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Seguindo o exemplo de Jesus, os
Ministérios Nazarenos de Compaixão se
unem às congregações locais em todo

o mundo para vestir, abrigar, alimentar,
curar, educar e viver em solidariedade

com aqueles que sofrem opressão,
injustiça, violência, pobreza, fome e

doenças. MNC existe na e pela Igreja do
Nazareno para proclamar o evangelho a
todas as pessoas em palavras e ações.

A Revista MNC tem como objetivo
contar historias de igrejas que estão

vivendo a compaixão de Cristo. Nossa
esperança é que todos escutem o

chamado à compaixão como um estilo
de vida.
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20 DE SETEMBRO DE 2020
JUNTE-SE ÀS IGREJAS AO 

REDOR DO MUNDO 
PELO FIM DO TRÁFICO

HUMANO. 

NCM.ORG/FREEDOMSUNDAY

DOMINGO DE
LIBERDADE

Criou Deus o homem
à sua imagem, à imagem 

de Deus o criou …
Génesis 1:27 
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SEMEANDO ÁRVORES E RESTAURAÇÃO    |   P.6

No Nepal, os jovens Nazarenos estão criando uma 
restauração duradoura plantando árvores.  Os novas 
plantações irão renovar terras propensas a desastres.

Um centro ministerial de compaixão em Kentucky faz 
parceria com equipes de Trabalho e Testemunho e a 
comunidade local para gerar mudanças. 

ISSO É COMUNIDADE   |   P.12

Em Kosovo, os vizinhos cuidam uns dos outros através 
de estufas, as quais criam segurança alimentar e 
empoderamento econômico.

O AMOR CRESCENTE    |   P.18
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ISOLADO, MAS NÃO IMOBILIZADO    |   P.22

A pandemia da COVID-19 afetou todas as regiões 
do mundo. Leia como a Igreja do Nazareno está 
respondendo em cinco países.

DESTAQUES
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P o r  N e l l  B e c k e r  S w e e d e n

Enquanto escrevo esta mensagem 
em casa, seria difícil encontrar alguém 
que não tenha sido afetado pela 
pandemia da COVID-19. Ainda não 
sabemos o efeito total do vírus, mas 
sentimos que ele moldará gerações.

Ainda há esperança. Como muitas 
gerações da igreja no passado, sou 
testemunha do corpo de Cristo agindo 
para combater o medo, estender o 
amor e ajudar as pessoas mais afetadas, 
buscando ativamente a melhor maneira 
de ser as mãos e os pés de Cristo. Essa 
é nossa responsabilidade e o nosso 
chamado como cristãos e seguidores 
de Jesus, e, mais especificamente, 
é nossa missão como Igreja do 
Nazareno. O sistema de apoio e 
assistência dos Ministérios Nazarenos 
de Compaixão, juntamente com a 
igreja local, foi criado precisamente 
para um momento como este. 

A compaixão como estilo de vida 
se torna um verdadeiro teste de fé 
em tempos de sofrimento. Assim, 
de acordo com os ensinamentos de 
Jesus e a fé da igreja primitiva, a 
compaixão como um estilo de vida, 
neste momento, significa que: não 
deixaremos nossos irmãos e irmãs 
em Cristo, nem nosso próximo, nem 
mesmo nosso inimigo a sofrer sozinhos. 

A resposta abrangente da nossa 
igreja à crise, portanto, deve ser o 
modelo de uma igreja que unida, se 
levanta para ser sal e luz, testemunha 
da paciência e sofrimento de Jesus e 

N O TA S  D E  A B E R T U R A

“Vocês são a luz do mundo. 
Não se pode esconder 

uma cidade construída 
sobre um monte. E, 

também, ninguém acende 
uma candeia e a coloca 

debaixo de uma vasilha. 
Ao contrário, coloca-a no 

lugar apropriado, e assim 
ilumina a todos os que estão 

na casa. Assim brilhe a luz 
de vocês diante dos homens, 

para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao Pai 

de vocês, que está nos céus".

Mateus 5:14-16

do nosso apelo a fazer o mesmo. Temos 
todos os recursos necessários para 
sermos agentes de amor e compaixão 
em meio a esta crise. Grande parte 
da resposta crucial ao COVID-19 
está fundamentada na posição das 
Igrejas do Nazareno de mobilizar 
as pessoas para fornecer cuidados, 
conscientização e prevenção, além 
de promover a confiança e um senso 
de comunidade em nome de Jesus.

Somos um povo de esperança e 
um povo chamado a amar uns aos 
outros. Isso é ainda mais vital no 
meio de uma crise: somos chamados 
não a temer, mas a seguir o exemplo 
de Jesus e fornecer ajuda concreta, 
amor e esperança a todos em nome de 
Jesus. As Igrejas do Nazareno viram 
as necessidades urgentes em suas 
comunidades e se mobilizaram em amor. 

Nesta edição, você pode ler 
sobre ministérios que se adaptaram 
rapidamente para servir as comunidades 
mais vulneráveis. Existem semelhanças 
em cada uma delas; embora haja uma 
grande distância geográfica, todas essas 
igrejas agiram com o mesmo amor. Há 
histórias de centros de desenvolvimento 
infantil que continuaram cuidando de 
crianças, mesmo com as portas fechadas 
temporariamente, e também há histórias 
de igrejas fornecendo comida para 
aqueles que de outra forma não teriam 
nenhuma. São histórias de pessoas 
que agem com a esperança de Cristo.

A COMPAIXÃO 
COMO ESTILO DE 
VIDA
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Quando Kristin Baile realizou uma viagem de 
Trabalho e Testemunho ao Panamá em 2017, não 
esperava que fora o início de um relacionamento. 
Nessa viagem, ela conheceu Elizabeth*, uma 
adolescente que Baile terminaria patrocinando 
através do Ministério Nazareno de Compaixão.

O patrocínio, disse Baile, lhes tem proporcionado uma 
forma comprovada de fazer 
um compromisso financeiro 
com Elizabeth de uma 
maneira que fará a diferença: 
“Podermos combinar isso 
com as relações que temos 
criado, é simplesmente 
incrível”, explica.

A igreja de Baile havia 
se comprometido com um 
projeto de construção com sua igreja local no Panamá para 
construir um centro de desenvolvimento infantil Nazareno. 
Durante os anos seguintes, as igrejas trabalharam juntas 
para desmontar uma estrutura pequena existente, 
por uma nova base e construir um edifício onde as 
crianças puderam aprender e desenvolver amizades.

Elizabeth, que participa do centro, e Baile, ambas 
são “tímidas”, segundo Baile, isso fez com que a conexão 
inicial fosse mais fácil. Elizabeth já havia se inscrito 
para o patrocínio e depois de passar uma semana juntas, 

Baile e seu esposo, Dan, a encontraram através de MNC 
e se comprometeram a ser seus patrocinadores.

“Temos conseguido manter uma relação 
maravilhosa, não só com nossa filha apadrinhada, 
mas também com toda a sua família—seus 
irmãos, e seus pais”, compartilha Baile.

As famílias agora tem compartilhado a vida juntas, 
orando durante os momentos 
difíceis e celebrando os alegres. 
Inclusive se informaram da festa 
de quinze anos de Elizabeth, 
uma celebração importante do 
décimo quinto aniversário. Há 
uma linha da canção “Nobody’ 
da banda “Casting Crowns” 
que Baile menciona: “Tudo tem 
um propósito”. Ela e Elizabeth 

tinham um propósito na vida uma da outra e agora que se 
conheceram, Baile planeja continuar o relacionamento.

“Nosso projeto da igreja em Panamá acaba 
de terminar, em fevereiro [2020], mas agora 
estamos conectados com esta criança e sua família 
e não é o fim de nossa relação”, disse ela.

Baile vive na Pensilvânia com seu esposo 
e seus filhos, 02 filhos homens. 

*Os nomes das crianças foram mudados para sua proteção.

UM RELACIONAMEN-
TO PARA TODA A VIDA

P O N T O S  D E  C O N E X Ã O

“QUANDO KRISTIN BAILE REALIZOU 
UMA VIAGEM DE TRABALHO E 
TESTEMUNHO AO PANAMÁ EM 

2017, NÃO ESPERAVA QUE FOSSE O 
INÍCIO DE UM RELACIONAMENTO”.

A família Baile (Pensilvânia, EUA)

Fo c o  d o  p a t r o c í n i o

FO
TO

 CO
R

TESIA D
E K

R
ISTIN

 B
AILE



6 2020 // EDIÇÃO 1

Em Nepal, a Igreja do Nazareno local 
está fazendo algo um pouco diferente: estão 
plantando árvores. De fato, tem plantado por 
volta de 3.300 delas nos últimos quatro anos.

Nepal é particularmente propenso aos 
desastres naturais—em 2015, um terremoto 
de magnitude 7,8 e seus tremores secundários 
mataram mais de 8.900 pessoas. As íngremes 
colinas e as altas montanhas dão início aos vales 
baixos e aos boques e tudo isso ajuda a manter essa 
paisagem unida. As árvores evitam a erosão que 
rapidamente poderiam converter-se em catastróficas 
inundações, terremotos e deslizamentos de terra.

