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Nosso tempo,
nossa missão
Os desafios para entender e discernir
a obra do Senhor da Seara em épocas
como a nossa

Alcançando o alvo
Como tem sido o trabalho da SM/CIBI
em terras sertanejas e centros urbanos

BAHIA E
PERNAMBUCO
NOVOS CAMPOS
Conheça também a família
sueca que chega para reforçar o
trabalho missionário no Brasil
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Você foi Convocado!
Dia de Nacional
de Oferta

Aproximadamente 85 mil pessoas morrem por dia
sem nunca ter ouvido de Jesus. Entre em campo!
Seja um CAMISA 10 e contribua para mudar as estatísticas!
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É tempo

DE AMAR

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse
salvo por meio dele.”
João 3.16-17

O QUE VOCÊ FARIA POR AMOR? Acho que,
talvez, a pergunta certa a ser feita é: o que você faz
por amor a Deus? Afinal de contas, na nova aliança,
existem apenas dois mandamentos que devemos
seguir, e ambos falam de amor. “E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e
de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este
é o primeiro e grande mandamento. E o segundo,
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo” (Mateus 22:37-39).
Então, o que podemos fazer para mostrar que
amamos a Deus? Nesta edição tentaremos mostrar
alguns caminhos para que sejamos cada vez mais
parecidos com Deus, nesse chamado de espalhar o
seu amor para todos!
João 3.16 é o versículo mais popular do mundo.
Todo o Evangelho está contido nesse verso. A essência
do Evangelho, o resumo do evangelho, o evangelho
compactado. O verso nos informa que Deus nos ama
“TANTO” que “DEU” o mais precioso que tinha,
seu “ÚNICO FILHO”, com o propósito de nos
resgatar e redimir por amor. Essa é a maior promessa
da nova aliança.
Qual foi a extensão deste amor? Até onde este
amor alcançou? Quais barreiras este amor derrubou?
Esse verso nos mostra a longitude, a distância deste
amor, quando ele diz “Deus amou o mundo”. Fica
demostrado o alcance deste amor e as fronteiras a que
ele chegou: o “MUNDO”.
Deus amou todas as criaturas, todos os
continentes, todos os países, todas as cidades, todos
os vilarejos, bairros, todos os povos e todas as etnias.
O amor de Deus não faz acepção de pessoas (Atos
10.34). O amor de Deus alcança a todos os homens
de todas as épocas, de todas as culturas, de todos
os reinos. Em 2020 queremos viver, na prática, esse
AMOR!
Boa leitura!
Pr. Paulo Felipe da Penha
Secretário de Missões
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Você sabia?

bons exemplos
Você já é um missionário. Pratique Missões
Missões na prática são ações que
transformam, onde você está, cumprindo
um chamado. A CIBI acredita e investe em
ideias que mudam o cenário local!
Durante o Mobiliza Brasil 2019, a
MOBI, em parceria com a FEPAS, realizou
o Mobi Lab, um laboratório de ideias inovadoras mobilizadas pela juventude Batista
independente.
Cinco projetos inscritos foram selecionados e apresentados para os participantes
do evento. Os três melhores, premiados. O
objetivo do Mobi Lab foi, além de estimular a mocidade a realizar ações relevantes
em suas cidades, também investir na expansão desse projeto em andamento, através da
consultoria e apoio da Fepas.
O TransformAÇÃO, da cidade de
Touros/RN, ganhou em primeiro lugar.
O projeto traz como objetivo promover
intervenções sociais por meio da educação,
capacitando professores e gestores que
fazem parte do corpo escolar da Escola
Municipal Luís Gomes de Oliveira, no
distrito de Boqueirão.
O segundo lugar ficou para Família
Atos 29, de Porto Alegre/RS. O projeto
atua entre os adolescentes abrigados que,
ao completarem 18 anos, são obrigados a se
desligar da Casa Lar. O objetivo é acolher
esse adolescente até os 21 anos, prorrogável até os 24 caso o(a) jovem ingresse no
ensino superior e oferecer apoio para seu
crescimento profissional e espiritual.
E por fim o terceiro selecionado é a
Escola de Adoração – Adorarte, em Pacaraima/RO. Como o próprio nome diz é um

Destaque

Que, William Carey, um pobre sapateiro
inglês, era um fraco candidato para a grandeza. Todavia, ele foi apropriadamente chamado
de “Pai das Missões Modernas”.
Mais do que qualquer outro indivíduo na
história moderna, instigou a imaginação do
mundo cristão e mostrou pelo seu humilde
exemplo o que poderia e deveria ser feito a um
mundo perdido sem Cristo. Embora ele enfrentasse provocações pesadas durante seus quarenta anos de carreira, Carey demonstrou uma
determinação obstinada em obter sucesso e
NUNCA DESISTIU.
Seu segredo? “Posso trabalhar. Posso perseverar em qualquer alvo definido. A isto
devo tudo.”
A vida de Carey ilustra profundamente o
potencial ilimitado de um homem bastante
comum. Ele era um homem que, sem a sua
dedicação a Deus, sem dúvida teria tido uma
existência medíocre.
Fonte:
Tucker, Ruth. “…Até aos confins da Terra.”: uma história
biográfica das missões cristãs. 2ª ed, São Paulo: Vida
Nova, 1996, p.120..
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centro de ensino musical e de artes - violão,
guitarra, teclado, canto, dança e teatro. A
cidade faz fronteira com a Venezuela e a
igreja acolhe imigrantes, através das aulas de
música poderão acolher jovens e desenvolver
habilidades artísticas.
Seja inspirado por esses projetos,
compartilhe com sua igreja e coloque em
prática aquela boa ideia que teve para ajudar
sua comunidade. Também invista naqueles
que estão fazendo a diferença na vida das
pessoas! Conheça os projetos federados pela
Fepas, apadrinhe um projeto missionário
da Secretaria de Missões, faça parte do time
transformador!

Motivos
de Oração
Neste primeiro semestre do
ano nossa atenção está voltada aos
projetos misisonários nacionais. Convidamos você a separar um horário
no seu dia para interceder pela nossa
Nação. São muitos os desafios enfrentados pelos nossos missionários
no processo de plantação de igrejas e
evangelização em nosso Brasil. Entre
conosco neste desafio!

De uma forma singela e acolhedora
nosso projeto missionário Acolher em
Macapá/AP tem sido uma referência na
comunidade local e no estado, levando diversão, saúde, boas práticas e acolhimento
às crianças e adolescentes. Proporcionando
através do esporte e do brincar, resgate de
valores e princípios.
Federado pela Fepas, coordenado
pelos nossos Missionários Luis Neto e
Liliane Santos, o projeto foi mais uma vez
destaque na mídia em fevereiro.
A TV Record regional filmou a igreja,
e o projeto em ação durante as aulas. São
oferecidas aulas de diversas modalidades
esportivas e culturais, destaque para o
badminton e as ações de prevervação
ambiental.

Ore sem cessar:
Para que haja paz nas cidades brasileiras.
Pelas nossas igrejas e Regionais
Pela saúde física, emocional e espiritual e
pela vida financeira de nossos missionários
em atuação no Brasil e seus familiares.
Por maior espírito de cooperação entre as
igrejas da CIBI e todas as igrejas do Brasil.
Para que o evangelho alcance a todos os
povos do Brasil e a água da vida regue o
coração dos brasileiros e gere fontes de água
viva que jorrem para a vida eterna.

AGENDA
CIBI 2020
Janeiro

Respondeu Jesus: O mais importante é este: ‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o
nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo
o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as
suas forças. O segundo é este: Ame o seu próximo como a si mesmo. Não
existe mandamento maior do que estes’. Mc 12.29-31

06 - Retorno da Atividades no Centro
Administrativo da CIBI
18 - MOBI VERÃO

Fevereiro
21 a 23
MOBI EM ACAMPAMENTO

Março
04 - Reunião Conselho Deliberativo 14h
04 - Dia de Missões Nacionais – Lançamento
da Campanha
04 a 07 - Encontro Nacional Batista
Independente - Salvador/BA
06 - 54º Assembleia Geral da CIBI

Abril
12
Dia Nacional de
Oferta Missionária

Maio
11 - Início da Campanha de 40 dias de
Jejum e Oração
22 a 24 - Encontro de Líderes
JUNTA FEMININA NACIONAL

Junho
19 -Término da Campanha de 40 dias
de Jejum e Oração
20 - Dia Mundial do Refugiado

Julho
03 a 05 - Encontro de Líderes - MOBI
13 a 20 - Viagem Missionária da MOBI

“A Grande Comissão
não é uma opção a ser
considerada. É um mandamento a ser obedecido”
Hudson Taylor
1832-1905

“

Sabemos muito bem o que
é missões, agora está no
momento de vivê-la.”

Marvyo Darley

Precisamos fazer em
primeiro
lugar
aquilo que é mais
importante. Estamos
falando de prioridades, logo,
aquilo que é mais importante. É comum em nosso dia a dia, fazermos várias coisas. Nem sempre fazemos as mais
importantes e prioritárias. Até porque,
algumas urgências surgem, surpresas e
outras coisas mais. E assim vamos levando a vida. No texto acima, encontramos
o Senhor Jesus respondendo a um mestre da lei. E Jesus é exato na resposta. O
mais importante é o amor a Deus e ao
próximo. Disto depende toda a lei e os
profetas. Ele era o amor em pessoa demonstrado em atitudes e palavras. Jesus
é a personificação do amor de Deus Pai.
Ele veio nos ensinar a amar de verdade.
Ensinou-nos que o amor de Deus é muito mais que meras palavras. Revelou-nos
que o amor é sofredor, tudo espera, tudo
crê e tudo suporta. Ele vivenciou todas
a nuances deste amor que o levou até a
cruz em nosso lugar para nos conceder
perdão e salvação. Aprendemos que o
amor é o dom supremo. Que nada adianta falarmos as línguas dos anjos e dos homens, dar o nosso corpo para ser queimado ou fazermos qualquer outra coisa se
desprovido do amor de Deus. Sem amor
nada somos e nada temos. Deus amou o
mundo inteiro e deu seu Filho Jesus para
nos salvar. (Jo 3:16). Nós que estávamos
mortos em delitos e pecados. Louvado
seja o Senhor Jesus que nos amou até a
morte e ressuscitou com poder e grande
glória obtendo vitória sobre o pecado e a
morte através do seu infinito amor.
Ame como Deus ama. Este é o tema

da CIBI e Secretaria de Missões
para o ano de
2020. Mais que
um tema é um
grande desafio. Primeiro porque ultrapassa uma
temática e um determinado tempo. Pois é
o mandamento maior e mais importante
da vida. Deus é amor! Quem ama a Deus
e ao próximo, mais do “fazer” missões,
vive missões. De forma prática, prioriza a
obra missionária no mundo, começando
no meio no qual está inserido buscando a
transformação de vidas no poder de Cristo Jesus. Creio que estamos longe deste
propósito de vida. Pois não temos capacidade através de nossas forças de alcançar
este alto padrão. Em nossa impossibilidade humana precisamos humildemente reconhecer nossas falhas, buscar o perdão
do Senhor e invocá-lo suplicando que
nos encha de seu amor. O fruto do Espírito santo inicia com o amor de Deus.
Quando estamos ligados ao Senhor Jesus
ele nos abastece com o seu amor diariamente. Em que pese todo o ódio deste
mundo que nos cerca, o amor de Deus
é mais forte. Este amor venceu o ódio e
a morte. Que o Senhor nos ajude. Que a
nossa prioridade de vida seja amar como
Deus ama. Ajudados pelo Espírito Santo,
consagrando as nossas vidas ao Senhor e
permanecendo em sua palavra, aprenderemos a amar como Deus nos ama. Que
o Senhor Jesus, o Deus de amor e graça
nos abençoe. No amor de Cristo Jesus,
seu conservo e irmão;
Pr. Marcos Elias
Presidente da CIBI
Pr. da IBF Água Rasa,
em São Paulo/SP
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Artigo

O desafio de

amar como
Deus Ama

A Campanha de Missões deste ano nos coloca o desafio de amar como
Deus ama. Sabemos que, em sua plenitude, isso é impossível. Sabemos
que podemos amar com e apesar de nossas limitações humanas porque Ele
nos amou primeiro. Sabemos que quando manifestamos amor em atos, estamos mostrando a essência dAquele que é amor. Oportunidades de amar
estão em nosso caminho diariamente e depende de cada um de nós escolher demonstrar o amor que inunda nosso coração e deve transbordar aos
que estão perto e aos que estão longe.
Te convidamos a amar como Deus ama!
Apoie os projetos das igrejas da CIBI que trabalham com grupos vulneráveis em nosso país. Você pode contribuir para que tenham alimentação física e espiritual, abrigo, educação, saúde, socialização, orientação
para vida profissional, acolhimento e outros itens da “cesta básica” da vida
plena e abundante que Jesus traz. Seja padrinho/madrinha de um dos
projetos sociais.
Tânia Wutzki
Coordenadora de Projetos da FEPAS

Ame os idosos como Deus ama

Centro Social Filadélfia – Pelotas/RS
Lar Beneficente Evangélico Betel – Esteio/RS

