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Apadrinhamento Infantil, o apadrinhamento 
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866-273-2549
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Seguindo o exemplo de Jesus, os 
Ministérios Nazarenos de Compaixão 
(MNC) 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 
histórias de igrejas que estão vivendo a 
compaixão de Cristo. Nossa esperança 
é que todos escutem o chamado à 

compaixão como um estilo de vida.

MINISTÉRIOS NAZARENOS DE
COMPAIXÃO

17001 Prairie Star Pkwy, Lenexa, KS 66220
(800) 310-6362, info@ncm.org

Design de revista  |  RUCKUS GROUP

PARA UMA ASSINATURA GRÁTIS
visite ncm.org/magazine

MUDANÇA NA ASSINATURA
email info@ncm.org

Ou escreva para a revista MNC,
17001 Prairie Star Pkwy, Lenexa, KS 66220

PERGUNTAS? COMENTÁRIOS?
email info@ncm.org

Salvo indicação em contrário, todas as 
citações bíblicas são da New Revised Standard 
Version (NRSV) da Bíblia, publicada em 1989 
pela Divisão de Educação Cristã do Conselho 
Nacional de Igrejas de Cristo nos EUA. Usado 
com permissão. Todos os direitos reservados.

Foto de capa  |  MINISTÉRIOS DE 
RECONCILIAÇÃO
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COMO SÃO BONITOS 
OS PÉS DAQUELES QUE 
LEVAM A BOA NOTÍCIA!
P o r  N e l l  B e c k e r  S w e e d e n

Como encontramos esperança 
quando tudo parece perdido? E como 
encontramos a esperança em Deus 
quando ela não é óbvia? Talvez seja 
isto que significa ter fé—aquilo que tem 
potencial para ser um belo presente 
mesmo em meio ao desespero, porque 
é uma âncora, um guia. A fé é o que 
nos lembra que Deus está lá conosco.

Em tempos de guerra, deslocamento, 
sofrimento e agitação, eu me pergunto: se 
nós, como cristãos, lutamos em tempos 
de escuridão, como será para aqueles 
que não ouviram ou não conheceram 
a graça, o amor e a salvação de Jesus? 
As palavras de Paulo, citando Isaías, 
podem apontar para a resposta:

 “Como, pois, invocarão aquele em 
quem não creram? E como crerão naquele 
de quem não ouviram falar? E como 
ouvirão, se não houver quem pregue?

E como pregarão, se não forem 
enviados? Como está escrito: "Como 
são belos os pés dos que anunciam boas 
novas!” (Romanos 10:14-15, NVI)

Como eles podem acreditar se ainda 
não ouviram? A resposta é através de 
cada um de nós. Precisamente em tempos 
difíceis, nós crentes somos chamados a 
dar do fundo do nosso ser para o bem 
dos outros. Isto é o que Jesus realmente 
nos modelou; nós doamos não apenas 
com palavras, mas com ações imbuídas 
do amor de Cristo. E ainda assim, o que 
é tão inesperado é que quando agimos 
com compaixão, o dom do amor não 
se esgota, mas se renova em nós.

Parece mais difícil ser solicitado a doar 
algo a mais no meio de nossas próprias 
provações e tribulações. Mas através do 
chamado para amar os outros, o coração 

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

de fato cresce infinitamente. Como escreve 
Parker Palmer em A coragem de ensinar (The 
Courage to Teach), “... a coragem de manter 
o coração aberto naqueles momentos em que 
o coração é solicitado a conter mais do que 
pode”. É precisamente quando nosso coração 
é solicitado a conter mais do que podemos 
que temos a oportunidade de nos apoiar no 
amor de Deus com confiança inabalável e 
permitir que Ele expanda nossa coragem.

Ao contrário de um músculo que pode 
se desgastar, o amor fica mais forte a cada 
vez que você o usa. Podemos ver esta ideia 
novamente através das palavras de David 
Brooks em O caminho do Caráter (The 
Road to Character): "Quanto mais você ama, 
mais você pode amar". Uma pessoa que 
tem um filho não ama menos essa criança 
quando o segundo e o terceiro nascem. 
Quem ama sua cidade não ama menos 
o seu país; o amor cresce com o uso.

Tenho grande confiança na presença de 
Deus, mesmo nos tempos mais sombrios, 
porque grande parte da Escritura atesta 
isso: os seres humanos clamam a Deus 
e a confirmação da presença de Deus é a 
promessa de estar conosco e trabalhará por 
nós. Deus, em Jesus, tornou-se um conosco 
mesmo em nosso pecado, mesmo em nosso 
sofrimento e dor, mesmo na morte. Deus 
conquistou tudo por nós como o maior ato 
de amor. Deus em Jesus Cristo é nosso 
curador e Salvador. Louvado seja Deus!

Senhor, dai-nos a coragem e a força 
de amar com o mesmo amor que Tu 
tens por nós. Esteja com aqueles que 
te servem nos tempos mais escuros; 
dar-lhes Teu amor abundante e 
expande infinitamente teu amor.

“…a coragem de 
manter o coração 

aberto naqueles 
momentos em 
que o coração 
é solicitado a 

conter mais do 
que pode”. 

- Parker Palmer
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Divya* tem 15 anos, vive com sua família no Nepal, 
o seu pai é pastor Nazareno e também trabalha como 
pedreiro. Esse contexto é muito comum em muitas famílias 
que lutam com oportunidades limitadas para gerar renda. 
Frequentemente, as mensalidades escolares são inacessíveis 
após o pagamento das despesas básicas. A fim de atender 
a isto, o Ministério Nazareno de Compaixão tem um 
ministério específico que auxilia os filhos dos pastores 
com seus custos de educação infantil e fundamental. 
Como todos os programas de desenvolvimento infantil 
de MNC, o ministério é abrangente e ajuda as famílias a 
fornecer apoio espiritual e físico, bem como a atender suas 
necessidades educacionais.

“Graças ao [programa de 
apadrinhamento infantil], a carga 
financeira sobre meus pais está 
sendo reduzida”, explica Divya.

Gregory e Armig Ekmekjian 
vivem quase do outro lado 
do mundo em Los Angeles, 
Califórnia. Desde 2016, eles têm apoiado a Divya 
através do patrocínio infantil de MNC. No ano passado, 
Gregory começou a fazer planos para realizar um sonho 
de visitar o Acampamento Base do Monte Everest, um 
sonho que ele pensou que poderia levá-lo para perto de 
onde Divya vive. As reuniões entre padrinhos e crianças 
participantes do programa têm sido quase impossíveis 
devido às precauções de segurança causadas pela 
pandemia, ao contrário dos tempos normais. Gregory 
entrou em contato com MNC e o diretor do programa 
de patrocínio infantil no Nepal, Hari, que o ajudou a 
coordenar com os Ministérios Nazarenos de Compaixão.

“Esta visita foi a primeira visita de um 

PERSPECTIVAS DE 
AMBOS OS LADOS

P O N T O S  D E  C O N E X Ã O

“O MINISTÉRIO É INTEGRAL, E 
AJUDA AS FAMÍLIAS A PROVER 
APOIO ESPIRITUAL E FÍSICO, 
BEM COMO A ATENDER SUAS 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS”.

Gregory Ekmekjian e Divya (Los 
Angeles, Califórnia, e Nepal)

Fo c o  n o  A p a d r i n h a m e n t o

FO
TO

S CO
R

TESÍA D
E G

R
EG

O
R

Y EK
M

EK
JIAN

padrinho a uma criança [no Nepal]”, explica ele.
Apesar de vários contratempos, incluindo quase 

cancelar toda a viagem, Gregory pôde encontrar Hari, Divya 
e sua família em um café ao ar livre, onde eles puderam 
passar um tempo para se conhecerem além de cartas 
ocasionais e trocarem presentes. Gregory trabalha em 
uma indústria de entretenimento em Los Angeles e levou 
uma câmera para Divya para praticar fotografia. Divya 
havia tricotado à mão um lenço nepalês para Gregory e 
explicou: “Decidi lhe dar porque eu mesmo o tricotei”.

Ter a oportunidade de conhecer Divya e sua família fez 
Gregory perceber a importância do programa de patrocínio. 

“Deveria haver mais”, diz Gregory. 
“Deveria haver mais crianças no 
programa... Todo mundo tem que fazer a 
sua parte. Eles são nossos irmãos e irmãs".

Divya compartilha que ela 
também tem sido impactada com 
seu envolvimento no programa de 
desenvolvimento infantil: “Gostaria 

de agradecer a todos vocês que estão contribuindo 
através do programa de apadrinhamento infantil”, ela 
compartilha. “... Meu plano para o futuro é ajudar as pessoas 
necessitadas depois que eu completar meus estudos”.

  
Armig e Gregory Ekmekjian vivem e trabalham em 
Los Angeles, Califórnia. Eles começaram a apadrinhar 
crianças através de MNC em 2015, quando Armig 
se mudou do Líbano para os Estados Unidos e 
encontrou no programa de patrocínio uma forma de 
expressar sua gratidão pelas bênçãos de Deus. 

*Os nomes das crianças foram mudados por proteção.
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Quando Mark Joe, um pastor da Igreja do 
Nazareno em Malauí, recebeu uma colmeia e 
o equipamento para cuidar dela, ele a colocou 
imediatamente em um local estratégico. Ele 
havia participado de treinamentos através 
dos Ministérios Nazarenos de Compaixão, 
logo, ele estava entusiasmado para começar.

“Sou um dos afetados pelo ciclone Idai”, 
explica, referindo-se à devastadora tempestade 
que atingiu o Malauí 
em março de 2019.