As árvores também se valorizam por outras 
razões: proporcionam lenha para o alimento e 
refúgio, podem usá-las e vendê-las. A exploração de 
madeiras dos bosques deixa espaço para edifícios e 
estradas em um país em processo de urbanização. 
Ganga Prasad Mukhiya, presidente da JNI em Nepal, 

SEMEANDO ÁRVORES E RESTAURAÇÃO
Por  comunicações MNC
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disse que o desmatamento é um problema urgente.
“Entre outras calamidades naturais, os deslizamentos 

de terra, as inundações e o desmatamento são os 
principais problemas no Nepal, através dos quais, 
pessoas têm perdido suas casas, suas famílias e suas 
próprias vidas”, disse. Desse modo, a Igreja do Nazareno, 
incluindo uma iniciativa específica dirigida por jovens, 
começou a fazer o contrário, plantando árvores para 
reflorestar o que se havia perdido. É um ministério 
tanto para a terra como para aqueles que vivem lá 
até agora, 19 igrejas e aproximadamente 150 pessoas 
estão envolvidas no programa de reflorestamento.

O projeto também tem incluído programas de 
conscientização sobre a importância de plantar 
árvores e cuidar da terra. Mukhiya disse que muitas 
pessoas na comunidade que visitaram tem visto o 
projeto de plantação de árvores de maneira positiva. 
Uma vez que as árvores são plantadas, geralmente se 
recebe o grupo de maneira calorosa. “Encorajamos e 

E n f o q u e  g l o b a l
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Text.

recomendamos às igrejas locais que cuidem do 
seu próprio Jardim do Éden”, disse Mukhiya.

O grupo espera tanto continuar com o programa 
como expandi-lo e assegurar-se que dure. As florestas 
criam mudanças a longo prazo ao restabelecer a bacia 
hidrográfica, prevenir erosão e adicionar nutrientes 
no solo. Cada uma dessas coisas beneficiará a quem 
vive nas comunidades próximas e aos novos bosques.

“Assim como Deus nos deu a responsabilidade 
de cuidar das pessoas e do lugar, incluindo 
toda a criação, também é nosso dever 
manter a sua criação”, disse Mukhiya.

RESTAURAÇÃO NO NEPAL

Nepal tem estado em uma viagem de recuperação 
depois de terremotos e tremores secundários. 
A plantação de árvores, uma parte dos muitos 
projetos de restauração do país; a educação, 
o desenvolvimento econômico e as atividades 
agrícolas também são parte de um programa de 
longo prazo desenvolvido depois do desastre.

Bishal *, de 14 anos, se mudou a Katmandú com 
sua família depois do terremoto. Sua casa desabou e 
sua família perdeu tudo. Seu pai trabalha no campo 
para ganhar dinheiro para o futuro de seus filhos.

“Trabalha duro todos os dias e apenas 
consegue sobreviver”, disse Bishal. 
“Minha educação está muito longe”.

Ainda que Bishal pode ir a escola, sua capacidade 
para aprender e estudar se viu profundamente 
afetada pela pobreza que sua família se encontrava. 
Assim como plantar árvores é parte da restauração 
do país, também faz parte o trabalho de recuperação 
para aqueles que tem sobrevivido a calamidade.

Bishal, que via suas esperanças de uma boa 
educação se desvanecerem a cada ano enquanto 
crescia, foi convidado a um centro de desenvolvimento 
infantil Nazareno. Ali, tem professores que podem 
ajudá-lo a aprender. Também eliminou a carga 
de ter que comprar materiais escolares, algo que 
antes, seus pais tinham que guardar dinheiro.

“Eu era muito fraco em meus estudos, 
mas agora sou um bom estudante em 
minha escola”, disse. “Pude melhorar meus 
estudos graças ao programa de tutoria”.

Cada uma dessas peças—plantar árvores, 
fortalecer economicamente as famílias, investir 

em educação—mudará vidas nos próximos anos. O apoio 
educativo que Bishal recebe no centro, o permite progredir 
na escola, algo que se tem comprovado que rompe o ciclo da 
pobreza. A medida que mais árvores crescem e prosperam, 
ele crescerá num país que também está crescendo. 

*Os nomes das crianças foram mudados para sua proteção.

Grupos de Nazarenos estão plantando 
árvores para restaurar as áreas desmata-
das propensas a desastres naturais. 
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Texto e fotografia por Brandon Sipes 

Na Ucrânia, as 
crianças podem 
participar de 
um programa de 
desenvolvimento 
infantil Nazareno 
onde aprendem 
inglês, praticam 
computação e 
recebem uma ampla 
variedade de apoio 
educativo. Klara*, 
de 15 anos, diz que 
desfruta cozinhar 
com os seus pais. 
Seu pai prepara 
sanduíches de 
queijo e deruny, 
uma panqueca de 
batata. "Mais que 
nada, eu gosto do 
seu deruny", diz ela.   

Os ministérios Nazarenos de desenvolvimento infantil ao redor do mundo, suprem 
as necessidades das crianças através do cuidado espiritual, físico e relacional. 
Cremos que o cuidado integral também inclui apoiar a uma família amorosa 
e saudável. Enquanto os alimentos nos centros de desenvolvimento infantil 
enchem os vazios nutricionais, a união familiar frequentemente gira em torno das 
refeições. Assim, pedimos às crianças que fazem parte dos ministérios apoiados 
por MNC, que compartilhem suas receitas favoritas para cozinhar em casa. 

Deruny 
(Ucrânia)

INGREDIENTES:

• 4 batatas grandes 

• 1 cebola pequena

• 1 ovo

• 3 colheres de sopa de 

farinha de trigo

• 1 colher de sopa de nata

• 1 colher de café de sal e pimenta

• óleo (para fritar)

PREPARAÇÃO:
1. Descasque as batatas 
e a cebola. Rale em 
uma vasilha grande.

2. Misture a farinha, ovo e nata. Coloque 
o sal e a pimenta preta. (Esta mistura 
deve ter a consistência da massa para 
panquecas: grossa, mas o suficientemente 
líquida para levantar com uma colher).

3. Esquente uma frigideira untada com 
óleo em fogo médio/alto. Coloque 1 colher 
cheia da mistura na frigideira. Frite de 
um lado até que tenha uma cor marrom 
dourada, logo vire para o outro lado e 
frite a mesma quantidade de tempo. 
Repita até que se acabe a mistura.

4. Sirva o deruny morno com 
nata ou coalhada.

R e c e i t a s
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Arroz con Pollo 
(Equador)

Damian, de 8 
anos, gosta de 
pintar, desenhar 
e nadar. Seu 
pai e sua mãe 
são pastores e 
ele participa de 
um centro de 
desenvolvimento 
infantil no 
Equador. Ele 
compartilhou 
uma receita para 
preparar arroz 
con pollo—arroz 
equatoriano 
com frango. 
Ele diz que 
este prato tem 
um significado 
especial, porque 
"... utilizamos 
os produtos que 
são produzidos 
na nossa terra".

INGREDIENTES:

• 5 coxas de frango com osso e pele (Aprox. 

1 kg), sem excesso de pele e gordura

• Tempero (mistura equatoriana de 

alho, cominho, sal e pimenta)

• Suco de 1 limão

• 2 colheres de sopa de óleo com 

infusão de colorau, ou azeite de oliva 

com 1-2 colheres de pimentão

• 1 cebola pequena, picada em pedaços grandes

• 1 pimenta verde pequena, 

picada com sementes

• 1 tomate médio, com sementes e 

picado em pedaços grandes

• 1 colher de sopa de extrato de tomate

• ¼ colher de café de pimenta 

vermelha em flocos

• 2½ xícaras de água

• Sal e pimenta

• 1 pimenta jalapeña pequena, com 

sementes e cortada em cubos

• 3 xícaras de arroz branco tipo 1, sem cozinhar

• 2 cenouras médias, cortadas em cubos

• 1 xícara de ervilhas congeladas

• ½ xícara de azeitonas verdes 

recheadas com pimentão, picadas

• 1 colher de sopa de alcaparras picadas

• ¼ xícara de coentro picado

PREPARAÇÃO:
1. Marinar o frango com suco de limão e o 
tempero, tendo certeza de que tudo esteja bem 
coberto. Deixe descansar por 15 minutos.

2. Pique o tomate bem pequeno, a cebola e a pimenta 
verde (ou use um processador de alimentos).

3. Esquente o óleo com infusão de colorau em um 
panela de ferro ou em uma panela de fundo pesado em 
temperatura média/alta. Doure o frango, começando 
com a pele para baixo, durante 3 minutos de cada lado. 
Retire e reserve. Reduza o fogo e refogue as cebolas, 
a pimenta e os tomates durante 10-15 minutos até 
que as verduras estejam suaves, coloque mais azeite 
se for necessário. Coloque sal e pimenta a gosto.

4. Coloque o frango novamente na panela. Ponha 
a água, o extrato de tomate e a pimenta vermelha 
em flocos, mexa para misturar bem. Coloque 
a panela em fogo alto e depois reduza a fogo 
médio/baixo. Cozinhe por 15-20 minutos.

