
Um dia
Passando a
Macedonia



Durante a noite, Paulo
teve uma visão; nela,
um homem da
Macedônia, em pé,
rogava-lhe:

“Passa à Macedônia e
ajuda-nos!”

Atos 16:9



23 de Dezembro - Nossa, como o rio está seco!
Vamos ter que praticamente entrar nele.

Mas o rio, mesmo quando não está cheio de
água, está cheio de pessoas que nunca param de
trabalhar.
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Nesta manhã coletamos os últimos brinquedos
doados e agora é o momento de encontrar-se
com os outros na balsa.



Eles já estão na balsa da igreja, esperando a
balsa sair para iniciar a missão, como acontece
todos os meses.

4



Uma oração é feita, um café da manhã é
tomado e logo todo mundo inicia o trabalho de
formar as cestas básicas para todas as famílias
da comunidade que iremos visitar.
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Todas as pessoas chegaram com
os materiais doados pelas famílias
e amigos da igreja.
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Tudo está pronto, até um banquete para
a comunidade.

...e uma reunião final para decidir as
funções de cada voluntário.
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Sempre lembrando o motivo dessa
missão e a razão.
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Há tempo para descansar um pouco, e em
pouco tempo chegamos. Que emoção!
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A balsa para e logo nós vamos.
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O material é desembarcado e algumas pessoas
da comunidade chegam para nos ajudar.



Mas ao chegar na comunidade, isso
parece deserto…

Todo esse trabalho para uma comunidade deserta?
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Enfim alguém aparece.
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Claro! Todo mundo está esperando na
igreja!



15

A comunidade é reunida e curiosa para
ver o que nós estamos trazendo.
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Logo os sapatos para as criancas, os
livros...

...e os brinquedos são posicionados na
frente do púlpito.
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Em um instante a mesa é servida de
comida e todo mundo ja está para iniciar
a comunhão

mas ainda falta uma coisa
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Ah! Uma oração, claro.
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A pastora ora e abençoa todos que estão presentes e
a comida. Agora sim, podemos iniciar a celebração!
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As crianças são as primeiras
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Mas logo todos são servidos e podem
degustar um prato de fruta ou comida.
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As crianças agora estão todas reunidas e atentas,
ouvindo a história do nascimento de Jesus.
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Mas não parou por aí, agora é a hora dos
jogos e tem presentes para todo mundo!

Onde estão as mulheres?
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Encontrei todas elas no salão
de beleza, feito na balsa pelas
irmãs da igreja.
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Os homens
também
estavam se
preparando
para o Natal,
teve barbearia
para eles.

Por fim, é hora de distribuir as cestas
basicas para as familias.
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E todo mundo está feliz e sorrindo, mas
um sorriso me emociona neste momento.

O sorriso de uma mãe,
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...que finalmente tem um
sapato para seu filho ir para
escola.
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Agora que vejo as
luzes da cidade, eu sei
que esse foi um dia
único em minha vida e
entendo o quanto essa
missão é importante
na vida dessas pessoas
que precisam tanto.

Fin

Já é hora de partir.



Passando a Macedonia
A historia e o projeto

O Projeto Passando à Macedônia (Atos 16.9) iniciou no ano 2008 com o
objetivo de manter os trabalhos de missões ao interior do Estado do
Amazonas, sendo uma ajuda aos pastores e igrejas ribeirinhas,
ajudando a suprir a necessidade de suas comunidades no
desenvolvimento de projetos para manutenção e crescimento dessas
comunidades.

Com o crescimento do trabalho do Projeto Macedônia, sentimos a
necessidade de criar o que hoje é uma realidade, a Associação
Macedônia.

A Associação Macedônia tem por finalidade principal:

Promover, desenvolver, encorajar e apoiar o culto cristão nas
igrejas, escolas e instituições de natureza religiosa e beneficente,
com base nos princípios do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, focando a necessidade de aprofundamento na vida
cristã, na busca de uma sociedade mais justa e solidária.

Desenvolver o trabalho de educação religiosa através de ajuda às
Igrejas e demais instituições religiosas em comunidades
ribeirinhas da Amazônia.

Promover e/ou apoiar programas e projetos com a finalidade de
treinamento e aperfeiçoamento de líderes e obreiros oferendo-
lhes ajuda espiritual e incentivo para suas vidas e ministérios, na
busca constante da expansão do Reino de Deus.

Promover a educação social através de atividades artísticas,
recreativas e esportivas a comunidades carentes.

Oferecer atendimento psicoterapêuticos individualmente; assim
como a casais e famílias.

Fornecer alimentos e materiais para reparo de moradias,
especialmente em período de enchentes na região amazônica.

Orientar e coordenar as atividades de seus associados, dando-lhes
assistência e suporte ao desempenho de seu ministério.
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