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

O Dr. Tom Nees, que faleceu no início 
deste ano, foi um líder proeminente 
na igreja do Nazareno na região dos 
Estados Unidos/Canadá. Sua vida e 
ministério personificaram uma nova 
forma de viver a missão divina através 
da igreja local em áreas urbanas, com 
especial atenção à voz e às contribuições 
dos líderes de população minoritárias. 
Após seu falecimento, convidaram-me a 
recordar seu legado, particularmente a 
influência exercida exercido na criação de 
Ministérios Nazarenos de Compaixão.

No discurso de formatura de 
1998 para os estudantes graduados 
do Seminário Teológico Nazareno 
(STN), Dr. Nees falou sobre como a 
santidade—viver uma vida semelhante 
à de Cristo—e a esperança trabalham de 
mãos dadas. Ele disse: “A mensagem de 
santidade, com sua esperança radical 
nas possibilidades de mudança pessoal 
e social, permanecem juntos no coração 
de nossa vida”. E desafiou os graduados, 
dizendo: “Mantenham a esperança viva!”

Durante o último ano e meio tenho 
sido testemunha dos incansáveis esforços 
das igrejas do Nazareno de todo o 
mundo em manter a esperança viva. 
Esta esperança é evidente nas ações e 
na resposta da igreja diante da crise. Os 
membros locais das congregações de 
todo o mundo se puseram em ação para 
atender às necessidades imediatas de 
suas comunidades quando ocorreram 
tempestades, doenças e secas. Reuniram 
recursos para proporcionar alimentos, 
água, aconselhamento, medicamentos 
e ferramentas educacionais. Ademais, 
ofereceram assistência de modo criativo 
e constante quando as medidas de 
segurança contra a COVID-19 impediram 
o trabalho diário, limitando as viagens 
e reuniões. As ações dos membros da 
igreja revelam sua motivação. Que 
profunda esperança temos em Cristo!

Todavia, para que possamos 

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

Mas temos esse tesouro 
em vasos de barro, para 
mostrar que o poder que 

a tudo excede provém 
de Deus, e não de nós. 

De todos os lados somos 
pressionados, mas não 
desanimados; ficamos 

perplexos, mas não 
desesperados; somos 

perseguidos, mas não 
abandonados; abatidos, 

mas não destruídos.

2Co 4:7-9 NVI

manter viva a esperança, devemos 
cultivá-la através do ministério e 
do compromisso em longo prazo. 
Afinal, o que significa caminhar 
com outros em meio a uma crise?

No sermão proferido logo após os 
ataques de 11 de setembro, nos Estados 
Unidos, em 2001, Dr. Nees atribuiu 
um encargo aos estudantes do STN, 
lembrando-lhes que o ministério é 
presença: “Não se trata de ter todas 
as respostas, mas de guiar pessoas 
assustadas e temerosas em uma 
viagem de fé juntos. É proporcionar o 
consolo com o qual somos consolados. 
É apresentar a fé como uma opção ao 
desespero. É cantar ‘Quando tudo em 
volta de minha alma cede, Ele é toda a 
minha esperança e minha morada’”.

Nessas páginas você lerá histórias 
do Líbano, onde o povo vive uma crise 
após outra. Quando L. Assaad, uma 
mãe ferida na explosão de Beirute, 
descreve a vida “...como uma ponte de 
fogo, e temos que cruzá-la”, a esperança 
de Cristo em nós responde. Quando o 
pastor Salameh em Beirute diz: “Ainda 
que não tenhamos nada, por meio do 
Corpo universal de Cristo descobrimos 
quanto tanta gente nos ama e se 
preocupa conosco”, é pela esperança de 
Cristo que a Igreja global responde.

Que nós também mantenhamos 
a esperança viva! Que nossas vidas 
apontem para a esperança contra 
toda esperança, que só se encontra 
em Jesus. Tomara encontremos força 
no fato de que não estamos sozinhos 
em nossa busca. Nós, como igreja, 
estamos juntos nisto, a Igreja além 
das fronteiras, crendo no anúncio 
do reino de Deus, de que “As coisas 
antigas já passaram; eis que surgiram 
coisas novas!” (2Co 5.17-18 NVI).

Portanto, devemos manter 
viva a esperança! 

MANTENHA A 
ESPERANÇA VIVA!
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O desenvolvimento infantil constitui grande parte 
da ação compassiva da igreja do Nazareno nas Filipinas. 
O país tem vivido um dos bloqueios contra COVID-19 
mais restritos do mundo, incluindo a determinação de 
quais membros da família podem sair para comprar 
alimentos e o horário permitido para isso.

O desafio à igreja era claro: como poderia continuar 
cuidando das crianças apesar 
da pandemia? MJ, um pastor 
nazareno que trabalha com o 
desenvolvimento integral da 
criança, explica que a igreja 
queria continuar oferecendo 
recursos integrais às crianças.

“Deus nos ajudou a 
planejar e preparar as coisas que devemos fazer para 
chegar a todas as crianças e famílias da comunidade”, diz.

Inicialmente, a equipe de desenvolvimento infantil 
queria descobrir como proporcionar apoio educacional 
e espiritual de forma remota. Assim, foram criados 
materiais para a Escola Dominical e Escola Bíblica de 
Férias no lar para os pais e um sistema de apoio para 
ajudá-los a ensinar. Uma das atividades da Escola 
Bíblica consistiu na criação de um jardim COVID, em 
que uma área próxima a uma das igrejas do Nazareno, 
antes um lixão, foi transformada em uma horta.

Um centro de aprendizagem tem ajudado a cerca 

de 100 crianças que lutam pelo acesso aos sistemas de 
aprendizagem a distância, e a equipe de desenvolvimento 
infantil também tem entregado continuamente 
pacotes de alimentos, kits de higienização, máscaras, 
vitaminas e outros produtos essenciais às famílias.

As crianças que fazem parte do programa de 
desenvolvimento infantil também se juntaram ao trabalho 

do ministério. Jenny* deveria se 
formar em 2020. Em vez disso, 
viu-se confinada com seus irmãos 
e avós. “Estava triste, frustrada e 
incomodada no início, e perguntei 
a Deus por que (Ele) permitiu que 
acontecessem essas coisas a seu 
povo”, explica. Então decidiu que 

nada a impediria de adorar a Deus. Começou a reunir, 
de maneira segura, as crianças da vizinhança para lhes 
contar histórias bíblicas, já que não podiam ir à igreja. 
A família de Jenny também está recebendo pacotes 
mensais de alimentos da equipe de desenvolvimento 
infantil Nazareno, e afirma ser uma resposta à oração.

“Durante o confinamento, nem sequer sabíamos 
onde conseguir comida... Pouco sabia eu, Deus 
está se movendo a sua maneira”, diz Jenny.

*O nome foi mudado por proteção.

APADRINHAMENTO
INFANTIL DURANTE A 
PANDEMIA

P O N T O S  D E  C O N E X Ã O

“POUCO SABIA EU, 
DEUS ESTÁ SE MOVENDO 

A SUA MANEIRA”. 

Equipe de Desenvolvimento 
Infantil Nazareno, Filipinas

Fo c o  n o  A p a d r i n h a m e n t o
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SOLOS MAIS SAUDÁVEIS
E MAIORES RENDIMENTOS

A resposta está na definição.
A segurança alimentar 
significa que as pessoas 
têm acesso físico, social 
e econômico a alimentos 
seguros e nutritivos, em 
quantidade suficiente. Em 
outras palavras, pode-
se viver sem a fome e 
sem o medo dela.

Muitos dos programas de 
segurança alimentar que são 
apoiados pelos Ministérios 
Nazarenos de Compaixão 
também estabelecem grupos 
de poupança. Esses grupos 
oferecem uma forma segura 
de planejar o futuro; os 
participantes podem poupar 
de forma segura e obter 
pequenos empréstimos para 
ampliar seus campos, comprar 
sementes ou iniciar pequenas 
empresas. Assim, os projetos 
que abordam o acesso aos 
alimentos e à estabilidade 
econômica são sustentáveis 
em mais de um sentido.

POR QUE 
SEGURANÇA 
ALIMENTAR EM 
VEZ DE ALÍVIO 
DA FOME?

Chisomo, de 25 anos, está em seu 
segundo ano de cultivo utilizando técnicas 
de agricultura de conservação. Após o 
primeiro ano, ficou tão satisfeita com os 
resultados que duplicou a área plantada 
de meio acre (0,4 hectare) para um acre.

Através de uma associação, 
Ministérios Nazarenos de Compaixão, 
Canadian Foodgrains Bank e Growing 
Hope Globally têm ensinado técnicas de 
agricultura de conservação em Malawi, 
onde Chisomo vive. O sistema permite 
melhorar a produção de alimentos para 
os pequenos agricultores como Chisomo 
a partir de uma alteração mínima do solo, 
sua cobertura orgânica e a diversificação 
de culturas. A terra se mantém fértil 
e os agricultores aumentam seus 
rendimentos em longo prazo. Até agora, 
a associação capacitou e proporcionou 
recursos a mais de 1000 agricultores. À 
medida que as pessoas ficam sabendo 
que o projeto está ligado a igrejas do 
Nazareno, a adesão também aumenta.

