Testemunho
Missionário
Graça e paz irmãos e irmãs!
Neste mês especial de Oferta Missionária, compartilhamos com alegria e
esperança os feitos do Senhor no meio do Seu povo aqui na REMA, em
especial no Campo Missionário AM/RR, onde servimos ao Senhor e à
Igreja desde o início de 2012.
Trabalhamos em áreas distintas na missão: na igreja Central de Manaus,
no desafio de formar uma nova igreja em outro bairro e no grande
desafio de supervisionar o Campo Missionário Amazonas e Roraima,
trabalhando no despertamento vocacional de novos missionários e
missionárias a fim de abrirmos novas igrejas nestes dois grandes estados.
Testemunhamos a seguir um pouco do que Deus tem feito em cada uma
dessas áreas.
Se desejar mais detalhes ou quiser se tornar nosso parceiro/a, escreva-nos:
pastor.juliao@hotmail.com; maurenjuliao@hotmail.com.
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Missão local : Igreja Metodista Central em Manaus
Desafios e motivos de oração :
a) Despertamento e formação de novos
líderes para o discipulado e para os
ministérios e fortalecimento dos líderes já
envolvidos;
b) Consolidação da célula evangelística para
que ainda este ano plantar uma nova igreja
em Manaus;
c) Envolvimento da igreja no evangelismo
pessoal, entendendo que cada metodista é
um missionário;
d) Multiplicação das células;
e) revitalização do departamento infantil da
Escola Dominical;
f) Adaptação da nova família pastoral e da
igreja na nova fase do trabalho;
g) Provisão financeira para suprir as frentes
missionárias e sustentar os obreiros.
AÇÕES, OPORTUNIDADES E REALIZAÇÕES
-

Consolidação do discipulado, com testemunhos de transformação pessoal
melhora significativa nos relacionamentos ;
Célula evangelística que deve se tornar uma nova igreja ;
Portas abertas no Centro Comunitário do bairro, com quatro células ;
Organização dos ministérios locais

No segundo semestre, contamos com o apoio de cinco missionários do “Projeto
Flechas para as Nações”, que auxiliaram no despertamento missionário da Igreja,
entre outras contribuições e no início desse ano recebemos mais uma família
pastoral que assumirá o pastoreio desta igreja para que possamos nos dedicar às
novas frentes missionárias.

Flechas para as Nações
Pr. Sérgio e família

Nova frente : Igreja Metodista de Manaus
Desafios e motivos de oração :
a) Estratégias para consolidação da nova
igreja: maior compromisso dos
participantes, início do discipulado,
formação doutrinária e envolvimento
na tarefa missionária.
b) Provisão financeira; consolidação e
ampliação da parceria com a igreja
coreana para termos mais espaço e
desenvolvermos outras atividades junto
ao bairro dessa nova igreja.
c) Estratégias evangelísticas para
alcançar mais pessoas e famílias do
bairro.

AÇÕES, OPORTUNIDADES E REALIZAÇÕES
Em setembro começamos uma nova frente missionária aqui em Manaus, para
começar uma nova Igreja no espaço da Igreja Coreana. Nossa filha Débora e o
esposo Rebbert nos ajudam nesse trabalho. Os metodistas coreanos estão há 20
anos em Manaus, mas não havia trabalhos em língua portuguesa. Assim,
começamos com evangelismo no bairro e cultos nos domingos à noite. Foi quando
ganhamos a primeira vida pra Jesus, a jovem Jucilene. Além dela, outras famílias têm
se achegado também. Temos hoje cerca de 35 pessoas envolvidas na nova
comunidade, e uma freqüência de 20 pessoas por culto.
De início nos
desdobrávamos nas duas comunidades em alguns domingos pregando em uma no
início do culto e chegando outra para pregar no final... Este ano, com a ajuda do
pastor que foi nomeado conosco para ajudar na Igreja Central, podemos nos
dedicar um pouco mais à nova igreja em plantação. Sonhamos e trabalhamos por
uma comunidade que realmente ame a Deus sobre todas as coisas e demonstre
amor pelo próximo.

Campo Missionário AM/RR : Supervisão
Desafios e motivos de oração :
a)Precisamos de um casal que possa assumir
o desafio de plantar uma nova igreja na
cidade de Iranduba, que já tem casa pronta.
b)Precisamos
missionários
locais
vocacionados
para
as
comunidades
ribeirinhas. Carinhosamente chamados de
Rabeteiros, os missionários usam um pequeno
barco com um motor conhecido como
rabeta... Nosso alvo são 25 missionários
Rabeteiros.
c)Sustento e manutenção do Barco
Missionário e equipes para fazer as viagens;
d)Precisamos recursos financeiros e de
pessoas com convicção do chamado
missionário para iniciarmos trabalhos em
diferentes cidades do Amazonas, Roraima e
também na fronteira da Venezuela;

AÇÕES, OPORTUNIDADES E REALIZAÇÕES
- Testemunhamos o mover extraordinário de Deus em nosso meio. Temos hoje, depois
de dois anos, quatro novos obreiros e cinco novas igrejas (Igreja Haitiana, três
comunidades em Manaquiri, e uma no igarapé do Tapgem). Três destas
comunidades são ribeirinhas, nestas áreas há uma grande possibilidade de avanço
missionário.
- Trabalhamos para plantar novas igrejas especialmente desafiando os pastores e
pastoras a assumirem a plantação de uma nova igreja como avanço missionário de
suas igrejas e de seus ministérios;
- Já temos em parceria com a igreja Coreana, uma casa na cidade de Iranduba,
cerca de 1h de carro de Manaus, para começar uma Igreja a partir de uma
célula.
- O Barco missionário trabalha em áreas ribeirinhas com equipes de voluntários/as
em viagens de 5 a 10 dias. A Igreja em Manaquiri é fruto deste trabalho nos dois
últimos anos.
- Conhecemos cidades próximas a Manaus com acesso mais facilitado, como:
Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro, Careiro da Várzea,
Altazes e Itacoatiara no estado do Amazonas, e em Roraima Roraimópolis, Bonfim,
Pacaraima, Mucajaí, além de Boa Vista. E já temos também contato com pessoas de
Santa Helena do Uairén na Venezuela. Estas são portas grandes e oportunas para o
evangelho, certamente com muitos desafios, mas com carência da mensagem da
Salvação.

FOTOS

Reunião com Bispo Carlos Alberto e
liderança da comunidade metodista Maruwai

Barco Missionário

Vigília pela Família com as
Igrejas de Manaus

Missionário Jorge e sua rabeta

GRATIDÃO
Encerramos registrando nossa gratidão a Deus por cada parceria de oração e
investimento, pelas mensagens de incentivo que recebemos, pelas portas
abertas e pela provisão. Agradecemos também a todos e todas que têm se
deixado usar por Ele como instrumentos nesse sentido e ao nosso bispo Carlos
Alberto Tavares, pela confiança, apoio e pastoreio. Nos alegramos no Senhor,
pois no meio dos trabalhos, lutas e desafios temos visto a Sua boa mão nos
sustentar e proteger, e renovamos nossa esperança nele a cada dia pois cremos
que Ele é fiel para completar toda boa obra que começa.
Esperamos logo escrever novamente com boas notícias da Missão. Para isso,
contamos com suas orações dos amados e amadas, e estamos à disposição
para receber aqui quantos desejarem conhecer de perto nosso Campo
Missionário. Em oração constante e no amor de Cristo,
Pr Julião e Mauren
Região Missionária da Amazônia
Campo Missionário AM/R

