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PROJETO ALIANÇA - PANAMÁ 
Cristo fez a seguinte advertência: “A 

seara é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que 

mande trabalhadores para a sua seara. Ide! 

Eis que eu vos envio como cordeiros para o 

meio de lobos.” Estas palavras descrevem 

bem a realidade do missionário, e mostram 

que se vamos para um lugar como 

missionário, vamos ali como testemunhas de 

Cristo, o Cristo que por nós pecadores e para 

nossa salvação morreu, que ao terceiro dia 

ressuscito e que gratuitamente nos dá a sua 

salvação. Todavia, vez ou outra, muitas 

pessoas que ouvem a respeito do Reino de 

Deus, acabam por rejeita-lo. Por mais que 

não gostemos de admitir, muitas vezes nós 

também respondemos com indiferença, e 

muitas vezes, temos rejeitados a vontade de  

Deus em nossas vidas. Quão animador é saber que Jesus continua oferecendo sua compaixão por meio do 

ministério do evangelho que ele estabeleceu.  

Deus é o autor da missão, pois quando o homem caiu em pecado, Ele já anunciou a salvação em Cristo, 

prometeu que não iria desamparar as pessoas, por isso colocou profetas que anunciassem a vinda de Cristo, a 

vinda do Messias. Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar. E agora Deus nos motiva a anunciar esta obra 

maravilhosa para aqueles que se afastam Dele, e Ele se alegra com uma alegria que não podemos medir quando  

um pecador se arrepende e volta para casa. Pois é 

o Senhor que nos chama à fé e esperança no 

evangelho, e mantém-nos firmes no mesmo, por 

meio do agir do Espirito Santo em nós. 

Evidentemente, são muitos os desafios e 

barreias que enfrentamos em campo missionário, 

quando nos acercamos a um povo. O idioma, sua 

cultura, sua forma de vestir. Panamá tem uma 

história riquíssima, e preservam muito a cultura de 

sus povos indígenas e seus idiomas locais.  



Quando Cristo adverte dizendo que a seara é grande, mas os trabalhadores são pousos, isso mostra 

muito sobre o desafio da missão na região de Los Andes – Panamá. Pois fui chamado para plantar uma igreja 

nesta região. Temos a estrutura física: casa e templo, mas não temos membros confirmados aqui. Mas Cristo 

quando nos envia dizendo, Ide! Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Envia a mim, como 

pastor, a pastorear a esta cidade onde ele me colocou. Pois como servo de Deus, ao plantar uma igreja, o meu 

pastorear que está fundamentado no amor de Cristo e nas palavras do evangelho, se destinam a todas as pessoas 

que ainda não tem motivos para se reunir na igreja, local onde somos servidos por Deus por meio de sua 

palavra e sacramentos. 

Igreja Luterana Emanuel – Sorá 
Entre os dias 16 a 21 de setembro, pude 

estar presente na comunidade de Sorá-Panamá. 

Nestes dias tive a oportunidade de conhecer a 

congregação Emanuel e acompanhar suas 

atividades. Acompanhei os trabalhos com os 

jovens, instrução de confirmandos, estudos 

bíblicos e a convite do pastor Alejandro tive o 

prazer de pregar no culto que aconteceu dia 19 de 

Setembro.  

 

 

 

 

 

 

 

Reinicio dos cultos presenciais: 

Igreja Redentor – Balboa Panamá. 
“Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos!” Sl 133.1. 

Por meio da graça de nosso Deus, no dia 26 de setembro se reinicio os cultos presenciais na congregação 

Redentor de Balboa – Panamá. As atividades da congregação estavam sendo feito de maneira on-line devido 

as regras vigente no país por causa do COVID-19. Depois de um ano e meio de atividades on-line nosso 

bondoso Deus nos permitiu retomar as atividades presenciais na igreja, onde podemos novamente se reunir 

em comunhão com nossos irmãos na fé, e ser servidos por  

Deus por meio de sua Palavra e Sacramentos.   

 

 

 



Outubro, mês de reformas 
O mês de outubro é muito especial para as igrejas luteranas, pois no dia 31 de outubro se comemorou 

os 504 anos da Reforma Luterana. E como herdeiros da reforma, sabemos que somos justificados somente 

pela fé, que é a fé em Jesus Cristo, o filho de Deus. Cristo Jesus é a palavra viva que se encarnou e viveu como 

nós, para morrer pelos nossos pecados. O pecado que nos escravizava, já não tem mais esse poder, pois o 

Cordeiro de Deus foi morto e seu sangue foi derramado para nos purificar de todos nossos pecados, e nos 

tornar filhos de Deus. Com esta mensagem da cruz, Lutero resgata o que se avia perdido, a salvação por feio 

da fé em Cristo Jesus, embasando toda sua teologia na Palavra de Deus, palavra esta que nos mostra que “se 

somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo; se com ele sofremos, 

também com ele seremos glorificados.” Rm 8.17. 

Más o mês de outubro, 

na região de Los Andes foi de 

reformas internas da casa 

pastoral. Pela graça de Deus, 

foi possível reunir um grupo de 

jovens da igreja luterana 

Emanuel, de Sorá. Com estes 

jovens se iniciou os trabalhos 

de plantação de igreja na região 

de Los Andes- Panamá. Foram 

reformados todos os cômodos 

internos da casa pastoral e 

organizado uma sala de 

reuniões. Somos imensamente 

gratos a Deus por tudo que ele 

tem feito em nossas vidas, e 

pela oportunidade que nos 

concedeu de darmos um bom  

testemunho cristão, servindo a Ele com nossos dons e talentos. Que sigamos firmes na missão de Deus de 

levar o evangelho da Salvação em Cristo Jesus a todos os povos e nações. E que Deus diariamente nos guie 

neste trabalho de plantar uma igreja em Los Andes – Panamá, que sempre possamos seguir firmes em Cristo 

nos lugares onde Ele nos colocar.  
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Eu sou o Rev. Raphael 

Fernando Voigt, servindo ao Senhor 

no Projeto Aliança no Panamá. Sou 

pastor missionário plantador de igreja 

na Igreja Evangélica Luterana do 

Panamá. Sou graduado no Seminário 

Concordia de São Leopoldo – Brasil 

na turma de 2020. “Tu, pois, filho 

meu, fortifica-te na graça que está em 

Cristo Jesus. 2 Tm 2.1”. 

 

 

 

CONTATOS: 

E-mail: raphael.voigt@lcmsintl.org 

Tel: + 507 399-0982  

Cel: + 507 6207-9416 

Instagram: @rev.raphael_voigt 
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