Após a colheita de sementes 
de seu campo, Chisomo seleciona 
meticulosamente as que são boas e 
as armazena cuidadosamente para a 

próxima temporada de semeadura. 
Nessas pequenas sementes diz 
que vê um futuro em que ela e 
sua família terão acesso regular a 
alimentos nutritivos e suficientes.

“Posso lutar com comida, mas 
esse é meu futuro”, compartilha.

Em Malawi, cerca de 80% da 
população é formada por pequenos 
agricultores de terra com menos de 
cinco acres. Margret, uma mãe de quatro 
filhos, viúva, possui uma granja de um 
acre. Ela começou a utilizar técnicas 
de agricultura de conservação há 
aproximadamente um ano. Como fonte 
de alimento e de renda, a propriedade 
da família era muito apreciada. Mudar 
para um novo método implicava riscos, 
mas Margret decidiu fazê-lo ao ver os 
rendimentos maiores de sua amiga.

“Fazer agricultura de conservação 
foi uma aposta porque é a primeira vez 
que faço”, explica Margret. “Hoje sou 
uma agricultora feliz porque a mesma 
terra que me dava duas carradas de 
produto agora me dá quatro. Espero 
aumentar na próxima temporada”. 

Reportagem e fotografias de  MNC África
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COMECE OUVINDO. 
 
Quem são seus vizinhos? 
Seguindo as pautas de saúde 
e segurança atuais, inicie 
conversas para conhecê-
los. À medida que você se 
conecta melhor com sua 
vizinhança poderá encontrar 
formas de ajudar às pessoas. 
Disponha-se a levar comida 
à pessoa que vive sozinha 
ou escreva uma mensagem 
à família da esquina.

C o m p a i x ã o  d i á r i a

COMPAIXÃO
ATRAVÉS DA 

VIZINHANÇA

1 2 3AGORA, AMPLIE SUA 
PERSPECTIVA 

Pense em seus vizinhos num 
sentido mais amplo; quem vive 
em sua cidade ou povoado? 
Talvez sua comunidade tenha 
uma grande quantidade de 
pessoas que vivem como 
refugiadas. Talvez haja 
pessoas próximas a você que 
lutam para sair da pobreza. 
Encontre organizações que 
abordem esses assuntos on-
line ou busque uma igreja 
bem engajada. Pergunte 
como você pode ajudar.

PREPARE UM CRONOGRAMA 
DE ORAÇÃO 

Faça uma lista de alguns 
vizinhos, os que estão 
próximos fisicamente e os 
que estão em Cristo, vivendo 
em necessidade. Em seguida, 
estabeleça um horário para 
orar por eles. Escolha um dia 
da semana ou programe um 
lembrete para orar através 
das Escrituras sobre amar a 
seu próximo. À medida que 
ora você pode descobrir Deus 
mudando suas perspectivas. 

A Bíblia está cheia de referências ao amor ao próximo. Basta olhar 1Co 10:24: “Ninguém deve 
buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros” (NVI). Este é um momento em que o amor ao 
próximo, o amor simples e respeitoso que podemos compartilhar como filhos de Deus, é mais 
necessário do que nunca, à medida que o mundo inteiro se recupera da pandemia da COVID-19.
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P o r  B r a n d o n  S i p e s

F o t o s  d e  K .  R a y  M c D o w e l l  e  D a r i n  P o u n d

A S EQUIPES NAZARENA S DE RESPOSTA A DES A STRE
SERVEM DURANTE OS DES A STRES DOS ESTADOS UNIDOS 

m todo o território dos Estados Unidos, 
os meses de verão, de junho a agosto, são 
marcados pelos hábitos familiares anuais. As 
férias de verão começam para a maioria das 
crianças em idade escolar. As famílias tiram 

férias e viajam de carro. O feriado do Dia Memorial leva às 
celebrações de 4 de julho e, em todo o país, o clima mais 
quente convida a sair.

Para quem vive ao longo da costa do Golfo e do 
Atlântico, no sul do país, o verão é marcado por uma 
série inevitável de eventos. Quem vive nesses estados 
acompanha ansiosamente as previsões meteorológicas 
durante a temporada de furacões—de junho a novembro—
para observar como essas tormentas se desenvolvem e 
orar para que não cheguem ao continente. Com certeza, a 
cada ano os furacões ocorrerão em algum lugar do Oceano 
Atlântico, Mar do Caribe ou Golfo do México.

O pastor Darin Pound, pastor nazareno no Texas, 

viveu na Flórida durante anos. Tendo servido em 
duas áreas propensas a desastres, ele compreende o 
que os pastores e outros sobreviventes de desastres 
frequentemente necessitam.

“Não é se”, diz. “É quando”.

O PAPEL DA IGREJA
Embora essas tormentas sejam previsíveis, sua 

frequência e intensidade estão aumentando. A temporada 
de furacões do ano passado foi mais forte e a quinta 
mais demorada já registrada. O aquecimento das águas 
oceânicas e o aumento do nível do mar devido à mudança 
climática fazem com que as tormentas se intensifiquem 
mais rapidamente e as tempestades provoquem danos 
altamente significativos. Além disso, as águas mais 
quentes significam um aumento das chuvas dessas 
tormentas. Como as inundações constituem um aspecto 
mais letal de um furacão, tais tormentas resultam mais 
mortais a cada ano.

Reconhecendo essa maior imprevisibilidade e perigo, a 
igreja do Nazareno encoraja e equipa as igrejas locais para 
que estejam preparadas o máximo possível e procurem as 
vítimas após um desastre.

A igreja possui um papel a desempenhar na redução 
de risco de desastre em nossas comunidades, preparando 
uma resposta eficiente e útil, apoiando a recuperação em 
longo prazo e defendendo políticas que reduzam o risco de 
desastres para os mais vulneráveis. Ainda que este artigo 
analise a resposta aos furacões dos Estados Unidos, o 
assunto é relevante em nível mundial. Os Nazarenos estão 
respondendo a desastres em todo o mundo. 

RESPONDENDO EM LOUISIANA 
Para quem vive em Louisiana, a temporada de 

furacões em 2020 foi particularmente difícil. O estado 
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PREPARAR-SE PARA O 
P R E V I S Í V E L

“NÃO É SE.
É QUANDO”. 

E
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se encontrou na rota de previsão de sete tempestades 
tropicais ou furacões diferentes, cinco dos quais chegaram 
ao continente em algum lugar ao longo de sua costa. O 
mais devastador deles foi o furacão Laura, uma grande 
tormenta de categoria 4, que chegou à terra em Cameron e 
em seguida dirigiu-se ao norte, à cidade do Lago Charles, e 
além. A tormenta causou grandes danos em todo o estado e 
seus efeitos se estenderam até Carolina do Norte e Carolina 
do Sul, a umas 1000 milhas (1.609 km) de distância. No 
entorno do Lago Charles, uma das áreas mais afetadas, 
a rede elétrica caiu, milhares de casas e edifícios foram 
destruídos e 33 pessoas morreram em todo o estado.

O pastor da Primeira Igreja do Nazareno do Lago 
Charles encontrou-se na difícil situação de ter um prédio 
da igreja com danos significativos pelo vento e a água, 
além de sofrer danos em sua residência. Em meio a tudo 
isso, recebia chamadas de membros da congregação que 
também sofreram danos em suas casas e precisavam de 
comida, água e outros suprimentos. Esta é uma luta típica 
de nossos pastores e líderes: equilibrar suas próprias 
necessidades com o serviço aos demais em meio a um 
desastre. Os mesmos “ajudantes” frequentemente são 
incluídos como sobreviventes de desastres, porque o que 
se necessita desesperadamente nesses tempos é de apoio 
externo.

Em todos os distritos dos Estados Unidos, há 
numerosas equipes de Resposta Nazarena a Desastres 
(NDR – sigla em inglês) que cumprem esse papel. Desde 
equipes de cuidado espiritual e aconselhamento, com base 
em Reno, Nevada, até grupos equipados com reboques 
de resposta a desastres que se dedicam a trabalhar com 
motosserras e reparar danos de inundações, leigos e 
pastores Nazarenos já estão preparados para servir após a 
ocorrência de um desastre.

Durante os meses posteriores ao furacão Laura, no 
Lago Charles e cidades próximas, dezenas de voluntários 

Os desastres estão se tornando mais comuns. Nos EUA, 
equipes de Resposta Nazarena a Desastres podem ajudar.

Equipes de Resposta Nazarena a Desastres 
estão focados em se preparar para que possam 
responderquando forem atingidos por desastres.

“EM CADA SITUAÇÃO, SEMPRE 
HÁ PESSOAS QUE SE SENTEM 

SOBRECARREGADAS”.
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Equipes de voluntários oferecem 
mantimentos e consertam danos.

À medida que os desastres de tornam mais comuns, 
a preparação se tornará ainda mais importante.

nazarenos colocaram lonas nos tetos, removeram os 
painéis de gesso mofados, retiraram os escombros das 
propriedades e os empilharam na beira da estrada para 
coleta. Executaram serviços elétricos e construções simples. 

