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Palavra do Presidente
”E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai,
pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.”
Mateus 9:37-38
A AIMB está representada em sete diferentes igrejas, cada uma com características bem distintas. Essa
diversidade nos enriquece e também traz grandes desafios. Um dos desafios é de nos mantermos em unidade.
Unidade não significa necessariamente pensarmos todos da mesma forma, mas sim termos a mesma fé, a
mesma doutrina, e também objetivos em comum. Neste sentido, caminharmos juntos em uma campanha de
40 dias tem sido uma experiência bastante positiva. Como liderança, fomos desafiados a criar um tema e os
elementos da campanha de maneira que falem a todos os membros da AIMB. Andar 40 dias com Jesus está
cumprindo este objetivo, e mais uma vez esperamos coroar este tempo em comunidade com o Congresso
anual.
Outra forma de aproximação entre as congregações tem sido os mutirões. Os jovens e adolescentes de várias
igrejas se reuniram em Imbituva para trabalhar em melhorias no estacionamento da igreja e também na
separação de roupas para um bazar. Outro mutirão foi feito na obra do Quero-Quero, onde membros de todas
as idades e de várias igrejas se uniram para trabalhar.
O ano de 2013 trouxe alguns grandes desafios, que exigiram grande comprometimento de todos. Um deles foi
o término da construção do templo no Quero-Quero. A Segunda Igreja de Witmarsum esteve à frente deste
projeto, e com louvor arregaçou as mangas para dar andamento à construção, ao mesmo tempo em que
também dava continuidade aos cultos e estudos naquela comunidade. Em poucos dias poderemos celebrar a
inauguração do templo.
Outro grande desafio foram os desafios referentes ao trabalho em Piçarras. O pastor Rudy Froese e sua esposa
Elsie estiveram trabalhando lá por um ano, e com um amor sacrificial exemplar, conduziram o trabalho de
restauração daquela congregação. Apesar de nossos intensos esforços durante todo o ano, somente na
semana em que eles embarcaram de volta ao Canadá, conseguimos concretizar a contratação de um casal de
pastores para substitui-los. O pastor Guildo Batalla e sua esposa Mirian irão assumir o trabalho em Piçarras a
partir de janeiro/2014. Até lá o pastor Fernando Hiebert e sua esposa Jennifer, que lideram o trabalho no
Jardim Carmen (S.J. Pinhais) estarão se desdobrando para suprir as duas congregações.
Assim como no tempo de Jesus, o versículo citado acima continua atual: o mundo precisa de Jesus e nós temos
a responsabilidade de anunciá-lo. Temos experimentado a escassez de obreiros de que Nosso Mestre falou. O
projeto em Quero-Quero já está tomando proporções que logo justificarão a presença de obreiros com
dedicação exclusiva naquele lugar. Assim também a ausência de um pastor executivo na AIMB também tem
sido sentida, especialmente pelas igrejas missionárias e seus pastores. Além disso, precisamos voltar nossas
atenções aos que ainda não ouviram a Boa Nova. Novos esforços evangelísticos, plantação de novas igrejas,
novos trabalhos nas comunidades onde já estamos representados: para estas e outras estratégias
precisaremos de mais obreiros. A AIMB tem investido na formação teológica (atualmente são 14 alunos) e
também no apoio à Faculdade Fidelis. É uma fatia significativa do nosso orçamento, além do que as igrejas
contribuem diretamente com seus alunos. Mas será que estamos fazendo o suficiente? É certo que não se
constrói igrejas e nem se inicia projetos somente com dinheiro. E também não se resolve tudo quando há
pessoas contratadas para a função. Anunciar as Boas Novas é responsabilidade de todo cristão. Somente
cresceremos neste sentido se todos arregaçarem as mangas e semearem, Deus cumprirá Sua promessa de dar
o crescimento.
Pr. Fridbert August