5. Adicione o arroz, jalapeño, cenoura, azeitonas, 
alcaparras e 3/4 de colher de café de sal. Deixe 
ferver no fogo alto, tampe e cozinhe no fogo 
médio/baixo durante mais 15 minutos. 

6. Depois de 15 minutos, retire o frango da panela. 
Tire a pele e desfie. Volte o frango desfiado na 
panela, adicione as ervilhas congeladas e o coentro, 
cozinhe até que o arroz esteja pronto (coloque 
mais água se for necessário para cozinhar o arroz). 
Adicione sal e pimenta a gosto. Servir morno.

*Os nomes das crianças foram mudados para sua proteção.

R e c e i t a s
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PROCURE NOVAS 
FORMAS DE ORAR.
 
Existem motivos de oração 
em toda a nossa volta e 
somos chamados a participar. 
Enquanto você lê ou vê as 
notícias, veja as histórias como 
um convite a oração. Então, 
se algo causa uma reação em 
você, seja tristeza, alegria, 
medo ou outra coisa, pergunte 
a Deus qual poderia ser o seu 
papel neste assunto. Como 
você é chamado a viver na 
presença de Deus por meio 
do que está acontecendo?

C o m p a i x ã o  d i a  a  d i a

COMPAIXÃO     
ATRAVÉS DA 

ORAÇÃO

1 2 3MUDE SEU PONTO
DE VISTA.

Busque aprender com os que 
estão a sua volta. 1 Pedro 3:8 
nos diz: “Quanto ao mais, 
tenham todos o mesmo modo 
de pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, sejam 
misericordiosos e humildes”. 
O mundo está cheio de conceitos, 
preconceitos e respostas. Existe 
algo que você poderia começar a 
ver de uma maneira nova através 
da oração? Peça a Deus que te 
mostre as áreas que você poderia 
ter uma perspectiva diferente.

PROCURE 
OPORTUNIDADES.

Deus nos chamou para 
mostrar compaixão 
uns aos outro. Procure 
oportunidades para agir, e, 
enquanto age, lembre-se de 
orar. Busque oportunidades 
para oferecer serviços 
voluntários, mas esteja em 
oração enquanto atua e 
serve a cada pessoa. Ore 
por uma mente que vê 
oportunidades para servir.

O escritor Richard Rohr disse, “A oração não é principalmente dizer palavras ou expressar pensamentos. Ao 
contrário, é uma postura. É uma maneira de viver na Presença”. Diante da fome, da enfermidade e da pobreza, 
agir pode ser mais fácil que orar. Contudo, ambos são necessários. São maneiras de buscar a face de Deus 
naqueles que nos rodeiam. 

FOTO DE AARON PHELPS
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P o r  C a l l i e  S t e v e n s

E S P A L H A R  A  C O M P A I X Ã O  A T R A V É S  D O  S E R V I Ç O 
N A  Z O N A  R U R A L  D E  K E N T U C K Y

á algo acontecendo no Município de Martin, Kentucky, 
e ninguém consegue descreve-lo em palavras. 

Comunidade, fé, amor - não há uma palavra que a 
contemple. Denise Stepp, cresceu na cidade de outro 

estado, mas diz que não voltaria para lá "... porque aqui se vive o que 
é comunidade. As pessoas se unem para ajudar umas às outras".

O amor ao próximo é o que inspira o dono de uma loja de ferragens 
comunitária a doar um conjunto completo de banheiros àqueles que 
tiveram a sua casa incendiada, algo que Stepp experimentou pessoalmente. 
O mesmo amor é o que move as pessoas a deixar notas encorajadoras 
quando uma casa inunda ou a renunciar as despesas funerárias por 
uma morte inesperada. E certamente, é o que leva Dwayne Mills e o 
resto da equipe do Appalachia Reach Out, um ministério com uma 
missão, mostrar o amor radical de Cristo, ajudando os outros.  

Isso eComunidade!

H

´
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“ÀS VEZES PEQUENAS 
COISAS PODEM TER O 

MAIOR IMPACTO”.

SERVIÇO DE AMOR

Appalachia Reach Out (ARO) é um ministério 
de compaixão da Igreja do Nazareno desde 
2018, embora esteja servido no Município de 
Martin desde 1972. Recuperação de vícios, 
apoio escolar, loja comunitária com bens 
usados, projetos comunitários através do 
ministério Trabalho e Testemunho—tudo 
isso faz parte da vida diária da ARO. "O amor 
de Cristo em ação" é o lema do grupo. 

O Diretor Executivo Dwayne Mills veio ao 
Município de Martin com sua família depois que 
ele e sua esposa entenderam o chamado para 
servir ali. Ele pastoreou 
a Igreja do Nazareno 
Turkey Creek por sete 
anos antes de assumir a 
sua função na ARO em 
Janeiro de 2019. Tornou-
se claro, diz ele, que 
enfrentar a pobreza de gerações nas montanhas 
de Appalachia envolveria toda a comunidade—e 
para além disso. A ARO tem parcerias com 
muitas denominações e traz equipes de todos 
os Estados Unidos, disseminando a consciência 
do real sofrimento no Município de Martin.

"Só tentamos ser fiéis ao que Deus 
nos chamou para fazer", diz Mills. 

As três grandes áreas de serviço na ARO são 
a recuperação de dependentes, os projetos de 
Trabalho e Testemunho, e apoio escolar. Cada 
uma delas é destinada a responder a uma área de 
dificuldade, criando um modelo de atendimento 
integral. A recuperação da toxicodependência 
tornou-se progressivamente numa das áreas 
mais vitais dos EUA. De acordo com o Instituto 
Nacional de Saúde, o leste do Kentucky está entre 

os estados com os maiores índices de mortalidade 
por opiáceos. Mills concorda com esses dados. 

"Não conheço uma família no Município 
de Martin que não tenha sido afetada 
pela crise dos opiáceos", diz ele.

O centro é dirigido por um dos muitos parceiros 
da ARO—Addiction Recovery Care—que aluga 
parte do espaço da ARO para uma instalação de 
atendimento ambulatorial. A formação profissional 
e outras habilidades do dia-a-dia são a base do 
serviço, embora haja outro parceiro que cuida de 
bebês nascidos com dependência de drogas.

MUNICÍPIO DE MARTIN, KENTUCKY

Susan Cox viveu toda a sua 
vida em Inez, o maior povoado do 
município de Martin. O seu marido, 
depois de sair do exército, trabalhou 
nas minas de carvão. Apesar de 
ser um trabalho estável durante 
anos, os empregos nas minas de 

carvão têm se tornado escassos ultimamente. 
"Na ausência disto, muitas famílias mudaram-

se à procura de um lugar para ganhar a vida", 
diz Cox. "Aqueles que ficam, fazem pequenos 
trabalhos para ter um salário mínimo".

O Município de Martin, com uma população 
de 11.000 habitantes, há muito tempo é um dos 
municípios mais pobres dos Estados Unidos. Cerca 
de 39% da população vive na pobreza—ou seja, mais 
do triplo da média nacional de 11,8%—com uma 
renda per capita de $15.492 (Censo dos EUA). 

O filho de Cox, William, deixou o povoado para 
procurar trabalho, mas regressou quando um dos 
seus parentes adoeceu. Ele comprou uma casa móvel 
por um bom preço, mas permaneceu vazia durante 
muitos meses. Ninguém tinha tempo ou recursos 

“O VERDADEIRO 
MODELO DE CRISTO 

SAIU DAQUELE LUGAR”.
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"Aquelas pessoas de Deus estão me 
dando uma casa de presente!” 

"Quando não se tem dinheiro e 
precisa-se de ajuda, pedir nem sempre 
é fácil, esta é a última coisa que se quer 
fazer", diz Cox. "Às vezes pequenas 
coisas podem ter o maior impacto".

TRABALHO E TESTEMUNHO

Andy Russel, pastor da Igreja do 
Nazareno Nova Galileia na Pensilvânia, 
coordena equipes com a ARO através 
da Igreja do Nazareno no distrito de 
Pittsburgh. Ele tem sido profundamente 
impactado pelas suas interações com 

“AQUI SE 
VIVE O QUE É 

COMUNIDADE”.

a população do Município de Martin.
"As pessoas as quais 

ajudamos trabalham de mãos 
dadas conosco", diz ele. 

Na verdade, isso faz parte do acordo. 
Quando uma equipe de Trabalho e 
Testemunho entra para construir ou 
consertar algo, é uma parceria, não 
um presente. Os proprietários da casa 
contribuem um pouco para o custo 
dos materiais ou contribuem com 
o seu tempo como mão-de-obra.

Sob a direção de Mills, a ARO 
aumentou significativamente o número 
de grupos de Trabalho e Testemunho 
vindo de todos os Estados Unidos. 
Em 2019, cerca de 20 grupos vieram 
para servir, o que significou 300 
trabalhadores e cerca de 7.000 horas 
de trabalho voluntário. Alguns destes 
grupos vão às escolas e fazem vistorias, 
reformam salas de aula, oferecem o 
seu trabalho, entre outras coisas.