“Os Ministérios 
Nazarenos de Compaixão 
nos deram comida 
durante o desastre. 
[Alguns] meses depois, 
fomos atingidos 
pelo coronavírus, o 
que piorou as coisas. Este foi um momento 
difícil para nós porque ainda não tínhamos 
nos recuperado do desastre”, acrescenta.

O mel não seria a primeira escolha para 
gerar renda e segurança alimentar, mas as 
colmeias são multifuncionais. As abelhas 
ajudam a polinizar as plantas próximas e o 
mel produzido pode ser vendido gerando 

um bom lucro. Após sua primeira venda, o 
Pastor Joe comprou uma cabra para prover 
à sua família uma maior fonte de renda.

“Foi uma oportunidade para eu 
começar a me sustentar em vez de esperar 
por ajuda quando o desastre acontece”, 
compartilha o Pastor Joe. “Hoje eu posso 
alimentar minha família, meus membros 
e até enviar meus filhos à escola”.

Os Ndaluzas, que 
também são pastores no 
Malauí, participaram 
igualmente de uma 
capacitação onde 
receberam uma colmeia 
e equipamentos. O 
casal dependia do 
cultivo de algodão, o 

qual eles podiam vender uma vez por ano. 
A colheita regular de mel lhes permitirá 
ter lucro três ou quatro vezes ao ano.

“Tive o privilégio de encontrar meia 
garrafa de mel que sobrou das vendas e o 
usamos em casa, as abelhas me deram para 
que eu pudesse provar o quanto esse mel 
é doce”, compartilha o Pastor Ndaluza.

Por Chinsinsi Phiri,  MNC África
Foto cedida por MNC África

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

“FOI UMA OPORTUNIDADE PARA 
EU COMEÇAR A ME SUSTENTAR 

EM VEZ DE ESPERAR POR AJUDA 
QUANDO O DESASTRE ACONTECE”. 

ABELHAS E 
NEGÓCIOS 

COMO AS ABELHAS PODEM AJUDAR
A COMBATER A  FOME



7NCM.ORG

Em 24 de Fevereiro de 2022, a vida 
dos que vivem na Ucrânia e nos países 
ao redor mudou para sempre. Desde 
então, milhões de pessoas estão em 
deslocamento, tanto para outros países 
quanto para outras cidades na Ucrânia.

Desde o início, uma rede de igrejas 
do Nazareno, voluntários e membros da 
equipe tem respondido à situação, muitas 
vezes adaptando-se dia a dia conforme as 
necessidades surgem. Pastores e leigos da 
igreja do Nazareno estão fazendo tudo o 
que podem para atender às necessidades 
urgentes e crescentes de todos ao seu 
redor, apesar do risco pessoal, privação de 
sono e medos por suas próprias famílias.

Os espaços das igrejas na Hungria, 
Moldávia, Polônia e Romênia, incluindo 
uma cafeteria nazarena na Polônia, 
foram transformados em abrigos, centros 
de recursos, e espaços infantis onde as 
crianças podem brincar, ler livros e ter um 
senso de normalidade em um ambiente 
seguro. Em Poznan, na Polônia, a igreja 
também está hospedando voluntários, 
inclusive de outras organizações, para 
descansarem e se recuperarem. A maioria 
dos voluntários têm experiência de trabalhos 
com refugiados, embora a taxa de êxodo 
da Ucrânia tenha sido muito maior.

O denominador comum em cada 
uma dessas dezenas de respostas é a 
afirmação da dignidade dada por Deus a 
cada pessoa. Muitos dos que chegaram 
estiveram em lugares onde suas vidas 
estavam em risco, lugares onde foram 
perseguidos por traficantes de pessoas, 
ou espaços onde coisas consideradas 
básicas e esperançosas foram tiradas. 

Este trabalho é possível em parte 
pelas generosas doações de pessoas em 
todas as regiões da Igreja do Nazareno. 

Sendo as mãos e pés de 
Cristo em meio a uma 

crise devastadora

Dois dos deslocados são Volery e seu 
filho. Eles viveram por três semanas no 
porão de uma igreja em Mariupol, na 
Ucrânia, abrigados com seus parentes 
próximos e vários outros enquanto a 
cidade foi atacada. Quando o grupo 
decidiu fugir, os dois homens fizeram a 
perigosa escolha de deixar o abrigo para 
encontrar suprimentos. Eles encontraram 
as ruínas de um carro que pertencia a 
seu amigo, o qual também havia saído 
para procurar comida. Todos haviam sido 
mortos. Depois de descobrir isso, Volery 
sabia que deveria ficar na cidade sitiada o 
tempo suficiente para enterrá-lo e ajudar 
a esposa e os filhos do amigo a escapar.

Eventualmente, eles partiram em 
uma caravana de 25 carros e conseguiram 
chegar com segurança à Casa Betel, um 
centro de retiro em Liv, construído pelos 
missionários Mark e Rhonda Blessing. 
A esposa de Volery e duas filhas - e mais 
tarde a esposa de seu falecido amigo - 
fugiram juntas através da fronteira para 
a Polônia. Restrições atuais impediram 
Volery e seu filho de deixar o país, por 
isso ficaram para trás, fornecendo ajuda 
humanitária, carregando suprimentos 
para o Leste, onde a guerra era mais 
forte, bem como transportando aqueles 
que queriam ir para o Oeste. A cidade 
deles foi reduzida a escombros. 

Guerra na Ucrânia

POR COMUNICAÇÕES MNC

FOTOS CEDIDAS POR
HAYLEY TARRANT & 

LEE RUBIN-JAKOBER
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Em 1 Coríntios 12:26-27, lemos 
que somos um corpo: se um membro 
sofre, todos sofremos, e se um membro 
se alegra, todos nos alegramos.

Neste tempo de turbulência global 
marcado por guerras, desastres, 
sofrimento e deslocamento, oramos 
a Deus, que até agora trabalha pela 
restauração de toda a criação. Oramos pelo 
povo de Deus em busca de restauração 
na terra. Ao considerar os tópicos 
desta revista—a guerra na Ucrânia, a 
libertação do vício, as ações compassivas 
das comunidades—convidamos você 
a levantar sua voz em oração. 

SENHOR, ORAMOS POR SUA MISERICÓRDIA 
AO CONSIDERAR A PROFUNDA DOR 
PRESENTE NO MUNDO HOJE. 

Por aqueles que são perseguidos.
Por aqueles que estão fugindo do perigo 
e por aqueles que não podem fugir.
Por aqueles que estão com medo.
Por aqueles que querem ajuda, mas 
não sabem o que fazer. 

AJUDE-NOS A ESTAR CIENTES 
DAS NECESSIDADES AO NOSSO 
REDOR E PROCURAR ALIVIAR O 
SOFRIMENTO EM SEU NOME.

Oramos como o salmista: “Aqueles que semeiam com 
lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai 
chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de 
alegria, trazendo os seus feixes”. (Salmos 126: 5-6, NVI).

Kyrie eleison. Senhor, em tua misericórdia, 
ouve nossas orações. Amém. 
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A Bíblia, como narrativa orientadora da fé cristã, revela ao 
povo de Deus como é uma pessoa movida pela compaixão. 
Examine as maneiras pelas quais uma passagem 
conhecida sobre Jesus assume um novo significado 
quando contemplada pelas lentes da compaixão. 

PROCURE 
NAS ESCRITURAS
 
Escolha uma passagem para meditar; explore seus 
significados para nossa vida diária. 

Ao ver as multidões, [Jesus] teve compaixão delas, 
porque estavam aflitas e desamparadas, como 
ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: 
“A seara é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie 
trabalhadores para a sua seara.” (Mateus 9:36-38, NVI)

CONSIDERE 
AS PERSPECTIVAS

Pergunte: Quem são os personagens dessa história 
bíblica? Quais são suas experiências? Quais são suas 
necessidades? Como suas necessidades são atendidas?
 
Mateus 9 revela que as multidões são as pessoas 
que Jesus encontrou nas cidades e aldeias de Israel: 
aqueles enredados na injustiça econômica, como 
o cobrador de impostos; os que estão imobilizados 
espiritual ou fisicamente, como o paralítico; e 
aqueles que são incapazes de ver ou falar por 
si mesmos, como a mulher no poço. Jesus os 
encontrou em sua necessidade mais profunda.

IMAGINE 
UM CENÁRIO CONTEMPORÂNEO

Jesus faz um chamado em Mateus 9. O que significa 
ouvir isso, não como uma maneira de reunir novos 
crentes—como muitas vezes é interpretado—mas 
como um chamado para mostrar compaixão?

Jesus disse aos seus discípulos, “A seara é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, 
ao Senhor da seara que envie trabalhadores 
para a sua seara”. (Mateus 9:37b-38, NVI) 

Os trabalhadores são chamados a fazer a obra do Senhor 
não apenas proclamando as boas novas, mas também 
por meio de atos de compaixão, assim como Jesus fez.

C o m p a i x ã o  d i á r i a

COMPAIXÃO
PELA

PALAVRA DE 
DEUS

1

2

3
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á dez anos me reuni com um pequeno grupo 
de nossa igreja local em Pilar, Buenos Aires, 
Argentina. Não tínhamos um propósito 
específico para a reunião, mas nos sentíamos 
inquietos. Estávamos ansiosos por ver o 

que Deus nos tinha preparado além do ministério 
diário da igreja onde estávamos envolvidos. Sabíamos 
que queríamos fazer parte de um projeto baseado 
na vizinhança, amando a Deus e ao próximo. 

