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O Barco Esperança logo voltará a ser um veículo de evangelização nos rios do Pará.

A imagem que abre esta edição revela a curta
distância entre nossa decisão de fazer e a efetiva concretização de obras de apoio a missões na Amazônia.
Na foto, “Seu” Miguel está calafetando o barco
Esperança, que foi mostrado na edição anterior sem
a mínima condição de navegar.
Foram muitas as realizações na região amazônica nos últimos meses, razão pela qual voltamos ao
tema neste boletim. Quem está na linha de frente tem
avançado com intrepidez, quem se dispôs a contribuir tem sido fiel e todos têm perseverado em oração.
A velocidade dos fatos evidencia a forte presença do

Espírito Santo e reacende a questão da urgência, salientada por Jesus: “é necessário que façamos as obras
daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem,
quando ninguém pode trabalhar”. (Jo 9:4)
Quando conseguimos suprir uma necessidade, outras surgem. É assim mesmo. Sinal de que as
fronteiras da evangelização estão se abrindo. Aos
que dependem da igreja de Brasília, reforçamos o
compromisso com seu sustento. Quanto ao mais, “o
meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de
suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades”. (Fp 4:19)
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Fé operante
É impressionante como a Palavra de Deus se cumpre. Por mais que
creiamos em tudo o que as Escrituras
dizem, sempre nos surpreendemos
com o cumprimento de cada uma de
suas promessas. Jesus nos ordenou colocarmos seu Reino em primeiro lugar, pois todas as outras coisas seriam
acrescentadas. A promessa é clara, mas,
entre crer nessa palavra e praticá-la, sabemos que há uma grande distância. É
um desafio à nossa fé.
Louvamos a Deus, portanto, por
estar nos capacitando em crer e aceitar
os desafios da Sua Palavra. E, assim, ela
se cumpre em nós. Não falo apenas por
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mim, mas certamente por toda a Igreja que tem aceitado esse desafio de pôr
o Reino de Deus em primeiro lugar. É
maravilhoso perceber como Deus tem
agido no conjunto da Igreja e nas vidas em particular. Quem tem aceitado
o desafio com fé, tem experimentado
como Deus é fiel. Não que a fidelidade de Deus esteja condicionada à nossa
capacidade de crer e obedecer. Falo de
experimentar. Somente experimentam
essa fidelidade aqueles que aceitam os
desafios da Palavra dEle. Os olhos humanos, ou uma simples conta matemática, não poderiam produzir o que os
nossos olhos estão contemplando.
Se fôssemos projetar as possibilidades levando em conta os recursos
que vemos antes de qualquer desafio,
não realizaríamos muito. Mas nós estamos olhando para a Bíblia e ela tem

nos assegurado que podemos avançar.
Seja o que for – poucas pessoas, poucos recursos financeiros, incapacidades
humanas, limitações de toda ordem –
nada impede o cumprimento das promessas de Deus. Jesus disse: “...as portas do inferno não prevalecerão contra
ela (a Igreja)” (Mt 16.18).
Louvo a Deus pelo povo da Igreja em Brasília e por todo o restante do
seu povo que está espalhado pelo mundo, aceitando os desafios da Palavra
dAquele que é fiel para cumprir todas
as Suas promessas. Vamos em frente,
pois “os que com lágrimas semeiam
com júbilo ceifarão. Quem sai andando
e chorando, enquanto semeia, voltará
com júbilo, trazendo os seus feixes” (Salmo 126.5,6).
Pr. Hilário José Bispo da Graça

Contagem regressiva

Da esquerda para a direita: “Seu” Miguel, Pr. Hilário, Pr. Wilson e seu cunhado Remis.