Outros grupos ajudam indivíduos 
como o Cox, oferecendo o seu trabalho 
para projetos de restauração em 
casas. Embora a mão-de-obra venha 
frequentemente de fora do município, 
Mills diz que consegue comprar a maioria 
dos materiais que serão utilizados nos 
projetos de construção no local. Mills 
também organiza equipes para comer 
em restaurantes locais, impulsionando 
um pouco mais a economia.

Os relacionamentos estabelecidos 
através destes projetos são possivelmente 
a razão pela qual muitos grupos 
regressam ano após ano. O próprio 
Russell faz três ou quatro viagens por ano 
para entregar materiais de construção 
ou material escolar. Sempre que o 
faz, tenta trazer alguém com ele. Esta 
geminação, assim como a comunidade 
de Kentucky, inspirou Russell a prestar 
mais atenção ao seu próprio povo, um 
aspecto positivo que Mills espera que 
aconteça em todas as equipes. Por outro 
lado, Russell deseja que aqueles que o 
acompanham vejam como funciona a 
ARO; com um sonho de implementar 

para a tornar habitável para a família 
de cinco pessoas. "Simplesmente não 
temos dinheiro para isso", explica Cox.

Cox conheceu Mills quando 
veio ao centro comunitário onde ela 
trabalha. Embora Cox soubesse sobre 
a loja comunitária de bens usados, 
ela não tinha ideia que o centro 
também ajudava as pessoas com suas 
casas. Uma equipe de Trabalho e 
Testemunho veio para ajudar com a 
construção e reparos na casa do seu 
filho, tornando-a num local onde a 
família pudesse viver confortavelmente. 
A Sra. Cox diz que seu neto de 4 anos 
explica o trabalho na sua casa dizendo: 

Uma equipe de Trabalho e Testemunho do Alabama reparando 
um telhado. Em 2019, cerca de 20 equipes trabalharam lado 
a lado com membros da comunidade no Município de Martin.
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Michelle e Russell organizam regularmente 
viagens a Kentucky. Isto mudou a forma como eles 
servem na sua própria comunidade na Pensilvânia.

POR QUE O 
MUNICÍPIO DE 

MARTIN?
Em 1960, o Município de Martin 

tornou-se o lema da campanha 
"Guerra contra a Pobreza" para 
o Presidente Lyndon Johnson. 
Um século e meio depois, 
continua a ser um dos lugares 
mais pobres de Kentucky. 

Os tipos de trabalho disponíveis 
são tanto rurais como distantes 
e raros. Recentemente, as minas 
de carvão que constituíam 
a fonte de emprego foram 
encerradas. Na última década, 
a taxa de emprego caiu 32%.

O Município de Martin está 
localizado na parte leste do 
Estado, que se tornou um dos 
epicentros recentes da crise dos 
opiáceos.  Em 2018, as mortes 
por overdose aproximavam-se do 
dobro da média nacional (NORC). 
A combinação desses fatores 
torna a situação devastadora.

Appalachia Reach Out existe 
como um paliativo à situação. Este 
ministério centra-se em três áreas: 
grupos de Trabalho e Testemunho, 
apoio escolar e recuperação de 
dependentes. Tem também uma 
loja com bens usados, que gera 
mais de metade do orçamento 
do ministério. Através do serviço 
e da cooperação comunitária, o 
amor de Cristo é difundido. 

SAIBA MAIS EM
APPALACHIAREACHOUT.COM

algum ministério semelhante na Pensilvânia. Este ano 
ele traz consigo um grupo da igreja da Nova Galileia.

"Eu não faria o que faço se não fosse para ir lá", 
diz Russell pensando no seu ministério pastoral. 
"A experiência realmente abriu meus olhos para 
ver as necessidades da minha própria área... O 
verdadeiro modelo de Cristo saiu daquele lugar".

APOIO ESCOLAR

A terceira área do serviço ARO são as relações 
duradouras com as escolas. A ARO trabalha em estreita 
colaboração com os diretores das seis escolas do 
município nas quais a maioria dos alunos se enquadram 
para serem assistidos com alimentação. Em Kentucky, 
o apoio financeiro é determinado pelo número real de 
crianças presentes no dia. Isso é um problema em um 
município com pobreza generalizada, pois a ausência 
dos estudantes tende a ser mais elevado. Isto pode 
tornar-se um círculo vicioso; menos financiamento 
significa menos recursos para as crianças e as famílias. 

Susan McWhorter passa muito tempo nestas escolas. 
Ela começou a vir ao município de Martin depois que o seu 
marido, Dale, veio na sua primeira viagem de Trabalho e 
Testemunho em 2017. Enquanto Dale dedica o seu tempo 
ajudando na construção, Susan prefere ir para as escolas.

"O interessante nesta área são as pessoas—
são pessoas maravilhosas", diz ela.

Os McWhorters vivem no Alabama, onde organizam 
atividades para recolher presentes para o Natal dos 
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alunos. Nas férias da primavera, também organizam 
viagens, onde os jovens do Alabama podem ir e servir 
com os jovens de Kentucky. Ao longo dos anos, o 
envolvimento de Dale e Susan com a ARO tem crescido. 
Em 2019, levaram quatro equipes. Tal como Mills, 
eles responderam ao chamado para servir e construir 
relacionamento com as pessoas do município de Martin. 

"Muitas vezes Deus fala contigo, mas tu 
não reages", diz Dale. "Mas agora isto é uma 
bênção, porque dessa vez eu ouvi e agi".

Susan concorda: "Certamente isto é obra de 
Deus e é o que Deus faz, nós apenas fazemos 
o que Deus está nos guiando a fazer".

UMA COMUNIDADE DE SERVIÇOS

Denise Stepp, a mulher que mencionou que 
nunca trocaria o município de Martin pela cidade, 
trabalha há 20 anos para um centro familiar 
de recursos escolares—e ainda é voluntária 
sempre que tem oportunidade. Nessa posição, 
ela coordena com a Mills, contactando-se com 
as famílias que precisam de ajuda, garantindo 
assim que elas tenham vestuário e alimentos.

"Eles fazem um excelente trabalho", diz Denise 
sobre a ARO. "Estamos surpresos com o que eles podem 
fazer, e fazem tudo com as doações que recebem".

Alguns anos atrás, Denise fez contato com a ARO 
porque a sua filha Kayla precisava de ajuda com a 
sua casa. Kayla, o seu marido e três filhos também 
vivem no Município de Martin. A sua história soará 
familiar—depois que o trabalho do seu marido nas 
minas de carvão chegou ao fim, ele precisava dirigir 
durante uma hora para trabalhar em uma fábrica.

"Eles trabalham muito", diz Stepp. Um dos 
seus filhos—um dos gêmeos—tem deficiência e os 
seus aparelhos de mobilidade tornam a cozinha 
apertada e difícil de utilizar. A ARO conseguiu que 
uma equipe derrubasse duas paredes e adicionasse 
armários, refizesse a eletricidade, e assim por diante. 
Stepp esteve lá e ajudou a equipe o tempo todo. 

"Devemos servir uns aos outros com o 
amor de Deus", explica ela. "Precisamos fazer 
isso. Nós queremos fazer isso. É por você".

PESSOAS QUE AMAM

É evidente que, num dia normal, alguém poderia 
visitar uma das escolas em Inez e encontrar-se com 
uma equipe da ARO, organizando desodorantes ou 
cadernos de notas para os alunos. Ou alguém pode 
entrar na loja ARO e encontrar diferentes tipos de 
pessoas fazendo compras. O amor e a compaixão não 
acabam aí. Parece que quase todos têm uma história 
para contar sobre as pessoas do município de Martin 
que se juntam quando alguma tragédia acontece.

As histórias de funerais não pagos, notas nas 
portas e doações de móveis são todas reais. Então, 
de alguma forma faz sentido que seja neste pequeno 
lugar de Kentucky onde a ARO está crescendo. 
Porque, enquanto as pessoas que se voluntariaram 
no centro de assistência tornaram possíveis 
projetos escolares e de construção, também é 
verdade que as pessoas que vivem no município 
de Martin se juntaram para preparar o almoço 
casualmente e ajudar na limpeza após o projeto.

"Deus é quem faz tudo isto", diz Mills, 
"Garanto que não sou tão bom assim".

“SÓ TENTAMOS 
SER FIÉIS AO 

CHAMADO QUE 
ELE NOS FEZ”. 

Ainda que os grupos sejam uma parte importante da 
questão, os relacionamentos desenvolvidos dentro da 
comunidade também são. Aqui vemos uma equipe da 
Pensilvânia construindo uma rampa para uma casa.
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“DEVEMOS SERVIR 
UNS AOS OUTROS 

COM O AMOR 
DE DEUS”. ADAPTAÇÃO À 

COVID -19

Durante a pandemia, 
algumas áreas vitais da 
ARO foram alteradas: os 
numerosos grupos de 
Trabalho e Testemunhos foram 
cancelados e reprogramados, 
a loja fechou suas portas, 
as parcerias escolares 
ficaram mais difíceis com 
a suspensão do ensino 
presencial. Isto causará um 
grande transtorno tanto para 
a organização, que depende 
em parte das vendas da loja, 
como para a comunidade. 
Apesar da quarentena, a 
ARO permaneceu ao serviço 
do Município de Martin. 