MOBILIZAÇÃO DAS IGREJAS LOCAIS
Além de seu trabalho pastoral, Pound coordena a equipe 

de NDR do distrito Sul do Texas. Ele e vários outros do 
distrito viajaram a Louisiana desde o início para avaliar os 
danos e logo regressaram para ajudar no trabalho, trazendo 
kits de cuidados em caso de crise (pacotes de elementos 
essenciais reunidos por igrejas em todos os Estados Unidos) 
e outros suprimentos e ferramentas necessárias.

“Em cada situação, sempre há pessoas que se sentem 
sobrecarregadas”, compartilha Pound. “E quando 
alguém se preocupa o suficiente ou chega uma equipe 
que simplesmente lhes ajuda a levar sua carga, é uma 
verdadeira sensação de alívio”.

Pound também reconhece a necessidade de mobilizar 
as igrejas locais para que respondam em suas próprias 
comunidades afetadas, particularmente aos mais 
vulneráveis.

“Nosso objetivo ao ajudar aos membros da igreja é ... 
toda a mentalidade de equipar os santos para o serviço”, 
explica.

No momento da entrevista a Pound, o estado do Texas 
se achava em meio a tempestades de neve sem precedentes 
que deixaram milhões de pessoas sem eletricidade. De fato, 
ele precisou remarcar a conversa porque estava retirando 
carros da neve.

“Suponho que enquanto não tenhas vivido nessas 
áreas... que enfrentam este tipo de coisas, é fácil não seres 
consciente da situação”, diz. Sabe, é fácil para mim, ignorar 
as tempestades de neve até que chegam ao Texas”.

A equipe do Sul do Texas e várias outras aumentaram 
intencionalmente seu nível de preparação para responder 
de maneira mais completa durante os desastres, as 
equipes de resposta de distrito após distrito assistiram a 
capacitações, equiparam reboques de resposta a desastres, 
formalizaram a equipe e as comunicações em todos os 
distritos, e recolheram suprimentos para tê-los à mão. 

Isso permite não apenas uma resposta rápida e eficiente 
imediatamente após um desastre, mas também uma 
participação em longo prazo em nossas comunidades.

Wayne Cheseka, diretor de NDR na Carolina do Sul, tem 
levado equipes à Flórida por mais de dois anos em resposta 
ao furacão Michael, em 2018. Seu trabalho continua 
mostrando o compromisso em longo prazo que a igreja do 
Nazareno tem com as comunidades que estão lutando para 
reerguerem-se.

RECONSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO
Outros também respondem aos furacões nos Estados 

Unidos, inclusive as equipes nazarenas de Trabalho e 
Testemunho. Brian Jay, que vive em Ohio, diz que Deus o 
chamou para juntar-se a uma das equipes que viajavam da 
sua área. Sua equipe ajudou a limpar e reconstruir, poucas 
semanas após os furacões. “Era o primeiro furacão em que 
eu estive. Então, o fato de que todas as casas ou negócios 
estivessem destruídos e tudo estivesse na rua... isso para 
mim foi uma visão incrível”, diz.

Jay ressalta uma experiência poucas semanas depois 
que o Lago Charles foi açoitado pelo furacão Delta, que 
chegou umas semanas depois. Apesar da destruição 
circundante, uma das igrejas Nazarenas pôde reunir-se 
de maneira segura num domingo pela manhã para adorar 
juntos.

“Que serviço dominical tão alegre foi esse”, diz Jay.
De volta ao Lago Charles, a recuperação também 

continuará, com os líderes do distrito coordenando a 
chegada de equipes e conectando-as com igrejas e famílias 
necessitadas. Os telhados estão sendo substituídos e as 
casas estão sendo reconstruídas. As igrejas do Nazareno 
estão substituindo sistemas de som e hinários, bancos e 
Bíblias. Tudo isso diante de outra temporada de furacões 
que se aproxima. Oremos por uma temporada tranquila e 
façamos o possível para nos preparar para seu impacto.

Para obter mais informação sobre a resposta nazarena 
a desastres, visite ncm.org/emergencyrelief ou veja “A 
resposta da Igreja aos desastres” na página do Youtube de 
MNC.
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We want to hear your 
stories of compassion!

ncm.org/share-your-story

Para ler sobre o ministério no Líbano, vá para a página 12.

A Trilha da Montanha do Líbano de 470 KM 
atravessa o país de fronteira a fronteira. Ao 
longo do caminho, passa por antigas florestas 
de cedro, templos romanos, mosteiros em 
penhascos, e muita beleza natural. 

A Igreja do Nazareno está ativa no Líbano DESDE 
OS ANOS 20 E,, as primeiras reuniões formais 
dos nazarenos começaram por volta de 1948.
 

O Líbano abriga algumas das cidades mais 
antigas do mundo, incluindo a cidade costeira de 
Byblos, ou Jbeil em árabe. A cidade é habitada 
continuamente há mais de 5.000 ANOS. 
Byblos vem do nome grego primitivo para papiro, 
o qual também é a fonte da palavra Bíblia.  

Ouadi Qadisha (o Vale Sagrado) é o local de um 
dos primeiros assentamentos monásticos cristãos. 
Nas proximidades está um dos últimos bosques 
de cedros famosos do Líbano, um lar de árvores 
que podem viver 1.000 ANOS ou mais.

Os dados são da Britannica, National Geographic e UNESCO.

A o  r e d o r  d o  m u n d o

LÍBANO
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ndrew Salameh, pastor de uma das igrejas do Nazareno 
no Líbano, viu em primeira mão como Deus levantou e usou a 
equipe da sua igreja para ministrar ao povo.

“De tempos em tempos você tem uma nova guerra, uma nova crise, 
ou um novo problema”, diz Salameh. “Realmente, não é fácil viver em um 
país como este. Precisamos de pessoas que sejam realmente chamadas 
para um tempo como este e para um ministério como este”.

Junto com o resto do mundo, o Líbano tem lidado com a pandemia 
da COVID-19 e suas consequências sociais e econômicas. Acrescente a 
isto, a crise econômica e contínuas explosões, e você terá ideia de como 
são as condições atuais para as pessoas que vivem na capital do Líbano, 
Beirute, e nas suas proximidades. 

A

CRISEUMA TRIPLA

Após a explosão, as igrejas locais entraram em 
ação para cuidar de toda a comunidade.
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Os Salameh’s, os pastores da igreja são muito 
envolvidos na comunidade, oferecendo programas para 
atender as várias necessidades do povo, o que inclui 
programas educacionais, serviços de aconselhamento, 
alimentação e vestuário. Em associação com a igreja está 
uma escola nazarena, fundada em 1966, que oferece além 
do que apenas educação à comunidade.

A. Sader diz: “Além da educação, eles trabalham o 
interior de seus alunos”.

O marido e os irmãos de 
Sader eram alunos da escola 
há 25 anos, e agora sua filha 
frequenta a escola. Como 
muitos no Líbano, a família de 
Sader foi profundamente afetada pela crise econômica 
e pela pandemia. Primeiro, Sader perdeu seu emprego 
durante a crise econômica. Alguns meses depois, a 
pandemia tornou o trabalho de seu marido como 
barbeiro quase impossível. A escola se tornou um lugar 
de estabilidade e conforto.

“Se o estudante apresenta dificuldades, eles se 
preocupam com o seu estado psicológico”, explica ela. 
“Eles gostam de preparar as crianças em todos os níveis: 
emocional, físico e educacional.

UMA IGREJA COMUNITÁRIA
Em meio a uma crise tripla, os programas da 

igreja comunitária e da escola se tornaram ainda 
mais importantes. Em parte, isso se deve à natureza 
holística tanto da igreja quanto da escola, que vão além 
da prestação de serviços. Eles são bem conhecidos na 
comunidade porque fazem parte dela.

A igreja distribui mensalmente cerca de 1.000 
pacotes de alimentos na comunidade para libaneses e 
sírios que vivem no Líbano como refugiados, um número 

que dobrou durante a pandemia e após a explosão em 
Beirute. A devastadora detonação de nitrato de amônio 
ocorreu em 4 de agosto de 2020 e resultou em cerca de 
200 mortes, uma estimativa de 6.000 feridos e danos 
generalizados a edifícios e casas. Toda a cidade vivenciou 
o trauma.

“Já estávamos cansados e a explosão nos derrubou”, 
diz R. Awad.

Os filhos de Awad são a segunda geração a frequentar 
a escola; ela e seus irmãos também 
foram alunos da escola. Ela gosta 
não apenas da educação, a qual é 
boa, mas porque eles tratam seus 
filhos como família. Ela diz que 

seus parentes ficaram surpresos quando souberam que a 
escola ajudou a consertar a casa da família.

A explosão deixou cerca de 300.000 pessoas 
desabrigadas. Cerca de 50% dos alunos da escola 
sofreram danos em suas casas. No total, a igreja ajudou 
a reparar pelo menos 170 casas. A igreja e os edifícios 
escolares também foram afetados: as janelas de vidro 
foram quebradas e os telhados foram destruídos. Na 
verdade, o isolamento pela pandemia tornou-se uma 
benção disfarçada; pois ninguém estava nos prédios 
durante a explosão.

 “Após a explosão, fiquei em choque por alguns dias 
e não pude fazer nada”, compartilha Salameh. “Durante 
três, quatro, cinco dias eu só recebi alguns telefonemas, 
mas não consegui nem pensar”.

