
  

 

 
 
 
 
 

 
 
08 de maio de 2020 
 
Queridos Pastores e Líderes,  
 
Que privilégio é servir ao lado de todos vocês durante esta fase. Agradecemos a 
Deus por cada um de vocês e pelo modo como cumprem fielmente a missão diante 
de muitas dificuldades. As histórias do seu ministério de sacrifício nesta crise 
refletem o amor de Jesus Cristo. Juntamente com o apóstolo Paulo, agradecemos a 
“Deus toda vez que [lembramos] de vocês, constantemente orando com alegria em 
todas as [nossas] orações por todos vocês, por causa de sua participação no 
evangelho desde o primeiro dia até agora”. (Fil. 1:3-5) Sua parceria no 
compartilhamento das boas novas e na ministração aos necessitados traz glória a 
Deus. 
 
Temos testemunhado o espírito de solidariedade entre os nazarenos enquanto você 
responde com um coração de compaixão pelas necessidades em todo o mundo. As 
igrejas locais fizeram parceria com os Ministérios Nazarenos de Compaixão (MNC), 
sob a liderança do Dr. Nell Becker Sweeden, para mobilizar os recursos da igreja 
para que possamos ministrar àqueles que estão mais necessitados. Celebramos os 
pastores da igreja local que estão usando todos os recursos disponíveis para fazer a 
diferença. 
 
Nas últimas semanas, você tocou o mundo com sua participação no Patrocínio de 
Crianças. Agradecemos aos patrocinadores que se adaptaram a um formato 
totalmente on-line para continuar atendendo às necessidades de nossas crianças. 
Estamos alimentando e suprindo as necessidades dessas crianças que se encontram 
vulneráveis durante esta temporada do COVID-19. 
 
Graças à sua generosidade, o MNC conseguiu iniciar 101 novos projetos relacionados 
ao COVID-19 nas seis regiões da Igreja do Nazareno. Estes estão sendo concluídos 
em parceria com igrejas e congregações locais. Em uma área da América do Sul, a 
igreja se tornou a principal fonte de alimento para a comunidade, forçada pela 
quarentena. Obrigado por participar desta parceria! Informações e recursos 
adicionais para o MNC podem ser encontrados aqui.  
 
Devido estarmos experimentando diferentes fases desta crise, continuamos 
comprometidos com o longo prazo de suporte mútuo. Nas próximas semanas, os 
funcionários começarão lentamente a retornar ao Centro de Ministérios Global 
(CMG). Nesse período, toda a equipe do CMG está servindo para continuar o  

https://www.ncm.org/covid19
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ministério da igreja, enquanto trabalham de casa. Somos gratos pelos sacrifícios que 
estão sendo feitos para que possamos ministrar fielmente em nome de Jesus. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