As parcerias escolares 
existentes permitiram à 
ARO continuar a apoiar 
os estudantes e o centro 
de recuperação da 
toxicodependência continua 
a funcionar. Também está 
servindo a uma centena 
de pessoas através do 
distribuidor de alimentos 
"drive-thru" adaptado.

Mills explica que, "O 
nosso "Porquê" (o amor de 
Cristo em Ação) não muda, 
[mas] o nosso "Como" muda 
todos os dias com as novas 
oportunidades para servir”.

Na maioria das vezes, os membros da comunidade 
desenvolvem laços duradouros com os membros 
dos grupos de Trabalho e Testemunho.
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irigindo pelas ruas de 
Prishtina, a capital de 
Kosovo, um tanque da Força 
Internacional de Paz passa na 
outra faixa. Isto surpreende-

me e pergunto: ainda existe aqui uma 
presença militar, mesmo depois de 21 
anos? Nelson*, que é motorista de táxi, 
acena com a cabeça de acordo. Na faixa 
dos 30 anos, é nazareno, pai de dois 
filhos, com dois empregos para sustentar 
a família—"Sem eles..." ele encolhe os 
ombros e deixa a frase incompleta. 

A guerra que o povo de Kosovo teve 
de suportar no final dos anos 90 roubou 
o futuro de uma geração—pessoas como 
Nelson e Bea, que estavam na escola 
primária quando o genocídio étnico 
começou. Eles agora são pais e membros 
ativos da Igreja do Nazareno, mas o 
caminho para assegurar um futuro 
para eles e para os seus filhos têm sido 
assustadoramente difícil. Um relatório 
recente indica que mais da metade 
da população do país dos Balcãs luta 
contra a pobreza (BBC). As necessidades 
regulares da vida—alimentação 
familiar, abrigo, vestuário, saúde, 
educação—continuam a ser um desafio 
para este país que ainda enfrenta uma 
infraestrutura devastada pela guerra.

A destruição foi maciça, não só 
para a propriedade, mas também 
para o corpo e alma. Famílias inteiras 
foram mortas e enterradas em 
sepulturas comuns. Maridos, pais e 
crianças pequenas desapareceram, 
o que aconteceu nos seus últimos 
momentos, não sabemos; as mulheres 
foram agredidas e quando imploraram 
a morte, os agressores recusaram. 

Em 2016, a ideia de construir estufas 
para ajudar estas famílias mais pobres 
de uma forma sustentável começou 
a produzir efeitos. Os nazarenos de 
Kosovo solicitaram inicialmente à 
MNC um subsídio para a construção 
de cinco estufas no país. Quando 
a igreja começou a implementar o 
plano, eles perceberam que as pessoas 
da comunidade aceitaram a visão e 
foram muito generosos, resultando 
na construção de mais estufas do 
que o previsto com o subsídio inicial. 
Isto aconteceu porque algumas lojas 
forneceram materiais a um custo 
inferior, outras fizeram acordos 
à comercialização dos produtos, 

DO
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crescente
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do ministério de 

estufa em Kosovo
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As estufas fornecem tanto alimentos 
como rendimentos às famílias em Kosovo.
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outras doaram o seu tempo para trabalhar na 
construção e outras identificaram as famílias que 
poderiam ser beneficiadas com o projeto. Até 
o momento, foram construídas 22 estufas em 
Kosovo para as famílias mais pobres do país.

OS VIZINHOS DA ESTUFA

Albana, uma viúva que lutou durante anos 
para criar os seus três filhos numa pobreza 
extrema, tornou-se receptora de uma estufa em 
2017. Com uma fonte de rendimento estável, a 
vida da sua família começou a estabilizar-se. O 
projeto prevê que o receptor de uma estufa doe 
25% da sua colheita para alimentar outras pessoas 
necessitadas e 15% dos lucros para comprar mais 
materiais para construir outras estufas, assim 
como, ajudar na construção da estufa. Albana 

foi um passo além das exigências. Ela começou a 
interceder por uma família no seu bairro, os quais 
são surdos, para que tivessem uma estufa. Ajudou-os 
a preparar a terra e partilhou os seus conhecimentos 
para garantir que a estufa fosse produtiva.

Os desafios da deficiência são sempre significativos, 
mas, para os vizinhos de Albana, é um pouco mais 
complicado. Tanto o pai, Saban, como a mãe, Marsela, 
são surdos, assim como os seus três filhos. Saban, 
embora tenha vontade e capacidade para trabalhar, 
a deficiência impede-o de ter um emprego estável. A 
educação dos seus filhos é outra situação difícil. A escola 
para surdos está a uma hora e meia de distância de sua 
casa. Para chegar lá, é necessário pegar três ônibus. 
Todas as manhãs, Marsela faz esta viagem com os seus 
dois filhos em idade escolar e o seu filho mais novo, de 
quatro anos de idade. Ela fica na escola, espera durante 
4 horas e depois faz a viagem de regresso a casa. Esta 

"CADA VEZ MAIS, 
A FORMA E A COR 

OPACA DAS ESTUFAS 
TORNARAM-SE COMUNS 

E BEM-VINDAS NAS 
COMUNIDADES 
EM KOSOVO".

Cada receptor de uma estufa utiliza uma 
percentagem de seus lucros para construir 
novas estufas para outros necessitados.
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família enfrenta, em muitos aspectos, essa 
família luta diariamente pela sobrevivência. 
A intervenção de Albana para que esta família 
receba uma estufa é uma indicação da extensa 
generosidade neste bairro em particular. 
Há cinco anos, a comunidade trabalhou em 
conjunto para construir uma pequena casa 
para esta família. A comunidade precisou 
aprender um pouco da linguagem de sinais 
para conseguir comunicar-se com eles.   

Alguns sinais na constante melhoria da 
qualidade de vida desta família são visíveis 
nas nossas visitas, isto é precioso. No verão 
passado, puderam comprar uma pequena 
piscina inflável de plástico para as crianças 
—algo "extravagante" que não teria sido 
possível sem os lucros da estufa. Agora, há 
formas de tornar a vida mais do que uma 
simples deficiência. O relatório da Marsela 
inclui esta bela afirmação: "No verão, os nossos 
filhos viveram basicamente na piscina". 

Por vezes esquecemo-nos que o indicador 
mais profundo de saúde e bem-estar tanto 
pessoal quanto comunitário, é aquele ritmo 
de vida normal, diário e talvez até comum: 
cozinhar comida fresca numa panela de água 
quente, levar os seus filhos à escola e desfrutar 
de um pouco de diversão junto à piscina num 
dia de verão. Cada vez mais, a forma e a cor 
opaca das estufas tornaram-se comuns e 
bem-vindas nas comunidades em Kosovo.

APOIAR PROJETOS COMO ESTE EM:
NCM.ORG/FOODSECURITY

*Os nomes foram alterados como uma forma de proteção.

TRABALHO 
COMPASSIVO 

APÓS A GUERRA
A história de Kosovo e da igreja é 

uma peça chave desta história. Quando 
o conflito começou a diminuir em 
meados de 1999, MNC enviou o Dr. 
Paul Tarrant, um médico clínico-geral, 
com Jay Sunberg, uma missionária 
Nazarena da Bulgária. Chegaram aos 
campos improvisados no que é hoje 
o norte da Macedonia. Avaliaram a 
situação de milhares de refugiados 
de Kosovo que tinham procurado 
refúgio no seu país vizinho. Pelo 
menos 90% de todos os kosovitas 
albaneses foram deslocados pelo 
conflito que ocorreu entre 5 de março 
de 1998 e 11 de junho de 1999 (PBS). 

Na sequência das descobertas de 
Tarran e Sunberg nessa viagem, a 
igreja através de MNC mobilizou-se 
prontamente para ajudar as pessoas a 
reconstruir as suas vidas e restaurar a 
esperança quando regressavam às suas 
casas. Através destas iniciativas, a Igreja 
do Nazareno ganhou confiança e foi 
estabelecida como uma denominação. 
Duas décadas depois, a igreja está em 
crescimento. Um pastor nazareno está 
servindo como secretário-geral da 
Aliança Evangélica de Kosovo. Há um 
leigo nazareno que é proprietário de 
uma estação de rádio. Esta é a única 
no país que difunde música cristã. 
A verdade é que a Força de Kosovo 
(KFOR), uma entidade internacional de 
manutenção da paz, é a única que chegou 
alguns meses antes dos nazarenos. 
A igreja não só foi estabelecida 
como também cresce à medida que 
continua a caminhar com o povo 
através do esforço de sustentabilidade, 
reconstrução e renovação.
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A SUA HISTÓRIA? 
Q u a l  s e r á

HOJE, VOCÊ PODE DOAR 
AUTOMATICAMENTE, 

ATRAVÉS DE CAMPANHAS 
NO SEU LOCAL DE 

TRABALHO.