Ame os refugiados como Deus ama
Projeto O Poder do Amor – Pacaraima/RR
Projeto Criança Vida Nova – Canoas/RS

Ame os quilombolas como Deus ama
Associação Pão e Vida – Canoas/RS

Ame os ribeirinhos como Deus ama
Projeto Curumim Cunhatã – Itacoatiara/AM

Ame o reeducando como Deus ama

Programa de Ressocialização Fundação Neemias - Paulinia/SP

Para contribuir com estes projetos sociais, você pode acessar o site e encontrará formas de fazer isso via cartão de crédito ou boleto.
Você receberá informações regulares sobre o andamento do trabalho que
é realizado. - fepas.org.br/projetos-federados

66

Ame os pequenos em vulnerabilidade como Deus ama
Projeto Saciar – Rio de Janeiro/RJ
Projeto Acolher – Macapá/AP
Instituto Educacional Batista – São Felix/BA
Associação Beneficente Batista Independente – Cruz das Almas/BA
Centro de Ação Social e Des. Comunitário – Cachoeira/BA
Mensageiros do Amor – Guanambi/BA
Centro Social Betel – Jaboatão do Guararapes/PE
Sociedade Beneficente Betel – Campina Grande/PB
Associação Beneficente Árvore da Vida – Mogi das Cruzes/SP
Associação Beneficente Batista Independente – Francisco Morato/SP
Associação Beneficente Direito de Ser – Campinas/SP
Associação Beneficente Filadélfia – São Paulo/SP
Associação Beneficente Semeando Esperança – Campinas/SP
Fundação Neemias – Paulínia/SP
Projeto Semeando o Futuro –Itaboraí/RJ
Associação Beneficente O Bom Samaritano – Porto Alegre/RS
Associação Beneficente Reviver – Cascavel/PR
Sociedade Beneficente Arnold Hadlich – Blumenau/SC
Sociedade Beneficente União da Boa Vontade – Cachoeira do Sul/RS
Projeto de Profissionalização para Adolescentes – Xanxerê/SC
Projeto Florescer - Ribeiro Gonçalvez/PI

Ame as crianças do sertão como Deus ama

Projeto Casa dá Vida – Itaporanga/PB
Projeto Curae – Patos/PB
Associação Beneficente Filadélfia – Bom Jesus da Lapa/BA
Centro Social Beneficente Filadélfia – Tanque/BA
Associação Beneficente Filadélfia – Riacho de Santana/BA

Ame os indígenas como Deus ama

CAGESV - Casa de Apoio Grupos Étnicos em Situação de Vulnerabilidade - Altamira/PA
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Artigo

Nosso
tempo
Nossa
Missão
Cada época tem os seus desafios próprios. E cada geração é responsável por encarar os desafios de seu tempo. Muitas vezes é fácil criticar
aqueles que nos antecederam achando que a forma como pensavam e como fizeram o trabalho estava errado, ou que careciam de melhor compreensão e conhecimento. Na história da Igreja em geral, e de missões em particular, há, naturalmente, muitos equívocos e muitas iniciativas
frustradas. Afinal, foram seres humanos, como eu e você, que tentaram ser fiéis à vocação missionária. Nossas obras também serão avaliadas
um dia. Isto não significa, no entanto, que não devemos continuar a buscar novas formas de fazer missão. Os tempos são outros, com mudanças
num ritmo galopante e cada vez mais imprevisíveis. Seria no mínimo imprudente não tentar achar meios e métodos que são eficazes para nossos
dias. Pior que ser avaliado como aquele que fez e errou, é de ser visto como alguém que nunca tentou.
O mundo neste começo da terceira década do século XXI é completamente diferente daquele que terminou o século passado ou mesmo em
relação à década anterior. Em todas as áreas, política, econômica, religiosa, de comunicações, etc., têm havido importantes mudanças. O tempo
é favorável às estruturas flexíveis e leves, às missões de países que não são identificados como colonialistas e imperialistas, aos missionários
com facilidade de adaptação e às igrejas que se envolvem na sociedade de forma serviçal. A comunicação tradicional e unilateral a partir do
púlpito pouco influencia, sendo que as redes sociais são bem mais assistidas que os cultos nas igrejas. O diálogo aberto e franco substituiu o
dogmatismo e a intolerância. O denominacionalismo e as tradicionais divisões eclesiásticas são irrelevantes para a geração jovem. E vemos o
mover do Espírito de Deus, que não conhece (e quem sabe nunca conheceu) as barreiras que usualmente temos definido.
O tempo que vivemos é de oportunidades como nunca antes. Deus está operando em lugares e contextos inesperados. Quem sabe o maior
desafio que temos é entender e discernir a obra do Senhor da Seara em épocas como a nossa. Com o intuito de compreender melhor o tempo em
que vivemos, quero brevemente destacar algumas áreas bem conhecidas mas que precisam ser levadas em consideração.
A Economia Mundial
A economia mundial tem forte influência em tudo que acontece no mundo de hoje. Existe um poder financeiro
concentrado em algumas áreas, em alguns
países; às vezes, dentro de um país, em
algumas famílias, em certa elite. Os investimentos que são feitos a partir do poder
financeiro, geralmente, são financiamentos que seguem uma ideologia definida.
É claro que se Kadafi investia no Mali,
inclusive, na Universidade de Bamako,
não era apenas para ajudar os pobres do
Mali. Se os Estados Unidos mandaram
suas tropas para invadir o Kuwait e libertar o país de suposta opressão, a intenção
não era apenas de ajudar os kuaitianos
que sofriam. Existe uma ideologia que
norteia esses interesses e financiamentos.
A China está investindo fortemente em
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muitos lugares na África. Ainda não sabemos por completo quais as intenções
por detrás disso, mas não é apenas para
ajudar o continente. Poderíamos citar outros exemplos onde vemos essa influência
do poder financeiro ao redor do mundo.
Nós temos também os blocos econômicos que reúnem países de uma região, e
há uma tendência de criar mecanismos de
proteção a economias já fortes. A União
Europeia é um exemplo clássico. Outros
blocos assim são o Nafta da América do
Norte, o Cone Sul e a Liga Árabe. Havia uma esperança muito grande de que
os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) mudassem esse equilíbrio
financeiro do mundo, inclusive, uma expectativa muito grande em relação ao
Brasil. Mas, mesmo que os BRICS ainda
não chegaram lá, provocaram mudanças

internacionais e existe uma sensibilidade
financeira às economias desses países. A
expressão “quando a China dá um espirro, todo mundo pega um resfriado” tenta
descrever algo dessa crescente influência.
A crise mundial afeta principalmente
as economias fracas e instáveis, mas também o trabalho missionário. E, quando
há uma crise, parece que nossa confiança
– até em Deus – é abalada. Um exemplo
concreto foi que, depois do “11 de setembro”, as fundações e as próprias igrejas dos Estados Unidos já não queriam
ofertar da mesma forma para o mundo
muçulmano como haviam feito antes.
Vivemos um tempo crítico em nosso próprio país com o forte aumento do
dólar. Graças a Deus, muitas igrejas têm
sido fiéis. Sabemos, no entanto, que a tendência é que a crise gere insegurança e as

pessoas poupem mais.
Agora, precisamos lembrar, no meio
dessa crise econômica mundial, que, se
olharmos para a história, veremos que
missões não começou nos países ricos.
Não foram os países ricos que começaram a enviar missionários. Essa é a própria história da Escandinávia e dos Estados Unidos. Hoje, vários desses países
continuam investindo em missões, mas
a história missionária mostra que não foi
na dependência do dinheiro que se fez
missões. Porém, é uma realidade que a situação financeira nacional e internacional
afetam a questão missionária em muitos
aspectos.
A Política Internacional
A segunda área é a da política. Economia e política estão intimamente ligados.
Fala-se hoje na volta da guerra fria e as
atitudes, principalmente, do presidente
Putin em relação à Ucrânia e a outros países da região, incluindo uma relação tensa
com a União Europeia, ameaçam a paz
internacional. É algo que está afetando o
investimento missionário, principalmente
no antigo leste europeu.
Temos a situação muito complicada
do conflito entre Israel e Palestina, que
contribui para a insegurança dentro do
Oriente Médio como um todo. E, não
poderíamos deixar de mencionar, a situação da Síria e do norte do Iraque, que tem
trazido muita instabilidade não só para a
Síria, mas também para os países vizinhos
como o Líbano, a Jordânia e a Turquia.
Essas questões podem parecer, às vezes,
mais religiosas; mas são, na verdade, fortemente entrelaçadas com poder político,
afetando a igreja local e o envio de missionários.
Um resultado é o aumento da migração chegando a proporções inéditas em
nossos dias. Calcula-se que 300 milhões
de pessoas estão, de alguma forma, a caminho de algum lugar, fugindo de guerra,
perseguição e miséria, e em busca de melhores condições de vida. A migração tem
um aspecto positivo da evangelização,
porque muitos em diáspora são crentes.
E, assim como aconteceu em Atos 8, esses crentes, que não são oficialmente enviados, plantam igrejas.
O Confronto Religioso
Há pelo menos dois níveis em que
o confronto religioso acontece: entre as
grandes religiões e dentro de cada religião
maior. No caso das Igrejas Cristãs, existe
uma certa aproximação entre as três famílias eclesiásticas, a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante/Evangélica.
A Igreja Católica Romana tem uma
nova imagem com o Papa Francisco, que

amenizou os atritos que havia com outros
grupos cristãos. Mas não podemos confundir a figura do Papa com a Igreja em si
– a instituição do Vaticano, com toda sua
estrutura e riqueza. Existe, no entanto,
uma aproximação com movimentos protestantes e ecumênicos e também com o
próprio Evangelho de Cristo.
A Igreja Ortodoxa está fortemente dividida. Na verdade, não existe uma Igreja
Ortodoxa e, sim, várias igrejas ortodoxas
a partir de tradições locais e nacionais.
Mas elas vivem uma situação mais reacionária, principalmente onde a igreja evangélica está avançando, como, por exemplo, na Grécia e na Sérvia.
A Igreja Evangélica tem um forte
crescimento em alguns lugares, principalmente na América Latina, na África sul-saariana, no Sudoeste da Ásia e no Leste
Europeu. Os desafios são as tendências
ao nominalismo e materialismo a partir
da segunda ou terceira geração de crentes, a falta de discipulado e divisões que
geram um sem-número de denominações
e ministérios independentes.
A perseguição aos cristãos continua
sendo uma realidade no século 21. Calcula-se que 200 milhões são perseguidos
pela fé. Ao mesmo tempo, a plantação
de igrejas tem crescido consideravelmente, como, por exemplo, no norte da Índia,
onde a perseguição tem sido muito forte
por parte dos hindus. Nesses últimos 20
anos, foram plantadas dezenas de milhares de igrejas locais, geralmente a partir
de grupos familiares e caseiros liderados
por novos convertidos. As igrejas caseiras
na China continuam crescendo e há um
movimento interessante de aproximação
entre a igreja oficial na China e essas igrejas subterrâneas que, em parte, estagnou
devido ao maior controle às igrejas pelo
governo.
Na Síria e no norte do Iraque, no entanto, a igreja perseguida está correndo o
risco de ser exterminada, sendo que muitos dos que permanecem são mortos, enquanto que outros fogem para o mundo
ocidental. A perseguição, portanto, nem
sempre significa crescimento de igreja.
O Islamismo continua avançando e
é a religião que mais cresce atualmente,
perdendo apenas para os evangélicos. A
mega-estratégia islâmica é muito eficaz
e a construção de mesquitas ocorre hoje
em todos os continentes. Quem sabe o
mais preocupante no momento é a ação
dos grupos extremados, como a Alcaida,
o Boko Haram e o Estado Islâmico. Um
aspecto interessante é que o conflito dentro do Islamismo, devido aos movimentos extremos e agressivos, tem gerado
um desgaste interno, levando a perguntas
como: “Que religião é essa?”, “Quem somos nós, na verdade, que temos um mo-

vimento como o Estado Islâmico?”. Há
muitos relatos de muçulmanos que estão
se convertendo ao Cristianismo como resultado da insatisfação com a violência do
extremismo religioso.
As Redes Sociais
Outra área que afeta de forma tanto
positiva como negativa, é a comunicação
global. As redes sociais, Internet, Facebook, Instagram, etc., trazem novas possibilidades. A socialização da informação
é algo positivo e nos incentiva como missões a sermos mais exatos, mais corretos
e verdadeiros em nossas informações. Ao
mesmo tempo expõe com mais facilidade
aos missionários que trabalham em áreas
sensíveis e a imprudência no uso pode
prejudicar tanto o trabalho missionário
como as comunidades locais.
Porém, há uma grande parte do mundo que não tem acesso às redes sociais,
assim como culturas orais que exigem
uma estratégia própria para que o Evangelho chegue de forma compreensível.
As Catástrofes
O aparente aumento das catástrofes,
que é, naturalmente, algo trágico, tem resultado em aberturas para o Evangelho e
para a atuação da igreja. O tsunami que
ocorreu há alguns anos atrás no sudeste
asiático, abriu portas para uma atuação
evangélica. E, em outros países, terremotos têm facilitado a entrada de organizações cristãs de socorro emergencial. Um
exemplo interessante é o relato de pastores japoneses que afirmam que depois do
tsunami e do vazamento da usina atômica
muitos buscaram ajuda espiritual, aceitando a Jesus, não sentindo mais segurança
nas instituições governamentais e sociais
do país.
Para concluir, poderíamos refletir: o
que isso significa em termos de missões
para nós? O que isso muda em termos
da nossa própria estratégia, com quem
trabalhamos e o que fazemos? Em muitos lugares, não podemos entrar, países
se fecham por várias razões. Enviar missionários para certos lugares hoje, principalmente com o título de missionário, é
impossível. Em outros lugares, extremamente perigoso. Temos, sem dúvida, uma
oportunidade de inovar. Não possuímos
os recursos nem a estrutura dos Estados
Unidos ou de alguns países na Europa
para mandar missionários, mas queremos
dar nossa contribuição fazendo discípulos
em todas as nações. A missão é de Deus,
o tempo é a oportunidade que Ele nos dá.
Pr. Bertil Ekström
Missionário Interact e Diretor do CEMA
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2º domingo de Abril

É dia de plantar!