Está bem adiantada a reforma do
Barco Esperança. Boa parte da tarefa
está a cargo de “Seu” Miguel, que capricha em cada detalhe para garantir uma
embarcação bonita e segura. É preciso
calafetar, trocar madeiras e parafusos,
pintar... Quando o Esperança voltar às
águas, traremos notícias e fotos.
O cuidado da IEC de Brasília
com a evangelização na Amazônia vai
além do aporte financeiro. Seus mem-

bros querem viver a realidade da região. Uma equipe seguirá para o Pará
em setembro e outra maior irá em fevereiro de 2013, no feriado de Carnaval.
Farão a viagem missionária pelas comunidades ribeirinhas, já no Barco Esperança, sob o comando do Pr. Wilson
Greve. Ele e sua esposa Lilita atuam
na comunidade ribeirinha de Caiçaua
(PA). A IEC de Brasília conheceu e tem
ajudado essa igreja, que, em maio, comemorou um ano de organização.
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Força jovem na Amazônia
A nova geração tem sido sensível às necessidades de evangelização na região Norte do Brasil, assumindo tarefas essenciais junto aos
povos da Amazônia. E o Seminário Palavra da Vida Norte tem desenvolvido programas específicos para preparar os jovens missionários.

Amor por missões
nária – e sua atual atividade é apoiar o trabalho em João Pilatos, comunidade ribeirinha no Pará. Auxilia, assim, o trabalho
dos missionários Pr. Cesar e Rosa. Apesar
da pouca idade, Melissa já está convicta
de seu chamado. A IEC de Brasília se alegra pela disposição da Melissa e também
a apoia.
Melissa falou de sua experiência e expectativas na IEC de Brasília

Melissa Bachmann é aluna do
Projeto Marcos, no Pará. Aos 19 anos está
iniciando o preparo para a obra missionária porque tem “desejo de estar presente
em algum povo e abençoá-lo com o amor
de Deus”. Já trabalhou seis meses em Asas
do Socorro – uma organização cristã que
utiliza a aviação como ferramenta missio-

Projeto Marcos é um curso do Instituto Missionário Palavra da Vida
Norte que aplica, com criatividade,
situações voltadas ao crescimento
espiritual e ao compromisso missionário. É um treinamento independente ou o primeiro ano dos demais
cursos do Instituto. Ocorre de fevereiro a dezembro, com foco prioritário nos jovens.

Ministrando aos índios

Desde junho a IEC de Brasília decidiu
apoiar o sustento regular do missionário
Thiago e família.

O desejo de Thiago trabalhar entre os índios surgiu quando ele ainda
era garotinho. Seu pai, o Pr. Paulo Leite,
havia convidado um missionário para
relatar sua experiência em comunidades indígenas. O tempo passou, Thiago
se tornou bacharel em Missões pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, casou
e em outubro do ano passado, ao integrar-se à MEVA, começou finalmente a
concretizar o chamado da infância.
O missionário Thiago Leite
mora em Boa Vista, Rondônia, com a

esposa Elisa (que fala sanumá, um dialeto yanomami) e as filhas Ana Clara e
Isabela. É professor no Seminário Batista Central de Boa Vista e, a partir de
agosto, ministrará o primeiro módulo
no Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas (MICALI), da MEVA.
Esse treinamento é um estágio avançado da evangelização indígena, quando
os próprios índios assumem a responsabilidade pela difusão do Evangelho
em suas aldeias. É um cuidado indispensável para que todo o trabalho anteriormente realizado não se perca.
A Missão Evangélica da Amazônia
é uma entidade missionária interdenominacional, especializada em
trabalho indígena. Interliga igrejas
locais e campos missionários, proporcionando amplo apoio para que
o acesso dos obreiros seja rápido e
seguro.

Casal com
compromisso

Cássio e Mariana são missionários
em Caiçaua.

Cássio e Mariana Souza
casaram-se há pouco tempo e estabeleceram-se em Santa Bárbara
do Pará (PA). Atuam em comunidades ribeirinhas de Caiçaua, com
o Pr. Wilson Greve e esposa. O Pr.
Hilário visitou os recém-casados
em sua última viagem ao Pará e os
presenteou com uma cama de casal, em nome da IEC de Brasília.
Mariana tem discipulado as
meninas da parte mais ribeirinha
e mais humilde da comunidade.
Cássio começou um longo estudo
de Panorama Bíblico porque percebeu a necessidade dos membros
da igreja em manusear a Bíblia e,
principalmente, conhecer melhor a
Palavra de Deus. Os próprios participantes escolhem o livro bíblico
para estudo, o que torna o aprendizado mais dinâmico e proveitoso.