Leia mais em NCM.org/Workplace
Disponível apenas para os EUA e Canadá
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ISOLADO,  
MAS NÃO 
IMOBILIZADO
Igrejas respondem
à pandemia
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 pandemia da COVID-19 foi 
repetidamente denominada 
sem precedentes, e a 
palavra é apropriada: o 
novo coronavírus fechou o 

mundo. Quase todos os países relataram 
casos confirmados da COVID-19. Seu 
escopo e impacto são de tal magnitude 
que a vida provavelmente sempre será 
diferente para aqueles que enfrentam um 
bloqueio de crises financeiras e perdas 
extremas. Para aqueles que já estavam 
vulneráveis   devido à pobreza, violência, 
deslocamento e falta de recursos, tanto 
a própria doença quanto seu impacto 
econômico são potencialmente fatais. 
Desde os primeiros dias da pandemia, as 
igrejas agiram com compaixão, avaliando 
rapidamente as necessidades, levantando 
fundos e coletando alimentos para os 
necessitados. E elas continuarão a fazê-lo. 

O que torna a Igreja do Nazareno 
tão bem posicionada para responder em 
uma crise é que somos uma igreja global. 
Os nazarenos estão cuidando de suas 
comunidades em 162 áreas do mundo; Eles 
podem responder durante uma pandemia 
que interrompe as viagens porque as 
igrejas já estão lá, em cada um dos países. 
Quando os bloqueios terminarem e as 
economias começarem a se recuperar, a 
igreja ainda estará lá para continuar as 
obras intencionais e ativas de compaixão 
fundadas no amor de Cristo. Algumas 
igrejas cuidam de trabalhadores médicos. 
Outras garantem que aqueles que estão 
isolados ainda estejam cercados pela 
comunidade. E ainda mais estão fornecendo 
alimentos, suprimentos sanitários e 
assistência de renda para aqueles que 
de outra forma passariam fome. Aqui, 
você lerá apenas algumas das muitas, 
muitas histórias de amor e compaixão 
realizadas pela Igreja Nazarena global. 

A
Por  Comunicações MNC

“A COMUNIDADE ESTÁ 
VENDO O AMOR DE 

DEUS DE UMA MANEIRA 
TANGÍVEL ...”

FOTO DE ANA GERONIMO
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A missão de um jovem 
em compartilhar 
comida no Paraguai

Em 7 de março de 2020, o 
Paraguai anunciou seu primeiro 
caso confirmado da COVID-19. Para 
impedir a propagação do vírus, o 
governo paraguaio implementou 
severas restrições três dias depois. As 
restrições incluíam uma disposição que 
proibia membros da comunidade com 
mais de 60 anos de deixar suas casas.

Abraham Saucedo, membro 
da Igreja do Nazareno Encarnação 
em Itapua, Paraguai, nunca ouvira 
falar dos Ministérios Nazarenos de 
Compaixão até antes deste ano, mas 
a compaixão sempre fez parte de sua 
vida. Desde muito cedo, os pais de 
28 anos mostraram a seus oito filhos 
a importância de ajudar aos outros, 
mesmo quando 
eles mesmos 
estavam em 
dificuldades. Ao 
ouvir que seus 
vizinhos e amigos 
com mais de 60 
anos ficariam 
sem meios de 
obter alimentos e 
itens essenciais, 
Saucedo 
decidiu agir.

"... é através de [MNC] que 
eles podem ver como a igreja 
funciona", compartilha Saucedo. 
"Esta é uma oportunidade para 
mostrar quem realmente somos, 
para mostrar que não somos o 
que algumas pessoas dizem."

Essa restrição chegou à sua casa: 
o pai de Saucedo já não podia sair 
para  trabalhar. Mesmo sendo o único 
membro de sua família trabalhando, 
Saucedo postou uma mensagem em 
suas contas na mídia social, dizendo: 
“Se você tem 60 anos ou mais, ou tem 

“ESTA É UMA 
OPORTUNIDADE 

DE MOSTRAR 
QUEM REALMENTE 

SOMOS”.

uma doença que coloca você em maior 
risco, estou oferecendo meu tempo para 
ir ao supermercado ou farmácia uma 
vez por semana ”, publicou. "Faça uma 
lista e eu irei. Não vou cobrar nada. 
Apenas me envie uma mensagem.

Saucedo recebeu mensagens de 
membros de sua comunidade que ele 
conhecia e daqueles que nunca havia 
conhecido antes. Morando a uma hora 
e 45 minutos da Igreja do Nazareno 
Encarnação, Saucedo recebeu muitas 
mensagens com pedidos de ajuda de 
pessoas de fora da comunidade onde 
mora. Mas ele queria ter certeza de que 
eles teriam alguém para ajudá-los nas 
compras, então ele contactou outros 
membros de sua igreja que estavam perto 

o suficiente para ajudar 
aqueles que estavam 
fora de seu alcance.

Reina, uma mulher 
que Saucedo contactou 
pessoalmente, se 
enquadrava na categoria 
que significava que 
ela não podia sair de 
casa. As restrições 
estavam tornando a 
vida extremamente 

difícil, e ela chorou ao lhe dizer: 
somente Deus poderia pagar a 
todos vocês pelo que fizeram.

Blanca também estava restrita à 
sua casa. Ela sentia falta de ter uma 
comunidade e dizia repetidamente 
aos que entregavam comida: que Deus 
lhe pague e por favor volte logo.

Saucedo se refere a Mateus 25:36, que 
diz: Eu estava nu e você me deu roupas, 
eu estava doente e você cuidou de mim, 
eu estava na prisão e você me visitou.

"Mais do que qualquer outra 
coisa, o que estamos fazendo é o 
que Deus nos ordenou a fazer", diz 
Saucedo. "Precisamos nos ajudar".

ISSO
É O QUE 
SOMOS

P o r  C h a d  D i c k e r s o n , 

M N C  S A M
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Cuidando de vizinhos na 
República Dominicana

A IGREJA LOCAL
 EM CRISE GLOBAL: 

Na República Dominicana, a Igreja do Nazareno 
em San Juan começou a coletar doações e ofertas 
para ajudar as famílias da comunidade ao redor 
da igreja. Foi "uma semente", diz o pastor Benny 
Sánchez Ramírez. Essa semente cresceria para apoiar 
700 famílias da comunidade em torno da igreja, 
das quais, a maioria delas também participam do 
centro de desenvolvimento infantil da igreja.

"A comunidade está vendo o amor de Deus de 
uma maneira tangível através de uma igreja que 
se preocupa com seu bem-estar", diz Sanchez.

Como muitas dessas histórias, aqueles que são 
os mais vulneráveis   foram os primeiros a sentir 
o impacto de um bloqueio obrigatório e toque de 
recolher na República Dominicana. Junto com 
a comida, a igreja também trouxe desinfetantes, 
anti-séptico para as mãos, máscaras e luvas.

A economia da República Dominicana está 
crescendo, mas a desigualdade de renda é forte. 
Cerca de 30% da população vive na pobreza. Mili, 
um morador do bairro, diz: "Sinto-me orgulhoso 
demais ... porque eles estão nos ajudando ao nos dar 

comida devido a esse vírus que está se espalhando, e 
também cuidam de nós ao desinfetar nosso bairro".

Outro morador concorda e compartilha: 
"Sou muito grato a Deus e à igreja porque 
realmente precisava dessa comida".

No final, Sanchez diz que é frustrante não poder 
ajudar a todos. Muitas pessoas precisam de comida, 
e ser incapaz de ajudar cada pessoa é um peso. 
Além de alimentos e produtos de higiene, a igreja 
também trouxe esperança. Depois de ver as ações da 
igreja, outros membros da comunidade duplicaram 
seus esforços. A esperança é que, agindo com amor, 
ela garanta que todos tenham o suficiente.

"Embora o templo esteja fechado, a igreja ainda 
é uma igreja que vem em seu auxílio ... a igreja local 
[se torna] uma referência para amar o seu próximo 
nos momentos mais difíceis", explica Sanchez.

“SOU MUITO GRATO 
A DEUS E À IGREJA 

PORQUE REALMENTE 
PRECISAVA DESSA 

COMIDA”. 

FOTOS CORTESIA DE BENNY SANCHEZ RAMIREZ
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A maioria das pessoas que vivem 
em Gisenyi, Ruanda, ganham a vida 
como diaristas ou atravessando 
fronteiras para trabalhar ou negociar 
em países vizinhos. Quando o pedido 
de "ficar em casa" chegou em 21 de 
março, todos os mercados, fronteiras, 
lojas, escritórios e empresas 
fecharam. Imediatamente, o Rev. 
Simon Pierre 
Rwaramba, 
pastor da Igreja 
do Nazareno da 
Ponte Gisenyi, 
começou a se 
preocupar com 
a maneira como 
as pessoas 
sobreviveriam 
sem 
uma renda regular.

Ele se perguntou o que 
aconteceria com as pessoas que 
perderiam sua renda diária. A 
resposta veio rapidamente: bem, eles 
terão fome. Então ele se perguntou: 
quem tem a solução para atender 
às suas necessidades? A resposta 

“NÃO PODEMOS 
AJUDAR A TODOS, 

MAS PODEMOS 
AJUDAR E SALVAR 
ALGUMAS VIDAS”.

foi fácil novamente: a igreja.
O Reverendo Rwaramba 

disse: "Não podemos ajudar a 
todos, mas podemos ajudar e 
salvar algumas vidas".  " Pelo 
meu entendimento, o momento 
de começar é agora, com o que 
temos e, continuarmos orando 
para que Deus forneça mais”.