Ainda assim, no dia seguinte, voluntários estavam no 
prédio da escola e na igreja para limpar os escombros. Os 
funcionários e membros da igreja sabiam que precisavam 
de um plano. Salameh diz que eles começaram a priorizar 
as necessidades: encontrar abrigo para as pessoas com 
casas danificadas, distribuir alimentos e remédios, 

A escola Nazarena no Líbano está servindo 
aos estudantes há mais de 50 anos.

“ELES TRABALHAM O INTERIOR 
DE SEUS ALUNOS”.
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oferecer aconselhamento e manter os programas 
educacionais para os estudantes. Então, uma vez 
identificadas as necessidades, eles começaram a 
atendê-las.

Em uma notável demonstração de fé, os 
seguidores globais de Cristo responderam 
às necessidades que surgiram. A igreja 
recebeu doações de diferentes grupos, igrejas, 
indivíduos, organizações locais e ao redor do 
mundo, incluindo os Ministérios Nazarenos de 
Compaixão.

“Sabe, realmente esta é a primeira vez 
que eu entendi o quanto estamos conectados 
como Corpo de Cristo”, diz Salameh. “Somos 
abençoados porque o Senhor está nos 
proporcionando todos estes recursos para ajudar 
as pessoas”.

Ficou claro que o cuidado com a saúde 
mental e o bem-estar tinha que fazer parte da 
recuperação a longo prazo. Para apoiar o bem-
estar mental das pessoas após aquele evento 
traumático, a igreja abriu o Centro Médico e 
Aconselhamento Balassan. Localizado a minutos 
do edifício da igreja, o centro concentra-se 
principalmente no aconselhamento. A equipe do 
centro inclui um psiquiatra, um psicólogo, um 
médico, um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo.

Desde junho de 2014, a igreja tem servido 
refeições a pessoas idosas ou enfermas através 
de seu programa Mesa Ágape. Ele fornece três 
refeições por semana para cerca de 40 pessoas, 
distribuindo os alimentos de porta em porta. 
Quando a pandemia começou, o ministério 
forneceu refeições até cinco vezes por semana. A 
Mesa Ágape também vende alimentos e produtos 
cozidos para apoiar o programa através de 
uma loja administrada por seis trabalhadores 
e voluntários. A igreja também estabeleceu um 
Mini Mercado chamado Sementes de Mostarda, 
que fornece vouchers para que as pessoas 
recebam produtos enlatados e secos.

“Porque vivemos na comunidade... as pessoas 
têm uma boa imagem da igreja e falam bem da 
gente”, compartilha Salameh. “Isso nos ajuda a 
continuar... Somos abençoados porque o Senhor 
está nos proporcionando todos estes recursos 
para ajudar as pessoas”.

De acordo com as Nações Unidas, o Líbano 
abriga o maior número de refugiados por 
habitante, incluindo os da Síria, Sudão, Palestina, 
Iraque e outras nações de origem. Durante os 
primeiros dias da crise dos refugiados sírios, 
o Projeto Karibe da igreja foi criado. Agora, 
Karibe fornece cobertores, roupas e calçados 
gratuitamente a qualquer pessoa necessitada. 
Uma seção da loja também vende itens com 
preços baixos.

Cristãos de todo o mundo se uniram para 
ser a resposta após a explosão.
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CADA VEZ É DIFERENTE 
Marlene Mshantaf, diretora da escola Nazarena e 

coordenadora de MNC no Líbano, foi professora durante 
a guerra civil libanesa que começou em 1975. Certa vez, 
quando Marlene era professora na escola durante a 
guerra, ela e vários colegas se abrigaram no prédio da 
escola com alguns alunos durante três dias sem nenhuma 
comida ou suprimentos.

“Com uma guerra civil no Líbano, tivemos que lidar 
com a morte, tivemos que lidar com a perda de filhos, de 
pais e de professores”, explica Mshantaf.

Isso não torna as crises atuais 
mais fáceis. Os jovens do país 
nunca haviam experimentado 
nada parecido com esta explosão. 
E aqueles que viveram a guerra 
estão enfrentando o trauma pelo 
qual já passaram.

“Mas cada vez é diferente”, diz ela. “Essa foi a primeira 
vez que os jovens viram toda essa destruição. Eles viram a 
morte na frente deles”.

Mshantaf explica que muitas crianças ainda estão 
traumatizadas e fogem das janelas quando ouvem ruídos 
altos. Os pais e as crianças que fazem parte da escola 
receberam aconselhamento em Balassan. A própria 
escola também trabalha com um psicólogo, que atende as 

crianças remotamente sempre que elas precisam de apoio.
“Muitas vezes, eu precisava falar sobre minhas 

dificuldades com meus filhos e não conseguia encontrar 
ninguém com quem falar”, diz Awad, a mãe que também 
estudou na escola. “A escola ofereceu as pessoas certas 
para mim”.

Esse apoio emocional teve um grande impacto 
sobre Awad. Isso faz parte do ministério integral—os 
trabalhadores da escola escolheram fazer a mais e além 
porque Deus os chamou para fazer isso. Outra mãe, 
L. Assaad, estava em seu apartamento quando este foi 

destruído pela explosão. Ela e seu 
filho, de 12 anos, que frequenta a 
escola Nazarena, foram gravemente 
feridos pelo vidro e pelos escombros.

“Isso criou fortes problemas 
psicológicos nas crianças”, diz Assaad. 
“Elas precisam de alguém que as apoie 

de todas as maneiras possíveis para que possam superar 
esta memória horrível e seguir em frente com suas vidas 
de maneira saudável”.

A escola ajudou a encontrar assistência médica para 
Assaad e seu filho imediatamente após a explosão. Como 
o apartamento deles não era acessível, a escola também 
ajudou a encontrar abrigo para a família e coordenar o 
extenso conserto em sua casa.

“É A PRIMEIRA VEZ QUE 
EU ENTENDI O QUANTO 
ESTAMOS CONECTADOS 

COMO CORPO DE CRISTO”.

A escola oferece aulas para estudantes do Líbano e para estudantes 
que perderam seus anos escolares e vivem como refugiados.

A escola Nazarena e as igrejas locais estão descobrindo como 
continuar o ministério durante a pandemia da COVID-19.
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“A escola Nazarena e a igreja nos abraçaram com 
ternura e fé depois que meu filho e eu fomos terrivelmente 
afetados pela explosão em Beirute”, continua ela. “Sem a 
escola de meu filho e a igreja do Nazareno, não acredito 
que teríamos sido capazes de suportar”. 

A ESCOLA NAZARENA
A escola é dividida em duas seções: a educação formal 

no turno da manhã faz parte do sistema educacional 
libanês e no turno da tarde ocorrem aulas informais para 
estudantes refugiados sírios que perderam algum ano de 
escolaridade enquanto estavam em trânsito. Cerca de 255 
estudantes vêm pela manhã e 100 frequentam a tarde.

Após a crise econômica que começou em outubro de 
2019, muitas famílias já estavam lutando para arcar com 
os custos de alimentação ou de medicamentos básicos—
sem falar na educação. Depois veio a pandemia, que 
reduziu as horas de trabalho, e a explosão, que destruiu 
empresas e lojas.

Para Mshantaf, o mais importante é que os alunos 
possam permanecer na escola. Os alunos concordam, 
e os professores também. Durante a crise econômica, o 
isolamento e a explosão, a escola encontrou uma maneira 
de continuar fornecendo educação. Isso aumentou os 
custos para a escola; Mshantaf queria ter certeza que os 
salários dos professores seriam pagos. 

“Eles não pararam de ensinar, em nenhum dia”, diz 
Mshantaf.

Através de doações e do apadrinhamento vindo de 
todo o mundo, eles puderam oferecer bolsas de estudo 
para algumas famílias necessitadas, o que mantém a 
escola funcionando também. Os pais dos estudantes 
refugiados e libaneses expressaram profunda gratidão 
quando lhes foram oferecidas bolsas de estudo que lhes 
permitiram manter seus filhos na escola.

“Como pais, a escola foi extremamente atenciosa 
conosco”, diz Sader. “Eles nunca nos pressionaram a pagar 
a mensalidade, especialmente após a explosão e durante a 
crise econômica. Foi impressionante e comovente”.

Antes da pandemia - quando os alunos se encontravam 
pessoalmente—a equipe garantia que as crianças que não 
almoçassem recebessem um sanduíche. A igreja também 
distribuía vouchers de alimentos ou pacotes de alimentos 
para famílias necessitadas.

Durante o fechamento obrigatório, a escola passou a 
oferecer aulas virtuais. Através do programa e-school, os 
professores utilizaram mensagens on-line e vídeos para 
dar aulas ao vivo e enviar e receber os trabalhos escolares. 
Os custos com internet são caros no Líbano, o que causou 
alguns problemas para os alunos. Embora não tivessem 
condições de arcar com os custos de internet de todos, a 
escola e MNC fizeram parceria para fornecer tablets para 
cada aluno.

 

CULTIVANDO A RECONCILIAÇÃO
Mesmo antes das crises atuais, a escola também tinha 

grupos de reconciliação. Em parte, isso foi em resposta 
ao aumento de estudantes refugiados. Durante dois anos, 
eles receberam especialistas para compartilhar palestras 
e realizar sessões em pequenos grupos. Durante as 
dificuldades pandêmicas eles continuaram virtualmente.

