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Missões, muito mais
que uma ordem

Notícias dos
Campos

Confira como estão nossos
misisonários na Europa e África

AVANÇANDO EM
TEMPOS DE CRISE
A missão continua
apesar das crises
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Dia de Nacional
Você foi
convocado!
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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Ações da SM/CIBI em

em tempos de Covid

Diante da pandemia do coronavírus no Brasil e seguindo as
orientações dos governos estaduais e municipais para que se evite
aglomerações, praticamente tudo foi fechado exceto os serviços
considerados essenciais. As igrejas também tiveram suas portas
fechadas e isso nos colocou diante de uma situação inédita.
Mais do que nunca, com o cancelamento de cultos presenciais,
a Secretaria de Missões precisou ainda mais do apoio financeiro das
igrejas, a fim de que o sustento dos nossos missionários nacionais
e transculturais fosse mantido. Também contamos com a fidelidade
de nossos adotantes para que não houvesse riscos à manutenção de
nossos mais de 80 missionários em campos espalhados pelo Brasil
e mundo.
Realizamos uma Live “Juntos por Missões”, algo até então
inédito em nosso meio, e com a colaboração de todas as casas da
CIBI e regionais alcançamos uma oferta exponencial para o sustento
dos missionários em agosto.
O coronavírus trouxe sérios impactos à economia mundial
e é uma ameaça real à obra missionária. Mas não somos dos que
retrocedem. Mesmo com a cotação do dólar batendo a casa dos
R$ 5,00 acreditamos que juntos, debaixo das orientações de Deus,
conseguiremos vencer qualquer desafio.
Graças a Deus todos os missionários estão seguros. Não há
infectados com o coronavírus. Mas a SM/CIBI está preparada para
socorrê-los em caso de urgência. Vamos olhar para aquilo que nos
traz esperança.
Lembre-se não só de ofertar, mas também de orar por esta
situação atípica. Estamos adaptando nossas ações para que nenhuma
igreja deixe de fazer a Campanha de Missões, mesmo aquelas onde
os cultos presenciais foram suspensos. Nosso departamento de
Comunicação, bem como os missionários, está levando às igrejas
informações dos campos, através de materiais publicados em nossas
redes e da participação em diversas lives nas igrejas locais.
A Secretaria de Missões tem uma série de compromissos a
honrar. São projetos em várias partes do Brasil e do mundo que
dependem de nós, Batistas Independentes. Não nos esqueçamos de
nossa responsabilidade como ofertantes e mantenedores.
Seu apoio aos projetos missionários é fundamental nesta grande
missão de Amar o Brasil e o mundo como Deus Ama. Use da sua
amabilidade pelas nações e pelo Senhor.
Essa edição da Revista Missões em Marcha nos leva a conhecer
muitas das ações que estão acontecendo em vários lugares e nossa
esperança e desejo é que te leve a Amar Missões como Deus Ama!
Boa leitura,

SM - Secretaria de Missões
Rua José Lins do Rêgo, 65 - PQ Taquaral
CEP: 13087-221 - Campinas /SP
Tel: : (19) 3326 3675 / (19) 98323 0515
E-mails: smissoes@cibi.org.br
secretaria@smcibi.org
www.smcibi.org

Paulo Felipe da Penha
Secretário de Missões da CIBI
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Voltaram
para casa
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“A missão é o sim de Deus ao mundo; a participação na existência de Deus no mundo.
Em nossa época, o sim de Deus ao mundo
revela-se, em grande medida, no engajamento missionário da igreja no tocante às
realidades de injustiça, opressão, pobreza,
discriminação e violência”