OBJETIVO DA CAMPANHA
O primeiro Dia de Oferta Missionária
do ano está chegando - 2º domingo de
Abril - e nosso desafio continua! Mas primeiro é preciso compreender a grandeza
do que significa ofertar. O dicionário define oferta com dádiva, doação, oferecimento e ato de oferecer-se. Esta definição
mostra que oferta é não só aquilo que se
oferece, mas também uma atitude de se
dar-se a si mesmo. Este significado é o
mais importante.
Ofertar não é apenas doar algo, mas
estar disponível, criando oportunidades
para o serviço em todos os segmentos,
sobretudo no reino de Deus, que se destaca de todos pelo seu caráter espiritual e
o objetivo de erguer vidas por intermédio
da cruz.
Deus amou o mundo e ofereceu o
melhor que possuía; presenteou a humanidade com a dádiva mais preciosa. A
oferta de Deus trouxe a solução para o
pecador perdido. E a sua oferta? O que
você poderá fazer por este Brasil mergulhado em trevas?
Na linguagem de Deus, amar tem a
mesma conotação de dar. As duas expressões são inseparáveis. Deus amou o mundo e deu seu único Filho. Amar é dar, e
dar é viver morrendo a cada dia, como o
Senhor Jesus deu-se até a morte por nós.
Ele mesmo disse: “Se o grão de trigo
caindo na terra não morrer, fica ele só; mas se
morrer, dá muito fruto” (Jo 12.24). Essa ver10

Ame Missões
como Deus Ama
dade só pode ser entendida pelos salvos
dispostos a amar, a dar-se, a morrer, para
que muitos frutos colhidos ao redor da
Pátria vejam a vitória do Rei dos reis, que
a si mesmo não poupou, antes entregou-se por nós.
Ao entregar a sua oferta para missões
você a devolverá a quem de direito. A sua
oferta ou a sua atitude de colocar-se à
disposição da obra dará oportunidade a
Deus de trabalhar com a sua vida e irradiar por todo o Brasil a luz de Jesus. Se
você se despir daquilo que pensa possuir,
oferecendo-o a Jesus, verá com surpresa
o que sua oferta poderá realizar por meio
daqueles que têm sido separados pelo Senhor e enviados por você e sua igreja.
Sua oferta é muito importante. Seja
qual for o valor, Deus a multiplicará! E
será investida em vidas de homens e mulheres apaixonados pelas almas perdidas,
que adentrarão as cidades, vilas e povoados, por amor, obedecendo e cumprindo
a Grande Comissão de Jesus.
É sustentando missões que você se
envolverá e, junto com outros fiéis, levará
paz, pão, vida, luz, cumprindo a missão
até que o Jesus seja conhecido, aceito e
glorificado como Salvador por todos os
povos.

ORIENTAÇÕES

Assim, queremos estimular você
a organizar em sua igreja programações especiais de Missões,
apresentando vídeos com testemunhos missionários, fotos, relatórios,
mensagens, etc., e nessa programação, levantar uma oferta especial a
partir de R$ 10,00 (dez reais) ou
mais, por cada membro e amigos
presentes ao culto. Essa oferta
especial será encaminhada à SM/
CIBI, para estruturar e apoiar os
trabalhos missionários nacionais
e internacionais, assim como os
Projetos de Adoção Missionária
Autóctone (liderança local), Transcultural, Nacional e Indígena.
É uma oportunidade que despertará interesse dos departamentos internos das igrejas desde o maternal
até adulto. Esses R$ 10,00 (dez
reais), como oferta mínima, falam
da unidade da igreja neste projeto
que, certamente engrandecerá o
Reino de Deus com a expansão da
obra missionária.
Faça de sua igreja a cada dia, uma
igreja missionária.
Ame missões como Deus ama!

Missão e Teologia

Para Deus
o melhor
Quando eu era adolescente, uma das profissões que
mais me chamavam a atenção era a medicina. Era muito bom pensar na possibilidade de ser médico, principalmente ao ver o quanto eu poderia ajudar outras
pessoas. Mas esse encanto foi passando quando
percebi minha dificuldade de lidar com sangue,
com pessoas doentes e até com a morte. Lembro-me da alegria quando tive a oportunidade
de doar sangue pela primeira vez (e foi a última)
e, posteriormente, a frustração quando passei
muito mal, lembro-me da coragem ao fazer uma
microcirurgia, e a frustração quando, indo para
casa, me socorreram no pátio do hospital após o
desmaio.

Bem, para fazer algo, para exercer uma profissão,
não adianta somente uma vontade romântica, há diversas
outras características que é preciso ter. Não é diferente
quando falamos não da profissão, mas da maior missão de
todas.

A empolgação, habilidade pessoal, senso de justiça, desejo de aventura, ou o próprio chamado específico, nem sempre é o suficiente quando falamos de fazer a obra missionária. Quando analisamos os homens e mulheres usados por
Deus no seu tempo, percebemos que havia características
especificas que Deus exigia, que muitas vezes iam além do
que a percepção humana compreendia. O próprio Samuel ao
visitar Jessé se deixou levar pela aparência de Eliabe quando
Deus lhe fala: “Não considere a sua aparência nem sua altura, pois
eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração”(1 Samuel 16.7).
Estar no centro da vontade de Deus é o que determina
nosso êxito na missão, pois estar no lugar errado e fazendo
algo errado, mesmo que bem-intencionado, é o caminho do
fracasso. Poderíamos afirmar que o caráter precede a missão,
por isso muitos reis com sangue real, habilidades impressionantes, intelecto, simplesmente foram reprovados por Deus.
O zelo pela obra, tanto buscando fazer o melhor, como buscando o preparo, tanto intelectual, mas principalmente bíblico é outro ponto chave para alcançarmos o alvo correto. Os
homens da bíblia buscavam agradar a Deus com o melhor;
para Deus tudo era feito com excelência.
É nesse ponto que teologia e missões se fundem. É estranho pensar que alguém não tenha o desejo de conhecer mais

profundamente o Deus que ele está se propondo a anunciar.
Não são nossas ideias, pensamentos, ideologias ou achismos
que somos comissionados a anunciar, - por isso que compreender a vontade de Deus, buscar o caminho da santidade e mergulhar nas Escrituras, sabendo como utilizá-las de
forma dinâmica e precisa, trará resultados que agradam ao
Mestre Jesus. Buscar atalhos pode ser viver o perigo de apresentar ao Senhor apenas o talento enterrado, o talento da
comodidade, da preguiça, e que desnuda a ira do dono dos
talentos. O pecado não está somente naquilo que fazemos de
errado, mas também naquilo que deixamos de fazer, - é por
isso que a ordem é negociar o talento, ou seja, empreender
energia, buscar e aplicar o conhecimento, investir tempo, e
isso nos permitirá ouvir as palavras: “Muito bem, servo bom e
fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito” (Mateus 25.23),
e não: “servo mau e negligente” (Mateus 25.26).

Para Deus o melhor, para Deus o mais importante.

Diante do chamado de Deus para a sua vida, ofereça a
Ele o melhor, busque intimidade com Ele, desejando a sua
vontade, sua identidade e conhecê-lo mais e mais.
Pr. Cleo Harison Bloch

Diretor do STBISUL e Presidente da JET
Junta de Educação Teológica da CIBI
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Ano
Novo
Novos
Projetos

Há cerca de dois anos, a SM/CIBI começou a desenvolver uma nova estratégia para os
projetos nacionais em parceria com as regionais. Depois de muito estudo e no propósito de
atingir os lugares e grupos minoritários menos alcançados, dividimos nossos projetos em 5 áreas
ou focos de atuação:
1. Indígenas
2. Ribeirinhos
3.Sertão Nordestino
4. Refugiados no Brasil
5. Violência Urbana – apoio a igrejas em áreas de Violência e vulnerabilidade social
Atualmente todos os nossos projetos nacionais estão dentro desses focos e é com muita
alegria que apresentamos três novos projetos que foram aprovados em nossa última reunião de
Diretoria e Conselho em novembro de 2019.

Serra Talhada
em Pernambuco

Caculé
na Bahia

Da Suécia
para o Brasil

O sertão nordestino é uma das regiões menos evangelizadas
do nosso país e dentro do Plano Estratégico da SM e CIBIPE,
objetivamos alcançar as principais cidades (cidades polo) de
Pernambuco onde ainda não estamos presentes, que são: Serra
Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Araripina. Dentre elas selecionamos Serra Talhada por estar mais próxima a igrejas e trabalhos
consolidados, além de fazer parte do eixo da rodovia BR 232,
importante via de integração dentro do estado.
A partir de janeiro de 2020 começaremos o processo de
plantação de uma nova igreja e também a criação de um Centro de Formação de Missionários para o Sertão Nordestino. Os
pastores Pedro Sertão e Sueli Silva, estarão a frente desse novo
projeto. O Pr. Pedro Sertão é Bacharel em teologia, professor
e pesquisador com ampla experiência de plantação de igrejas e
consolidação com ênfase em missão integral. Especialista na temática “O sertão nordestino e seus desafios missionários, evangelísticos e sociais”. Coordenou seminários e atualmente é diretor do Projeto Social Casa da Vida na cidade de Itaporanga – PB.
Em parceria com a CIBISBA, vamos apoiar a plantação de uma igreja nessa
cidade do Sudoeste baiano.
Caculé é uma cidade com
mais de 20 mil habitantes
e, segundo o último censo
do IBGE, tem um pouco
mais de 1.400 evangélicos.
Atualmente, os missionários
Edmilson e Samara Santos
estão a frente desse projeto.
O trabalho já conta com um
terreno próprio e estamos
iniciando a construção do
novo templo.

Focos de Atuação
da SM/CIBI
Indígenas
Ribeirinhos
Sertão Nordestino
Refugiados no Brasil
Violência Urbana

A missão é policêntrica, de todos os lugares para todos os
lugares. A SM/CIBI mantém há alguns anos a família Valério que
tem servido nossas igrejas na Suécia em parceria com a Interact.
E dentro dessa missão policêntrica, Deus direciona uma família
sueca para servir aqui no Brasil.
Staffan e Anna Jenemark e seus três filhos chegaram no dia
11 de janeiro de 2020 e estão no processo de adaptação ao novo
país. A família vem para somar esforços com nossa equipe em
Campinas.
Eles estarão nos apoiando na criação de novas estratégias de
arrecadação missionária, cursos de liderança e apoio aos projetos
sociais da FEPAS.

Orem por essas famílias por estes trabalhos
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Surdos

No Brasil, de acordo com o último censo demográfico de 2010,
o surdo corresponde
- Cerca de 4,8% da população de 204
milhões de habitantes.

A evangelização dos surdos é uma
urgência em nosso tempo. Desejamos
que nossas igrejas da CIBI compreendam está importância, e consequentemente possamos desenvolver ministérios fortes em nossas igrejas locais e
até mesmo plantar novas igrejas onde a
primeira língua seja, a Língua Brasileira
de Sinais, afinal há surdos não alcançados pelo evangelho por todo o Brasil.

Situação

- Há um total aproximado de 9,7 milhões de surdos brasileiros.
- No país, em sua maioria, estão concentrados na Região Sudeste, com 39%
da população total de surdos (BRASIL, 2010).

Podemos parafrasear o
apóstolo Paulo, dizendo: “como os surdos ouvirão se não há quem
lhes pregue por meio
da língua de sinais”?

Desejamos que muitos obreiros entendam
a ordem de Jesus e imitem o seu exemplo, levando a mensagem salvadora a toda criatura,
também aos surdos, para vermos a promessa de Isaías 29. 18 e 19 sendo concretizada:
“Naquele dia os surdos ouvirão as palavras
do livro, e, não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a
ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados
exultarão no Santo de Israel.” Isaías 29:18,19
Que os surdos brasileiros possam proclamar que creem em Jesus, o
Senhor, Salvador e Libertador de nossas vidas. Desta forma, para ajudar o
surdo no relacionamento com Deus e com a sociedade de modo integral,
o amor que nos impulsiona através de Jesus fará com que aceitemos as
diferenças decorrentes da surdez, preservando os valores culturais, sociais
e linguísticos e, principalmente, resgatando o surdo à condição inicial para
a qual o homem foi criado, ou seja, a de ser um filho de Deus.