“Começamos a treinar nossos professores e nossos 
alunos para que eles saibam que todos são líderes e 
podemos continuar trabalhando juntos”, diz Mshantaf.

Convém mencionar que, tanto a escola quanto a 
igreja são extremamente proativas quando o assunto é 
capacitação para enfrentar traumas. Após um evento 
traumático durante um culto, muitos líderes de ambas as 
instituições participaram de cursos e treinamentos para se 
tornarem conselheiros leigos. Isso se tornou importante 
na situação atual.

“Eu não sei como descrever nossa situação”, 
compartilha Mshantaf. “Eu não sei como descrever”.

Assaad, a mãe que foi ferida na explosão, pinta um 
quadro mais descritivo:

“Se eu tivesse que descrever minha vida agora, eu diria 
que é como uma ponte de fogo, e nós temos que atravessá-
la”, diz ela.

Assim como a igreja e a escola têm ministrado à 
comunidade, os seguidores de Cristo têm ministrado à 
igreja e à escola. Mshantaf e Salameh são rápidos em dizer 
que estar no Corpo de Cristo tornou o trabalho possível. 
Ser as mãos e os pés de Cristo tornou-se uma resposta 
global.

“Embora não tenhamos recursos, não temos nada, 
mas através do Corpo universal de Cristo, descobrimos o 
quanto Ele nos ama e o quanto as pessoas se preocupam 
conosco”, diz Salameh.

Uma parte importante do ministério da igreja local é o 
atendimento à saúde, incluindo o apoio à saúde mental.
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Atualmente, ela vive na Rússia com seus pais e seu irmão, e gosta 
de participar do centro de desenvolvimento infantil, onde ela pode 

aprender e ouvir música. Para crianças que vivem na pobreza 
como Millie, o último ano tem sido de muitas dificuldades.

Você pode apadrinhar a Millie hoje por apenas 30 dólares mensais, dando-
lhe de presente refeições nutritivas, educação de qualidade, habilidades para 

uma vida a longo prazo e uma profunda compreensão do amor de Deus.

Mas não é só apadrinhar, é também se relacionar. Você pode acompanhar 
Millie oferecendo-lhe a esperança de desfrutar de futuro melhor.

MILLIE,  DE 10 ANOS, AMA TOCAR PIANO.

PARA SABER MAIS SOBRE O APADRINHAMENTO DA MILLIE,  ENVIE UM E-MAIL PARA
CS@NCM.ORG OU LIGUE PARA 800.310.6362. PARA APADRINHAR 

OUTRA CRIANÇA, VISITE NCM.ORG/SPONSOR. 

VOCÊ APADRINHARÁ HOJE OFERECENDO ESPERANÇA PARA O AMANHÃ?

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
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otei a Kaley * enquanto estava indo no 
meu carro com meu cachorro a caminho do 
consultório veterinário. Ela parecia se esconder 
por trás dos arbustos na beira da rua, olhando ao 

redor freneticamente. Foi uma coisa surpreendente de se 
ver, mesmo sendo em East Fort Worth, onde moro.

Normalmente, sugiro que, se você encontrar alguém 
que possa estar em apuros, pare e chame as autoridades 
antes que perca a pessoa de vista. Mas em casos de tráfico 
humano, é melhor deixá-lo nas mãos daqueles que foram 
treinados para esse fim. Nesse caso, quando vi Kaley, algo 
me disse que precisava parar. Quando baixei a janela, ela 
me pediu para entrar no carro imediatamente.

Estima-se que 313.000 vítimas de tráfico humano 
vivem no Texas, e que somente na área de Dallas-Fort 
Worth, 400 adolescentes são vendidos a cada noite. 
Kaley era - e talvez ainda seja - uma dessas 313.000.

PLANTANDO SEMENTES
Passei umas quatro horas com Kaley naquele 

dia. A organização anti-tráfico humano da qual sou 
voluntário, ajuda aqueles que tem sido vítimas. Assim 
providenciamos para Kaley se encontrar com um dos 
defensores que a levasse para um abrigo. Mas depois de 
dois dias, percebemos que ela havia partido. Embora 
o abrigo para moradores de rua seja um lugar muito 
benéfico, às vezes não é o melhor lugar para quem 
precisa de cuidados pós-traumáticos. Esses sobreviventes 
do tráfico humano podem ser vulneráveis   à força, fraude 
ou coerção.

Depois dessa experiência é que surgiu a ideia 

do Rescue Hill, agora um Centro do Ministério de 
Compaixão. Rescue Hill foi criado a partir da necessidade 
de ter um lugar seguro—e de esperança—em meio à 
crise. Também são oferecidos recursos para escapar do 
tráfico. Como já existem outras organizações que prestam 
múltiplos e abrangentes serviços, temos a oportunidade 
de formar parcerias e nos unir para ajudar de forma 
integral os sobreviventes do tráfico humano em busca de 
soluções a longo prazo.

Hoje não sei onde Kaley pode estar, mas não me 
esqueci dela. Porém, Deus a usou para plantar algo em 
meu coração e abrir meus olhos para a necessidade 
de providenciar leitos de emergência, reservados 
especificamente para aqueles que tem sido vítimas 
do tráfico. Na área de Dallas e Forth Worth, há 22 
organizações sem fins lucrativos ou religiosas dedicadas 
ao combate do tráfico humano, mas nenhuma delas tem 
leitos de emergência. Acreditamos que é fundamental 
que aqueles que sobreviveram ao tráfico tenham um 
lugar seguro que possam descansar e receber ajuda. 

DEFESA E TRANSFORMAÇÃO 
Os defensores treinados do Rescue Hill fornecem 

uma multiplicidade de recursos por meio de redes. 
Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades 
policiais, líderes comunitários e outras organizações com 
as quais conectamos os sobreviventes de acordo com 
os cuidados de que necessitam, ou quando precisam. 
Esses defensores são treinados para oferecer recursos em 
conjunto com as autoridades policiais e estão disponíveis 
para treinamento e aconselhamento.

SAFE SPACES FOR CHILDREN 
IN A ROHINGYA REFUGEE 
CAMP IN BANGLADESH

N
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BY BRANDON SIPES

PHOTOS COURTESY OF BANGLADESH NAZARENE MISSION

LUGAR
DESCANSARPA R A

U M

OFERECENDO UM ESPAÇO SEGURO 
PARA VÍTIMAS DO TRÁFICO HUMANO

Por Amanda Pettit
Fotos cedidas por Amanda e Steven Pettit 
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As vítimas de tráfico com fins trabalhistas também constituem 
uma grande porcentagem das estatísticas no Texas. Rescue Hill está 
localizado em Arlington Texas, entre Dallas e Forth Worth. Recentemente, 
descobrimos que a apenas 27 Km ao sul de onde estamos, havia 23 
pessoas da América Central trabalhando na cozinha de um restaurante 
local para pagar uma dívida. Sem assistência imigratória acessível, eles 
não sentiam que tinham qualquer outra opção.

Os traficantes localizam os mais vulneráveis. Entre os vulneráveis   
estão aqueles com status 
de imigração instável. 
Rescue Hill está se 
tornando um centro de 
imigração, reconhecido 
pelo Departamento 

de Justiça. Isso nos permite fornecer serviços de credenciamento de 
imigração a um preço acessível para os mais vulneráveis   em nossa 
comunidade.

Aqui no Rescue Hill também se reúnem três igrejas diferentes. 
Normalmente em uma igreja há um ministério de compaixão, mas 
Rescue Hill é um ministério de compaixão com as igrejas. O prédio que 
reformamos nos foi cedido por uma congregação chamada Arlington 
Cristo Jesus Vive, que ainda hoje se reúne aqui. Muitas pessoas, incluindo 
nosso superintendente, estavam orando por este prédio. Essas orações 
foram respondidas na noite em que conhecemos algumas pessoas de 
Arlington Cristo Jesus Vive e elas nos disseram: Queremos que você fique 
com nosso prédio. Mas queremos que você nos leve junto. E nós fizemos 
exatamente isso.

Além de Arlington Cristo Jesús Vive, também temos uma congregação 
de refugiados de Mianmar. A terceira congregação é uma igreja de língua 
inglesa, que meu marido Steve e eu plantamos. Cada igreja faz parte do 
trabalho que Rescue realiza; nosso desejo e visão é ter um lugar para 
que aqueles a quem servimos possam adorar e experimentar o amor 
transformador de Cristo.

A Rev. Amanda Pettit serve como co-diretora do Centro do Ministério de 
Compaixão Rescue Hill com seu marido, o Rev. Steve. Os Pettits também 
serviram como missionários na Igreja do Nazareno por muitos anos.

 
* Os nomes foram alterados para proteção da identidade.
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RESCUE HILL OFERECE ABRIGO 

SEGURO PARA VÍTIMAS DE TRÁFICO.