David Bosch – 1929-1992

Você sabia?
A Bíblia ainda não foi traduzida para mais de 3.900
idiomas. Das mais de 7 mil línguas, a Bíblia completa só
está disponível em 700 idiomas.
Língua também é uma forma de poder. Assim que os
portugueses perceberam que algumas línguas indígenas
estavam ganhando força no Brasil, trataram logo de impor
a educação em português e garantir a soberania da língua.
Mas, por exemplo, somente no sudeste asiático, há cerca
de 240 milhões de pessoas que falam mais 400 línguas sem
a Bíblia traduzida, segundo a Aliança Global Wycliffe.
Temos alguns projetos que trabalham com a tradução
da bíblia e acompanhamos os grandes desafios que são
enfrentados para esta realização. Por exemplo, são anos
de estudo e empenho para traduzir algumas histórias na
língua materna de tribos indígenas em Altamira. No processo de tradução da Bíblia algumas etapas têm de ser
cumpridas e as várias leituras são necessárias para garantir a fluidez e a compreensão correta do texto.
Na Ásia também temos um projeto. Há pouco estudo sobre as línguas na Ásia e é importante
que haja pessoas capacitadas para poderem analisar, traduzir e produzir materiais nessas línguas.
O trabalho de tradução da bíblia é delicado em
qualquer lugar do mundo, e mais ainda quando etnias e línguas estão em constante conflito.
Por isso convidamos você a orar conosco pelos projetos de
tradução bíblica em todo o Mundo.
Nesta edição, você conhecerá um pouco do projeto de
tradução de bíblia em Papua Nova Guiné.
Boa leitura!
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“Eu sou a ressurreição e a
vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá”
João 11:25
Este período que todos enfrentamos têm trazido sofrimento e dor
para muitos com a despedida de
pessoas queridas em suas famílias e
igrejas. Perdemos pastores, membros
e amigos, e cada um deles é especial
de muitas formas para aqueles que
os cercam.
Entre tantas e importantes perdas, vamos deixar registrado duas.
Em julho, voltou para a casa do
pai o amigo e pastor José Francisco
Taborda, no dia 12, aos 79 anos, em
São Caetano do Sul/SP.
Conheceu a Cristo ainda adolescente e foi um atuante evangelista
no Sul do país. Também pastoreou as

Igrejas IBI de Jundiaí/SP, Rio Grande/
RS e Goiânia/GO, entre outras.
Fez parte da Diretoria e contribuindo com sua alegria e companheirismo para o crescimento do
Reino de Deus. Presidiu a UMBI e
algumas de suas regionais e secções.
Depois, em agosto, nossa flor
Pra. Rosa Maria Valadão, grande
intercessora e amiga, que fez história
sendo uma das primeiras pastoras
mulheres da CIBI, sempre contribuindo com seu temor, amor e dedicação
à Deus em tudo que fazia.
Ambos partem ao Senhor deixando um valoroso legado! Continuamos
orando pelas famílias.

Acesse!
O site está de cara nova!
Depois de mais de dois meses parados, finalmente nosso
site está no ar!
Confiram as novidades em SMCIBI.ORG. Serão muitas notícias,
artigos e textos de nossos missionários. Agradecemos a 77prime.com que
nos auxiliou para essa retomada. Obrigado, Ronan!

Destaque

SONETO
O Chamado Missionário
Deixaste família e lugar
Por voz que ecoou em teu ser
Saíste para inteiramente viver
Aos Campos brancos ceifar
Paixão move o chamado
Mesmo passando por dor
Percevera firme no labor
Não abre mão do arado

A familia SM aumentou!
Em agosto chegou a pequena
Megumi Zanetti Costa Nasceu
ontem, no Japão, a segunda filha
dos nossos Missionários Suzanye e
Keller Costa!
Seu nome em japones significa
Fruto da Graça.
Que bebê linda! Mais uma
fofura que nasceu no campo missionário, assim como pai e os tios,
Clerinho e Jansen.
Parabéns, família! Estamos
muito felizes por vocês e orando
pela saúde e crescimento dessas
menininhas Costa.

Você missionário Batista
Sua causa é a mensagem da Cruz
Em ti a unção de conquista
Você seguidor de Jesus
Conserva a chama divinal
Que o céu é teu destino final
Moisés Moreira
IBIF Candiba/Ba
Recebemos este texto carinhoso
no insta da SM e gostaríamos de
compartilhar com vcs.
Nossos missionários ficaram muito
felizes com a homengem!
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Artigo

Mis sões pó s p a n d e m i a

haverá mudanças, quais?