O INÍCIO
Apesar da cidade de Fátima estar a apenas 20 minutos 

de carro da minha terra natal, era um lugar novo para mim. 
Não conhecia a vizinhança, as pessoas e, definitivamente, 
não imaginava que 10 anos depois teríamos uma 
horta comunitária em um terreno público (cedido pela 
administração local), uma forte participação familiar e 
atividades regulares durante a semana. Em 2012, um novo 
ministério me pareceu uma nova aventura. Em 2022, esse 
ministério é uma prova visível do amor de Deus na terra.

Meu esposo David McKeithen e eu temos liderado 

esse ministério durante esses anos. Temos projetado 
espaços diferentes com nossa equipe local em resposta 
às necessidades que identificamos: estudos bíblicos em 
casa, atividades para crianças, viagens de compaixão e 
retiros para adolescentes, suporte alimentar, reparos de 
casas, reuniões familiares mensais e o desenvolvimento 
de nosso terreno público. O terreno agora contém 
um pomar com mais de 60 árvores frutíferas, um 
espaço coberto para reuniões e dois banheiros. 

A PANDEMIA
A Argentina passou por um tempo difícil, como muitos 

outros países. Estivemos em um confinamento total durante 
oito meses, e ainda enfrentamos muitas restrições em 
2022. O sistema de saúde entrou em colapso e as escolas 
estiveram fechadas durante o ano de 2020 e parte de 2021. 
A maioria de nossas crianças em Fátima não podia ter 
acesso ao ensino remoto em suas casas. Nem todos tinham 
acesso à internet e frequentemente famílias de cinco ou 
mais membros precisavam compartilhar um único aparelho 
celular, quanto menos um tablet ou computador! Além 

H

O amor ativo de deus na terra
COMO UMA HORTA SE 
TRANSFORMA EM MUITO MAIS 
QUE COMIDA NA ARGENTINA
POR KEILA RADI

Na Argentina, uma horta se transformou em 
um lugar onde os jovens podem conviver. 



aquele lugar era um refeitório comunitário. Silvia e 
seus amigos lhes falaram da escola bíblica semanal, 
porém essa experiência ficou em sua mente.

“Esta noite enquanto jantamos, e meus 
pais e minha tia conversavam, tentei várias 
vezes entrar na conversa com uma pergunta: 
Por que não começamos uma atividade para 
crianças durante a semana?”, diz Silvia. “Não me 
escutaram nas primeiras duas vezes, mas insisti 
até que finalmente me prestaram atenção”.

A família passou o resto da tarde falando 
sobre a ideia. Menos mal que Silvia teve ousadia 
em compartilhar o que estava em seu coração. 
Sou grata por sua família tê-la escutado e apoiado 
plenamente sua visão. Hoje, Silvia reflete sobre 
esses últimos meses, percebendo que o projeto 
valeu a pena pela oportunidade de ver crescer 
essas “sementes” na vida das crianças.

“Como as plantas que nos cercam na horta, 
posso ver como uma semente do amor de Deus 
pode transformar-se em algo significativo”, diz ela.

As crianças que vêm visitar a horta lembram 
a Silvia sua própria infância, reunindo-se 
sobre uma manta num parque, especialmente 
uma criança de 5 anos que vem ao Ágape e 
gosta de memorizar versículos bíblicos.

“A Horta (de vegetais) converteu-se em um 
espaço de amor”, compartilha Silvia. “Esta é 
minha família. Um lugar onde me sinto segura...
Talvez em suas casas as crianças não recebam 
abraços nem incentivo, mas aqui recebem e 
sentem esse amor. Gosto de ser sua amiga, 
sua família, alguém em quem confiam”.

Com o passar dos anos tenho visto alguns dos 
benefícios desse ministério baseado na vizinhança. 
Há pouco Silvia me falou de uma menina que 
com frequência a cumprimenta animadamente 
quando está saindo da escola. “Ela é a garota do 
ÁGAPE”, Silvia diz que a menina conta a sua mãe. 

“VÊM PARA COMPARTILHAR,
COMER, BRINCAR, 

APRENDER E CRESCER”.

disso, esses estudantes e seus pais enfrentaram o desafio 
do ensino remoto sem haver adquirido previamente 
habilidades básicas como a utilização de e-mail, a 
navegação em plataformas on-line ou a busca na Web.

Trabalhamos em um projeto com os Ministérios 
Nazarenos de Compaixão para adquirir cinco tablets 
com teclado e instalamos internet em nossa propriedade. 
Vários adolescentes usaram os tablets para acessar 

informação 
e concluir as 
tarefas que 
lhes faltavam 
para 2020. 
Este recurso 
permanece 
disponível 
para além 
das tarefas de 

classe, já que o utilizamos regularmente na escola bíblica 
com as crianças. Em minha mente, este era o objetivo dos 
tablets: nós, como igreja, identificamos uma necessidade 
local e provimos os recursos para acompanhar 
o desenvolvimento integral de nossas crianças e 
adolescentes. Porém, Deus tinha algo mais em mente.

SILVIA
Atualmente Silvia tem 15 anos e é a menor de 

quatro irmãos. Seus pais agora são líderes atuantes em 
Fátima e com 5 anos ela participou de nossas primeiras 
reuniões. Ela diz que recorda aqueles dias, quando 
as reuniões ocorriam sobre uma manta no parque da 
vizinhança. Vi Silvia tornar-se uma jovem forte que 
adotou o propósito do ministério. “Costumava fazer 
parte do grupo de crianças, desfrutando das atividades, 
mas agora tenho um papel diferente: pensar e trabalhar 
para as crianças na vizinhança”, ela explica. “Queria estar 
mais envolvida e não apenas ficar sentada olhando”.

ÁGAPE
“Ágape significa amor incondicional”, Silvia explica 

confiadamente. Escolhemos juntos o nome desse novo 
projeto, criando um espaço para nos reunirmos duas 
vezes por semana na horta, quando as crianças da 
vizinhança terminam as aulas. Ali, enquanto comemos 
um lanche feito em casa, falamos sobre um versículo 
bíblico, que também chamamos de uma “semente”. 
Soa tão simples, nada novo, mas esse novo espaço 
nos permite ter contato com a comunidade durante 
a semana. A horta está aberta e em atividade a cada 
dois dias e o fato de estar vinculada ao final da jornada 
escolar a torna um grande espaço para chegar e conectar 
com nossos vizinhos. Silvia resume isso da seguinte 
maneira: “Compartilhamos o amor de Deus”, diz ela.

Em 2019 Silvia concebeu isto em seu coração. 
Depois de estarem isolados na maior parte de 2020, 
alguns adolescentes se reuniram ao final do ano 
para estudar e concluir as tarefas escolares que lhes 
faltavam utilizando dois dos tablets. Duas meninas se 
aproximaram para usar o banheiro, perguntando-se se 

O ministério semanal de crianças é compartilhado 
enquanto comem lanches feitos em casa. 
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Alegro-me que as pessoas reconheçam Silvia como a 
garota do ÁGAPE—a garota de “amor incondicional”. 
Na escola, no parque, Silvia está apresentando a 
Jesus e conectando outros com um espaço onde 
podem encontrar-se livremente com Ele e com a 
comunidade de pessoas que estão comprometidas 
com um estilo de vida semelhante ao de Cristo. 

TENDO UMA NOVA PERSPECTIVA 
Durante o confinamento total estive pensando 

ativamente em formas como poderíamos servir 
à comunidade de Fátima. Recordo que me senti 
bem frustrada—todas as nossas atividades 
implicavam reuniões, compartilhar comida e 
chimarrão (uma bebida argentina semelhante ao 
chá que compartilhamos tomando-a no mesmo 
canudo de metal), jogar juntos e, certamente, 
dar muitos abraços. Nosso ministério em Fátima 
claramente não condizia com a Covid.

O sistema escolar tinha dificuldades e quando 
recebemos os cinco tablets senti ao menos que 
estávamos fazendo algo para responder à necessidade. 
Para minha surpresa, o resultado do novo projeto 

não girou em torno da nova tecnologia “legal”. Sim, 
as crianças e adolescentes estavam emocionadas 
e agradecidas por ter esse novo recurso para fazer 
tarefas e continuar aprendendo, mas não vêm à 
horta para sentar em frente a um tablet. Vêm para 
compartilhar, comer, brincar, aprender e crescer. 
“Ágape” é o que está acontecendo e os tablets 
acompanham esse processo orgânico e humano.

Vejo a vida de Silvia e o impacto através de 
seu serviço e posso redefinir meu papel neste 
ministério para ver-me como facilitadora. Meu 
enfoque é alcançar e fortalecer esta geração 
mais jovem, escutando primeiro ao que Deus 
põe em seus corações e trabalhando para 
providenciar o que necessitam para que possam 
crescer e desenvolver seu chamado de levar 
adiante o ministério que Deus nos deu. 

*Os nomes das crianças são mudados por proteção. 

ÁGAPE, um programa semanal de 
crianças na horta comunitária, nasceu de 
um sonho de uma jovem de 15 anos.



13NCM.ORG

VOCÊ PODE FAZER 
A DIFERENÇA

no futuro de uma criança, hoje.

Para saber mais,  visi te : 
NCM.ORG/SPONSOR

Ou envie um e-mail 
para cs@ncm.org

Ou ligue para 800.310.6362
Na América do Sul, visite: 
mncsam.org/patrocinar

Ou escreva para: mnc@samnaz.org



14 2022 // ISSUE 1 PHOTOS COURTESY OF BRANDON SIPES

P o r  G i n a  P o t t e n g e r

L I B E R T A Ç Ã O  D O S  V Í C I O S  A N C O R A D A 
E M  C R I S T O ,  E M  M I N I S T É R I O S 

D E  R E C O N C I L I A Ç Ã O

14 2022 // EDIÇÃO 1

pós anos de vício de drogas que afastaram Levi Millington 
de sua esposa, sua família, dele mesmo e de Deus, Levi 
comemorou exatamente o que o Ministério de Reconciliação 
espera oferecer: Ajuda no caminho da reconciliação.