Pedidos De Oração:

Quilombolas

Pela mobilização e envolvimento de
nossas igrejas com a comunidade surda.

Orem conosco para que possamos iniciar
um novo projeto missionário nas Comunidades Quilombolas do norte de Minas Gerais no
início de 2021. Estamos em contato com nossa
igreja IBF de Montes Claros para uma parceria
nesse objetivo.

Situação
Há 2.197 comunidades reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro. Segundo estimativas há 214 mil famílias e 1,17 milhão de
quilombolas em todo o Brasil, localizados em
24 estados.
No Nordeste existem comunidades quilombolas em todos os estados. Assim como
acontece com os ciganos, existem poucos ministérios trabalhando com os quilombolas. A
grande maioria das comunidades encontra-se
pouco ou não evangelizada.
Pedidos De Oração:

Pela mobilização e envolvimento da igreja
brasileira com a comunidade quilombola.
Pelas crianças quilombolas.

Por professores da “língua de sinais” para
capacitar os novos missionários e voluntários

Pela vida dos missionários que desenvolvem trabalho junto aos quilombolas.

Para que Deus levante obreiros vocacionados para levarem o Evangelho a esse povo carente das Boas Novas.

Para que Deus levante obreiros vocacionados para levarem o Evangelho a esse povo
carente das Boas Novas.

Para que possamos começar cursos de capacitação para
trabalho entre surdos ainda em 2020.
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Campanha de Missões 2020

“

Como posso amar como
Deus ama e ser bênção
para minha nação?

Ame o Brasil
como Deus Ama!
Ame Missões
como Deus Ama!
Ame as pessoas
como Deus ama!

Diante do tema desafiador da campanha deste ano,
o que faremos para abençoar pessoas em cada cantinho
do Brasil? Em meio a tantos desafios e dificuldades, não
podemos ficar de braços cruzados procurando alguém
para criticar e colocar a culpa por todos os problemas.
Temos que trabalhar e ser úteis aos planos de Deus, permitindo que seu Espírito nos use para abençoar outras
vidas preciosas.

O desafio é grande!
A situação missionária atual não
é das melhores. Segundo estatísticas, 42% da população mundial é
“não alcançado”. Mais de 3 Bilhões
de Pessoas com acesso extremamente limitado ao evangelho. A
janela 10/40, a área mais perigosa
do mundo para se pregar o Evangelho, possui os 62 países menos
evangelizados do mundo, 97% dos
povos não alcançados e 82% da
população mais pobre do mundo.
No Brasil, das 258 tribos indígenas
brasileiras apenas 34 possuem o
Novo Testamento em sua língua.
Isto é, 136 não têm nada da Bíblia
traduzido, e 118 não possuem missionários.
Adoniran Judson, missionário
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americano que atuou na Birmânia
(Myanmar) por quase 40 anos, disse
que “muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas
poderão alcançá-los com os seus
joelhos”.
Nossa Campanha Missionária
anual é parte da estratégia de uma
convençào comprometida com a
expansão do evangelho. Este ano
vamos trabalhar ainda mais focados
no amor. Para todos que estão comprometidos com o Cristo da história
e com a expansão do seu Reino na
terra, a declaração temática “AME –
COMO DEUS AMA” deve fazer parte da sua vida e estar bem arraigado
em cada coração missionário.

Somos as sementes do Amor Maior
geradas no sacrifício de Jesus
Deus está disseminando essas
sementes em todo o mundo

Amar o Brasil e as nações constitui-se em uma declaração altamente
comprometedora que só pode ser
mensurada pela atitude consciente e
racional dos verdadeiros discípulos
de Cristo, ou seja, pela prática, pelo
testemunho vivo, firme e corajoso.
“AMAR” é a forma bíblica de demonstrarmos nosso compromisso
incondicional com o Senhor Jesus
Cristo, principalmente nos dias de
hoje, tempo de AMORES ESFRIADOS (Mt 24.12).
Com o foco de trabalho no Brasil
no primeiro semestre, lembramos
que ainda precisamos alcançar milhares de comunidades ribeirinhas
na Amazônia, tribos indígenas, comunidades no sertão nordestino,

cidades no sul, norte, centro-oeste,
nordeste e sudeste, crianças e universitários, surdos, os estrangeiros que estão
entre nós, etc. São inúmeros desafios,
mas não podemos recuar. É preciso
avançar sempre na total dependência
do Espírito Santo.
Há milhões de pessoas neste país
que dependem de mim e de você. Se falharmos na proclamação do Evangelho,
milhões poderão se perder eternamente. Por isso, precisamos estar envolvidos
em todo o tempo com a obra missionária. A nossa campanha, este ano, precisa ultrapassar todos os alvos anteriores
para que o investimento missionário seja
ampliado e mais pessoas sejam abençoadas com a verdade redentora.

Alvo: R$ 500.000,00
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Existem 6.809 línguas no
mundo, mas apenas 5%
têm a Bíblia toda traduzida;

66% não possuem
nada da Bíblia traduzida
93% das cidades
na Espanha não tem uma
igreja evangélica

É proibido falar
de Jesus, vender bíblia, construir
templos e pregar o Evangelho nas
terras bíblicas;
de

Existem apenas 0,4%
evangélicos na Grécia

“Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E
como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se
não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
Como está escrito: ‘Quão formosos os pés dos que anunciam a
paz, dos que anunciam coisas boas!”
Romanos 10.13-15)

Enquanto isso, no Brasil
Há 71 cidades com menos
de 1% de evangélicos
Existem 11 cidades
brasileiras sem nenhuma
presença evangélica.
Só no Rio Grande do Sul são 9
cidades
A média de evangélicos nas regiões
brasileiras é de 15,41%. Porém,
no Nordeste a média

é de 10,26%.

Baseado nos dados:
- Evangélicos no Brasil doam menos de
30 centavos por mês para alcançar os Povos
Não Alcançados;
- A Igreja dispõe de mais de 3.000 vezes
os recursos humanos necessários e 9.000
vezes os recursos financeiros necessários
para cumprir a Grande Comissão;
- Evangélicos poderiam providenciar
todos os recursos necessários para plantar
uma igreja em todos os povos não alcançados com apenas 0,03% da sua renda.

340 etnias

Das
existentes no Brasil, 121 delas
são pouco ou não evangelizadas.
Destas, 74 tem acesso
viável, com permissão para entrada ou possibilidade geográficas de
alcance.

O que faltam são cristãos
dispostos a servir ali.

“Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus” (Hudson Taylor)

Fontes: DAI-AMTB, Luz em Ação, Intercessão Mundial
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Destaque este cartaz e cole em sua casa, igreja, trabalho, para lembrar-se de orar e contribuir

“

O que dizem as
estatísticas?

17

AMÉRICA
DONorte
NORTE
América do
Nova York - Jonathas e Isabel Azevedo (Associado)
AMÉRICA DO SUL

ÁFRICA
Missionária na Base

Moçambique - Clerisnan Rocha e Lika Costa

EUROPA

Miranda de Ebro

Portugal

ÁSIA

OCEANIA
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ível internacional a SM/CIBI é responsável por manter 29 projetos em 19 países do mundo.
Entres os quais 16 são integrais e 13 são associados

Déborah Silva

Bruna Montagnini
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mobi o ano todo

Muitas e boas notícias da MOBI! Pra começar, uma delas é que através da boa e agradável união entre MOBI, CIBI, Secretária de
Missões e parceiros mantenedores, o Senhor nos permitiu começar o ano com mais cinco missionários Mobi mobilizadores trabalhando em
tempo integral pela juventude. Consequentemente, mais jovens e adolescentes já estão sendo alcançados, conectados, treinados, encorajados e
desafiados a permanecerem firmes com Jesus, servindo suas igrejas e comunidades locais. Afinal de contas, é pra isso que a MOBI existe.
Nosso propósito sempre foi preparar novas gerações. Temos a consciência de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus de geração em
geração, e que a melhor maneira de preparar uma nova geração é através de ações práticas e concretas. Assim, ajudamos os jovens a crescer em
sua relação com Deus e apresentamos ferramentas para que eles descubram seus dons e talentos para um serviço mais comprometido em sua
igreja local e na missão global. Para isso, como as principais ações da MOBI, temos:

mobiliza brasil
Em cinco palavras, eu diria que
é um encontro de: celebração, inspiração, conexão, capacitação e transformação. Celebramos Jesus, a vida,
as amizades e o chamado – somos
jovens que amamos viver. As experiências são inspiradoras. Nos conectamos com Deus, com a missão e
com jovens de diferentes lugares do
Brasil e de outros países. No Mobiliza, todas as casas da CIBI participam
e são apresentadas de forma criativa
e dinâmica (assista no YouTube da
MOBI); é um tempo de capacitação
teórica e prática, onde cada participante pode assistir diferentes plenárias, seminários e workshops. Essas
e outras palavras definem o Mobiliza
como uma experiência transformadora.
O próximo será em Brasília, entre os dias 15 a 17 de outubro de
2021, mas podemos dizer que já
começou. Muitos jovens já estão se
Mobilizando para este dia.
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ferias para missões
Tudo que vivemos nas conferências, em cada Mobiliza Brasil, cada
treinamento de evangelismo e nos cultos de jovens espalhados pelos brasis afora, merece um experimento. As viagens Missionárias da
MOBI, em parceria com a SM (Secretaria de Missões), são oportunidades para você aperfeiçoar na prática tudo o que você ouve, sente e entende. Este ano de 2020, teremos cerca de 80 voluntários divididos em
quatro equipes para quatro lugares distintos: Juazeiro do Norte (CE),
Luiz Eduardo Magalhães (BA), Pacaraima (RR – divisa com a Venezuela) e Beira (Moçambique).

mobi verão
É uma das ações da MOBI Brasil que une lazer e missões. O nome
“MOBI Verão” é um trocadilho do substantivo masculino relacionado
à estação mais quente do ano com o verbo “ver”. Daí o nosso lema:
“onde muitos verão a Deus”. Aproveitamos as férias de verão para
mobilizar o maior número de jovens e promover passeios com o propósito de evangelização no maior número possível de praias do Brasil,
visando alcançar pessoas de diversas partes do Brasil e do exterior com
a mensagem do Evangelho de Jesus. Além da proclamação do Evangelho, realizamos coleta de lixo, distribuímos água, oferecemos dicas de
saúde, interagimos através do esporte, da arte, da música e celebramos
a comunhão entre a juventude. Este ano tivemos mais de mil jovens
engajados diretamente com o Mobi Verão.

encontros nacionais, estaduais e locais para treinamento de líderes e pastores
de jovens e adolescentes
A ideia é fazer com que um som seja ouvido
de longe e reproduzido através dos líderes que são
treinados nos nossos encontros, sejam eles nacionais, regionais ou locais. É um espaço propício para
compartilhar experiências, refletir e praticar o significado da vocação no contexto jovem, capacitar
e celebrar a comunhão entre líderes e pastores que
vivem os mesmos desafios. O que podemos afirmar é que os líderes e pastores que participam não
sairão do treinamento sem receber uma palavra
de encorajamento que renovará suas forças. Não
sairão sem exemplos de persistência e perseverança ao chamado do Senhor para o ministério com
a juventude, sem dicas práticas, atuais e criativas,
e sem terem sido encorajados a desafiar vidas de
jovens e adolescentes. Os treinamentos nacionais
acontecem em diferentes regiões do Brasil a cada
dois anos, com abertura numa quinta-feira à noite
e encerramento no domingo ao meio-dia. Por estas
e outras razões você é nosso convidado para participar desse evento realizado pela MOBI Brasil.
Nosso próximo encontro nacional de líderes será
em julho, no STBI Campinas, SP.

curso mobi online
Isso mesmo! Os cursos online. Agora você pode contar também
com vários Cursos MOBI Online. Depois de 20 anos trabalhando com
jovens e adolescentes e ministrando cursos presenciais em todos os
estados do Brasil e vários países, reuni experiência e conhecimento e
coloco à disposição da Próxima Onda de líderes e evangelistas através
de vídeoaulas didáticas e práticas. Já se encontra no site da MOBI o
nosso primeiro curso online.
A hora é agora! Chegamos a uma nova fase no crescimento da nossa MOBI/CIBI e convidamos pessoas que amam e se
preocupam com a juventude para ser parte deste crescimento através de doações. É simples! Só entrar no site da MOBI (www.
mobi.org.br), conhecer um pouco mais do projeto, escolher e oficializar a sua parceira.
Juntos por uma juventude forte,
Eliseu de Lima,
Pastor e Diretor Nacional da MOBI
Fique ligado nas agendas da MOBI Nacional e Regional.
Acesse o Instagram da @mobi.brasil
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Uma revoluca~ o
de amor pelo
estrangeiro

