
Queridos amigos guerreiros da oração,
Saudações de Myanmar. Estou tão contente de enviar este breve 
relatório da IMeL do Ministério de Myanmar.

1. Nova planta da Igreja recentemente
Em 2 de maio de 2008 o ciclone Nargis atingiu Myanmar, 
especialmente o Delta do Irrawaddy. O Delta do Irrawaddy 
é chamado “the rice bowl of Myanmar” (a bacia do arroz de 
Myanmar). A maioria dos campos de arroz inundou e quando 
a água seca, eles foram cobertos por sal marinho e Myanmar 
entrou em um momento de fome. Cerca de 140.000 pessoas 
perderam suas vidas sem Jesus. Antes do ciclone Nargis, era difícil 
trazer o Evangelho nesta área.
Naquele tempo muitos amigos e igrejas em torno do mundo 
ajudaram, dando e orando para Myanmar. Deus abriu a porta 
para a IMeL (Igreja Metodista Livre) de Myanmar para ajudar as 
pessoas através do fundo de socorro dos Bispos. 11 anos depois, 
Deus abre a porta para iniciar uma nova planta da Igreja IMel no 
Delta do Irrawaddy. Tivemos um serviço de dedicação da nova 
planta da igreja no domingo passado. 
Eu acredito que Deus abrirá portas para mais plantas da igreja 
nesta área. Aprendi que Deus nunca esquece o seu amor, apoio e 
orações. 
“Por favor, orem por US $2400 anualmente para nos ajudar a 
começar com o treinamento de plantio da igreja para esta área.” 
Por favor, para ofertar: https://give.fmcusa.org/asia-area-church-
planters

2. Outro Ministério de socorro neste momento
Em relação ao Rohingya no estado de Rakhine, um artigo diz, 
”descrito como as pessoas mais perseguidas do mundo vivem em 
Myanmar.” The Guardian 06 de Setembro de 2017.
Há muitos problemas religiosos e políticos que acontecem 
nesta área entre grupos étnicos. Então, eu acho que o estado 
de Rakhine é uma das áreas religiosas e políticas mais 
comprometidas do mundo. Estou fortalecido para ajudar essas 
pessoas por causa do que aprendi com minhas experiências no 
Delta de Irrawaddy.
Louvado seja o Senhor que Deus abriu a porta e continua a 
ajudar essas pessoas através do Bishop’s Crisis Response Fund. 
Muito obrigado pela liderança da Igreja Metodista livre, e a BCRF 
(Bishop’s Crisis Respond Fund - é o fundo de resposta a crise dos 
bispo) e para aqueles que rezam e doar para este projeto. Eu 
acredito e rezo para que tenhamos igrejas um dia em breve nesta 
área através de seu amor e orações. Por favor, veja fotos em 
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anexo.
Por favor, orem para que pela fé, pos samos levantar o suficiente 
para ajudar com o alívio e plantação de igrejas nesta área Bengali 
(eles se chamam Rohingya). US $5,000 nos ajudaria a começar 
algumas novas igrejas…
Ofertar para https://give.fmcusa.org/asia-area-church-planters