Millington cumpriu o programa de discipulado de três fases no Ministério 
de Reconciliação e agora testemunha a sanidade e a plenitude em Cristo. Como 
parte dos requisitos da Fase 3, Millington agora está ajudando à equipe do 
Ministério de Reconciliação, caminhando junto a outros como ele, enquanto 
experimentam a libertação do vício para uma nova vida em Cristo.

“Sou tão apaixonado porque minha vida era um desastre” diz Millington. 
“(Estar no Reconciliação) tem sido muito satisfatório e gratificante. É a 
coisa mais difícil e maravilhosa que tenho feito em minha vida”.

O Ministério de Reconciliação com sede em Columbia, Carolina do Sul é um ministério 
de discipulado cristão residencial de 15 meses que atende a pessoas como Millington 
que lutam contra o vício das drogas. A comunidade ministerial ajuda as pessoas a 
irem além de seus vícios para abordar a raiz do problema: o afastamento de Deus.

Desde seu início, em 2017, 187 internos, entregaram sua vida a Cristo, 43 foram 
batizados, e 24 se concluíram o programa. A equipe e os alunos estão expandindo 

A

U M A  N O V A 
C R I A T U R A

FOTOS CEDIDAS PELO MINISTÉRIO DE RECONCILIAÇÃO
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rapidamente o campus do Ministério de Reconciliação 
em Beatty Downs, além dos limites da Columbia. A 
comunidade é afetada por gangues, crime e abuso de 
drogas. Após ter comprado sete prédios ali, o Ministério 
de Reconciliação espera adquirir mais 17, com projetos 
em andamento para plantar também uma igreja em 
parceria com a liderança distrital da Igreja do Nazareno.

Ashley Arrington, diretora executiva do Ministério, 
diz que a mão de Deus tem sido vivível ao longo do 
caminho. Ela diz: “O assunto que se compartilha e 
difunde continuamente é o fato de que muitas das coisas 
que ocorreram não faziam 
sentido, mas Deus fez 
com que ocorressem”. 

 
UMA COMUNIDADE 
DE CURA 

Lucky Detty, fundador do Ministério de Reconciliação 
e diretor de operações o moldou a partir de suas 
próprias experiências como interno, em um ministério 
de reabilitação residencial. Como a maioria do pessoal, 
Detty sabe o que significa para Millington e outros 
alunos estar preso aos vícios. Por isso a equipe é a 
melhor preparada para ajudar aos que os procuram.

“Deus pega tudo que o inimigo pretende estragar 
e o transforma em algo bom”, diz Detty. “Todo o 
pessoal, com exceção de Ashley, teve problemas 
com vício. Não lhes dizemos como sair do lugar em 
que estão. Entramos nele e saímos com eles. Minha 
experiência com o vício me dá legitimidade”.

De fato, durante sua entrevista, Detty explicou 
que podia olhar pela janela de seu atual escritório 
e ver a garagem onde havia passado muito tempo 
orando, questionando a Deus e chorando. O 
campus do Reconciliação se encontra em alguns 
dos mesmos prédios nos quais Detty passou por 
seu próprio programa há alguns anos. Mas, explica, 
ajudou-o a desintoxicar-se. Agora Detty pode 

reunir-se com os alunos exatamente onde estão.
“Estava morto em meus delitos e pecados”, diz. “Nesse 

momento Cristo morreu por mim, e agora posso falar 
a outras pessoas sobre esse mesmo amor e sacrifício. 
E, para mim, essa é a melhor parte da história”.

UMA VISÃO PARA A RECONCILIAÇÃO
Totalmente afastado da igreja. Primeiramente 

entregou sua vida a Cristo durante seu programa 
residencial. Quando o concluiu começou a trabalhar na 
Universidade Internacional de Columbia (CIU), uma 

universidade cristã. Ele explica que 
“um dos rapazes com os quais estava 
trabalhando não parava de dizer-me 
que fui chamado para o ministério. 
Nem sequer sabia o que isso significava 
porque não cresci em um lar cristão”.

Detty começou a ter aulas na CIU, buscando 
aprender mais sobre o ministério. Uma noite, 
enquanto lia 2 Coríntios 5, Deus falou com ele.

“(Eu) acabo de ler essa passagem que fala como 
Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de 
Cristo e que não estava levando em conta o pecado 
da humanidade, mas havia nos dado o ministério 
da reconciliação”, diz Detty. “Deus me falou nesse 
momento e me disse: ‘Ministério de Reconciliação’”.

Emocionado Detty disse a todos que ia abrir um novo 
programa residencial para homens que lutam contra o 
vício. Não sabia exatamente como iniciar, mas pediu a 
sua cunhada que fizesse cartões de apresentação, que 
começou a distribuir com quem aceitasse. A reconciliação 
estava se tornando realidade através de sua fé persistente. 

DOS SONHOS À REALIDADE
Iniciar o ministério—aí entra em cena a Diretora 

Executiva Arrington. Ela se graduou na Universidade 
Nazarena de Olivet onde, como Jovem de Negócios 
para Organizações sem Fins Lucrativos, obteve 

“DEUS ME FALOU NESSE MOMENTO 
E ME DISSE: ‘MINISTÉRIOS 

DE RECONCILIAÇÃO’”.

O ministério busca abordar os vícios através 
da relação com Cristo e os demais.
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concessão, para um ministério local. O jornal da escola 
publicou um artigo sobre a concessão, mas Arrington se 
mudou para o Colorado, para trabalhar em um centro 
residencial para mulheres jovens e como administradora 
de casos em um centro de saúde mental. O pastor de 
uma Igreja do Nazareno em Columbia estava procurando 
alguém para ajudar a lançar um ministério de divulgação, 
que se tornaria Reconciliação. Encontrou o nome de 
Arrington num artigo antigo de Olivet em uma busca 
no Google por “escritores de concessão Nazarenos”.

“Nada é casualidade com Deus”, ri Arrington. 
“A forma como todos chegaram aqui... Deus está 
em todo este ministério, o que é incrível”.

Afinal—e apesar de inicialmente querer permanecer 
no Colorado—Arrington sentiu e atendeu a um chamado 
para mudar-se para Columbia em tempo integral. Embora 
originalmente fizesse parte de 
um ministério de divulgação 
para estudantes o programa 
se transformou num centro de 
recuperação. Com o impulso da 
paixão de Detty abriu-se a primeira 
casa para homens que enfrentam 
vícios. Hoje, o Ministério de Reconciliação dispõe de 25 
apartamentos de dois quartos com capacidade para atender 
a 28 homens e 9 mulheres em uma instalação separada. 

UM CAMINHO PARA CRISTO
O programa inicia com a Fase 1, Enraizados, na qual 

os internos, constroem uma nova base espiritual para suas 
vidas sobre princípios bíblicos. Nessa etapa, completam 
seus dois primeiros compromissos: entregar a vida a 
Jesus Cristo e compreender que são feitos à imagem 
de Deus. Além disso, estudam e memorizam a Bíblia, 
passam tempo em oração e adoração, vão à capela todos 
os dias, experimentam uma comunidade cristã positiva e 
encorajadora e completam 14 estudos de grupo cristãos 
sobre temas que incluem a resolução de conflitos e 
transformar o fracasso em momentos de aprendizagem.

Na Fase 2, Restauração, os alunos se concentram em 
restaurar relacionamentos rompidos. Completam mais três 
compromissos: crescimento espiritual, relacionamentos e 
liderança servidora. A Fase 2 também inclui treinamento 
vocacional e habilidades para a vida. Ao longo dos anos, 
Reconciliação tem desenvolvido sólidas parcerias com 
empresas locais onde os alunos podem estagiar e capacitar-
se para uma profissão posterior ao programa. Os alunos 
participam de aconselhamento em grupo, recebem 
assistência dental e visual quando necessário e obtêm a 
permissão de fazer visitas familiares fora do campus.

Na Fase 3, Permanecer, o ministério ajuda os alunos 
a fazer a transição para o regresso à comunidade mais 
abrangente (suas famílias, igrejas e locais de trabalho) 
como líderes cristãos. Recebem ajuda para superar 
as barreiras à vida independente, incluindo a falta de 

emprego e documentos legais. 
Também resolvem qualquer problema 
legal pendente enquanto adquirem 
habilidades orçamentárias e assumem 
responsabilidades financeiras, 
como trabalhar para pagar por 
sua moradia na Reconciliação.

Todos os dias da semana estão firmemente estruturados 
das 6 às 22h com atividades planejadas, começando 
pelas tarefas domésticas. Os alunos compartilham 
três refeições juntos, reúnem-se diariamente para a 
oração, o culto e a capela, assistem a aulas e reuniões, 
realizam trabalho ministerial e recebem tempo 
pessoal diário, inclusive para chamadas telefônicas, 
escrever um diário e devocionais individuais.

ASSUMINDO UM COMPROMISSO 
O programa de 15 meses é um tempo intenso 

de autodescoberta para alunos como Millington. 
A maioria deles só chega quando está no fundo do 
poço e perdeu tudo, inclusive seus relacionamentos 
mais importantes. Eles ficaram sem opções e 
percebem que não podem ajudar a si mesmos.

“...MUITAS DAS COISAS QUE 
OCORRERAM NÃO FAZIAM 
SENTIDO, MAS DEUS FEZ 
COM QUE OCORRESSEM”.

