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Ministério Brasileiro
A ação da Igreja Metodista em
terras americanas tem sido de
grande valor. É muito difícil saber
a quantidade de brasileiros que
moram aqui, mas as maiores
comunidades estão agrupadas
em regiões conhecidas: Boston
(MA), Nova Jersey (NY), Atlanta
(GA) e Miami (FL) são algumas das
regiões mais conhecidas. Em
todas essas áreas a presença
metodista sinaliza o Reino de
Deus por meio de sua ação
missionária. Sirvo no estado da
Geórgia, na região metropolitana
de Atlanta. Tem sido uma grande
alegria participar e cooperar com
o trabalho que foi semeado ao
longo dos anos por homens e
mulheres de Deus nessa região.

Pequeno Grupo
Impulsionados pelo
relacionamento crescente das
crianças com nossos vizinhos,
começamos um grupo de
amizade e estudo da Bíblia em
nossa casa. Americanos,
Brasileiros, Colombianos e Gregos
fazem parte do nosso círculo mais
próximo. Esse tem sido um
espaço de grande alegria e
realizações. Compartilhamos
nossas lutas diárias na educação
de filhos, preocupações com o
trabalho, relacionamento
interpessoais e nosso
relacionamento com Deus.
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Família
Dia 1 de novembro de 2013 chegamos em Atlanta , dois dias
depois preguei no culto de posse na Communitàs e no dia 10 nos
mudamos para nossa casa em Woodstock que fica cerca de 15
minutos da igreja. Nesta mesma semana, a Sara que tinha 6
aninhos e o Arthur com 5 foram matriculados no primeiro ano e
pré respectivamente na Arnold Mill Elementary School. Eles não
tinham nenhuma base de inglês e a escola os colocou no programa
ESOL (Inglês como segunda língua) no qual eles tinham 45
minutos diários de atenção para o aprendizado da língua. Os
primeiros meses foram os mais difíceis e, apesar das saudades da
família e amigos do Brasil, percebemos que estão bem adaptados
no contexto onde estamos servindo. A Fabiana está estudando
inglês, dando atenção especial aos filhos, trabalhando na igreja no
ministério com as crianças e no discipulado. Tem sido um grande
privilégio servir ao Senhor em família neste campo missionário.
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Powers Ferry UMC
Além da Communitàs, o
Departamento de
Desenvolvimento de Novas
Igrejas da nossa região pediu
que plantássemos outra
expressão do ministério
brasileiro nesta area. A Igreja
escolhida chama-se Powers
Ferry na cidade de Marietta.
Nesta cidade reside a maior
parte da comunidade
brasileira da grande Atlanta.
Com o moto de “Culto
Genuíno, Pessoas Genuínas,
Amor Genuíno”, esta igreja
abraçou nosso ministério e
tem dado apoio e liberdade
para o trabalho missionário.
Após um ano conhecendo a
comunidade, construído
pontes e buscando
oportunidades, planejamos
dar início a um programa no
próximo mês de Agosto de

Contato:
115 Wiley Parc Circle
Woodstock - GA - 30 188 - USA
Cel: +1(404)433-1185
EJoaquim@umcmission.org
www.pastoredney.blogspot.com
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A Communitàs UMC Mission é uma obra missionária
singular. Está para completar seu quarto aniversário em
Setembro deste ano e é formada por um grupo de família
brasileiras comprometidas com o Reino de Deus e umas
com as outras.
Há um ano e meio fui recebido como pessoa em missão
para ser um amigo na jornada e caminhar com esse grupo. A
adaptação cultural e o trabalho conjunto tem rendido
experiências significativas e transformadoras.
A Communitàs participa ativamente da vida da Igreja
Metodista Unida marcando presença em todas as esferas de
relacionamento tanto quanto possível - ativa no Distrito,
parceira da Igreja local Mount Pisgah e presente nas ações
da nossa Conferência.
Também tem sido um lugar de refúgio e uma ponte cultural
entre o contexto americano e os imigrantes sendo
intencional nas participações da comunidade brasileira
dentro e fora da Igreja. Foi agente proativa no (re)início de
um café mensal da comunidade brasileira que reúne a
liderança empreendedora, o consulado e os brasileiros em
geral.
Tem no Crer & Pensar uma das expressões da sua
identidade. Crer, pensar, pregações compartilhadas, salas
que lembram uma sala de estar, liberdade de expressão.
Temos recebido muitos visitantes e todos testemunham a
respeito da boa impressão desta celebração. Alguns tem se
tornado visitantes recorrentes.
Os ministérios Pastoral, Obras de Misericórdia, Louvor,
Aconselhamento, Eventos, Trabalho com Crianças e Jovens
têm trabalhado juntamente em busca de crescimento
integral desta Igreja.
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