3 de Abril de 2020
Caros Pastores,
Saudamos vocês no nome forte e poderoso de Jesus. Em apenas alguns dias,
entraremos na Semana Santa, e este ano temos o desafio único de nos unir a
Jesus em Sua missão, em meio a um vírus invisível, o COVID-19. Os horários e
rotinas já foram interrompidos, uma vez que vocês tem trabalhado para se adaptar a
essa nova norma. Em meio a obstáculos imprevistos, fomos capazes de testemunhar
a igreja sendo fiel ao seu chamado. Obrigado por permitir que a santa criatividade de
Deus flua através de você ao ministrar de maneiras novas e diferentes.
Embora você não consiga se reunir e celebrar esta época como no passado, oramos
por uma infusão do Espírito Santo que toque os corações daqueles que nunca
experimentaram o Salvador ressuscitado. Durante esses dias, temos uma
oportunidade única de participar compartilhando a esperança da Páscoa com mais
pessoas do que nunca. Muitas formas de ministério se abriram para você, enquanto
você transmite cultos por telefone, nas mídias sociais, rádio e televisão. Lamentamos
e sofremos sobre aquilo que perdemos, mas também abraçamos esse momento que
nos foi dado. Que Deus seja glorificado em nosso meio!
Embora tenham surgido portas de oportunidade, estamos cientes de que também há
desafios. Somente os próximos meses revelarão o verdadeiro efeito econômico das
medidas tomadas para proporcionar segurança e saúde neste momento.
Reconhecemos que isso pode causar mudanças significativas nas operações da igreja
local, distrito, universidade, região e igreja global. Como igreja, escolhemos ser uma
comunidade conectada, que apoia o ministério em casa e no mundo. Esta é a beleza
da igreja em ação, todas as partes do corpo, fazendo o que pode ser feito para
manter o corpo todo inteiro e saudável.
Em tempos de crise, somos chamados a falar com amor e carinho, a agir com
paciência e devoção e a viver com ousadia e não com medo. Obrigado por seu
ministério e cuidado pelos que estão sofrendo por causa desta crise. O Ministério
Nazareno de Compaixão (MNC) já está liberando fundos emergenciais através da
estrutura Regional da Igreja para suprir as necessidades daqueles que se encontram
em posição de maior vulnerabilidade. Nas últimas semanas, os nazarenos em todo o
mundo desenvolveram respostas de forma cuidadosa e rápida, para cuidar dos que
estão necessitados. Somos gratos pelas maneiras pelas quais você está refletindo a
Cristo neste mundo.
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Oramos por todos vocês, para que Deus seja glorificado em e através de vocês
durante esta nova e diferente Semana Santa. Juntamo-nos ao salmista, elevando
nossas vozes ao Pai nesta temporada:
Erga suas cabeças, seus portões; levantem-se, antigas portas para que o rei
da glória possa entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e
poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Erga suas cabeças, seus portões;
levantem-se, antigas portas para que o rei da glória possa entrar. Quem é
este Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso - Ele é o Rei da glória. (Salmo
24: 7-10)
Que o Rei da glória seja exaltado e glorificado em e através de cada um de vocês, e
na igreja, agora e para sempre. Amém.
Graça e Paz,
Junta de Superintendentes Gerais
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