
  

 

 
 
 
 
 

 
 
15 de maio de 2020 
 
Queridos Pastores e Líderes, 
 
Graça e paz no nome de Jesus Cristo. Dia após dia, recebemos notícias de sua 
fidelidade e serviço em meio a essa crise da COVID. Ao usar o nome Nazareno, você 
está refletindo bem O Nazareno enquanto participa de Sua missão. Mesmo em 
circunstâncias desafiadoras, os seguidores de Jesus não são impedidos de conhecer 
e refletir Cristo no mundo. Obrigado! 
 
Enquanto alguns estão prontos para seguir em frente com esse vírus e pensar sobre 
uma retomada, outros não tiveram tempo de lamentar ou enterrar seus mortos. Ao 
considerarmos nossa família mundial da igreja, lembremos que muitos membros da 
família ficaram profundamente feridos e outros estão sofrendo. O vírus continua a 
percorrer o mundo; e, como resultado, recebemos novos relatórios diariamente 
sobre doenças e morte. Nossa igreja no Peru viu a morte de 22 membros em apenas 
um distrito. Temos pastores que ficaram doentes e hospitalizados, e alguns em 
respiradores. No México, vimos muitos membros doentes e pelo menos seis 
faleceram. 
 
Não existem apenas aqueles que estão doentes, mas as condições econômicas estão 
deixando muitas pessoas com fome e em busca de comida regularmente. Por meio 
dos Ministérios Nazarenos de Compaixão (MNC), cidadãos da República Democrática 
do Congo (RDC), presos em Ruanda, receberam mais de 4 toneladas de alimentos. 
No Reino Unido, os desabrigados receberam comida e apoio foi oferecido àqueles 
que correm risco de suicídio e dependência química. Nossos Centros de 
Desenvolvimento Infantil nas Filipinas não estão apenas alimentando crianças e suas 
famílias, mas também conscientizando a necessidade de proteger as crianças contra 
exploração e abuso. 
 
A Junta de Superintendentes Gerais estará em reuniões com a liderança nas 
próximas duas semanas. Embora alguns funcionários tenham retornado ao Centro de 
Ministérios Global, continuamos a praticar o distanciamento social apropriado para 
proteger nossas equipes de ministério. Como muitos de vocês, continuamos a ter 
muitas reuniões pelo Zoom e outros encontros virtuais. Estamos trabalhando com 
nossos líderes para explorar maneiras pelas quais podemos melhor servir as 
necessidades da igreja e a missão de Jesus Cristo, agora e no futuro. 
 

http://www.topafricanews.com/2020/04/24/rubavu-church-donates-relief-foodstuff-to-congolese-families/
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Carecemos de suas orações pelo trabalho da igreja e por todos aqueles que 
necessitam. Precisamos acrescentar ação às nossas orações, porque há muitas 
necessidades físicas. Se você puder ajudar, uma oferta através do Ministério 
Nazareno de Compaixão nos ajudará a alimentar aqueles que passam fome e a 
atender às necessidades físicas daqueles que estão sofrendo. 
 
Estamos orando por você enquanto você serve ao Senhor e Sua Noiva, a Igreja. 
 
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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