Perto de
`

nos, mais
perto do que
talvez jamais
`

esperassemos
Pacaraima, 2019.
O ônibus vindo de Boa Vista para na
pequena rodoviária local. Uma pequena
multidão de pessoas se aproxima falando
espanhol, tentando trocar bolos enormes
de “bolívares”, a desvalorizada moeda
venezuelana, por real. Alguns pedem para
carregar as malas, vendem coisas.
Desço do ônibus e vejo pessoas
acampadas por toda a parte, “morando”
no entorno. Sento na pequena lanchonete
da rodoviária tentando fazer contato para
alguém me buscar e, nesse meio tempo,
converso com um menino que me pede
para comprar um pedaço de bolo na única
lanchonete do local. Ele escolhe o pedaço
maior, o que tem cobertura de chocolate.
Aproxima-se outra adolescente de uns
dezesseis anos. Começamos a conversar e
eu pergunto de onde ela era e onde estava
agora. “Estou aqui!”, me responde. “Aqui
onde?”, pergunto, sem entender. “Na
rodoviária...estou morando aqui na rua
há algumas semanas, desde que cheguei”.
Enquanto já espero algum pedido
de ajuda, ela me pergunta com olhos
ansiosos: “e você, de onde é?”. Respondo
que sou do Rio de Janeiro. E logo as
perguntas que ouviria tantas outras vezes
na minha curta estadia na cidade: “Lá
tem trabalho?”. “É possível conseguir
emprego lá e recomeçar a vida?”. “Existe
alguma esperança para nós?”
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Encontrei-me nesses breves dias
com muitos olhares, perguntas e rostos
de pessoas que cortaram fundo na alma,
rostos do Jesus estrangeiro, do Jesus
refugiado que nos convida a ouvir e a
partilhar suas dores, mas também unir
forças em pról da esperança. Quatro
milhões já saíram e em 2020 mais dois
milhões devem sair de lá. A dor que
nem eu nem você talvez nunca sentimos,
de sair sem saber para onde ir, de ter
que deixar muitos, de encontrar a terra
não prometida ou buscada, de receber a
hostilidade por ser diferente. Encontrar
esperança no não-lugar... Se reinventar
e buscar novas roupagens para as
identidades esfaceladas que precisavam
ser reconstruídas. E não só da Venezuela,
o mundo nunca teve tantas pessoas sendo
deslocadas à força de suas origens.
Logo no primeiro dia sentei para
conversar com um grupo de mulheres do
projeto da Igreja Batista Independente
que atende a comunidade venezuelana.
Olhei para a jovem esbelta, de longos
cabelos negros e não conseguia descrever
a intensidade da tristeza que via. Tanta

dor nos olhos de uma jovem como nunca
havia presenciado. E me perguntava:
o que será que motiva esses olhos tão
tristes? E logo ouço as histórias dos
pequenos filhinhos que ficaram com a
mãe idosa na cidadezinha da Venezuela de
onde viera. Ouço o relato sobre a dor da
dúvida, de não saber se ficava ou voltava,
de não ainda poder ajudar-la porque
morava num abrigo e não tinha trabalho.
Mas voltar apenas para compartilhar a
dor e a fome? Ficar poderia ser o início da
esperança? E esboçou um tímido sorriso
ao falar do sonho de poder buscar todos
e poder sustentá-los no Brasil.
Desse primeiro encontro saio meio
que atordoada pensando: o que podemos
fazer? Como amenizar as dores dessa e de
outras mães, crianças, homens sozinhos
sem a família que esperava ansiosa por
boas notícias. Como sermos ponte para
o reencontro, sementes do Reino para a
esperança?
Gostaria, nesse breve texto, de te
fazer alguns convites, meu caro leitor,
para que não seja um texto a mais, uma
emoção a mais e cada um vire a página
para continuar sua história, esquecendo
a história dos estrangeiros e refugiados
concretos, que hoje sofrem e aguardam as
boas novas.
A narrativa bíblica está recheada
de exemplos do Amor de Deus pelo
estrangeiro e das orientações explícitas
para que o recebamos, acolhamos e o
amparemos. Esse é o primeiro convite
que eu faço a você e a sua igreja, que se
debrussem sobre a questão teológica do
estrangeiro na Bíblia.
Não é uma opção acolher ou não
o estrangeiro. Do Antigo ao Novo
Testamento a orientação é que amemos
ao estrangeiro/refugiado como a nós
mesmos. A rede de proteção concreta

criada para os vulneráveis na lei mosaica
(pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos),
o estrangeiro sendo o mais vulverável
de todos, pois une muitas vezes todas
as vulnerabilidades e não tem mais um
grupo de pessoas com quem contar. A
palavra de Deus nos remete, em diferentes
situações, para nossa também condicão
de peregrino e estrangeiro por essas
terras. “Que faz justiça ao órfão e à viúva, e
ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por
isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros
na terra do Egito.”(Deuteronômio 10.1819).
Se pararmos para olhar detidamente
os exemplos de estrangeiros nos relatos
bíblicos, através de uma “hermenêutica
do Refugiado”, seremos surpreendidos!
De Abraão à pequena serva de Namãa,
passando por Raabe e os cristãos
estrangeiros do Novo Testamento. O que
esses textos nos ensinam quanto a uma
pastoral para e com o estrangeiro?
A defesa da hospitalidade do Novo
Testamento, tão mal interpretada em
tempos pós-modernos, em que muitas
vezes pensamos que hospitalidade é
acolher no churrasco os irmãos do
Ministério de casais da igreja. A origem da
palavra já nos tira do lugar de conforto:
Philoxenia, ou seja, hospitalidade bíblica é
amor ao estrangeiro, é amar e acolher o
estranho, o diferente, o que tem culturas
e hábitos que não entendo.
“Pois eu tive fome, e vocês me deram de
comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui
estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de
roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e
vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me
visitaram” (Mt 25.35-36). Jesus vai além,
Ele nos orienta a convidar o estrangeiro/
refugiado para entrar e fazer parte das
nossas vidas, famílias, igrejas.
O segundo convite é que cada um,

cada igreja, pense formas de transformar
tudo isso em ações concretas de amor
e atos de justiça . Existem inúmeras
possibilidades de ação atuação. Ao
final do texto deixo links de projetos de
conscientização e ações sobre a questão,
através dos quais você poderá aprender
mais, se informar, conhecer formas de
apoiar e começar a amar com ações.
Falar sobre o tema, estudar a palavra
sobre o estrangeiro, orar por isso, apoiar
concretamente, enviar pessoas para servir
e, quem sabe, acolher uma pessoa, uma
família na sua igreja. Tão pouco para nós,
tanto para quem perdeu tudo.
Dentre muitas histórias que ouvi,
uma rasgou meu coração de forma mais
profunda, talvez por falar de mãe, como
também sou, e de criança, que é meu
chamado. Mas talvez para poder contar
aqui e te despertar também para sair da
inércia e fazer mais. O João Diniz ouviu
essa história das mulheres refugiadas
venezuelanas recém-chegadas à Colômbia
e me contou.
Junto ao grupo contaram que também
estava a Maria, jovem mãe com seu
pequeno bebê. Na longa e árdua travessia
de vários dias a pé em busca de esperança
em direção a Colômbia, o pequeno bebê
da jovem Maria começa a adoecer... Frio,
caminhada árdua, um pequeno e frágil
bebê doente. Após os dias sem auxílio
e cuidado médico, apesar dos esforços
da jovem mãe e das outras mulheres de
caminhada, o bebê desfalece em seus
braços. As mulheres contam que Maria se
dá conta do pequeno corpo sem vida nos
seus braços quando atravessavam uma
longa ponte, já perto de chegar. Maria não
consegue lidar com a dor da perda, talvez
o filho fosse a motivação e a esperança
para continuar lutando, e se joga da ponte
com os filhinho sem vida nos braços...

Conto de novo, e choro de novo
porque não posso esquecer quantas
Marias, Josés, Pablos e tantos outros estão
no caminho em busca de uma nova vida.
Atravessarão ou não a ponte com vida?
Mas onde há dor, também há o
nascer da esperança que o Eterno insiste
em soprar. “Toda dor é por enquanto”,
soprava o espírito pela voz do poeta. O
amor é para sempre. O amor também
estava lá, nas cinzas do desespero, da
saída e da caminhada sem ver o horizonte.
O Eterno se revelava e se revela e em
tantas pontes de amor que estavam e
estão sendo construídas. Muitas outras
histórias de caminhada com Jesus do
lado, à frente preparando, na retaguarda
guardando. Os lindos projetos de amor,
como na Igreja da CIBI lá e em tantos
rincões do mundo, e tantas “Marias” que
conseguiram chegar e tiveram os filhinhos
acolhidos e curados.
E creio que novas pontes, projetos e
sonhos estão sendo construídos e gerados
por Deus em prol dos estrangeiros e
refugiados em você e sua igreja. Que
acolherão esse chamado e darão forma
a ele.
Chamado para sermos coadjuvantes
do Eterno amando o estrangeiro hoje,
como Ele sempre amou.

Para saber mais: http://tearfundbrasil.org/
tag/como-nascido-entre-nos/
Silvana Bezerra de Castro Magalhães
Professora universitária, casada com o Adriano,
mãe da Bia e do Pedro. Retalhos de Esperança,
Missão Peixes, Visão Mundial.
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Acontece no Campo

DESAFIOS EM
TERRA SERTANEJA
Eu conheci a Jesus através de um
missionário, Pastor Hugo de Oliveira –
atuante no Cariri e que me apresentou a
Cristo. Durante um estudo, peguei o livro
“Princípios da Nossa Fé”, li a história dos
batistas independentes e fiquei encantando com o relato dos missionários que vieram da Suécia para o Brasil. Fiquei maravilhado em perceber o quanto se pode fazer através da obediência de um homem.
Sempre lembro da história de Abraão,
que pela sua obediência fomos abençoados. Senti um forte chamado a obedecer
ao Senhor e levar a palavra como missionário a outros povos. Me apaixonei por
isso e obedeci. Hoje estou em Juazeiro
do Norte, interior do Ceará, uma cidade
que fica a cerca de 500 km da capital, Fortaleza. Bem posicionada, faz divisa com
vários estados como o Piauí (cerca de 150
km), Pernambuco (apenas 70 km) e a Paraíba (100km).
Entre muitos desafios de trabalhar
entre os sertanejos, um dos maiores é a
cultura idólatra. Está em todos os cantos.
Para termos uma ideia, Juazeiro do Norte
tem uma população de 270 mil habitantes; no entanto, durante o ano, chega a
circular mais 2 milhões de romeiros que
vêm para pagar e fazer as suas promessas.
No reino espiritual isso abala muito. Mui-

tas vezes as pessoas se achegam a Jesus,
mas não é genuíno; não há transformação
– é apenas como uma troca de religião,
uma troca de igreja. Sabemos que Cristo
não é uma religião, mas, sim, uma nova
vida! Elas trocam de igreja, mas continuam aprisionadas a velhos hábitos.
O amadurecimento espiritual é tardio
em nossa região. Muitas vezes não sabemos com quem podemos contar, pois
aqueles que parecem mais firmes, do dia
para a noite já não estão mais entre nós.
Outro desafio dos campos missionários no nordeste é o recurso financeiro,
porque vivemos em uma região escassa e,
por mais que tenhamos igrejas bem formadas e estruturadas, a renda per capita é
mínima. Portanto, para se implantar uma
igreja no sertão, depende-se da ajuda de
outras igrejas. Para que uma igreja venha
se manter é preciso que outros parceiros
estejam com os braços segurando as cordas do missionário.
O que muitos conhecem do nordeste
é apenas que é uma região seca, pobre e
menos desenvolvida do país. Outro lado
que conhecemos são as praias, a região
do litoral; mas poucos sabem que é uma
região em desenvolvimento. Em meio a
tantos desafios que citei, existem benções
a contar. Juazeiro é uma cidade que cres-

ce, se desenvolve e conta com um polo
industrial muito forte no ramo de calçados.
Sertanejos são pessoas que o Senhor
também escolheu, em meio a sua cultura
e tradições, para salvar, transformar e usar
para sua glória. Ele tem nos sustentado,
nos mantido e nos tem feito prosperar. O
Senhor nos tem feito viver os seus milagres, pois tem salvado pessoas nessa região.
Como igreja, fazemos a diferença em
nossa comunidade, ofertando o amor de
Jesus através também de ações sociais,
educacionais e culturais. Em Juazeiro do
Norte nossa meta é construir um prédio próprio em 2020. Temos planejado,
orado e colocado toda a nossa confiança
no Senhor. Muitos campos missionários
no nordeste são abertos e passam anos e
anos sem o seu local próprio. Creio, como
pastor local, que um prédio para a igreja
é parte da consolidação de um trabalho
que vem sendo desenvolvido; é um investimento da igreja em algo seu! Um outro
desafio é o pastor ser de tempo integral.
Hoje me autossustento; trabalho para que
a obra não pare.
Em meio a tantas dificuldades, contamos com a graça do Senhor todos os dias.
Ele nos auxilia a enfrentar tudo através da
oração. Sabemos que temos pessoas do
Brasil e do mundo orando pelo campo
missionário de Juazeiro do Norte, e isso
é o que tem nos sustentado neste local.
Convidamos vocês a orarem conosco
por esses desafios, pela salvação de vidas
nessa região. Que possamos ser instrumentos, pois acreditamos que Deus tem
grandes coisas a realizar no sertão! Estamos vivendo e crendo neste novo tempo.
Pr. João Paulo Alves dos Santos
Missionário da SM/CIBI
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em números
SM/CIBI

