
  

 

 
 
 
 
 

 
 
29 de maio de 2020 
 
 
Queridos Pastores e Líderes,  
 
No dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre os discípulos, e a Igreja 
nasceu na cidade de Jerusalém. No domingo, celebraremos novamente este evento 
histórico em um ano em que tivermos experimentado a presença poderosa do 
Espírito Santo de maneiras tangíveis fora do edifício físico das igrejas. Por causa do 
dom do Espírito Santo, a Igreja nunca esteve e nunca poderá ser fechada. A 
promessa do Pai tem sido visível através das maneiras pelas quais você tem 
ministrado neste tempo de crise. 
 
Na semana passada, a Junta de Superintendentes Gerais (JSG) se reuniu via Zoom 
para nossas reuniões trimestrais de business, programadas regularmente. Como 
todos vocês, há muitos detalhes a serem trabalhados ao planejarmos o futuro. 
Reconhecendo que enfrentamos mudanças regularmente, nos reunimos com nossa 
Equipe de Liderança Sênior (Tesoureiro Geral, Secretário Geral, Diretor de Missões 
Globais e Diretor Administrativo do Centro de Ministérios Global) para trabalhar em 
direção às melhores práticas para enfrentar novos desafios. Além disso, os líderes da 
MNI, da JNI, da MEDDI e de Educação Global compartilharam as maneiras pelas 
quais cada uma de suas áreas de supervisão está intencionalmente ministrando 
nesta temporada única. 
 
Enquanto algumas áreas estão se abrindo para viagens e reuniões, as medidas de 
austeridade do Centro de Ministérios continuam restringindo as viagens, exceto para 
fins jurisdicionais. A JSG não viajará internacionalmente até o final de 2020. 
Enquanto isso, continuamos nos reunindo regularmente com líderes globais e 
participando de cultos e reuniões por meio eletrônico. 
 
A dor da crise COVID19 continua à medida que perdemos membros e entes 
queridos. O centro da pandemia mudou-se para a América do Sul, onde o Brasil 
atualmente é o epicentro. Nossos irmãos e irmãs estão sofrendo. Por favor, lembre-
se de elevá-los ao Senhor em oração. O MNC permanece na linha de frente, 
ajudando aqueles que mais precisam.  
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A menos que tenhamos informações urgentes para compartilhar, agora enviaremos 
comunicações a cada duas semanas. É uma bênção poder estar em parceria com 
todos vocês, vivendo e trabalhando no poder do Espírito Santo, compartilhando o 
amor de Cristo com o mundo. 
 
Graça e Paz, 
 
Junta de Superintendentes Gerais 
 
 
 
Filimão M. Chambo     Eugénio R. Duarte  David W. Graves  
 
 
 
 
David A. Busic      Gustavo A. Crocker  Carla D. Sunberg 
 
 
 
 
 
 
 
 