O 
reverendo, 
junto com 
os membros 
da igreja 
Gisenyi Bridge, 
levantou 
mais de US $ 
1.200 dólares, 
para apoiar 
aqueles que 

estavam vulneráveis   à fome e 
perda de renda. Esse valor inicial 
forneceu alimentos básicos 
para pelo menos 350 famílias 
por duas semanas. Eles se 
associaram às autoridades locais 
para identificar aqueles que se 
beneficiariam com a comida 

e sabão e transformaram seu 
templo em uma instalação de 
distribuição segura e higiênica.

Desde então, duas outras 
igrejas nazarenas reproduziram 
o ministério em suas 
comunidades. Combinadas, as 
três igrejas forneceram comida 
para pelo menos 515 famílias.  
No entanto, Rwaramba diz que, 
a coisa mais difícil é quando 
as pessoas pedem ajuda que 
eles não pode dar, devido aos 
recursos limitados da igreja.

Rwaramba diz que "o 
desafio é a grande necessidade 
em comparação com o que 
a igreja pode fazer para 
responder".  No entanto, 
uma coisa é certa: enquanto 
as estratégias adotadas para 
ajudar a conter a propagação 
do vírus continuarem, o 
amor da igreja continuará.

"Louvado seja o Senhor 
pelo que ele fez em sua igreja", 
compartilha Rwaramba.

Igrejas em Ruanda respondem com amor

QUEM TEM A 
SOLUÇÃO?
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UM TERREMOTO
E UMA PANDEMIA:

Igrejas Albanesas respondem à dois desastres

Em novembro de 2019, um terremoto de 
magnitude 6,9   atingiu a Albânia, deixando 
51 pessoas mortas, impactando mais de 
200.000 e deixando 17.000 desabrigados.

A vida após o terremoto não foi fácil para 
um país de baixa renda. Ter o segundo golpe 
econômico de uma pandemia 
menos de seis meses após o 
terremoto esgotou os recursos 
e a esperança necessária. Steve 
Beiler, um missionário nazareno 
e superintendente do distrito 
de Albânia-Kosovo, diz que a 
Igreja do Nazareno está tentando 
preencher essas lacunas.

Beiler diz que "... as pessoas 
na Albânia ainda estão se 
adaptando a uma nova vida após o terremoto". "A 
falta de esperança e o desespero são tão evidentes 
... e ouvindo o desalento das pessoas, sabemos 
que temos a esperança de que todos precisam."

A Albânia também fica justo do outro lado do 
Mar Adriático, sendo este como um dedo d'água 
a 160 quilômetros da Itália, um dos principais 

“SABEMOS 
QUE TEMOS A 
ESPERANÇA 

DE QUE TODOS 
PRECISAM”.

epicentros do surto de coronavírus. 
Para impedir a propagação do vírus 
durante a pandemia global, a Albânia 
se juntou a muitos países após medidas 
rigorosas de bloqueio e quarentena.

Durante os primeiros dias da pandemia, 
o Ministério Nazareno de 
Compaixão se uniu com 
seis igrejas nazarenas na 
Albânia para se mobilizar 
em suas comunidades. Cada 
área tinha necessidades 
ligeiramente diferentes, 
mas cada projeto atendia 
à maior necessidade: 
garantir que as pessoas 
tivessem o suficiente para 

comer. Eles trabalharam em conjunto com 
o governo, outras organizações locais e 
seus próprios ministérios para identificar 
aqueles com as maiores necessidades. 
Juntos, eles apoiaram mais de 220 famílias.
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TRAZENDO ESPERANÇA

O grupo de igrejas Nazarenas começou 
a organizar a distribuição de alimentos 
quando conversaram com os membros da 
comunidade. Sem ter para onde ir, aqueles 
que estavam com fome se voltaram para 
a igreja e os pastores em um momento 
de grande necessidade. Alguns eram pais 
de crianças que frequentam o centro de 
desenvolvimento infantil da Igreja do 
Nazareno Kombinat. Sem as refeições 
regulares no centro, as famílias não 
estavam recebendo comida suficiente. 
Em resposta, a igreja de Kombinat 
distribuiu pelo menos 100 pacotes de 
comida por semana durante as primeiras 
cinco semanas do confinamento.

Várias igrejas da Albânia também 
estão ajudando aqueles que não têm 
acesso à tecnologia. Sob as restrições 
atuais, as pessoas devem se registrar 
on-line para obter permissão para 
deixar suas casas por uma hora para 
comprar comida. Alguns não têm o 
conhecimento ou a capacidade de se 
conectar e se inscrever on-line e, portanto, 
não conseguem sair de casa. O custo 
do isolamento para a economia é, e, 
continuará sendo significativo, diz o Rev. 
Ergest Biti, pastor da igreja de Kombinat.

"Este é um momento muito difícil", 
ele compartilha. "Uma das coisas mais 
difíceis que virão a seguir é a necessidade 

Alguns beneficiários entraram em 
contato com as igrejas Nazarenas 
quando o confinamento começou.

As distribuições de alimentos e produtos de higiene 
ajudaram aqueles que não podiam trabalhar. 
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de um emprego ... Temos que ser corajosos 
para estar com as pessoas e pelas pessoas".

O epicentro do terremoto ocorreu 
a 32 quilômetros de Kombinat, um 
bairro da capital do país, e o impacto foi 
feroz. Muitas casas e prédios não foram 
construídos para resistir a um grande 
terremoto, e o tremor tornou as estruturas 
inabitáveis. O próprio edifício da igreja 
foi um dos declarados inutilizáveis, e 
a congregação teve que se mudar pela 
primeira vez em 25 anos. Algumas famílias 
do bairro ainda estão morando em tendas, 
esperando que as habitações danificadas 
sejam construídas ou reparadas.

“Pensamos primeiro nas pessoas 
idosas, mas depois vimos uma necessidade 
muito grande nas famílias com crianças 
pequenas, pois ouvimos de várias pessoas 
que elas não tinham mais dinheiro 
para comprar comida porque não 
estavam trabalhando”, afirmou Biti.

Biti acrescentou que uma mãe de 
dois filhos pequenos disse a eles durante 
a distribuição que não comiam nada há 
três dias. A comida da igreja faria toda a 
diferença para  esta  pequena família.

Violeta, que faz parte da Igreja do 
Nazareno Kamez, diz que Deus é evidente 
em todas as distribuições. "As famílias viram 
a mão de Deus em um momento em que há 
muita dificuldade e pouca esperança", diz 
ela. "Eles ficaram muito agradecidos!".

FOTOS CORTESIA DE STEVE BEILER

As equipes usaram práticas 
seguras e distanciamento.
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ESPERANÇA EM
MEIO A TEMPOS DIFÍCEIS:

Pessoas de todas as condições sociais 
são afetadas pela pandemia da COVID-19, 
e o mundo, literalmente, parou. Enquanto 
o vírus provoca destruição em todo o 
mundo, os pobres e as pessoas que vivem 
nas periferias são as mais afetadas. Isso 
também é uma realidade nas Filipinas.

Quando o governo das Filipinas declarou 
o isolamento social, todo o comércio 
considerado não essencial e os principais 
meios de transporte foram obrigados a parar 
de funcionar. A maioria das pessoas recebeu 
permissão para ir aos supermercados 
somente uma vez na semana com o vale-
compras distribuídos para cada casa.

Devido a essa inesperada situação, 
as pessoas que trabalham recebendo o 
sustento do que ganham diariamente, 
se transformaram nos mais vulneráveis. 
O isolamento social impede que os 
trabalhadores saiam livremente para 
encontrarem uma fonte de renda para o 
seu sustento diário. Apesar do governo 
fazer tudo o que é possível para dar apoio a 
população, devido ao aumento do número 
de pessoas que necessitam de comida 
e cuidados médicos, é provável que a 
ajuda não seja suficiente. Essa realidade 
cria uma situação de medo e sem muita 
esperança, pois apesar de enfrentarem a 
ameaça da morte proveniente da pandemia, 
os que vivem na pobreza enfrentam a 
ameaça de extrema necessidade.

A Igreja do Nazareno nas Filipinas tem 
respondido e continuará trabalhando para 
responder a essas necessidades. Apesar 
das igrejas serem pequenas e de estarem 
espalhadas pelas periferias do país, as igrejas 
podem dar esperança e alegria a milhões de 
pessoas afetadas. Seguindo todas as medidas 
de segurança, oito igrejas e vários Centros 

Resposta à Pandemia nas Filipinas

P o r  L e o d y  T a n  E c h a v e z  I I I , 

M N C  F i l i p i n a s
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de Desenvolvimento Infantis da Igreja 
do Nazareno distribuíram cestas básicas 
em suas respectivas comunidades. Uma 
cesta básica inclui produtos como arroz, 
macarrão, enlatados, verduras e sabão. 
As quase 3.000 famílias que receberam 
as cestas básicas são trabalhadores 
autônomos, motoristas, anciãos e pessoas 
que vivem em extrema pobreza.

