuco as escrituras as 
quais ele não compreendia, assim também após o novo convertido 
ingressar no Corpo de Cristo devemos estar atentos a explicar a ele o 
significado e a interpretação correta do Evangelho e das Escrituras.
Ofertar - (Atos 9:36) Tabita era uma mulher que vivia o segundo 
mandamento de Jesus, exercia para com o próximo seu amor, assim 
partilhava seus recursos com os mais necessitados, da mesma forma 
devemos estar dispostos a suprir as necessidades da igreja e dos missio-
nários, e nos determinarmos a sustentar a Obra de Deus com nosso 
trabalho e com nossos recursos.                                           .
                               .    

Missões Urbanas

                                    . 

“A grande ilusão da liderança é acreditar que o homem possa ser conduzido
para fora do deserto por alguém que nunca esteve lá. ”   (Henry Nouwen) 

E, todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam 
de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. (Atos 5:42)
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Quando um terremoto de magnitude 7,8 graus atingiu o Nepal 
em 25 de abril, um dia de sábado. No Nepal, esse é o dia 
em que os cristãos se reúnem para adorar. Isso significava 
que a maioria das igrejas estavam cheias quando o chão 
começou a t remer v io lentamente sob seus pés.
Prakash, o pastor da Igreja do Nazareno de Kathmandu, 
disse que porque todos da sua família estavam na igreja 
c o m  e l e ,  n ã o  h o u v e  v í t i m a s  e m  s u a  f a m í l i a .
"Eu estava pregando quando a terra começou a tremer", 
disse Prakash. "Eu disse à congregação para ficarem 
quietos e permanecerem onde estavam, como estávamos 
reunidos no terceiro andar. Eu disse-lhes para não irem 
para fora, porque para fazer isso eles teriam que passar 
por pisos inferiores e na parte superior eram mais seguro. "
Hermann Gschwandtner, está aposentando-se como 
coordenador de estratégia de campo no Sul da Ásia, estava 
a serviço da iigreja no Nepal durante o terremoto.
"Bem no meio, o prédio tremeu, e fomos lembrados de 
Mateus 24", disse Gschwandtner. "Nós nos maravilhamos 
se era o arrebatamento’’                        . 
Prakash disse que sua construção não entrou em colapso ", 
mas tem rachaduras enormes, assim, no futuro próximo, 
teremos de realizar cultos do lado de fora. Não podemos ter 
comunhão mais lá. Mas a maioria do nosso povo vive em 
edifícios sólidos que só têm rachaduras menores. "
N e m  t o d o s  n o  N e p a l  t i v e r a m  t a n t a  s o r t e .
Mais de 5.500 pessoas foram relatadas mortas até agora, e 
há pelo menos 11 mil feridos, de acordo com a BBC em 29 
de abril, números que, sem dúvida, vão continuar a subir.
O país tem uma grave falta de água limpa, que já resultou 
em mais de 1.200 visitas hospitalares registrados devido a 
doenças relacionadas com a água contaminada. O próximo 
g r a n d e  m e d o  n o  p a í s  é  u m  s u r t o  d e  c ó l e r a .
Atender a necessidade crítica de água potável é uma das 
estratégias que a Igreja do Nazareno no Nepal decidiu 
como parte de seus esforços de assistência imediata. 
O Ministério Nazareno de Compaixão esta formando uma 
parceria com igrejas nestes esforços. Líderes NCM Nepal 
se reuniuram com Rev. Dilli *, que serve como o 
superintendente distrital no Nepal como coordenador NCM, 
e com Jörg Eich Coordenador Regional Eurasia NCM  para 
desenvolver  um plano de a l ív io  e recuperação.
Eles decidiram primeiro concentrar-se nas mais críticas 
necessidades de curto prazo: abrigo, água e comida.
Para lidar com a grave falta de alimentos em áreas afetadas,
os líderes da NCM no Nepal gostariam de realizar a  

distribuição de ajuda alimentar a curto prazo e com projetos 
de sementes para plantações a longo prazo - uma estratégia 
bem sucedida da NCM  usada em algumas áreas rurais do 
p a í s  p a r a  c r i a r  a l i m e n t o s  p a r a  e m e r g e n c i a s .
A equipe de Resposta a Desastres Nazareno, composta de 
líderes da igreja e funcionários NCM, viajou para uma 
comunidade chamada Dharmasthali onde a NCM Nepal é 
dona de um pequeno pedaço de terra, e onde uma pequena 
igreja do Nazareno atende. Setenta por cento das casas lá 
foram destruídas pelo terremoto, as pessoas estão em 
abrigos improvisados feitos de lona e plástico. A visita foi um 
exemplo da necessidade crítica para fornecer tendas e 
cobe r to res .          .                     .
Em 1º de maio, a equipe de resposta a desastres
começaram a servir no distrito Sindhupalchock, uma das 
áreas mais atingidas, cerca de 30 quilômetros a leste da 
capital, Kathmandu. A equipe está prestando ajuda a uma 
comunidade de cerca de 1.000 pessoas, onde a ONU estima 
64 por cento das casas foram destruídas no terremoto.
A Igreja do Nazareno tem mais de 300 igrejas e plantações 
de igrejas e 8.000 membros no Nepal. Seu foco após o 
terremoto será para atender às necessidades de seus 
vizinhos, tanto através de uma ajuda de emergência a curto 
prazo e os esforços de desenvolvimento da comunidade a 
longo prazo - tudo em nome de Cristo.          .

Como ajudar;                            .
O r a r   .
Ore para as famílias enlutadas, rogai por crianças e famílias 
vulneráveis, ore por aqueles que responderam ao desastre, 
e orar por nossos líderes e membros da igreja no Nepal.
Para enviar uma oração ou mensagem de encorajamento, 
visite ncm.org/nepal.                       .

D o a r    .
Igrejas e indivíduos em todo o mundo podem apoiar os 
esforços de resposta a desastres, doando ao Fundo do 
Terremoto no Nepal. As doações serão usadas para atender 
a necessidades imediatas, como água, comida e abrigo, 
bem como a recuperação a longo prazo e os esforços de 
reconstrução.                                     .
As doações podem serem realizadas através da MNI de 
sua igreja local, e que será repassada ao fundo MNI 
Distrital para serem depositadas no Fundo do Terremoto 
no Nepal, busque sua liderança local e contribua, precisamos 
muito de sua ajuda.

Nepal - Seis dias após o Terremoto

Deus nos deu talentos para serem usados para seu Reino
romanos 12:4-5

A palavra talento significa habilidade em relação a algo. Onde
cada um de nós recebe de Deus habilidades especiais, alguns
recebem mais que outros (Ex: alguns cantam e outros além de
cantarem também tocam instrumentos musicais).        .

Mas isso não é o que importa e sim que todos os talentos que
foram dados  se jam co locados  a  serv iço  de  Deus.
Os nossos talentos com o tempo são aprimorados e por isso é 
importante reconhece-los; quem poderá nos revelar os talentos?
O Espirito Santo, somente Ele nos mostra como podemos ser
úteis na Obra de Deus.                          .
Devemos tomar cuidado em não fazer mal uso dos talentos que
nos foram dados por Deus e utilizá-los somente para engrandecer 
o nome de Jesus, e não para nos gloriamos por possui-los, pois 
a glória somente a Deus pertence.                .

N u n c a  s e  e s q u e ç a m :                        .

Deus deu a cada um de nós talentos, mas a todos uma ordem;
exercer o Amor ao próximo (Marcos 16:15)           .

Continua ...............
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