
  

 

 
 
 
 
 

 
 
01 de maio de 2020 
 
Queridos Pastores e Líderes, 
 
A estação da Páscoa nos lembra que o poder da ressurreição de Jesus cria o 
momento que nos move em direção ao Pentecostes. Neste tempo estamos 
enfrentando os desafios destes dias com a esperança da tumba vazia e a promessa 
da presença permanente do Espírito Santo. 
 
Agradecemos a Deus pois você continua ministrando tão bem. Uma criatividade 
sagrada tem definido seu trabalho à medida que você continua compartilhando o 
evangelho e discipulando aqueles dentro da sua esfera de influência. Ao enviarmos 
esta carta, nos unimos ao apóstolo Paulo em oração por você. “Pedimos 
continuamente a Deus que encha você com do pleno conhecimento de sua vontade 
através de toda a sabedoria e entendimento que o Espírito nos dá, para que você 
possa viver uma vida digna do Senhor e agradá-lo de todas as maneiras: produzindo 
frutos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido 
com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que você tenha grande 
perseverança e paciência, e dê graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da 
herança dos santos no reino da luz” (Colossenses 1: 9-12). 
 
Reconhecemos que alguns já estão pensando no futuro e planejando o dia em que 
poderão se reunir novamente como povo de Deus. Pedimos cautela e diligência no 
que diz respeito à tomada de decisões sobre a reabertura de nossas instalações para 
reuniões públicas. Por favor, trabalhe com as autoridades locais e governamentais, 
bem como com a liderança distrital, para garantir que as práticas adequadas 
necessárias para a segurança e proteção dos mais vulneráveis estejam em vigor 
antes de se reunirem. 
 
Infelizmente, continuamos recebendo notícias daqueles que adoeceram e estão 
sofrendo com o COVID-19. Várias de nossas igrejas e distritos no Brasil perderam 
membros e pastores na semana passada e muitos continuam doentes. Vários 
distritos nos Estados Unidos também enviaram notícias de pastores e membros que 
adoeceram ou faleceram. Nos entristecemos juntos com essas comunidades da igreja 
local e nos juntamos a elas em oração. 
 
Também temos igrejas em várias partes do mundo que estão enfrentando estresse 
financeiro por causa de mudanças econômicas abruptas. Por favor, junte-se a nós 
levantando em oração nossas irmãs e irmãos, que tiveram seu suprimento diário 
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interrompido e seu futuro econômico está em terreno instável. Somos uma 
comunidade global da igreja, interconectada e interdependente, e, portanto, 
ajudamos uns aos outros durante esta temporada. 
 
Obrigado por sua valiosa parceria neste ministério. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