Os apartamentos do centro, que são 
disponibilizados aos graduados, antes das reformas.

O programa tem como objetivo 
fomentar a transformação a longo 
prazo, incluindo os graduados.
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O vício das drogas de Millington o levara 
à prisão, mas nem isso foi suficiente para que 
buscasse ajuda. Quando saiu, um dia estava 
compartilhando um lote de heroína com seu melhor 
amigo. Millington usou uma quantidade maior, 
mas sua tolerância foi alta. Seu melhor amigo não 
teve sorte, tomou uma overdose, e morreu.

“Quando você consome drogas, quando você está 
preso ao seu vício”, diz Millington, “você é incapaz 
de amar a alguém além de você mesmo. Ainda assim 
custou-me muito tempo na prisão, custou-me muito 
manipular e mentir e meu melhor amigo morrer 
de uma overdose para que fizesse algo com essa 
verdade que estava plantada em meu coração”.

O horror dessa tragédia e perda levou Millington 
a lembrar de uma programação religiosa a que 
havia assistido um vez, durante a qual um orador 
visitante falou sobre como encontrar a libertação 
do vício da heroína. Esse orador foi Brian Poirer, 
coordenador de programas e divulgação no 
Ministério de Reconciliação. Durante o culto havia 
compartilhado sobre sua própria jornada com o vício.

“Escuto esse pastor falar sobre como costumava 
injetar-se heroína”, diz Millington... “para mim 
foi o Espírito Santo conectando esta verdade com 
o meu coração: Deus usa pessoas como eu”.

Essa verdade plantada anos antes finalmente ajudou 
um desesperado Millington a localizar Brian e pedir 
ajuda. O pastor de Millington comprou sua passagem de 

avião a Columbia, onde Millington conheceu a equipe 
e decidiu inscrever-se também no Reconciliação.

TROCANDO A MENTIRA PELA VERDADE
No Ministério de Reconciliação Millington e os 

outros alunos aprendem que seus vícios estão enraizados 
em algo mais profundo. Este é o princípio central, do 
ministério: o vício é simplesmente um sintoma do 
rompimento que todos as pessoas experimentam quando 

Os alunos passam por uma série de compromissos 
ao longo de seu tempo de residência.

Os apartamentos e a capacitação profissional podem 
ajudar os graduados a manter-se sóbrios a longo prazo. 
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estão afastadas de Deus. Os alunos são desafiados 
a abandonar uma vida de mentiras e mergulhar na 
verdade e na graça transformadora do amor de Deus.

“Me droguei por questão de abandono, por abuso, 
por falta de autoestima, por raiva, por questões 
de identidade, todas essas coisas”, diz Millington. 
“Quando tive um par de meses de clareza, percebi que 
ainda tinha essas coisas com as quais tinha que lidar 
porque as drogas são só o que está na superfície”.

Ao estudar a Bíblia na comunidade cristã 
Millington passou a aceitar quem é como filho de 
Deus. Explica que teve que mudar muitas mentiras 
que estivera usando para formar sua identidade.

“Deus me ama muito para colocar pessoas 
assim em minha vida que me empurrem, me 
impulsionem e me motivem a ser capaz de dizer 
a verdade”, diz. “A Palavra de Deus é sinônimo 
de verdade. A paz é sinônimo de verdade, e 
agora tenho a paz para dizer a verdade”.

À medida que Millington avançava para a Fase 
2, trabalhou para restaurar seus relacionamentos 
rompidos. Pela graça de Deus, seu casamento 
está sendo restaurado. Sua esposa decidiu 
não se divorciar dele, mas mudar-se para 
acompanhá-lo em sua jornada. Não tem sido 
fácil, ainda há muita confiança quebrada.

“Mas ela confia na Palavra de Deus em 
mim”, diz Millington. “Porque ela tem visto o 
que Deus tem feito em minha vida, é mais fácil 
para ela colaborar e trabalhar ao meu lado”.

CURA ATRAVÉS DO TRABALHO
Agora que está na Fase 3, Millington está 

retribuindo ao Ministério de Reconciliação como 
aluno estagiário. Aconselha a outros alunos e ajuda 
a coordenar trabalhos para eles. Por exemplo, uma 
agência de empregos pode ligar com uma necessidade 
de trabalho e Millington ajuda a negociar o salário e 
encaixar os alunos no projeto. Também encontra e 
medeia trabalhos que os alunos podem fazer juntos.

“Tem corrido a notícia de que os alunos que 
completaram o ministério são bons empregados, 
então há uma grande demanda”, explica Arrington. 
“Também analisamos, as empresas para que os 
alunos ingressem num ambiente seguro”.

A Reconciliação que depende 75 por cento da 
generosidade das igrejas e de doadores individuais, 
também está estabelecendo seus próprios 
negócios com o duplo propósito de propiciar 
experiência profissional aos alunos enquanto 
torna o ministério mais autossustentável. Esses 
negócios incluem um brechó e um caminhão de 
café móvel que vende café torrado em casa.

Assegurar-se de que os alunos tenham uma moradia 

Os alunos trabalham junto com a equipe para 
identificar seus dons espirituais e chamado.

O centro está disponível a pessoas de 
todas as regiões dos Estados Unidos.
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segura, encontrem um trabalho significativo e participem 
de um ministério contínuo são parte da estratégia do 
Ministério de Reconciliação para a transformação a longo 
prazo. Esta é uma característica chave do programa de 
Reconciliação, algo que tanto Detty como Arrington 
apontaram como uma particularidade do ministério.

“Se não podemos dar a nossos alunos lugares para 
prosperar após o ministério, as possibilidades de uma 
recaída são bastante altas”, diz Detty. “Então digamos 
que você completa um ministério e não tem onde morar. 
O que vai fazer? Não tem o valor do primeiro, do último 
mês de aluguel, a caução—e tem antecedentes”.

A Fase 3 existe para facilitar a transição fora do 
ministério e preparar os estudantes para um maior êxito. 
As vagas de apartamentos nos prédios de propriedade 
do ministério são alugadas aos graduados, que são 
capazes de administrar melhor seu orçamento.

“Sempre dizemos que preferimos ter qualidade a 
quantidade”, explica Arrington. “Queremos continuar 
ajudando às pessoas nos próximos anos—realmente durante 
gerações porque as vidas dos garotos também são mudadas”.

Além da moradia a equipe sempre está trabalhando 
para ajudar os alunos a identificar os dons espirituais 
que Deus lhes deu e discernir como o Senhor quer usá-
los agora e no futuro. Três estudantes estão inscritos 
em cursos universitários on-line com matrícula 
paga pelos Ministérios de Reconciliação, porque 
responderam ao chamado de Deus para o ministério.

Os alunos visitam igrejas na vizinhança 
regularmente para cantar no coro—uma atividade 

que Detty brinca que não é opcional—e compartilham 
seus testemunhos. Millington não pode deixar de 
dizer às pessoas o que Deus tem feito por ele.

“Só tenho que dizer a verdade”, diz. “E a verdade é que 
me libertei do meu vício. Deus põe em nossa vida pessoas 
que estão um pouco mais adiante de nós, que vieram 
exatamente de onde viemos, que nos dizem: ‘Vamos, um 
passo mais adiante’. Em Cristo, somos uma nova criação. 
Não sou um viciado limpo. Sou uma nova criatura”.

Os alunos recebem capacitação profissional e trabalham 
com negócios credibilizados na comunidade.

O pessoal do Ministério de Reconciliação prioriza 
a qualidade dos serviços e os relacionamentos.

Os Ministérios de 
Reconciliação estão abertos 

a qualquer pessoa que busque 
libertar-se do vício, não apenas 

os residentes em Carolina 
do Sul. Se deseja obter mais 

informação ou comunicar-se, 
visite reconciliation-min-org 
ou ligue para 803.727.4697. 
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m cada uma das mesas montadas 
em um salão de confraternização de 
uma igreja em Paris, França, as caixas 
plásticas de comida são enchidas tão 

rápido quanto são descarregadas dos caminhões que 
trazem os produtos. Os voluntários treinados já sabem 
para onde os alimentos precisam ir e os dividem 
para garantir que cada cesta tenha uma variedade 
de opções e atenda às necessidades alimentares.

Do lado de fora, caminhões circulam pelas ruas 
estreitas de Paris, entregando a 
comida que receberam durante 
a manhã dos supermercados 
da cidade. Os alimentos doados 
serão entregues a todos os tipos 
de famílias—algumas estão em 
Paris como refugiadas, outras 
não se qualificam para o sistema de ajuda federal, 
mas também não têm os recursos necessários para 
comprar alimentos que durem até o final do mês.

A distribuição de alimentos é um serviço que veio a 
ser chamado de “a associação”. Nasceu originalmente 
da missão da igreja do Nazareno na França: servir as 
comunidades de forma dinâmica e relevante através de 
projetos liderados por membros dessas comunidades. 

Esta última parte é fundamental. A associação veio para 
cumprir essa missão e é totalmente gerenciada pela 
comunidade. É composta por cerca de 50 membros 
registrados, incluindo aproximadamente 30 voluntários 
que doam horas de seu tempo a cada semana. Os 
membros pagam uma pequena taxa anualmente para 
ter voz na associação, e uma caixa de alimento está 
disponível por apenas dois euros para não membros.