87

missionários e
equipe de apoio

transculturais

nacionais

apoio

mobilizadores

53

20

9

5

parcerias
institucionais
igrejas
envolvidas nos
planos cooperativos

11
METAS DE 2019
PCD
ADOÇÕES
MISSÕES

R$ 1.324.500,00
R$ 910.000,00
R$ 500.000,00

LOREM IPSUM

350

A LVO AT I N G I D O
PCD
ADOÇÕES
MISSÕES

ARRECADAÇÃO
CAMPANHA MOÇAMBIQUE

R$ 45.374,90

R$ 1.441.044,86
R$ 612.452,67
R$ 373.538,91

LOREM IPSUM

108%

67%
75%

alvo 2020

200
+
igrejas
para o pcm

smissoes@cibi.org.br / secretaria@smcibi.org
Fone: (19) 3326-3675 - Ramal 35 / www.smcibi.org
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ENCARANDO OS
CENTROS URBANOS
norar que estão em necessidade.
Sou o Domingos Jorge, casado há 19
Muitos desafios são enfrentados ao
anos com a Renata. Temos três filhas e,
se trabalhar em centros urbanos. Como
com elas, somos pastores e missionários
qualquer lugar de risco, já presenciei ceda CIBI em Manaus, na zona leste da cinas bem difíceis. Já chorei com pais que
dade, a mais populosa e violenta. Durante
perderam seus filhos para a marginalidade
esses anos é muito raro nos sentarmos à
ou assassinados. Em 2019, após um culto,
mesa sozinhos para as refeições.
um jovem foi assassinado diante
Este é um lugar de grandes dedos meus olhos e na frente da
safios. O nosso chamado para
O cristão
igreja. Corri em sua direção
esse campo surgiu da neceschamado por
e, como um ato de extremo
sidade de mudar a realidade
em que viviam muitas famí- Deus para servi-lo desespero, clamei em seus
é motivado e
ouvidos para que aceitasse
lias marcadas pela violênJesus.
Sei que ele me ouviu e
cia e carência da palavra de
desafiado todos
acredito que um dia irei vê-lo
Deus nessa região. Iniciamos
os dias
no céu, assim como o ladrão
com um núcleo de estudo bída cruz.
blico, mas tudo cresceu tão rápido
Uma estratégia que Deus nos deu,
que logo precisamos alugar um espaço
e tem dado certo para trabalhar aqui, é o
para atender pessoas que vieram de famíProjeto Igreja em Minha Casa. Levamos
lias desestruturadas: tráfico, prostituição,
a mensagem do Amor até os lares. É a
abandono e miséria.
forma de conhecer melhor a realidade de
Uma de nossas maiores preocupações
muitos e levar algum tipo de socorro.
era com a preservação da nossa família,
O teatro também tem sido uma ferafinal de contas somos pais de três filhas
ramenta para falar de Cristo aos jovens.
e a mais nova tem dez anos.
Eles vêm à igreja, aprendem a amar JeMas nossa casa, nossa comida, nosso
sus e são salvos da marginalidade. Temos
tempo e nosso amor são sempre dividimuitos jovens que eram do tráfico e hoje
dos com pessoas que, algumas vezes, não
são bênçãos em nosso ministério! Em
conhecemos bem, mas não podemos ig-

breve teremos nosso curso de música,
mais uma estratégia para nos ajudar nesse
regaste e oferecer uma nova realidade.
Além da violência urbana com seus
malefícios, ainda lidamos com a situação
dos refugiados da Venezuela e temos esticado a corda para alcançá-los!
Mesmo enfrentando as dificuldades
mais comuns, como a falta de estrutura
física do prédio da igreja, que ainda não
oferece um espaço adequado, temos investido para avançar no propósito de
Deus aqui. Estamos pagando o prédio
onde congregamos, mas investimos na
construção de salas para facilitar o trabalho. Atualmente, contamos também com
a ajuda de uma irmã psicóloga e terapeuta
familiar e muitas famílias são encaminhadas para serem tratadas. Isso é uma benção!
O cristão chamado por Deus para
servi-lo é motivado e desafiado todos
os dias pelo próprio Deus, pois Ele é o
dono da obra. Ele conhece nossos limites, mas também conhece o tamanho do
nosso amor. Creio que a base de tudo
que realizamos aqui é o amor de Cristo
que foi derramado em nossos corações;
amor por aqueles que clamam esperando
alguém que os percebam à margem da sociedade, condenados ao fracasso e, muitas
vezes, à própria morte.
Gosto muito das palavras que Deus
disse a Josué: “Seja forte e corajoso, não fique
desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer
lugar por onde você for” (Josué 1.9).
Essa é a nossa missão. Esse é o nosso
chamado: servir ao Senhor e revelar seu
amor prático.
Pr. Domingos Jorge,
Missionário da SM/CIBI
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Campos Nacionais
da CIBI

São José / AM
Domingos & Renata Moraes
Benjamin Costant / AM
Abenildo & Alcineia Oliveira
Altamira / PA
Oseas & Heliana Silva
Macapá / AP
Luiz Neto & Liliane Santos
Caculé / BA
Edmilson e Samara
Petrópolis / RJ
Hélio & Luciana Bastos
Guarani das Missões / RS
Carlos Jordano & Ana Paula
Juazeiro do Norte / CE
João Paulo & Sara dos Santos
Pacaraima / RO
Antonio & Osanir Galvão
Serra Talhada/PE
Pedro Sertão e Sueli Silva

A Secretaria de Missões é responsável por projetos missionários em várias partes do
Brasil através de parcerias firmadas com as Convenções Regionais da CIBI. Atualmente
apoiamos 10 projetos de Plantação de Igreja em 9 Estados Brasileiros.
Atualmente a CIBI tem igrejas em todos os nossos estados brasileiros.
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Artigo

O Movimento Missionário Brasileiro
e as Novas Gerações

Reducionismo,
Falsas Dicotomias
e Novos Desafios

No final dos anos 70 Deus começou a mover a igreja evangélica brasileira de maneira especial para
assumir sua responsabilidade missionária. Surgiram centenas de agências missionárias, e milhares de
missionários brasileiros foram enviados para diferentes partes do mundo. Apesar da impetuosidade com
a qual alguns foram enviados, sem o preparo e treinamento adequados, na Sua misericórdia grandes
coisas fez o Senhor. Minha família e eu tivemos o privilégio de fazer parte de uma dessas primeiras
“levas” e, em 1986, fomos enviados para o Marrocos, um país árabe muçulmano.
Mas a percepção que eu tenho é que depois de ter ficado 23 anos fora do Brasil, nós, brasileiros,
mantivemos um conceito de Missão que, em minha opinião, precisa ser ampliado e atualizado. Precisamos rever o que significa fazer missões no Século XXI, assim como entender de que maneira as novas
gerações se envolverão nos desafios que temos diante de nós.
Para encontrar respostas, mesmo que parciais, tentarei, em primeiro lugar, definir qual é a compreensão tradicional evangélica de missões.

A compreensão tradicional de Missões
O modelo missiológico que herdamos na década de 80, seja em
relação à nossa atuação no Brasil ou no mundo, nos levava a definir
a missão baseados quase que exclusivamente nas passagens da Bíblia
que contém ordens claras. Em outras palavras, se fizéssemos uma
pesquisa sobre quais eram os principais “versículos missionários”, é
bem possível que pelo menos cerca de 70% mencionariam ao menos
dois versículos que conhecemos muito bem: “Ide por todo mundo, e
pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16.15) e “Ide, portanto
fazei discípulos de todas as nações“(Mateus 28.18).
Há uma característica comum nesses dois trechos. Vemos aqui
dois mandamentos explícitos de nosso Senhor Jesus. E pelo fato de
basearmos a nossa definição de missões principalmente nessas passagens bíblicas que possuem claramente um mandamento ou uma ordem, a nossa conclusão missiológica nos anos 80 e 90 acabou sendo
óbvia: existe uma ordem da parte do nosso Senhor Jesus, “o nosso
general é Cristo”, eu “sou um soldadinho de Jesus”, “vou com Josué
lutar em Jericó”, sou parte do Exército de Deus e “nenhum inimigo
nos resistirá” (acho que consegui abranger boa parte da musicologia evangélica brasileira das últimas décadas). Com essa perspectiva
é notório que nós começamos a ter uma visão triunfalista da missão,
e sua definição passou a ter uma conotação quase que militar, já que
era fruto de uma ordem de um lado e da obediência do outro. E, obviamente, se meu general é Cristo e Ele me deu uma ordem não me
resta alternativa a não ser obedecer e fazer parte do Exército de Deus
sabendo que romperei em fé e conquistarei as hostes do inimigo.
Todavia, como Christopher Wright (1) costuma dizer em seus
livros e aulas, o fato de termos uma definição de missões baseada
principalmente nessas passagens bíblicas (que ele chama de passagens
bíblicas imperativas, ou seja, trechos que apresentam um mandamento claro), traz consequências importantes. Nas nossas conferências e
em nossos planejamentos missionários usamos metáforas militares
como: “estamos em uma guerra”, “precisamos recrutar”, “vamos estabelecer estratégias e alvos”, “vamos fazer campanhas”, “vamos realizar cruzadas”, “vamos conquistar povos não alcançados”, “vamos
derrubar fortalezas”, “vamos mobilizar a força missionária”, “vamos
derrotar as hostes do inimigo”. E, depois de tudo isso, dizemos que o
que nós queremos é comunicar o amor e a reconciliação de Deus em
Cristo Jesus, nosso Senhor!
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Tanto no caso particular dos muçulmanos, quanto com qualquer
outro povo, seja no Brasil ou em outra parte do mundo, esse tom não
passa despercebido. Eles estão lendo nossos livros e artigos, assistindo
nossas conferências e prestando atenção na terminologia que usamos.
E quando vamos até eles dizendo “Jesus te ama”, eles nos olham e
dizem: “Vocês afirmam que Jesus nos ama, mas vocês estão aqui com
intenções imperialistas querendo conquistar e impor uma religião”.
Na verdade, seria um exercício muito interessante realizar uma
busca em toda a Bíblia para ver se encontramos passagens onde Jesus
está nos dando a ordem de comunicar uma religião ou “conquistar”
um país ou grupo étnico. Creio que o que encontraremos nessa busca
é Jesus ensinando-nos que devemos apresentá-lo, no Brasil e no mundo, como o Cristo que nos ama a tal ponto que morreu para salvar
todos aqueles que nele creem.
Com essa missiologia, nos anos 80 e 90 nós acabamos chegando a
três conclusões principais:
1.Tendo como base esses versículos que contém ordens e mandamentos, era
muito fácil decidirmos onde tínhamos que fazer missões: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da Terra. E como nós interpretávamos isso? São Paulo, Brasil,
Argentina, Marrocos, Jakarta, etc.
2.E qual era a nossa missão tendo como base esses nossos versículos preferidos?
Pregar o Evangelho, ensinar e fazer discípulos e estabelecer novas igrejas no Brasil
e no mundo. Com isso podíamos declarar: missão cumprida!
3.A terceira conclusão a qual chegamos era que o protagonista era eu, o missionário! A missão é minha, Deus me deu. Eu tinha sido enviado! Era como se
a evangelização do mundo dependesse da minha dedicação, e não da ação poderosa
de Deus.
O problema com essas três conclusões é que nossa motivação
missionária não pode ser fundamentada somente no fato de termos
recebido uma ordem.
Mas, será que existe algum problema com os versículos que comunicam algum mandamento ou ordem clara? É óbvio que não! Será que
existe algo de errado em evangelizar, discipular e estabelecer igrejas no
Brasil e entre os grupos étnicos não alcançados? Certamente não! São
aspectos que estão claramente explicitados na Bíblia.
O problema não é o que a nossa definição de missão tradicional,
baseada nos nossos versículos missionários preferidos, afirma, mas
sim no que ela deixa de afirmar.