O tráfico humano é uma 
indústria multibilionária que 
escraviza homens, mulheres 

e crianças em todas as 
áreas do mundo, em todos 
os países. É um crime que 
envolve pessoas de todos 
os setores da sociedade 
como perpetradores e 
vítimas. Estima-se que 
cerca de 40 milhões de 

pessoas sejam traficadas 
por ano, número maior que 

a população do Texas.
Os traficantes usam 

táticas como violência, 
manipulação, intimidação 

e falsas promessas 
para atrair e prender 
aqueles que são mais 

vulneráveis. A realidade 
é que a instabilidade 

econômica, a quarentena 
e a redução de recursos 
causados pela pandemia 

da COVID-19, criaram 
maiores oportunidades 

para o crescimento 
do tráfico humano.  

Para saber mais sobre 
o assunto, visite:

mnc.org/antitrafficking

polarisproject.org

state.gov/20-ways-
you-can-help-fight-
human-trafficking

UM CRIME
QUE SE

EXPANDE

“HOJE NÃO SEI ONDE 
KALEY PODE ESTAR, MAS 
NÃO ME ESQUECI DELA”.
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A

Conversa sobre 

COMPASSION & JUSTICE

Q u a l  é  a  h i s t ó r i a  d a  c o m p a i x ã o

n a  I g r e j a  d o  N a z a r e n o ?

pedido dos Ministérios Nazarenos de Compaixão, Ron Benefiel sentou-se para ter uma 
conversa com Althea Taylor e Sam Vassel sobre a história da compaixão e justiça na Igreja 
do Nazareno, assim como o legado de Tom Nees. Tanto Taylor quanto Vassel têm dedicado 
suas carreiras e vocações pastorais para enfatizar a compaixão e a justiça no ministério e 

trabalharam em estreita colaboração com Tom Nees, que teve um impacto profundo em cada um deles.

A Comunidade da Esperança em Washington, D.C., EUA, 
tornou-se em um modelo de justiça para o ministério urbano.

P h o t o s  C o u r t e s y  o f  t h e  N a z a r e n e  A r c h i v e s 
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Ron Benefiel:  Althea, vamos começar com algo que você disse uma 
vez, que ... “a igreja é o reflexo do amor de Deus para o mundo”. Diga-
nos o que isso tem a ver com compaixão e o Ministério da Compaixão. 

Althea Taylor: Bem, uma das minhas passagens favoritas nas Escrituras—e 
acho que se relaciona com isso—é o capítulo dois de Filipenses, que destaca a 
vinda de Cristo—eu creio—que Sua vinda é um ato de compaixão. O capítulo 
fala de como Jesus de modo voluntário, se vestiu da humanidade e renunciou à 
sua divindade. Ele tinha todo o direito de assumir a divindade plena, no entanto 
renunciou a amplitude de tudo o que é Deus. Isso é um ato de compaixão.
Da mesma forma em João 17, já perto do fim de seu ministério ... Jesus 
ora por seus discípulos e ora por aqueles que abraçariam a fé depois de 
ouvir o que os discípulos disseram e ensinaram. Ele disse: eu não rogo que 
você os tire do mundo, mas que os guarde para que eles sejam capazes 
de demonstrar ao mundo que eu estou em você e você está em mim.
A igreja é esse toque compassivo de Deus para o mundo onde ele 
deixou sua presença. E sua presença flui através daqueles a quem Ele 
tem dado Seu Espírito. Essa é a igreja. E a igreja é chamada a ser uma 
testemunha do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos guia.

Benefiel: Sam, agora é sua vez. Compaixão e justiça. Eu penso que 
você gostaria de começar falando sobre justiça. Isso é algo que, como 
cristãos, se supõe que devemos praticá-la, mas para você, parece 
mais uma paixão. Por que você é tão apaixonado por isso? 

Sam Vassel: Bem, como você sabe, eu tive a sorte—a graça—de nascer no 
seio de alguns pregadores da santidade. Tanto minha mãe como meu pai 
foram ministros ordenados. Eles adotaram uma forma tradicional de fé, a 
qual tem a ver com uma relação perfeita entre transformação profunda—que 
é a ênfase do movimento de santidade—e esse compromisso de compaixão 
para com as pessoas. Meu pai foi pastor bi-vocacional por um tempo. 
Na Jamaica, existe todo um departamento governamental denominado 
departamento de assistência aos pobres. Meu pai era um “inspetor local 
dos pobres”. Que sortudo! O governo lhe pagava para ser um Inspetor dos 
Pobres e ao mesmo tempo ele podia ser o pregador da santidade do povo.
Quando me tornei um nazareno, o superintendente distrital me disse 
que eu precisava saber o que dizia o Manual da Igreja do Nazareno e 
o livro “Chamados à Santidade” de Timothy Smith. Você deve saber, 
Timothy Smith é um historiador que realmente mostrou a relação 
entre a transformação interior e o compromisso compassivo; seu 
retrato da Igreja do Nazareno e como ela começou era algo que eu 
precisava conhecer. E quando o li, eu disse, esta é minha casa. 

[Vassel faz referência às origens da Igreja do Nazareno como um povo que 
mostrou a sua rejeição aos padrões sociais através do seu estilo de vida, bem 
como através dos diferentes ministérios das primeiras igrejas, as quais foram 
plantadas no meio de áreas marcadas pela pobreza e o sofrimento]

Benefiel: Althea, em sua antiga função como coordenadora dos Ministérios de 
Compaixão nos Estados Unidos e Canadá, você teve percepção do que estava 
acontecendo em toda a área. Como denominação, estávamos comprometidos 
com a questão da compaixão e da justiça—a diferença está em que a compaixão 
é cuidar dos necessitados; por outro lado, a justiça desafia os sistemas que 
continuam a oprimir as pessoas. Você pode comentar a respeito disso?

P h o t o s  C o u r t e s y  o f  t h e  N a z a r e n e  A r c h i v e s 
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Taylor: Houve um período em que os cristãos 
[não apenas nazarenos] estavam no mundo, 
mas não eram do mundo. Eu entendo esse 
texto, mas o chamado é para estar no mundo—
para ser a luz no mundo para que as pessoas 
possam ver quem é Jesus. É mais do que 
apenas um relacionamento espiritual, porque 
existem muitas pessoas que lutam com sua 
espiritualidade e seu relacionamento com 
Deus por meio das coisas que experimentam 
no mundo, tanto as boas quanto as más - 
todas essas “coisas” nos sobrevêm ao nos 
relacionarmos diariamente em nosso viver.
[Ministério Encarnacional] Eu acredito que 
a igreja é chamada a ser assim, porque é o 
que Jesus quer para o mundo. Ele habitou 
entre nós. Ele veio, viveu e caminhou com as 
pessoas, sentiu o que as pessoas sentiam.
Então, enquanto escutava Tom, ele disse que 
[começou] a Clínica Comunidade de Esperança 

(Comunity of Hope), [que surgiu a partir do fato 
de ver quem não tinha] acesso a uma saúde digna 
e de qualidade. O que fazemos? Vamos abrir um 
hospital. Um lugar onde em meio à pandemia da 
AIDS, as pessoas pobres que não têm plano de 
saúde, encontrem um espaço para serem atendidas 
... A igreja é chamada a ser a voz que se levanta e 
grita: Isso [não cuidar uns dos outros], não é o 
que agrada a Deus. Deus veio para mudar esses 
padrões [na igreja] para colocá-los de cabeça para 
baixo e dizer: O Espírito do Senhor está sobre 
mim e ele me ungiu para trazer boas novas.
Creio que Tom foi um bom reflexo da mesma coisa, 
[a luta da igreja com sua identidade]. Acho que 
estamos em uma encruzilhada onde lutamos com: 
O que significa ser a igreja? Creio que já temos o 
modelo; e o que conhecemos como o Quadrilátero 
Wesleyano [escritura, tradição, experiência e 
razão]. É sobre isso que a igreja foi construída.

Vassel: A análise de Jesus foi que Ele é amigo 
dos pecadores. Há um problema aí, porque 
sabemos que há coisas que são pecado ... e 
habitualmente não queremos nos identificar com 
quem comete estas coisas. Bresee e aqueles que 
começaram a Igreja do Nazareno aparentemente 
não tinham receio de serem identificados 
com pessoas rotuladas como pecadoras.
Quero que saibamos que Tom Nees, a ponto 
de morrer, correu o risco de se alinhar com o 
Reino ao se identificar com pessoas que outros 
poderiam considerar excluídas do convívio social. 

Compaixão e justiça foram os 
princípios formativos da igreja.

Nees ajudou a reunir compaixão 
e justiça, fazendo a si mesmo 
perguntas pontuais e necessárias.



Se você começar a rastrear os Ministérios de 
Compaixão modernos da igreja do Nazareno, 
você possivelmente acabará encontrando Tom 
Nees. Por meio de seus diferentes papéis na 
igreja, Nees ajudou a remodelar radicalmente 
a história da compaixão e da justiça na 
igreja. Em 1975, ele fundou o que hoje é 
conhecido como Comunidade da Esperança 
em Washington, D.C., da igreja do Nazareno. 
Lá, a igreja tornou-se parte da comunidade 
em vez de uma instituição externa, 
criando assim um modelo de ministério 
urbano que é amplamente eficaz hoje.

Nees não falou apenas sobre compaixão 
e justiça no Reino de Deus; viveu isso.
Talvez a melhor maneira de entender Nees, 
sua maneira de pensar e viver, seja por meio 
de suas próprias palavras à MNC em 1998:

“Nunca pensei nos ministérios de compaixão 
como algo alheio ao foco central ou à missão 
central da igreja. Não é uma tangente. Não é 
algo que você adiciona e faz se tiver tempo. 
Está na essência de tudo o que fazemos ...”