COMO SE TORNAR UM MEMBRO 
Mintou Diop é uma daquelas 

voluntárias que dedica à associação 
tantas horas por semana quanto 
dedicaria em um emprego em tempo 
integral. Ela está envolvida com a 
distribuição desde o início, organizando 
os outros voluntários, agendando 

rotas e facilitando todo o resto. Todas as noites, antes 
da distribuição, ela confirma quais supermercados 
com os quais a associação é parceiro terão alimentos 
para doar e organiza rotas para cada um dos cinco 
caminhões refrigerados. Normalmente existem cerca 
de 36 supermercados espalhados por toda a cidade.

“De todos os altos e baixos ao longo dos anos, o que 
me mantém contribuindo é quando alguém me agradece”.

UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

EM PARIS, VAI AO ENCONTRO DAS 

PESSOAS, ONDE ELAS ESTÃO

FOTOS E PALABRAS DE CALLIE STEVENS

E

Floresça

Plant ado
Onde Você está

“VOCÊ COMEÇA COM O 
QUE VOCÊ TEM, MESMO 

QUE SEJA POUCO, E 
VOCÊ VAI A PARTIR DAÍ”.
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Frequentemente, as famílias costumam dizer a 
Mintou que a distribuição de alimentos é o que os 
fará passar a semana, seja por desemprego, status de 
refugiado ou uma crise pessoal. Durante a pandemia 
da COVID-19, tanta gente precisava de um pouco mais, 
que a associação não conseguiu atender a demanda. 
A média regular de 30 pessoas por dia (a maioria 
arrecada alimentos para toda a família, alcançando 
muito mais pessoas) saltou para mais de 200. Nem 
sempre havia comida suficiente, mas os voluntários 
vinham mesmo assim e tentavam ajudar onde 
podiam. Cerca de 90 por cento deles descobriram a 
associação como beneficiários. Eles sabiam como era.

Imran* também é voluntário na distribuição de 
alimentos todos os sábados. Ele começou como um 
receptor também. Cinco anos atrás, ele fugiu do seu país 
de origem para buscar uma vida mais segura na Europa, 
deixando para trás sua esposa e três filhos. Ele se viu 
preso em um campo de refugiados na Croácia enquanto 
aguardava o processo do seu pedido de asilo. Os pedidos 
de asilo são complicados; Imran previu ficar separado 
de sua família por alguns meses, não vários anos. 
Eventualmente, ele se conectou com os missionários 
nazarenos na Croácia, que se tornaram como uma 
família—“Eles realmente mudaram minha vida”, diz.

De lá, ele foi parar na França como um requerente 

de asilo. Ele não falava a língua nem conhecia 
nenhum dos sistemas, e o processo de solicitação 
de asilo era completamente novo. “Quando eu vim 
aqui para a França…. Eu não sabia de nada”, diz.

Um estranho se comoveu com sua história e 
comprou sua uma passagem para Paris, o centro 
de todos os pedidos e processos de asilo. “Quando 
alguém faz algo assim por mim, eu não esqueço", 
explica. “Se eu não devolver para ele, então [vou 
dar para] outra pessoa, porque eu não esqueço”.

Imran se nomeou como um contato não oficial para 
qualquer outra pessoa que seja nova na França como 
refugiada ou requerente de asilo, enquanto sua solicitação 
esperava ser aprovada. Ele brinca que fez um acordo 
com Deus: se ele tivesse que ficar na França e esperar, 
então Deus deveria usá-lo o máximo possível. “Não é 'eu 
tenho’ que fazer isso”, explica ele. “Eu quero fazer isso”.

A associação na França é organizada, facilitada 
e idealizada por membros da comunidade. 

Dezenas de voluntários mantêm os 
programas funcionando toda semana.

A Ressourcerie (Centro de Recursos) oferece 
utensílios domésticos a preços reduzidos. 
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A história de Imran poderia ser diferente se não 
fosse pelas pessoas que o acompanharam quando ele 
chegou. Inicialmente, ele morava em um apartamento 
de propriedade da associação, um dos vários que oferece 
em locações variáveis para aqueles que podem não 
obter aprovação imediata por conta própria. Depois 
havia a distribuição de alimentos, e as pessoas que o 
aceitaram e quiseram ajudar. 
Cada um deles informou sua 
própria decisão de fazer o mesmo, 
em vez de ficar sobrecarregado 
pelo processo de buscar asilo e 
estar separado de sua família.

“Se eu sempre ficar triste, 
triste, triste, o que vai mudar?”, pergunta Imran. 
“Não posso dizer que estou 100 por cento feliz por 
causa da minha família, mas posso dizer que estou 
90 por cento feliz porque estou a serviço de Deus”. 

ATENDER ÀS NECESSIDADES 
A história de Imran é uma entre muitas; cada uma das 

pessoas que estiveram em contato com a associação tem 
uma história. Os envolvidos na associação permitiram 
que essas histórias indicassem como os serviços são 
criados. Brian Ketchum, que serve como missionário 
nazareno e também é membro da associação, explica 
que cada serviço vem de alguém que vê ou experimenta 
uma necessidade e quer enfrentá-la. A associação e 
seus muitos parceiros se esforçaram para “... florescer 
onde você está plantado”, explica Ketchum.

Yacine Monteiro também faz parte da associação 
desde o início. Na verdade, seu marido, Joseph, foi o 
fundador. Agora, a Yacine ajuda a administrar outro 
grande serviço da associação: o Ressourcerie ou Centro 
de Recursos. Localizado em Champagne-sur-Seine, o 
centro atende tanto as pessoas quanto o meio ambiente, 
fazendo parceria com a cidade para coletar móveis e 
utensílios domésticos que as pessoas da região não 
precisam mais. O centro então, separa essas mercadorias 
para vender a preços extremamente baixos para aqueles 
que precisam deles ou usá-los para mobiliar seus 
quatro apartamentos, como o que Imran morava.

“Achamos que somos muito abençoados 
por ter o relacionamento com a cidade 
e coisas assim”, explica Yacine.

O centro também oferece um espaço para 
treinamento profissional, outro recurso criado 
quando um dos voluntários viu que seria útil. Esses 
serviços são baseados em segundas chances para 
aqueles que não os teriam obtido de outra forma.

“Até agora, estamos tentando descobrir [se 
podemos ajudar]”, explica Ketchum. “E então 
como ajudamos? Uma das coisas que é difícil para 
o nosso grupo é que não podemos fazer tudo”.

Ketchum também explica que “foram necessárias 
muitas peças do tamanho de Deus se reunirem” para 

criar o programa de distribuição de alimentos, o 
centro de recursos, o programa de treinamento de 
empregos, os apartamentos e, talvez o mais importante, 
os líderes comunitários para assumir o comando.

VAMOS COMEÇAR 
De volta ao centro de distribuição, as caixas de comida 

estão enchendo, e as pessoas estão 
começando a se reunir no corredor 
externo. Posteriormente, uma aula de 
dança será realizada neste espaço; a 
Igreja Luterana que possui este salão 
de comunhão priorizou parcerias 
comunitárias como esta. A França 

tem muitos serviços sociais disponíveis, mas o acesso a 
esses serviços envolve muitos requisitos. O espírito da 
associação é diferente: quando alguém precisa de algo, 
descobre como obtê-lo, independentemente da condição 
socioeconômica, sexo, idade, etnia ou filiação religiosa.

“Você não pode esperar ter tudo pronto para 
começar”, diz Yacine. “Você começa com o que você 
tem, mesmo que seja pouco, e você vai a partir daí”. 

*O nome foi alterado por segurança.

“QUANDO ALGUÉM FAZ 
ALGO ASSIM POR MIM, 

EU NÃO ESQUEÇO”.

Cada programa foi desenvolvido à medida que 
as necessidades e habilidades foram surgindo.
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COLHEITA
A primeira 

COMO AS BANANEIRAS 
ESTÃO MUDANDO UMA 
COMUNIDADE EM RUANDA 

FOTOS E PALAVRAS DE LAUREN SNODGRASS

eace, uma jovem mãe que mora 
bem no final da rua de terra da 
igreja, caminhou silenciosamente 
por um bananal com uma dúzia de 

seus ajudantes. Eles estavam examinando as mudas 
que haviam plantado que estavam espalhadas pela 
propriedade montanhosa da Igreja do Nazareno 
Kageyo, podando algumas aqui e ali enquanto 
caminhavam. À medida que o grupo, principalmente 
mulheres, olhava para as plantas maduras e 
saudáveis   que antes eram pequenas plantinhas, 
havia um sentimento de orgulho em mostrar seu 
trabalho árduo. Em apenas alguns meses, as árvores 
estarão cheias de bananas doces, que serão usadas 
para ajudar toda a comunidade a avançar para a 
segurança alimentar. Seria a primeira colheita; 
algumas bananas seriam vendidas a um preço 
reduzido e outras seriam doadas aos vizinhos.  

O POTENCIAL DAS PLANTAS
Um ano e meio antes, a Igreja do Nazareno 

Kageyo estava localizada em dois hectares e meio 
de terra não desenvolvida no distrito montanhoso 
verdejante de Gicumbi, Ruanda, ao norte de Kigali. 
A paisagem acidentada e o clima frio durante todo o 

ano dificultam o cultivo 
de alimentos por lá, 
deixando muitos com 
pouco para comer e 
poucas opções para 
ganhar dinheiro para 
comprar alimentos. 
No entanto, a região 

é ideal para o cultivo de bananas, que são plantas 
resistentes e oferecem múltiplas variedades para 
essa paisagem e clima particulares. No entanto, 
embora esta área seja ideal para o cultivo de 
bananas, o tipo mais comum de bananeira 
cultivada em Gicumbi e Ruanda não é usado 
para alimentação, mas sim para fabricação de 
cerveja, o que faz com que outras variedades de 
nutrientes de bananas sejam escassas e caras.