Ampliando nossa precepção
Note que apenas uma minoria dos versículos bíblicos registram mandamentos ou ordens específicas.
Cerca de 60% ou 70% da Bíblia contém histórias, profecias, poesias, cartas, etc. E se nós estamos baseando
nossa definição de missões somente nestes 30% onde
existem mandamentos, isso quer dizer que você e eu
estamos deixando 70% da Bíblia de fora. Ao adotarmos essa postura, em minha opinião estamos cometendo um grande equívoco.
Corremos o risco de termos uma visão reducionista, além de parcialmente equivocada, sobre quem é o
protagonista da missão e sobre a abrangência do desafio que nós temos em nossas mãos. É por essa razão
que, para alguns missiólogos, a única forma de você
e eu termos uma compreensão correta e equilibrada
do que é missão, é também levando em consideração
passagens da Bíblia que falam sobre o caráter de Deus
e sobre o que Ele está fazendo no mundo. Não devemos deixar de fora as passagens em que encontramos
um mandamento específico de ir e pregar o Evangelho
a todo mundo. O que precisamos fazer é olhar também
para as demais passagens, pois ao fazer isso:
•Vamos incluir em nossa definição passagens que afirmam
que Deus quer abençoar todas as famílias da terra como nós
lemos em Gênesis;
•Nós incluiremos em nossa definição de Missões as passagens onde nos finais dos tempos, como resultado da ação de
Deus, as nações serão curadas, conforme afirma Apocalipse 22;
•Ressaltaremos passagens que indicam que nosso Deus,
conforme vemos em Êxodo 6, é um Deus que liberta, é um
Deus que livra da escravidão, é um Deus que resgata, é um
Deus que nos toma como seu povo e que nos leva para uma
terra que mana leite e mel. Ou seja, é um Deus que nos dá paz
em abundância;
•Nós incluiremos passagens que afirmam que Ele, conforme vemos em Deuteronômio 10.17-19, é o Deus dos deuses,
Senhor dos senhores, Deus grande poderoso e terrível, que não
faz acepção de pessoas, que não aceita subornos, que faz justiça
ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro;
•Incluiremos, entre outras passagens, Lucas 4, que alguns
chamam de ”O Manifesto de Nazaré”, onde vemos o próprio
Jesus dizendo que Ele veio para trazer salvação, cura, libertação e proclamar as boas novas; ou ainda 2 Coríntios 5, que
nos afirma que Deus estava, em Cristo, reconciliando o kosmos
consigo mesmo.
E depois de vermos o próprio Deus mostrando
como Ele atua, esse mesmo Deus nos diz qual deve
ser a base da nossa ação. Ele está dizendo: assim
como eu atuo, assim como eu me preocupo com a
evangelização do mundo, pela plantação de igrejas,
pelo pobre, pela viúva, pelos necessitados (que são
aspectos intrínsecos da santidade de Deus), ele nos
diz: “sejam santos, porque Eu o Senhor vosso Deus
Sou santo” (Lv. 19). Em outras palavras, nosso ponto
de partida para o cumprimento e a definição do que
é Missão, é nada mais nada menos do que a santidade
do próprio Deus, que nos chama para vivermos uma
vida santa.

Coadjuvantes na Missão de Deus
Quando levamos em consideração tanto os versículos que registram
mandamentos, como aqueles que apresentam aspectos específicos
sobre o caráter e ação de Deus no mundo, a conclusão a qual chegamos é que na verdade a missão de abençoar o mundo através do
Evangelho, de levar cura e libertação para as nações, é a Missão do
próprio Deus, e não a minha! É a missão do Deus Trino, do Deus
Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele quem toma a iniciativa. É Ele o
protagonista. Você e eu somos apenas coadjuvantes da Missão de
Deus de abençoar todos os povos desde o Brasil até os confins da
Terra, pois é Ele quem salva e liberta. É Ele que venceu a morte,
quem criará um novo céu e uma nova Terra. É Ele que enxugará
toda lágrima e eliminará toda dor. É Ele que vai aniquilar, quando
Ele criar O novo céu e A nova Terra, tudo que é impuro, enganoso
e vergonhoso.
Ao considerar tudo isso, algo fantástico e incrível é que mesmo
sendo soberano e apesar de a Missão ser Dele, Ele está chamando
você e eu para termos um grandíssimo privilégio. Nós não somos
dignos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz, somos chamados, como coadjuvantes do Deus todo poderoso, a fazer parte da
sua Missão de levar cura para todas as nações.
Há razões para se acreditar que, historicamente, uma boa parte
do Movimento Missionário Brasileiro tem se aferrado a uma definição reducionista da Missão, ou seja, não estamos levando em conta
toda a narrativa bíblica quando tentamos definir o que é Missões.
Não estamos entendendo que a Missão é de Deus, e nós, como seus
coadjuvantes, somos chamados a fazer parte da Sua missão “sendo
testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento, em todo
o mundo e em todas as esferas da sociedade”. (2)

Falsa Dicotomia
Mas, infelizmente, o que se vê é um discurso permeado por uma dicotomia falsa, como se tivéssemos
que escolher entre evangelizar ou nos preocuparmos
com o sofrimento humano. O que corre nos bastidores da missiologia e do evangelicalismo brasileiro
atual é que temos que eleger entre uma missiologia
que os detratores chamam de antropocêntrica ou
uma missiologia cristocêntrica. E se você está de um
lado ou de outro, você é rotulado de direita ou de
esquerda, de fundamentalista ou de liberal. E uma
vez que recebe um desses rótulos, não consegue mais
se livrar dele.
Mas no coração de Deus, nos ensinamentos de
Jesus e dos apóstolos, na história da Igreja Primitiva,
assim como na teologia e ações dos pais da Igreja
não há essa dicotomia forjada. Minha esperança é
que possamos deixar isso de lado e nos concentrarmos em deixar as marcas do Reino de Deus em todas
as esferas da sociedade.
Repito, se vamos definir missões usando toda a
Bíblia, nós aceitaremos a definição de que “fazer”
missões significa ser testemunha do Senhor Jesus
Cristo e de todo o seu ensinamento em todo mundo,
e em toda a esfera da sociedade. E eu desejo ressaltar a expressão “todas as esferas da sociedade”. A
minha esperança é que possamos ver isso nas novas
gerações, e se o Senhor nos permitir, também nos da
minha geração que ainda são atuantes e influentes no
contexto missionário brasileiro.
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As implicações de uma definição mais ampla
Na prática, quando vinculamos os versículos imperativos (que
contém mandamentos) e os versículos indicativos (que falam sobre quem Deus é e o que Ele está fazendo), e tendo o sacrifício
de Jesus na cruz como balizador de nossa missiologia, vamos, de
fato, nos envolvermos em todo o mundo e em todas as esferas da
sociedade.
Dessa maneira, iremos, ao mesmo tempo, discipular e nos
preocuparmos com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ensinaremos
a Palavra de Deus, mas também daremos atenção aos campos de
refugiados do Iraque, da Síria, do Líbano, da Turquia, etc. Meditaremos profundamente na Palavra, mas também influenciaremos
amplamente as discussões atuais em relação à biotecnologia, à nanotecnologia, à politica, à internet e às pesquisas com células tronco, fazendo com que a cosmovisão bíblica permeie e tenha o seu
lugar no centro das discussões globais.
Acredito que se a geração missionária (incluindo líderes e pastores) dos anos 80 e 90 tivesse entendido o que significa realmente
participar da Missão do Deus todo-poderoso, e não tivesse feito a
dicotomia que menciono acima, a situação ética e política do nosso
país não estaria como a vemos hoje. É inadmissível que 40 milhões
de evangélicos não consigam fazer uma grande diferença na fibra
moral desta nação.
Em minha participação como coadjuvante na Missão de Deus
vou evangelizar os não alcançados nos lugares mais remotos, mas
vou prestar atenção ao fenômeno da urbanização, já que os não alcançados estão vindo à nossa porta e estamos ignorando esse fato.
Vou orar sem cessar, mas vou me preocupar com a singularidade
de Cristo em um mundo pluralista. Irei me preocupar com a minha
espiritualidade pessoal, mas também vou pensar que faz parte da
nossa missão o cuidado com a criação. Vou me preocupar com
a verdadeira ortodoxia bíblica, mas também vou me preocupar
com o mundo ferido e dividido pelas doenças, pobrezas, guerras e
pessoas que precisam desesperadamente escutar que existe reconciliação através da morte de Cristo na cruz. Vou plantar igrejas,
mas vou me preocupar com a cura das nações. Levarei em conta as nove marcas de uma igreja saudável, mas também vou me
preocupar em deixar as marcas dos valores do Reino de Deus por
qualquer lugar por onde eu passar, seja no Congresso Nacional,
na Universidade de São Paulo, ou estabelecendo uma igreja nos
confins da Terra, em um grupo étnico não alcançado.
Tomemos como exemplo real do que significa ser testemunha
do Senhor Jesus em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade, um jovem brasileiro fazendo missões, juntamente com sua
esposa, no Oriente Médio. Muitas vezes a geração anterior duvidou (ou duvida) de que o que ele está fazendo possa ser considerado missão. Esse jovem teve o privilégio de estudar em uma
excelente universidade e se formar em negócios e marketing. Fez
treinamento bíblico e missiológico e foi enviado por sua igreja local
a um país muçulmano. Especializou-se em comunicação e mídias
sociais, trabalha com uma organização cristã que existe neste país
muçulmano na área de desenvolvimento de páginas WEB, e ajuda ONGs cristãs desse país, ONGs estas que estão cuidando dos
refugiados oriundos de outros países, muitos deles muçulmanos,
para que através da internet e vídeos essas organizações possam
mostrar o que estão fazendo e levantar recursos necessários para
o trabalho que está sendo feito. Como decorrência desse esforço
conjunto de um grupo de cristãos, com diferentes dons e atuando
em diferentes áreas profissionais, que estão testemunhando de Jesus em todas as esferas da sociedade em parceria com igrejas locais,
Deus está atuando entre os muçulmanos.
Deus nos ajudará a participarmos de tudo isso como coadjuvantes na sua missão, no poder do Espírito Santo de Deus, usando
os dons, os talentos, os estudos universitários, as experiências de
vida, a profissão e tudo aquilo que Ele permitiu que adquiríssemos.
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Algumas perguntas
importantes
Porém, para que isso aconteça, creio que a liderança do movimento missionário brasileiro terá
de ter consciência de que temos em nossas mãos
um Evangelho imutável e um Senhor que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, mas que esse
Evangelho precisa responder a novas questões que
surgem a cada dia como resultado de vivermos em
um mundo em transformação.
Isso faz com que mudanças significativas sejam
necessárias em nossa forma de pensar, agir e ver a
missão, se é que não queremos perder o bonde da
história. O cristianismo no “Sul global” continua
crescendo, o que aumenta nossa responsabilidade
missionária. Com isso, algumas das questões que,
como movimento, precisamos considerar seriamente, principalmente se vamos levar em conta as novas
gerações, são:
• Quando enviamos missionários do Brasil para o
Oriente Médio, África e Ásia, nossos centros de treinamento
estão formando missionários com uma definição reducionista
da missão e uma mentalidade que os leva a crer que estão
levando Deus para essas regiões. Porém, em algumas dessas
regiões a Igreja já existe há 2 mil anos, apesar de toda a dificuldade e perseguição que sofrem. Eles têm líderes bem preparados e não precisam que nossos missionários cheguem crendo
que possuem todas as respostas que a Igreja está buscando,
mas sim de obreiros brasileiros dispostos a submeterem-se à
liderança local, com uma atitude de servo.
• Há pouca comunicação e cooperação entre os cristãos
do Sul global. Precisamos conhecer melhor a Igreja e o movimento missionário da Nigéria, Egito, Índia, China, etc. e,
dessa forma, promover um intercâmbio de ideias, estratégias e
recursos que potencializem o trabalho missionário.
• Há um grande distanciamento entre as igrejas brasileiras ditas tradicionais e seus centros de treinamento missionário, e o movimento pentecostal. Sem que haja maior colaboração entre cristãos históricos e pentecostais, não estaremos
sendo bons mordomos dos recursos que o Senhor colocou em
nossas mãos.
• Existe a necessidade urgente de uma reavaliação do
que deveria ser o treinamento missionário do cristão no século
21. Parece que estamos falando e fazendo a mesma coisa ao
longo dos últimos 30 anos. Quais mudanças são necessárias
e qual deve ser o conteúdo básico?

• No processo de envio do missionário, será que estamos
confundindo qual deve ser o papel da igreja, do Seminário
Teológico, do Centro de Treinamento Missionário e o da
Agência Missionária? Será que é por isso que há tamanha
proliferação de pequenas escolas bíblicas e centro de treinamentos, alguns deles com não mais que oito ou dez estudantes, e os mesmos professores dando as mesmas aulas nesses
diferentes centros missionários e escolas bíblicas ao redor do
Brasil?

Nós que somos de outra geração, precisamos enfrentar essas
questões e entender que Deus está atuando de diferentes maneiras;
que precisamos, sim, passar o bastão, entendendo que o controle não é nosso, mas do Espírito Santo de Deus. Precisamos que
aqueles que fazem parte de gerações mais antigas, se unam ao que
Deus está fazendo usando jovens por esse mundo afora, jovens
com mentalidade diferente e envolvidos em iniciativas distintas.

Afinal a missão é
de Deus. Ele é o “diretor do
filme” das nossas
vidas e do nosso
ministério.

• Qual deve ser o papel da agência missionária? Será
que, sem mudanças significativas em suas propostas, as agências não estão correndo o risco de se tornarem irrelevantes
para os jovens vocacionados, devido às grandes mudanças sociais, eclesiásticas e tecnológicas das últimas décadas?

Somos coadjuvantes.
• Será que nas nossas pregações e treinamentos missionários não estamos ensinando os cristãos a serem antagônicos
em relação a pessoas de outras religiões? Ou seja, em vez de
ensinarmos como amar, estamos ensinando como nos defender
ou mesmo atacar pessoas de outra religião?

E Ele está nos convidando
para sermos parte
daquilo que Ele já está
fazendo ao redor
do mundo.