 “Precisamos voltar às nossas raízes e 
entender e sermos otimistas acerca de que 
a santidade é a possibilidade de mudança 
pessoal e social, também para entender que 
a santidade foi ensinada por John Wesley, 
[fundador do movimento metodista], através 
de um ministério urbano para os pobres”.

 “Estamos vivendo em tempos difíceis. A 
tendência parece desesperadora para muitos 
de nós, que preferiríamos enfiar a cabeça 
em um buraco e fingir que nosso mundo 
não existe. A igreja está no mundo e isso 
nos afetará de acordo com o que estiver 
acontecendo. Ou nos retiramos e tentamos 
manter o que temos, ou vamos às ruas e 
começamos a ser agressivos na manutenção 
desta mensagem de integridade”. 

Para ler o conteúdo completo da entrevista 
feita a Tom Nees por MNC em 1998, incluindo 
mais informações sobre as origens da Igreja 
do Nazareno, visite: ncm.org/neesinterview.

COMO TOM 
NEES TRANS-
FORMOU MNC

Id molor minvele nimusam sit il 
esenit, sus. Itatem dolorum repediant.Id molor minvele nimusam sit il 

esenit, sus. Itatem dolorum repediant.

Taylor: Ele não fez coisas para ganhar elogios ou 
aplausos das pessoas. Ele fez isso porque era parte do 
Reino e porque era um trabalho que era necessário 
fazer ... Tom estava interessado em viver sua fé aberta 
e sacrificialmente porque isto agradava a Deus.

Vassel: A identidade da Igreja do Nazareno tem 
o selo de Deus. Essa é a coisa incrível, o DNA da 
verdadeira Igreja do Nazareno ... é esse espaço 
espiritual onde ambos, a transformação interna e o 
compromisso externo, se fundem. E assim foi como 
tudo começou. Creio que a mensagem que eu gostaria 
de compartilhar é que qualquer desvio disso é uma 
distorção da identidade da Igreja do Nazareno. Assim, 
Tom Nees representa muito bem o chamado de como 
a Igreja do Nazareno deveria ser vista no mundo.

Estes três participantes têm uma longa 
história na Igreja do Nazareno.
Atualmente, Rev. Althea Taylor atua como 
diretora executiva da Immigration Allience e 
como diretora de compaixão, justiça e migração 
para a área metropolitana do distrito de Nova 
York da Igreja do Nazareno. O Rev. Dr. Sam 
Vassel é o superintendente do Distrito da Área 
Metropolitana de Nova York. O Dr. Ron Benefiel 
é o Consultor de Recursos Sênior para Relações 
Missionárias e Pastorais no Centro de Liderança 
Pastoral em PLNU (Point Loma Nazarene University 
- Universidade Nazarena de Point Loma).
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Deus está

na Ucrânia
ATUANDO

Continuando o ministério 
durante a pandemia.

Por Ronda Rice Winderl
Fotos cedidas pela igreja do Nazareno na Ucrânia
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pesar dos serviços da igreja ter sido 
bloqueados e muitos nazarenos terem 
lutado contra a COVID-19, Deus tem atuado 
de novas maneiras durante este tempo 
difícil. Rev. Sergei e Olga Onofriichuk, que 

dirigem ministérios na cidade de Kazatin, Ucrânia, têm 
assistido de forma criativa a sua comunidade mediante 
a distribuição de alimentos a muitos que estão passando 
por grandes necessidades, bem como a reabilitação 
contínua de viciados em droga lícitas e ilícitas, um jardim 
de infância e uma escola alternativa para a cidade.

Reconhecendo que as pessoas mais pobres da 
cidade foram muito afetadas pelo vírus, membros 
da igreja de Kazatin organizaram e entregaram 
cestas básicas, suprimentos médicos, produtos 
básicos de higiene e limpeza, bem como materiais 
escolares. O mais importante, asseguraram de 
suprir as necessidades dessas famílias. Se levarmos 
a risca projetos similares na Ucrânia, os projetos 
em Kazatin são um bom exemplo de colaboração 
com famílias novas e especialmente vulneráveis.

O CENTRO DE REABILITAÇÃO
Durante a COVID-19, as restrições da quarentena 

dificultaram o trabalho do centro de reabilitação 
da igreja em Kazatin. O programa de reabilitação 
ajuda as pessoas que vem ao centro depois de 
consumir drogas ou ingerir álcool, e o centro serve 
como hospedagem para quem não tem moradia 
e necessita de direção. A assessoria espiritual, 
emocional e física é como o coração do programa.

Os residentes, na primeira etapa da reabilitação, 
continuaram com seus programas internos durante 
a pandemia, mas aqueles que estavam na casa de 
transição, na segunda etapa, muitas vezes não tiveram 
trabalho. Embora tenha sido uma situação muito difícil, 
pela graça de Deus, todos os homens da casa de transição 
já voltaram a trabalhar, exceto um que está com 
atestado médico. Ainda que seja frustrante não poder 
trabalhar durante a quarentena, todos sobreviveram 
e agora estão prosperando. Ao longo dos 16 anos de 
trabalho do centro de reabilitação, muitos homens 
tem experimentado o amor transformador de Cristo 
que lhes possibilita um futuro melhor e agora servem 
com suas famílias na igreja do Nazareno de Kazatin.

A ESCOLA
Olga é a administradora do jardim de infância e 

da escola alternativa—o Jardim de Infância Marvel e 
a Escola Cleverland—localizados na igreja de Kazatin. 
Atualmente a escola serve em torno de 60 crianças da 
comunidade através de um programa criativo, que inclui 
o ensino do inglês. Todos os professores são cristãos e 
a maioria deles pertencem a igreja de Kazatin. Muitas 
vezes as crianças da escola também são convidadas 
para os eventos do Clube Infantil—o nome dado na 
área para os programas integrais de desenvolvimento 

infantil da Nazareno—o qual forma uma ponte entre a 
igreja e os programas da escola. Através da escola, os 
membros da igreja e os professores puderam identificar 
as famílias que necessitavam de ajuda alimentícia.

“Este é um tempo muito difícil para mim”, 
conta um pai. “Estou criando duas crianças 
sozinho, sempre foi difícil para mim, mas no ano 
passado, com a quarentena, eu praticamente não 
trabalhei e tudo foi simplesmente insuportável. Os 
alimentos que a igreja nos deu, verdadeiramente 
nos ajudou durante este tempo terrível”.

Surpreendentemente, a COVID-19 serviu de beneficio 
para a escola, durante quatro meses, muitos estudantes 
novos foram assistidos pela escola privada quando a 
quarentena adaptativa esteve em vigor, o que permitiu 
as escolas privadas funcionarem com restrições, assim, 
muitas famílias novas tem descoberto o testemunho da 
igreja em Kazatin como um resultado de sua experiência 
com a escola e seus professores durante a pandemia.

“Agradeço muito por toda a ajuda que a igreja 
deu a nossa família durante este período tão difícil de 
quarentena”, disse outro pai. “Os agradeço pela escola 
que vocês abriram e pela oportunidade de trabalhar, por 
cuidar dos meus filhos e toda a ajuda que nos oferecem”.

Recentemente, uma nova lei na Ucrância tem 
tornado possível que as igrejas proporcionem 
oportunidades educativas. O distrito da Ucrânia 
sonha com o dia que poderá oferecer uma excelente 
formação educativa para a comunidade desde 
o jardim de infância até a universidade.

A OBRA DE DEUS CONTINUA
Deus sempre tem planos melhores do que 

qualquer um poderia imaginar, utilizou as dificuldades 
da COVID-19 para abrir novos caminhos para 
o trabalho em Kazatin e em toda Ucrânia.

“É impossível não notar o que estão fazendo 
em nossa cidade”, disse outra pessoa que recebeu 
ajuda da igreja. “Igualmente, no período mais difícil 
da vida, vocês proporcionaram um imenso apoio 
a muitas pessoas. Em 2020 tive uma gestação e 
posteriormente um parto que não foi muito fácil, mas 
sua participação em minha vida foi como um milagre”.

Ronda Winderl é professora emérita da Universidade 
do Nazareno de Point Loma. Ela, junto com seu 
esposo, Carl, está servindo como missionária 
na igreja do Nazareno em Kyiv, Ucrânia.

“MUITAS FAMÍLIAS NOVAS TEM 
DESCOBERTO O TESTEMUNHO 

DA IGREJA EM KAZATIN”.

A
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or alguns anos, Valentina* trabalhava 
como assistente social em um hospital 
em uma cidade perto de Bogotá, 
na Colômbia. Ela queria ajudar os 
pacientes que estavam ali, dando-lhes 

comida, encontrando roupas ou orando com eles. 
No entanto, ela estava frustrada, pois ninguém 
demonstrava interesse em ajudar na divulgação.

Na mesma época, José Luis Becerra estava 
plantando uma nova igreja do Nazareno na 
mesma cidade. Ele e os líderes da igreja estavam 
orando por uma maneira de se envolver mais 
na comunidade. Eles queriam ser usados   
estrategicamente para mostrar o amor de Deus por 
meio da compaixão. Quando Valentina os convidou 
para o trabalho, foi uma resposta a essa oração.