3. Da área do Golden Triangle
A área do Golden Triangle é conhecida como a segunda principal 
produtora e exportadora de ópio do mundo. Esta área é centrada 
em torno do ponto de encontro das beiras que separam Laos, 
Myanmar e Tailândia. Alguns grupos rebeldes também estão 
envolvidos nesta área, usando as drogas para as finanças. Vimos 
muitas placas de sinalização sobre a interrupção do tráfico de 
seres humanos nesta área porque o tráfico de seres humanos é 
muito elevado nesta área de Myanmar.
Kyaingtung é a cidade capital do estado de Shan, encontra-se 
dentro da área do Golden Triangle. Temos uma IMel, plantas da 
igreja, um albergue para estudantes e um em melhor mãos em 
casa na área Golden Triangle.
Os líderes de Kyaingtung IMeL encontrado terra para comprar 
para o Ministério a um bom preço (para esta área). O custo 
é: US $47000 para 18900 pés quadrados (aproximadamente 
1756 metros quadrados). O proprietário pode vender 
algumas das terras por US $23000 para 6300 pés quadrados 
(aproximadamente 586 metros quadrados). O proprietário é um 
pastor da Igreja Batista e ele gostaria de vendê-lo por um bom 
preço para o nosso Ministério.
Alugar terrenos/edifícios para o ministério Cristão é um dos 
maiores desafios em Myanmar. Esta igreja teve de se mover 
muitas vezes porque os vizinhos Budistas não querem que os 
Cristãos orem e cantem louvores a Deus.
A terra será usada para a planta da Igreja de IMeL, Albergue para 
estudantes do ensino médio das aldeias e um presbitério para o 
pastor. Por favor, lembre-se desta igreja em suas orações. Nós 
acreditamos que haverá muitos soldados Cristãos nesta área 
através de nossos ministérios de IMeL.
 Por favor, veja o local que eles estão esperando para comprar 
nas fotos anexadas.
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4. Aika B projeto de construção da igreja
Algumas partes da vila de Aika, no estado do queixo foram 
impactadas por estes deslizamentos de terra, incluindo a área 
do Aika B IMeL. A propriedade da IMeL tornou-se demasiado 
perigosa usar-se, assim que os membros da Igreja enfrentaram a 
dificuldade que prende serviços do culto desde setembro 2018. 
O chefe da aldeia (autoridade local da aldeia) deu um bom novo 
local para o nosso edifício Aika B IMeL. A aldeia foi originalmente 
reservando esta terra para um centro comunitário. Alguns dos 
povos da vila queixaram-se ao chefe da vila porque deu a terra 
à IMeL para sua posição nova. O chefe da aldeia respondeu o 
seguinte ao povo:
(1) A Igreja enfrentou um desastre natural que afetou o edifício da 
igreja.
(2) A IMeL abençoou a vila com água (a água azul desobstruída 
suportou as tubulações de água a esta vila com o Myanmar IMeL 
em 2013).
O chefe da aldeia nos pediu para construir um edifício da igreja 
dentro de um ano. Se a Igreja não for reconstruída dentro de um 
ano, o chefe da aldeia e a autoridade da área recuperarão a terra 
para o centro comunitário. Nós já completamos a escavação da 
terra em dezembro passado
O Myanmar IMeL precisa de terminar a construção do edifício 
da Igreja antes do fim de 2019. Precisamos urgentemente U.S. 
$30000 para construir a nova igreja em Aika B.
Este edifício também será usado como um centro comunitário 
para outras pessoas cristãs (centro de sensibilização).

Mais pontos de oração
1. Por favor, orem para o projeto de plantas da igreja em 

Myanmar. Nosso plano estratégico é ter pelo menos cinco 
novas plantas da Igreja a cada ano.

2. Por favor, orem para o Yangon IMeL internato que começou 
2019 - 20 aulas recentemente.

3. Por favor, orem para estudantes de albergue que vai começar 
sua escola em torno de 25 de Maio. Temos dois albergues para 
estudantes em Myanmar (New Hakha, que é apoiado por ICCM 
e Kyaingtung-pray para assistência).

4. Por favor, orem por nossa luz e vida Bible College, que vai 
começar de novo no início de Junho. Precisamos de mais jovens 
que amam a Deus e se tornarão os líderes do futuro.

5. Por favor, orem pelo Ministério de L - Um país comunista e o 
projeto de treinamento.

Obrigado por seu apoio e orações fiéis. “A oração de uma pessoa 
justa é poderosa e eficaz.” Tiago 5:16c

Bênçãos! Pa Kep

Declaração de missão IMeL Myanmar - Como Seguidores 
de Cristo, glorifica a Deus amando-o, amando as pessoas, 
compartilhando o Evangelho e servindo o mundo.

“Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece.” 
Filipenses 4:13

Para ver as fotos 
enviar um email 
para comunicação.
proclamacao@imel.org.br
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