A igreja queria ver a comunidade florescer 
e reconheceu o potencial de sua propriedade. 
Em parceria com o Growing Hope Globally e 
os Ministérios Nazarenos de Compaixão, eles 
prepararam suas terras para plantar bananas. 
Agora, sua terra abriga três variedades de bananas 
que em breve alimentarão seus vizinhos. Esta 
iniciativa já proporcionou oportunidades de 
emprego para membros da comunidade como 
a Peace. Quando as bananas ficarem maduras, 
a esperança é que 400 famílias recebam o 
fruto do seu trabalho. Em um futuro próximo, 
está prevista a realização de treinamentos de 
manejo da cultura da banana nas comunidades 
rurais do entorno, e cada família receberá

“ONDE ANTES HAVIA UM 
CAMPO VAZIO, AGORA UMA 

NOVA VIDA BROTA DO
SOLO".

P
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uma bananeira para crescer em seus quitais.
Estas árvores verdes e amarelas, que uma vez foram 

pequenas, já estão impactando a comunidade. Enquanto 
Peace caminha pelo campo, ela compartilha como as 
bananeiras estão desempenhando um papel em sua vida.

“Posso dizer que o projeto foi uma bênção para nós”, 
diz ela. “Tem nos dado trabalho. Fomos pagos com o 
projeto. Os resultados do projeto ajudaram a fortalecer 
nossas vidas, principalmente as das mulheres”. 

AUMENTANDO A RESILIÊNCIA
Os resultados deste projeto 

incluem não só emprego, 
mas também treinamento em 
técnicas modernas de plantio, 
cuidado e colheita de bananas, 
além de um novo grupo de 
autoajuda. O grupo de 40 
membros se reúne semanalmente 
no templo da igreja, bem no topo da colina acima do 
campo das bananeiras. Em cada reunião de grupo, 
uma pessoa recebe uma parte das economias para 
usar em atividades individuais de geração de renda.

“O resultado é que nos reunimos como mulheres e 
criamos um grupo de autoajuda”, compartilha Peace. “… 
tem um grande impacto em nossas vidas. Podemos ter o 
desafio de apoio financeiro, mas seguimos em frente”.

Essas pequenas contribuições dadas a cada semana 
a um membro ajudaram as mulheres a pagar o seguro 
de saúde de suas famílias, comprar ou reformar suas 

casas e suprir as necessidades básicas de suas famílias, 
como maior acesso à alimentação e educação.

De volta ao campo, enquanto as mulheres se 
dirigem à igreja, ouve-se o barulho do gado, vindo de 
um galpão próximo com um longo telhado de palha. 
As mulheres sorriem e vêm cumprimentar as novas 
adições ao projeto banana: porcos e leitões. Ao saber de 
um projeto similar de MNC e Growing Hope Globally 
em outro distrito a poucas horas de distância, eles 
decidiram iniciar uma fazenda de porcos. Uma dúzia 
de animais cumprimentam seus visitantes com bufos.

“Com os porcos, nosso objetivo 
é ter cerca de 1.000 porcos que 
[ajudarão] com fertilizantes para 
os campos”, explica Peace.

Já existem evidências de que dejetos 
de suínos, misturados com outros 
elementos, como capim, são usados   
como fertilizantes. Os porcos serão 

posteriormente vendidos para alimentação ou doados 
a membros da comunidade para criar e reproduzir, 
proporcionando outra maneira de mover a comunidade 
em direção a um maior acesso a alimentos e segurança 
financeira. A renda arrecadada com a venda de suínos 
será usada para manter as bananeiras existentes. Em 
última análise, o projeto deve ser autossustentável.

Embora as restrições da COVID-19 tenham 
apresentado desafios para a comunidade, a única atividade 
que não foi restringido foi frequentar os campos. As 
mulheres explicaram que foi um momento de grande 

“PODEMOS TER O DESAFIO 
DE APOIO FINANCEIRO, MAS 

SEGUIMOS EM FRENTE”.

As mulheres envolvidas com o ministério 
dizem que ele fortaleceu suas vidas.
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desânimo para muitos, mas o projeto da banana deu trabalho e 
um lugar para as pessoas se reunirem. Com algumas restrições 
às reuniões levantadas, os terrenos da igreja são mais uma vez 
um centro de atividades em que os membros da comunidade 
cuidam das bananas e dos porcos, realizam treinamentos 
agrícolas, estudo bíblico semanal e um grupo de autoajuda.

Juntos, a comunidade está se movendo em direção a uma 
segurança alimentar, e mulheres como Peace estão encontrando 
força e encorajamento à medida que aprendem novas habilidades 
e são mais capazes de sustentar suas famílias. Onde antes 
havia um campo vazio, agora uma nova vida brota da terra.

“Sabemos que temos desafios”, diz Peace. 
“Pedimos que orem por nós”.

Imizuzu é um prato de banana cozida e 
frita frequentemente servido em Ruanda 
como lanche, acompanhamento ou 
sobremesa, dependendo de quão doce 
eles são. Se servir como sobremesa, 
considere adicionar uma bola de sorvete 
e um fio de mel.

Vai precisar:
- Óleo para fritar
- 2-4 bananas (para um deleite mais doce, 
use banana madura)
 

Ferva uma panela grande com água.

Enquanto a água ferve, descasque 
as bananas e corte-as em rodelas 
de meio centímetro de espessura ou 
menos.  

Coloque as rodelas de banana na 
água fervente e ferva por 20 minutos, 
empurrando a banana para baixo da 
água enquanto ela ferve.

Pré-aqueça o óleo em uma frigideira 
grande em fogo médio. Adicione óleo 
suficiente para que as pontas das 
bananas fiquem mal cobertas.

Quando o óleo estiver quente, retire 
as bananas da água fervente e frite os 
pedaços de banana no óleo quente até 
dourar.

FAÇA SUA PRÓPRIA 
BANANA 

1.

2.

3.

4.

5.

A criação de gado também ajuda as mulheres 
a se tornarem mais seguras financeiramente.

NCM.ORG - MNCSAM.ORG
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o final de 2021, me encontrei 
sentado em círculo com um grupo de 
jovens, suas famílias e alguns 
funcionários de uma escola local. 

Os jovens estavam sendo acusados   de vandalismo e 
invasão de propriedade da escola. O dano causado 
à escola significou uma infração de Classe B.

A promotoria decidiu aplicar a justiça restaurativa, 
uma alternativa que permitiria aos alunos corrigir 
seus erros sem acusações contra eles. Durante seu 
tempo nesse círculo com membros da equipe, os 
jovens compartilharam o que aconteceu naquele 
dia, explicaram por que estavam na instalação 
naquele dia e o impacto da pandemia da COVID-19 
em suas vidas. Os membros da equipe também 
contribuíram, destacando o impacto das ações dos 
alunos e o medo que se espalhou pelo campus.

A comunidade é pequena e os dois grupos já se 
conheciam. Os membros da equipe agradeceram 
aos jovens pela coragem de ter uma conversa cara a 
cara. Juntos, os dois grupos elaboraram um plano 
para responsabilizar os jovens por suas ações – 
restituição, trabalho voluntário na escola e uma 
carta de desculpas a todos os funcionários. Essas 
medidas foram aplicadas dando voz aos prejudicados 
no processo e evitando antecedentes criminais dos 
jovens da comunidade. Uma conexão foi estabelecida 
e desta forma os relacionamentos foram restaurados.

N TRABALHO DE RESTAURAÇÃO NO HAVAÍ
Nos Estados Unidos, o Havaí tem a maior porcentagem 

de prisão de estudantes, a maioria deles são nativos 
havaianos, habitantes das ilhas do Pacífico e negros. 
Historicamente, as escolas têm usado a polícia de forma 
discriminatória para lidar com infrações do Estado, como 
evasão escolar, violação do toque de recolher e fuga de 
casa. No entanto, sociólogos da Universidade do Havaí 
mostraram que essas ofensas são melhor resolvidas por 
meio de procedimentos não criminais, como processos 
de justiça restaurativa. Estes criam espaços que podem 
ser usados   como alternativa à criminalidade, criando 
um sistema de restauração e mudança, deixando como 
resultado melhores oportunidades para o futuro. Nos 
Estados Unidos, a maioria dos jovens de 16 anos ou mais 
que já enfrentaram o sistema judicial nunca mais retornou 
à educação formal. De fato, ser encarcerado quando jovem 
é uma forte probabilidade de ser encarcerado como adulto.

Começamos a nos perguntar: e se a igreja pudesse 
participar do processo de justiça restaurativa, tendo um 
papel ativo no enfrentamento de conflitos em nossas 
comunidades? Em um esforço para responder a essa 
pergunta, o Distrito do Pacífico do Havaí está trabalhando 
para criar grupos de apoio à justiça restaurativa em 
todas as ilhas através das Igrejas do Nazareno locais, 
incluindo Oahu, Kauai, Molokai, Maui e Ilha do Havaí.

A justiça restaurativa é uma estrutura através da 
qual uma comunidade lida com o conflito e constrói a 
paz de maneira a qual valoriza diferentes perspectivas. 

Sentados juntos 
pela paz

Como os nazarenos no Havaí se 
engajam na justiça restaurativa 

POR ERIC PAUL, COORDENADOR DE COMPAIXÃO E JUSTIÇA DO PACÍFICO DO HAWAI

FOTOS CEDIDAS POR ERIC PAUL
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Para resumir, representa um processo ativo que reúne 
aqueles que foram afetados por uma ação que causou 
dano ou tensão nos relacionamentos. A ação de reparar 
ou reconstruir relacionamentos requer o reconhecimento 
do dano e das necessidades posteriores, enfrentar as 
obrigações, construir empatia, conexão e fazer as coisas 
corretamente. Os processos de justiça restaurativa podem 
ser usados   em conjunto com os processos criminais, 
bem como em casos de conflitos comunitários ou de 
vizinhança não criminosos que prejudiquem as relações.