O MICALI é um programa de treinamento a indígenas que estão envolvidos ou pretendem se envolver na
liderança da igreja local em sua comunidade. É realizado em cinco línguas, em mais de 50 comunidades e
alcançou, desde seu início em 2009,
mais de mil alunos.
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Descanso da guerreira
No dia 16 de junho, Nazareth
Divino, missionária apoiada pela
igreja, faleceu em decorrência de um
câncer que tentava combater desde o
ano passado. Alegre e dedicada, era
apaixonada pelo povo africano. Serviu
no Chifre da África e no norte do país
pela MIAF – Missões para o Interior da
África.

povo com o qual ela trabalhou nos últimos anos no Chifre da África. É uma
forma de realizar seu sonho por meio
de outros missionários, desafiados e
motivados pela vida e ministério de
Nazareth. As contribuições são feitas
no site www.miaf.org.br> Projetos.

Nazareth era muito querida por todos que
a conheciam.

A MIAF manifestou seu pesar
de forma edificadora, criando o Fundo
Memorial Nazareth Divino. Todos os
recursos recebidos em nome dela, até
o final deste ano, serão destinados ao

A IEC de Brasília fica consternada com a partida da Nazareth e, ao
mesmo tempo, alegre por saber que a
querida missionária agora descansa de
suas fadigas, até o dia em que receberá
um corpo imortal e incorruptível. Nesse Dia, estaremos todos juntos. Até lá!

Evangelismo e diversão

Visitas ilustres

Parabéns!

Em junho, o Pr. César voltou ao
Amazonas – com a esposa Rosa e a filha Anna Larissa – para orientar a turma Wakála (Luz) em dois acampamentos. O da Comunidade do Laguinho
ocorreu debaixo de muita chuva, mas
não desanimou os 94 participantes. Em
Terra Vermelha, o acampamento deste
ano registrou o maior número de participantes dos últimos oitos anos e o
maior número de não crentes. Das 168
pessoas presentes, 16 se converteram e
vários jovens consagraram suas vidas
para o serviço do Senhor.
Para tudo correr bem, foram
necessários quatro meses de preparo,
dedicação integral nos dias do acampamento e muitas orações o tempo todo.
E a obra vai continuar, pois o Pr. César
e família foram convidados pela diretoria do Seminário Palavra da Vida Norte
para serem orientadores das próximas
turmas de estagiários do terceiro ano.

Agradáveis momentos de dedicação a
Deus.

No dia 12 de agosto a Associação Linguística Evangélica Missionária
– ALEM completa 30 anos de existência. Sua tarefa é servir a igreja brasileira
e de várias partes do mundo por meio
do treinamento de missionários para
tradução da Bíblia. Cerca de 2.000 línguas no mundo ainda não têm acesso
à Palavra de Deus, 38 delas no Brasil.
A Missionária Keila Pechet e o
esposo Marcelo trabalham na tradução
da Bíblia para o povo Parakanã. Keila
está grávida e foi recebida em nossa
igreja com um Chá de Fraldas no mesmo dia em que compartilhou sua experiência entre os indígenas.

Bíblia com temática indígena para comemorar os 30 anos de ALEM.

Conferência Missionária

O pastor missionário Mauro
Soares visitou a IEC de Brasília com a
família. Estão iniciando uma igreja em
Maringá-PR e como não dispõe ainda
de espaço próprio, realizam os cultos
em sua própria residência.

Será de 24 a 26 de agosto
a III Conferência Missionária
da IEC de Brasília, que marca
também mais um aniversário
da UIECB. O preletor será o
Pr. Rouzimério Campos, que
atua como missionário na Espanha, e o tema central será “A
todos os povos e nações”.