• Em 1925 o missiólogo e missionário à Índia Stanley
Jones disse que naquela região do mundo o cristianismo estava “indo além das fronteiras da Igreja Cristã” (3). Hindus
estavam aceitando a Cristo como o Senhor de suas vidas, mas
sem estar integrados ao que tradicionalmente entendemos por
igreja. Isso foi há quase um século! Hoje Deus continua agindo de maneiras incríveis ao redor do mundo. Estamos vendo
hindus, muçulmanos, budistas e pessoas de outras religiões
rendendo-se aos pés de Cristo de maneiras inusitadas. Será
que estamos preparando nossos missionários para aceitarem
o que Deus está fazendo?

Marcos Amado
Postado originalmente no site Martureo.com.br

• Será que há espaço para pensarmos num Evangelho
”encarnado” e, ao mesmo tempo, na evangelização e discipulado de todas as etnias ao redor do mundo, sem, com isso,
criarmos divisões e discussões sem fim?
• Como já mencionado brevemente acima, o que fazer
com a nova onda de colocarmos rótulos tais como direita,
esquerda, fundamentalista, liberal, etc.? Será que não conseguimos chegar a um consenso sobre o que significa, na sua
essência, ser evangélico, e aceitarmos que podemos divergir em
pontos não essenciais? Em outras palavras, será que podemos ter unidade no Movimento Missionário Brasileiro, sem,
necessariamente achar que haverá uniformidade, permitindo,
assim, olharmos uns para os outros simplesmente como fieis
seguidores de Cristo Jesus?

NOTAS:
(1) Vários conceitos apresentados nesse artigo são oriundos das aulas e leitura dos livros de
Christopher Wright. Dois livros que foram recentemente publicados no Brasil e que certamente
seriam de ajuda para um maior aprofundamento no tema são: “A Missão de Deus” e “A Missão
do Povo de Deus”, ambos publicados pela Editora Vida Nova.
(2) Compromisso da Cidade do Cabo (Movimento de Lausanne).
(3) The Christ of the Indian Road, Abingdon Press (1925), New York, 63.
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Missões na Prática

Antes

Depois

A fé com obras
é viva e eficaz!
Aconteceu o tão esperado dia. No total foram 215
dias de um grande trabalho, uma grande obra, muita luta
e muita oração!
O projeto social dessa construção começou no
coração do pastor Moacir de Andrade, da Igreja Batista
Independente de Guaíra, no Paraná, e sua Esposa Rose.
Vamos começar te contando a história A irmã Lurdes
vivia em uma situação crítica, por uma questão relacionada
à saúde, a irmã precisou amputar uma perna e morava em
uma casa sem estrutura. Era feita de madeira, sem forro,
com buracos no telhado, durante a chuva era preciso
cobrir com loja.
A irmã Lurdes nunca se casou e não tem filhos. Em
suas orações clamava por uma casa. Segundo dizia, não
queria morrer sem ter construído sua “casinha”, afinal de
contas, Deus lhe deu a oportunidade de comprar o terreno
que já abrigava velha casa de madeira. Conhecendo seu
caráter de serva fiel, dizimista e ofertante, que mesmo no
pouco oferece o seu muito, a igreja de Jesus se uniu para
realizar esse sonho.
Com projeto da arquiteta Márcia Regina, membro da
igreja, e os tramites legais acompanhados na prefeitura, foi
dado o início da obra Projeto Social Casa da Lurdes em
março de 2019, pela fé, claro!
Foram muitas mãos abençoando. Irmãos ofertando,
comerciantes doando, materiais de construção e até
reaproveitamento de outras obras chegando. Mutirões
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foram feitos
através de
irmãos que
cederam
seus serviços
de pedreiro,
carpinteiro,
p i n t o r,
encanador,
serventes e
tudo o que era necessário. Foram ofertadas até valores
de diárias de pedreiros em dinheiro! E assim a cada
dia o sonho de Deus para vida da irmã Lurdes foi se
concretizando através desta iniciativa.
A liderança da igreja foi usada por Deus para abençoar
a vida dessa irmã e muitos membros tiveram a o estímulo
e a oportunidade de abençoar também.
Em menos de nove meses, no mês de dezembro de
2019, uma tarde de domingo, com autoridades locais
presentes e a Maior Autoridade – Nosso Senhor Jesus –
foi realizada uma emocionante cerimônia para entrega do
imóvel, prontinho, mobiliado com a despensa e geladeira
cheia!
É impossível descrever em palavras a emoção e a
gratidão a Deus por esse momento. A Ele Seja dado toda
Honra e Toda Gloria.
Testemunho IBI Guaíra/PR

“Assim brilhe a luz de vocês diante
dos homens, para que vejam as suas
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês,
que está nos céus.” Mt. 5:16

Oferecendo a
Mão Amiga
– Tia, quando eu crescer e for médico, vou voltar e ajudar a Mão Amiga.
Pensei em qual mão amiga ele estava se referindo? Àquela das
pessoas cooperadoras, a Associação, ou a ‘mão amiga’ que tem sido
apresentada a ele, Jesus Cristo, o Amigo mais chegado que um irmão?
A afirmação foi feita por Thales, uma criança de nove anos, aluno da Associação Beneficente Cristã Mão Amiga. Tem um severo
distúrbio de fala, mas está sendo acompanhado por um profissional
da fonoaudiologia. É assíduo às aulas de apoio escolar, oficinas de
música e futebol. O desenvolvimento cognitivo e interpessoal com
os colegas é perceptível, está sempre entre os alunos destaques em
cada semestre. É contagiante a alegria dele ao receber, junto com
outros, o prêmio de Aluno Estrela.
- Atenção, atenção! Venham para a tarde divertida aqui na Igreja
Batista Independente Filadélfia! Haverá muitas brincadeiras, pirulitos e um delicioso lanche!
Foi assim que tudo começou. Microfone, caixa de som e a voz
quase aos gritos na porta da igreja. Não demorou, foram chegando
os meninos e meninas. Olhos curiosos e brilhantes, mas trazendo
marcas de uma infância cujo respeitos básicos não haviam sido observados. Fui perguntando os nomes e anotando: Rian, Carlos, Zói.
- Seu nome querido!
- É Zói, tia!
- Como é que a mamãe chama você em casa?
- É Zói, tia! Meu nome é Zói! Todo mundo me chama de Zói!
- E na escola, como é que a professora chama você?
- Klayton. É assim que a tia da escola me chama.
- Então, este é o seu nome. Klayton!
Do encontro mensal estreitamos para quinzenal e posteriormente, semanal. A cada reunião com aqueles pequenos, se fazia
necessário e com urgência atitudes pontuais que oportunizasse mudanças reais no futuro deles. Era inconcebível aceitar, concordar,
calar diante da realidade encontrada naquela comunidade. Crianças
com 10 a 12 anos sem reconhecer as letras do alfabeto, oriundas de
famílias paupérrimas e alvo fácil do fosso social.
O que faria Jesus em um contexto como este? A resposta veio
na leitura do devocional. “Ele primeiro fez, depois ensinou (Atos
1.1).
Não podemos ensinar sobre o Amor e Ação de Jesus somente
no discurso. Assim como Ele nos ensinou, o fazer é necessário.
Mas como fazer sem recursos financeiros, estrutura física, material
didático, recurso humano?
Então olhamos para o que tínhamos. Um pequeno templo
(congregação) e algumas mesas de quatro lugares, que não eram su-

ficientes para todos. Utilizamos o chão como espaço pedagógico.
Contatamos alguns pequenos empresários do ramo de papelaria e
fomos abençoados com o material didático necessário para o início. Agregamos voluntários e percebemos o prazer das crianças
em estarem naqueles momentos, que já aconteciam três vezes na
semana: terça, quinta e sábado, nas manhãs e tardes.
Era também necessário oferecer a alimentação, pois a escassez de uma alimentação balanceada era perceptível. Quanto mais
nos envolvíamos com as histórias de vida de cada um, a certeza
que o Pai havia convergido todas as coisas para o bem daquelas
crianças e também dos se dispunham a ser instrumentos Dele.
A procura aumentou e o espaço ficou pequeno, foi necessário construir. Com a certeza de que não estávamos sós, que o
Senhor é o nosso ajudador bem presente, iniciamos o plano de
construção de salas no terreno lateral da igreja. Mais uma vez
lançamos a rede e fomos à busca de parcerias. Cada saco de cimento doado, era comemorado com júbilo de alegria. Estamos
finalizando as salas térreas!
O mais importante é que 40% das crianças que fazem parte
da ABC Mão Amiga, frequentam a Escola Bíblica Dominical e
vislumbramos possibilidade de mudanças social, cognitiva e de
vida com Cristo. E cremos sim, no resgate não só da identidade
nominal, no lugar do apelido que substituiu o nome de Klayton
durante tanto tempo, como também saber que algumas destas
crianças retornarão quando adultas, como disse o pequeno Thales - “Tia, quando eu crescer...vou voltar e ajudar...”
Atualmente atendemos as crianças em duas salas de aula e
oferecemos reforço escolar, alfabetização, aula de música, esporte (futebol) e, em fevereiro próximo, iniciaremos o Escotismo,
atendendo crianças de sete a 17 anos. Crendo que o Senhor da
Obra, suprirá todas as nossas necessidades.
Temos como alvo o atendimento para 200 crianças. Precisamos construir as salas do primeiro piso para também oferecer
informática e auxiliarmos nossos alunos a ingressarem como menor aprendiz nas empresas. Há muito trabalho, mas cremos que
Àquele que iniciou a boa obra é fiel para concluí-la.
Estamos no processo de registros civil da associação, na tentativa de que cada dia possamos apresentar a Deus e a comunidade em Luís Eduardo Magalhaes, Bahia, e em especial no bairro
Jardim Das Oliveiras, um serviço com excelência.
Testemunho Rose Veras
Associação Mãos Amigas

Comunidade em Luís Eduardo Magalhaes, Bahia
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Guiné Bissau

terra di mininus
Louvamos a Deus, pois temos
visto Situado na parte ocidental
do continente africano, Guiné
Bissau, segundo as recentes estatísticas, é um país composto por
um grande número de crianças:
quase 30% da população. Mas ali
elas não têm voz e nem vez. As
políticas de proteção infantil são
precárias e quando existem não
são executadas.
Para nós, enquanto pastores,
as crianças ocupam um espaço importante na nossa igreja e
ações. Até porque quando chegamos aqui, em 2014, uma grande
parte daqueles que participavam
dos cultos eram crianças, adolescentes e jovens, eram poucos
adultos.
Essa faixa etária, que em algumas igrejas são desvalorizadas,
para nós sempre foram importantes pois são comprometidas com
o estudo da palavra e envolvidas
na obra no Senhor. Hoje, depois
de 5 anos no campo, a maior parte deles cresceu tanto fisicamente
como espiritualmente e são professores de EBD e líderes de mocidade.
Nós valorizamos o papel da
criança na igreja e desafiamos
você, pastor, a fazer o mesmo! Na nossa maneira de

vê-los não são o futuro da igreja como
alguns pregam, mas são o presente.
Precisamos encorajar e valorizar o
trabalho com as crianças nas nossas
igrejas.
A igreja em Cuntum Madina tem
procurado dentro das suas limitações
investir no trabalho com elas. Temos
uma Escola Bíblica Dominical muito
participativa, com três classes infantis,
uma de adolescentes, outra de jovens
e uma classe com adultos. Na EBD temos a frequência normal de cerca de
120 crianças divididas por idade: Flores de Jesus, 3 a 6 anos; primário, 6 a
9 anos e juniores de 9 a 13 anos. No
mês de julho realizamos a Escola Bíblica de Férias e a participação infantil
é muito grande. Anualmente, durante
o período de cinco dias, mais de 1200
crianças ouvem o evangelho. As classes são sempre muito animadas.
Aqui, quando alguma criança se
converte muitas vezes é até perseguida
pelos seus familiares, mas elas se mantém firmes nos caminhos de Deus.
É muito prazeroso e gratificante trabalhar com crianças em Guine
Bissau, pois elas são muito alegres e
meigas. Também são muito agradecidas e ajudadoras. Quando se prepara
uma aula bíblica para elas, por mais
simples que ela seja elas demonstram
muita gratidão.
Tamilla Melo

Missionária SM em Guiné Bissau

Curiosidade sobre as crianças de Bissau
A criança ainda tem o hábito de brincar na rua em frente à sua casa
sem riscos de raptos ou violência;
As crianças confeccionam com latas de leite moça seus próprios brinquedos e amam ir à escola
O Dia Internacional da Criança se celebra a 1º de junho e o Dia da
Criança Africana, em 16 de Junho.
Quando a família come a criança é aquela que tem menos direito na
alimentação. Se o almoço for franco a criança só pode comer a parte de
asa e pescoço, pois a parte que tem mais carne como o peito e a perna são
reservadas para os mais velhos.

Ore!
Para que a educação em Guine Bissau melhore para todas as crianças
Pelas crianças que se convertem para que fiquem firmes e suas famílias
Para que mais crianças entreguem suas vidas a Cristo
Para que os direitos das crianças sejam respeitados em Guine Bissau
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CAMPANHA NACIONAL DE JEJUM E ORAÇÃO

40 Dias de Jejum e Oração
11 DE MAIO A 19 DE JUNHO
“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele
que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz."
1Pe 2.9
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Peça o seu devocional:
pedidos@ebi.org.br
(19) 3296-11560
(19) 98323-0793
www.ebi.org.br