Em algumas igrejas, distribuir álcool 
gel, máscaras e os capacetes faciais também 
é uma prioridade. Além disso, a Igreja do 
Nazareno está garantindo o cuidado aos 
profissionais que estão trabalhando na 
linha de frente, como os policiais, médicos 
e enfermeiros, por meio da provisão de 
alimentos, desinfetantes e ânimo em meio 
a esta grande crise. As igrejas também tem 
proporcionado recursos financeiros para 
algumas pessoas, o que tem permitido que 
comprem o que necessitam e, dessa forma, 
também tem estimulado a economia local. 

CUIDANDO DAS CRIANÇAS

Os Centros de Desenvolvimento 
Infantis tem trabalhado de forma integral 
para responder às necessidades dos 
filipinos. Em cada um dos três grupos 
de ilhas que formam as Filipinas, as 
crianças que normalmente frequentam 
os centros estão sendo atendidas através 
de assistência financeira, alimentação, 
recebendo sementes para hortas caseiras, 
desinfetantes, máscaras e muito mais.

Razel, uma mãe que tem seus filhos em 
um dos centros, diz que o apoio recebido 
tem feito uma grande diferença. “Essa 
é a resposta das minhas orações”, disse 
ela, “desde o primeiro dia de quarentena, 
nossa preocupação era como teríamos 

dinheiro para nossa comida, já 
que somos muitos na casa.”

Ao todo, 414 famílias (cerca de 
1.250 crianças) receberam cestas 
básicas de alimentos, treinamento em 
higiene e cuidado espiritual, e mais de 
70 mães com bebês receberam alimento 
e leite. As crianças e as famílias não 
foram os únicos que estavam na lista 
de beneficiários. A equipe também 
garantiu que os voluntários, os agentes 
de segurança e os profissionais de saúde 
também recebessem comida e café.

As crianças que frequentam os 
Centros de Desenvolvimento Infantil 
nas Filipinas geralmente são de áreas 
de baixa renda, onde os pais ganham 
apenas o dinheiro suficiente para 
cobrir os gastos de cada dia. Sem a 
possibilidade de trabalhar—sair de 
casa sem um vale alimentar pode levar 
à prisão durante o isolamento social—
aqueles que são mais vulneráveis 
sofrem mais economicamente. 
As necessidades são grandes, 
aproximadamente, um em cada cinco 
pessoas nas Filipinas vivem na pobreza.

Saturnina, outra mãe que tem filhos 
que frequentam o centro, disse que 
a sua família só pode comer graças a 
distribuição de alimentos. “Realmente 
se importam conosco,” disse ela. “Essa 
será a nossa refeição para hoje e os 
dias seguintes já que a nossa aldeia 
ainda não [foi capaz] de produzir 
o que necessitamos para viver”.

COMPAIXÃO COM AMOR

Com cada distribuição liderada 
pela igreja ou pelo Centro de 

Desenvolvimento Infantil, seja de 
alimentos ou produtos, as igrejas 
aumentaram a conscientização sobre 
como responder a COVID-19 e sobre 
a higiene adequada. Algumas igrejas 
incluíram materiais para conscientizar 
a população sobre projetos relacionados 
com água, saneamento e higiene, 
como também a proteção e segurança 
das crianças. Isso permitirá que as 
comunidades recebam os alimentos 
que necessitam urgentemente, mas 
também uma maior conscientização 
sobre os outros problemas das 
Filipinas, além da pandemia.

Os recursos das igrejas podem ser 
limitados, mas eles escolheram dar os 
cinco pães e dois peixes deixando que o 
Senhor multiplique. A compaixão se trata 
de amor, e não é possível ter compaixão 
sem o amor de Cristo que impulsiona o 
homem a agir. As igrejas do Nazareno 
nas Filipinas continuarão apoiando e 
caminhando junto com as comunidades 
até que a pandemia da COVID-19 termine. 
Continuará expressando o amor de 
Cristo por meio de ações e testemunho.

A medida que a pandemia e as 
necessidades mudam, as igrejas estão 
reajustando suas respostas através 
da implementação de bancos de 
alimentos, auxílio financeiro e hortas 
caseiras para seguir desenvolvendo suas 
comunidades. O prédio e os bancos 
podem estar vazios, mas a igreja está 
viva e participando da obra de Deus.

PARA APOIAR A RESPOSTA 
À COVID-19, VISITE A
NCM.ORG/COVID19GIVE

*Todas estas distribuições foram realizadas de acordo 

com as medidas de prevenção de cada lugar.  

FOTOS CORTESIA DE MNC FILIPINAS



32 2020 // EDIÇÃO 1

lcançamos um nível de competência 
de uma habilidade quando a 
praticamos com freqüência e ao 
aprender com pessoas que são 
mestres na mesma. A hospitalidade 

é uma habilidade e um dom, mas também é 
uma prática que cresce enquanto múltiplas 
habilidades continuam se desenvolvendo, 
compromissos e valores são nutridos e lugares 
específicos são cultivados... Quando oferecemos 
hospitalidade a pessoas desconhecidas, as 
convidamos à um lugar que estamos de alguma 
forma conectados—um espaço que tem algum 
significado para nós. Talvez seja nosso próprio 
lar, mas também a igreja, a comunidade, a nação 
ou outras instituições. Com a hospitalidade, 
as pessoas desconhecidas são convidadas 
a um lugar seguro, pessoal e cômodo; um 
lugar de respeito, aceitação e amizade. Ainda 

que seja breve, o estrangeiro é incluído numa 
rede de amizades que dão e sustentam a vida 
cotidiana. Temos que escutar bem e compartilhar 
experiências e histórias de vida para oferecer 
um convite mais profundo. Requer um coração 
aberto e vontade de entregar-se a si mesmo aos 
outros, uma generosidade de tempo e recursos. 
Para a maioria dos que oferecem a hospitalidade, 
é uma experiência enriquecedora e exigente ao 
mesmo tempo. As pessoas desconhecidas raras 
vezes trazem somente as suas necessidades, e 
sim geralmente ambos, o anfitrião e o convidado, 
experimentam uma profunda bênção. Os atos de 
hospitalidade participam e refletem a hospitalidade 
superior que vem do Senhor, e por isso há uma 
conexão com o que é divino, a terra santa.  

Esse trecho foi extraído de "Making Room: Recovering 

Hospitality as a Christian Tradition" por Christine D. Pohl.

V  O  Z  E  S

A
Cultivando a hospitalidade
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A P R O F U N D A R
M A I S

ESCUTE 
Gravado por missionários da Igreja do Nazareno na República 
Dominicana, o podcast chamado Servos Inúteis oferece temas 
sobre as missões, a cultura e a igreja. Os temas variados 
são relevantes para os que servem no ministério, mas 
também para os que querem servir em suas comunidades. 

ESCUTAR ON-LINE

WWW.MESOAMERICAGENESIS.ORG/PODCAST 

OLHE
O documentário que estreiou em 2012 chamado Um lugar 
à mesa, explora a insegurança de alimentação nos Estados 
Unidos com várias histórias daqueles que lutam para 
colocar comida saudável na mesa regularmente. Já que 
muitas mudanças podem haver passado em 8 anos, compare 
a informação com estatísticas atuais enquanto assiste.  

ESTUDE
E se pensásemos na pobreza como algo mais, do que 
simplesmente falta de coisas? Quando ajudar machuca: 
A experiência de pequenos grupos, toma os princípios do 
livro de Steve Corbett com o mesmo nome e os converte 
em um estudo para aulas, grupos e/ou ministérios. 

LEIA 
Como nos encaixamos no grande quadro da eternidade através 
de Cristo? No livro Nada é desperdiçado: Como Deus resgata 
o que está quebrado, o autor Joseph Bentz explora o tema 
principal da redenção, mesmo em meio da separação e dor. 

DISPONIVEL EM THEFOUNDRYPUBLISHING.COM
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´

APRENDAM A FAZER 
O BEM! BUSQUEM 
A JUSTIÇA, ACABEM 
COM A OPRESSÃO.
LUTEM PELOS DIREITOS 
DO ÓRFÃO, DEFENDAM 
A CAUSA DA VIÚVA.

 ISAÍAS 1:17

C A P S U L A
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Para mais informações sobre doações de 
Patrocínio de Crianças entre em contato com 

a Fundação da Igreja do Nazareno em 
866-273-2549

info@nazarenefoundation.org
www.NazareneFoundation.org

Tome uma 
decisão que 

durará por anos. 
Seu presente de uma só vez, 

hoje, poderia apadrinhar 
crianças perpetuamente.
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MINISTÉRIOS NAZARENOS DE COMPAIXÃO
Igreja do Nazareno
17001 Prairie Star Pkwy
Lenexa, KS 66220
(800) 310-6362
info@ncm.org

Na grande necessidade 
Deus está presente.
Junte-se às igrejas do Nazareno

em todo o mundo para 
responder à Covid-19.

Leia as histórias das igrejas do Nazareno que 

responderam à Covid-19 na página 22.

Apoie os esforços de 

resposta à Covid-19 em 

NCM.org/COVID19Give 
ou pelo envelope em anexo. 


