
  

 

 
 
 
 
 

24 de abril de 2020 
 
Queridos Pastores e Líderes, 
 
Após a ressurreição, Jesus se encontrou com Seus seguidores na Galileia e os saudou 
com palavras de paz. Foi uma época de transição, quando os discípulos se mudaram 
para um futuro desconhecido. Enquanto navegamos nesta temporada do COVID-19, 
também estamos viajando com os discípulos da Páscoa para o caminho que nos leva 
ao Pentecostes. 
 
No Pentecostes, os seguidores de Jesus foram cheios do Espírito Santo e capacitados 
para o serviço de maneiras que nunca haviam imaginado. Da mesma forma, cremos 
que Deus pode usar esse tempo para trazer transformação espiritual em nossas vidas 
pessoais e na igreja. Em um tempo de contemplação silenciosa, vivemos na paz de 
Deus, mesmo em meio a inquietação. Este é o lugar em que descobrimos as 
profundezas do grande amor de Deus e a força que vem dEle somente, em oração 
pela preparação para o ministério nos próximos dias. 
 
A rede global da Igreja do Nazareno oferece uma oportunidade para ministrarmos por 
meio de muitas igrejas locais. Somos gratos pelas maneiras pelas quais todos vocês 
continuam a trazer mensagens de esperança para suas comunidades. O Ministério 
de Igrejas Locais da igreja global está trabalhando duro para apoiar todos vocês 
durante esse período. 
 
O Ministério de Escola Dominical e de Discipulado Internacional (MEDDI) 
está trabalhando para fornecer recursos que falem especificamente da atual crise. Uma 
série de devocionais de 14 dias, “Hope in the Midst” foi desenvolvida e está disponível 
para uso. A partir desta semana, a The Foundry fará parceria com a MEDDI, e o Dr. 
Scott Rainey para ensinar através de vídeo a classe da Escola Dominical Conexões de 
Fé para as igrejas locais que desejam utilizar esse recurso para complementar suas 
necessidades da escola dominical/educação cristã. Os materiais e os links podem ser 
encontrados na página Foundry Leader (gratuitamente). A Foundry Publishing possui 
muitos recursos disponíveis que podem ajudá-lo com estudos remotos e downloads 
digitais. 
 
Missões Nazarenas Internacionais (MNI) está tentando, de forma intencional, 
encontrar novas maneiras de conectar e usar igrejas e distritos. Muitas igrejas e 
distritos fizeram um excelente trabalho ao procurar nossos missionários para que eles 
pudessem participar de um giro missionário digital. Incentivamos as igrejas a convidar 
um missionário para falar via zoom ou outra plataforma digital. Além disso, a MNI está 
em parceria com a Junta de Superintendentes Gerais durante esse período para uma 

https://nazarene.org/hope-in-the-midst
http://foundryleader.com/nphweb/html/mtol/index.jsp?fbclid=IwAR0vh5y6XUFpuUOTKQvcL4KGzzU9mbV8MfndpvzP7H0tqU2cTNPgBPOnhZ4
https://www.thefoundrypublishing.com/


Carta aos Pastores  
Página 2 
24 de Abril de 2020 
 
ênfase especial na oração. Toda quarta-feira, um novo desafio de oração é enviado 
através da Linha de Mobilização de Oração. Se você não estiver recebendo este 
recurso, poderá revisar as recentes edições e se inscrever para obter a atualização 
mais recente. 
 
A Juventude Nazarena Internacional (JNI) está trabalhando para responder às 
necessidades da crise entre os jovens, mantendo o mesmo tempo ou foco na 
atualidade e iniciativas. Isso inclui parcerias com regiões e apoio ao trabalho de 
evangelismo, discipulado e desenvolvimento de liderança. Respondendo às 
necessidades de nossos mais de 400.000 jovens nazarenos em todo o mundo, a equipe 
de liderança da JNI está se conectando aos nossos líderes regionais para desenvolver 
atividades de engajamento. Confira essas conversas com líderes de jovens na Eurásia, 
no Instagram.  
 
A Educação Global e o Desenvolvimento do Clero (EGDC) dá as boas vindas ao 
nosso novo diretor , Dr. Klaus Arnold. Como resultado do COVID-19, todos os PALCONs 
EUA/Canadá deste ano foram cancelados, juntamente com vários eventos de outras 
regiões globais. No entanto, a equipe fez uma parceria com a MEDDI para fornecer 
apoio pastoral por meio de webinars  - apenas na semana passada, mais de 300 
pastores participaram. Também foram criadas salas de oração digitais, onde os 
pastores podem encontrar apoio durante esses dias difíceis. O EGDC também está em 
parceria com todos os Coordenadores Regionais de educação para analisar maneiras 
de apoiar nossas muitas escolas e faculdades teológicas a cumprir sua missão e avaliar 
seus planos de sustentabilidade a longo prazo. 
 
Como sempre, saiba que valorizamos e oramos muito por você. Continuamos a ver 
desenvolvimentos positivos da igreja respondendo às necessidades ao seu redor. 
Convidamos você a nos contar suas histórias de esperança que podem ser 
compartilhadas para incentivar a igreja, e agradecer seus comentários e perguntas. 
Estamos juntos e Deus está conosco. 
 
Graça e paz a todos vocês, 
 
Junta de Superintendentes Gerais 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
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