TREINAMENTO PARA RECONCILIAÇÃO 
Todos nós enfrentamos conflitos em nossas vidas, e a igreja 

não é exceção—é como lidamos com a situação que importa. 
Na minha experiência, muitas igrejas não desenvolveram 
as ferramentas necessárias para lidar e gerenciar conflitos 
de maneira saudável, então quando nossas comunidades 
enfrentam conflitos, nós, como 
igreja, não sabemos o que fazer. No 
Havaí, estão adotando práticas de 
reconciliação comprovadas para 
viver melhor a reconciliação de 
Deus em nossas comunidades.

Em fevereiro de 2022, 14 
pastores e líderes nazarenos se 
reuniram para um treinamento de três dias em círculos 
de paz, a prática descrita na introdução acima. O Distrito 
do Pacífico do Havaí está começando a defender o uso 
de círculos de paz como uma ferramenta para criar um 
espaço onde a reconciliação possa ocorrer. No treinamento, 
os pastores nazarenos se enfrentaram em um círculo de 
igualdade e puderam compartilhar suas histórias—histórias 
de traumas históricos e geracionais, conflitos culturais 
desconfortáveis em um estado onde a população é composta 
por uma mistura de etnias, conflitos sobre o uso da terra, 
as divergências nas comissões da igreja e as dificuldades de 
navegar pela dinâmica de gênero em uma cultura patriarcal.

Os seres humanos estão sentados em círculos há milhares 
de anos, compartilhando refeições, comunidade, discursos e 
soluções. Conectando-se com os outros, abordando situações 
ou conflitos específicos, aprofundando relacionamentos—os 

seres humanos geralmente fazem essas coisas enquanto estão 
sentados ao redor de uma fogueira ou de uma mesa. Hoje, a 
prática da justiça restaurativa nos círculos de paz foi adaptada 
de princípios e práticas indígenas (incluindo os dos primeiros 
povos do Canadá, comunidades como os Maoris e os Navajos, 
para citar alguns) com metodologias de resolução de conflitos 
mais contemporâneas. Resumidamente, o processo em 
um círculo de paz cria um espaço forte o suficiente para 
uma conversa intensa, mas suave o suficiente para levar o 
grupo ao consenso. As rodas promovem igualdade, escuta 
e inclusão, conexão e responsabilidade. Eles podem levar à 
cura em grupo, construção de comunidade e restauração.

No final do treinamento, os participantes estavam prontos 
para colocar em prática as rodas de conversa, as rodas de 
celebração, as rodas de apoio e as rodas de construção da 
comunidade, cada uma das quais é uma ferramenta para 
construir a reconciliação. O próximo passo é a prática dos 

processos do círculo e treinamento 
adicional em gerenciamento de 
conflitos e traumas tanto para a igreja 
quanto para a comunidade em geral.

Os participantes tiveram a 
oportunidade de utilizar os círculos em 
seus contextos. Alguns viram potencial 
no discipulado em pequenos grupos, 

administrando conflitos na igreja, buscando discernimento, 
apoiando o sofrimento dentro e fora do hospital e apoiando 
os sobreviventes. Outros viram o uso dos círculos entre os 
líderes estudantis para refletir e ensinar ou em conflitos entre 
moradores locais e novos proprietários. Isabella Barrett, uma 
presbítera ordenada na Igreja do Nazareno e professora do 
Departamento de Educação do Estado do Havaí, participou 
do treinamento em fevereiro. Depois, ela compartilhou que 
esperava que o uso dos círculos a ajudasse a se conectar 
melhor em sua igreja, além de criar uma parceria com uma 
escola vizinha. "Nosso distrito precisa disso", disse ela.

Há um grande potencial no trabalho de justiça 
restaurativa e, como igreja, somos chamados a permanecer 
nesses lugares de reconciliação para testemunhar a 
paz de Cristo em nossas comunidades. Que todos nós 
nos tornemos um campo de treinamento sagrado.  

A Justiça Restaurativa cria espaços 
de conversa e compreensão.

“O NOSSO 
DISTRITO 

PRECISA DISSO”.
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encontro de Jesus com a mulher 
samaritana no poço (João 4) nos mostra o 
caminho para desenvolver relacionamentos 
mais profundos com os pobres…

Quando Jesus encontra a mulher samaritana 
no poço, ele percebe que sua necessidade imediata 
(sentida) é a água do poço, e ele não ignora esta 
necessidade de satisfazer sua necessidade mais 
profunda de vida eterna. Suas primeiras palavras 
não foram “Você é uma pecadora; você precisa de 
mim em sua vida; Deus te ama e tem um plano 
maravilhoso para sua vida”; ou talvez "Se você tiver 
fé suficiente, poderá beber toda a água que quiser".

Mas, em vez disso, Jesus diz a ela: "Dê-me de 
beber". Não começou dizendo: "Posso te ajudar". 
Ele queria que ela percebesse que Jesus precisava 
dela… quando ele fala com ela e pede sua ajuda– 
Ele lhe mostra que ela tem algo valioso para 
compartilhar com ele–Com isso Jesus reafirma 

sua dignidade e rompe a barreira da desconfiança.
Jesus vai direto às pessoas, as ama e as afirma... 

O método de ministério de Jesus (ministrar a 
partir das necessidades das pessoas) nos oferece 
um exemplo poderoso. Jesus se relaciona com a 
mulher samaritana a partir de sua necessidade mais 
sentida (permitindo-lhe afirmar sua dignidade), ele 
a amou em torno dessa necessidade (começando 
um diálogo inédito), ele encarnou sua necessidade 
(pedindo-lhe para beber) e depois compartilhou com 
ela o "plano maravilhoso", ajudando-a a descobrir 
por si mesma sua necessidade mais profunda.

 

Um trecho de Beyond Charity: The Call to Christian 
Community Development, de John M Perkins.

V O Z E S

O
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A P R O F U N D A R

OUÇA 
No podcast Los Protagonistas, Kat Armas convida seu 
público a ouvi-la compartilhar conversas com pessoas 
negras, indígenas e outras mulheres de diferentes 
etnias, enquanto consideram juntos o papel que a 
justiça bíblica desempenha no mundo de hoje.

LEIA 
Inspirado nas conversas que Brian Fikkert teve após 
ser coautor de When Helping Hurts, seu novo livro, 
Becoming Whole: Why the Opposite of Poverty is 
not the American Dream, descreve ministérios que 
abordam a pobreza com, e não para, aqueles que a 
vivenciam. Uma apostila complementar, A Field Guide 
to Becoming Whole, também está disponível.

VEJA
Na palestra TED de Sally McNamara Ivey, " What I've 
Learned from Reading 10,000 Diaries", ela explora 
a perda e maneiras de lidar com o luto ao lado de 
outras pessoas que estão sofrendo. Ela dá voz à sua 
fé, reconhecendo como suas orações a sustentaram 
depois de perder o marido e encorajando outros a 
mostrar solidariedade dizendo: "Eu não estou sozinha. 
Você não está sozinha. Nós não estamos sozinhas". 
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ESTUDE
Acompanhe o livro anterior com A Field Guide to 
Becoming Whole: Principles for Pov erty Alleviation 
Ministries, também de Fikkert e Kapic. Este guia 
oferece instruções práticas para pequenos grupos e 
ministérios que trabalham a partir dos fundamentos 
teológicos descritos em Becoming Whole. A apostila 
orienta os grupos através dos princípios para a concepção 
de ministérios que abordam o alívio da pobreza. 
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R E S U M O

“Não devemos 
simplesmente 

ligar as feridas 
das vítimas sob a 
roda da injustiça, 
devemos colocar 

um prego na 
própria roda”.

-Dietrich 
Bonhoeffer

Para saber mais sobre a resposta das igrejas à crise na Ucrânia, veja a página 7.
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Para mais informações sobre como apadrinhar uma criança hoje mesmo, visite:  

NCM.ORG/SPONSOR

DÊ A UMA CRIANÇA 
O PRESENTE DA 
POSSIBILIDADE.

M I N I S T É R I O S
N A Z A R E N O S  D E 
C O M P A I X Ã O

Eu quero apadrinhar a uma criança por $30 dólares mensais:   l l Sim

Eu quero apadrinhar:  l l Maior necessidade       ll Homem      l l Mulher

Eu quero apadrinhar a uma criança de:  l l Maior necessidade     l l África       l l Ásia       ll Ásia-Pacífico       ll Caribe 
 ll  Europa Oriental       l l América do Sul      l   l Oriente Médio    

Nome e sobrenome: ______________________________________________________________________________________________________

Pessoa de contato (se diferente) ____________________________________________________________________________________________

Endereço / Cidade / Estado / CEP __________________________________________________________________________________________

Telefone ________________________________________ E-mail  __________________________________________________________________

Contribuições especiais aprovadas de 10%  ______________________________________________________________________________

Você pode enviar este formulário pelo correio para: Nazarene Compassionate Ministries, Child Sponsorship
     17001 Prairie Star Parkway, Lenexa, Kansas 66220

Não precisa contribuir agora.
Você receberá informações pelo correio a respeito da sua criança apadrinhada e as opções de pagamento.
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MINISTÉRIOS NAZARENOS DE COMPAIXÃO
Igreja do Nazareno
17001 Prairie Star Pkwy
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Doe hoje em ncm.org/give

Juntos, podemos 
fazer com que a 
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