“Sentimos que essa era a resposta 
de Deus para nós”, diz Becerra.

Valentina ficou emocionada—muitas outras igrejas 
na comunidade já haviam expressado indiferença em 
relação ao projeto. A igreja plantada iria se chamar 
Atos 29. A visão da igreja  era ser mais um capítulo do 
livro da Bíblia sobre a divulgação das boas novas de 
Cristo, e eles começaram a trabalhar no hospital com 
paixão. Embora tivessem apenas 25 membros, 12 dos 

Por  Comunicações MNC
Fotos cedidas por José Luis Becerra

quais são crianças, eles usaram seu próprio dinheiro 
para começar a financiar o ministério no hospital. 

UM MINISTÉRIO PARA MÃES
No início, os líderes da igreja passaram 

vários dias acompanhando Valentina para ver 
o que ela estava fazendo. Eles perceberam que 
o hospital era grande demais para sua pequena 
igreja alcançar todas as áreas. O ministério teria 
que se concentrar em um grupo de pessoas.

“A visão… é trabalhar principalmente com 
crianças, com adolescentes, com jovens, porque 
acreditamos que todas essas gerações correm 
um alto risco de perder a fé”, explica Becerra.

Quando chegaram à maternidade do hospital, 
viram muitas mães jovens, muitas delas eram 
adolescentes. Além disso, as novas mães também 
costumavam ficar sozinhas. Na verdade, um estudo 
anual divulgado pelo hospital estima que 40% das 
mulheres que dão à luz naquele lugar têm menos de 17 
anos. Becerra diz que muitas dessas gestações foram 
resultado de abusos. Os líderes da igreja ficaram 
extremamente comovidos com as mães jovens e 
sabiam que esta era a área onde poderiam servir.

Agora, o ministério de mães grávidas e lactantes 

AJUDA PARA AS MÃES 
JOVENS NA COLÔMBIA

Sonhando
com Mais

P
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atende mães com bebês e crianças até 5 anos 
de idade. Muitas mães não podem dar às suas 
crianças a vida que elas gostariam. Algumas 
foram deslocados pela violência ou estão 
vivendo como refugiados da Venezuela. Outras 
vivem na pobreza, sem uma boa maneira de 
sair desse ciclo. Por meio do ministério, eles 
estão participando de um serviço integral.

No início, os membros da igreja passaram 
a levar lanches para as mães que estavam 
na maternidade. A maioria das pessoas que 
visitam o hospital são mulheres da igreja 
para ajudar as jovens mães a se sentirem 
mais confortáveis. Todas as quintas-feiras, de 
manhã, eles iam oferecer comida e orações. 
Como as mães não ficavam no hospital por 
muito tempo, a igreja logo criou um banco de 
dados para manter o controle de seus nomes, 
informações de contato e pedidos de oração.

“Queremos ser uma igreja de 
Atos, [dos] atos de amor de Deus”, diz 
Becerra. “Estamos tentando ter uma 
visão integral para este projeto”.

UMA IGREJA EM AÇÃO
O projeto cresceu nos últimos três anos, 

passou a incluir oficinas com as mães e com 
a equipe da administração do hospital. As 
mães podem participar de treinamentos 
de apoio a saúde emocional ou aprender 
mais sobre empreendedorismo.

As restrições à pandemia tornaram as 
visitas ao hospital muito mais difíceis, então 
os membros da igreja está dependendo 
de seu banco de dados para contactar 
as mulheres. Eles visitam à distância e 
fornecem comida e outros itens essenciais.

“Estamos tentando reiniciar o 
ministério e tentando pensar sobre o que 
faremos com essa atividade, mesmo em 

meio a pandemia”, Becerra compartilha.
Isso, particularmente, é desafiador porque muitas 

vezes o ministério acontece com a presença física. 
Quando uma jovem estava lutando contra uma 
depressão profunda depois de perder um filho, uma 
mulher que participa do ministério foi imediatamente 
para sua casa para orar e oferecer apoio emocional.

“Quando vamos ao encontro das pessoas, é 
claro que há muitas histórias”, conta Becerra. 
“[Os membros da Igreja ficaram muito 
afetados] quando vimos como as mãos de 
Deus tocavam as pessoas no hospital.”

Este ano, Atos 29 espera abrir outra igreja 
com 24 das mães que conheceram por meio do 
programa. A nova igreja ficará mais perto de onde 
as mulheres moram, facilitando o acesso delas. 

*O nome foi trocado por segurança 

Uma pequena igreja na Colômbia 
está apoiando mães por meio 
do amor e da presença.

Voluntários da igreja visitam 
o hospital para fornecer 
suprimentos para as novas mães.

“QUANDO VAMOS AO ENCONTRO 
DAS PESSOAS, É CLARO QUE 

HÁ MUITAS HISTÓRIAS”.
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sperar por um futuro melhor 
neste mundo—para os pobres, os 
enfermos, os isolados e deprimidos, 
para os escravizados, os refugiados, 

os famintos e pessoas sem teto, para os 
maltratados, os paranoicos, os oprimidos 
e desesperados, e de fato, para todo este 
“maravilhoso” e ferido mundo—tudo isso 
não é uma novidade para o evangelho, 
como se fosse uma reflexão tardia.

Trabalhar por essa esperança intermediária, 
a esperança surpreendente que surge do futuro 
último de Deus para o presente urgente de 
Deus, não é uma distração de tarefa de missão 
e evangelismo no presente. É uma parte 
central, essencial, vital e vivificante dele.

Todavia, o próprio Jesus ouvia dos 
seus contemporâneos por causa do que 
Ele estava fazendo. Eles o viram salvando 
pessoas da doença e da morte, e o ouviram 
falar sobre a salvação, a mensagem pela 

qual eles tanto ansiavam, que iria além do 
imediato para o futuro final. Mas os dois não 
eram independentes, pois o presente não era 
apenas um auxílio visual do futuro ou um 
truque para chamar a atenção das pessoas.

A questão principal do que Jesus pretendia 
e que ele estava fazendo, de perto, no presente, 
o que prometia a longo prazo, no futuro. 
O que Ele prometia para o futuro, estava 
fazendo no presente, não era salvar almas 
de uma eternidade incorpórea, mas, resgatar 
as pessoas da corrupção e da decadência 
do modo como o mundo atualmente é, para 
que pudessem desfrutar, já no presente, 
dessa renovação, que é o propósito final 
de Deus—e assim eles poderiam se tornar 
colegas e parceiros naquele projeto maior. 

Este trecho foi retirado de Surprised by Hope: Rethinking Heaven, 

the Resurrection, and the Mission of the Church por  N.T. Wright.

E

V O Z E S
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OUÇA 
O podcast New Activist, apresentado pela International 
Justice Mission, mostra ativistas e líderes que tratam de 
questões humanitárias em todo o mundo. Os tópicos incluem 
tráfico humano, refugiados, orfanatos e muito mais. 

ESTUDE
Em Encountering the God of Love: Portraits from the 
Old Testament, editado por Brad E. Kelle e Stephanie 
Smith Matthews, estudiosos e professores do Antigo 
Testamento oferecem uma perspectiva das Escrituras 
que mostra a absoluta natureza compassiva de Deus.  

DISPONÍVEL ATRAVÉS DA THE FOUNDRY

ASSISTA
O documentário Bending the Arc conta a história de 
Paul Farmer, Jim Yong Kim e Ophelia Dahl. Juntos, 
eles trabalharam por décadas em saúde e justiça, 
construindo de forma intencional e sensível o acesso 
a bons cuidados de saúde onde, antes, não havia 
nenhum. Este filme inclui imagens de profissionais da 
área médica cuidando de pessoas em estado crítico, 
pode não ser adequado para públicos mais jovens. 

LEIA 
Em Overrated, Eugene Cho faz uma pergunta difícil: 
Vamos deixar de falar sobre justiça e passar a viver de 
maneira justa? “Nosso chamado não é simplesmente 
mudar o mundo, mas mudar a nós mesmos”, escreve ele. 

A P R O F U N D A R
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R E S U M O

“Em meio a toda a dor, opressão e falta de 

sentido da vida, a Igreja deve proclamar 

a resposta que nos é fornecida de forma 

clara nas Escrituras. É simples. Devemos ser 

amorosos como Jesus neste mundo dividido”. 

—John M. Perkins

Para saber mais sobre como a igreja está respondendo às crises com compaixão, vá para a página 12.
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Apadrinhe em nome de Jesus e ajude uma crianças a se desenvolver.
NCM.ORG/SPONSOR

SÓ É
PRECISO UM.

M I N I S T É R 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.

Lembra da pessoa que influenciou 
sua infância para melhor?
Seja aquele que muda o futuro 
de uma criança hoje.
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QUER APROVEITAR
MAIS O SEU TEMPO

NO TRABALHO?
Você pode apoiar ministérios de solidariedade em todo o mundo 

por meio de campanhas de doação no local de trabalho.
Disponível apenas para os EUA e Canadá.

M I N I S T É R O S
N A Z A R E N O S  D E

C O M P A I X Ã O

N C M . O R G / W O R K P L A C E

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