“Quando a gente acha que
tem todas as respostas, vem a
vida e muda todas as perguntas.” Luis F. Verissimo

Acostumado a
viver e adaptar junto
com minha família
em distintas culturas, senti que estava
em um campo totalmente dife- rente quando vi uma
manifestação de moradores de rua em New York. Eles
estavam revoltados com as pessoas que insistiam em levar comida de madrugada, perturbando seu momento
de descanso e vale a pena lembrar que não era sopão, era
um combo (cheeseburguer, batata frita e refrigerante). Fiquei imaginando quantas vezes fazemos coisas parecidas,
levando respostas sem saber qual é a pergunta (necessidades). Billy Graham disse uma vez que havia viajado por
muitos países, ricos e pobres, que ao observar o rosto das
pessoas via que todos tinham uma mesma necessidade,
paz com Deus! Nesse caso, independente da pergunta ou
necessidade, Jesus é a resposta e nós somos o plano único
de levar essa mensagem (Deus não tem plano B para a
tarefa que Ele confiou a Igreja).
John Haggai foi inspirado a dar início ao seu ministério quando um indiano comentou com ele sobre um
problema via nos missionários, ele disse: “vocês tentam
trazer a água viva para nós em copos de cristais, com certeza seriam mais bem sucedidos se a trouxesse em cuias
indianas”. Jesus, nosso principal modelo de pastor e líder
era uma pessoa profundamente comprometida com os
afligidos da terra e isso o levou a andar pelas mesmas ruas
que caminhavam os que não tinham esperança e nessas
caminhadas diárias apareciam dezenas de oportunidades
para ministrar, ele nunca teve necessidade de convocar
uma reunião especial para alcançar os necessitados.
Agora a pergunta que não quer calar é o que fazer
durante e na pós pandemia? Com certeza não é apenas
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um projeto futuro, a igreja já fez no passado acolhendo
e cuidando dos enfermos quando o mundo enfrentou na
pandemia da “Peste Negra” que assolou a Europa no século 14 reduzindo a população mundial de 450 milhões
para 350 milhões de habitantes, ou a “Gripe Espanhola”
em 1918 que matou entre 40 e 50 milhões de pessoas.
Nós não podemos inventar jeitinhos para cumprir com
êxito nossa tarefa mas devemos buscar as estratégias em
Deus com corações dispostos a obedecer suas ordens.
Os projetos sociais apoiados pela FEPAS, que no
início do ano já enfrentavam dificuldades e foram surpreendidos com a pandemia do COVID 19 impedidos de
atender nossas crianças, não desanimaram e começaram
a fazer o que antes era inimaginável, foram de encontro
aos familiares auxiliando com cestas básicas, às comunidades começaram a apoiar de forma mais efetiva e todos
vivenciaram com Deus experiências maravilhosas.
A FEPAS tem um programa chamado UMOJA que
está sendo aplicado em muitos lugares e podemos levar
até sua igreja, baseado no lema de que “sozinho você
pode ir mais rápido mas juntos podemos ir mais longe”,
visa ampliar a visão da obra social na comunidade onde
a igreja foi plantada, (se você deseja, realizar um UMOJA
em sua igreja, entre em contato com a FEPAS). Alguém
disse que “é mais fácil criar um projeto social na sua igreja do que criar um povo cheio de compaixão, o que não
é fácil é criar espírito de generosidade na comunidade”.
Muitos já estão fazendo algo e fazendo muito bem, mas
podemos fazer mais e melhor em unidade, temos grandes
desafios pela frente, oremos para que Deus nos dê um
coração generoso e disposto para seu serviço.
Pr Alexon Vasconcelos Costa
Vice Presidente da Fepas e
Pr Igreja Batista Betel de Sorocaba

{

+ de

30 PROJETOS
FEDERADOS
5MIL PESSOAS ATENDIDAS
MENSALMENTE

20 TONELADAS DE ALIMENTOS
DOADOS DURANTE A PANDEMIA

30 ANOS SINALIZANDO O REINO DE
DEUS ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIAIS

CONVENÇÃO DAS IGREJAS
BATISTAS INDEPENDENTES

`

www.fepas.org.br

+

Voce tambem pode fazer !
Apadrinhe!
^

Fepas
Federação das Entidades e
Projetos Assistenciais da CIBI
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Artigo

A missão continua! Apesar da pandemia, das crises
financeira e política, das mudanças que estão ocorrendo
a nível global e local, a tarefa missionária da igreja continua sendo atual e decisiva
para a evangelização ao redor
do mundo. Ainda existem
muitos desafios a serem enfrentados: povos, grupos étnicos, setores da sociedade,
que ainda não foram alcançados pelo Evangelho; comunidades carentes de diferentes
formas que precisam receber
o impacto da chegada do Reino de Deus, transformando
suas realidades.
Para nossa reflexão, quero
compartilhar alguns pensamentos a partir da carta do
apóstolo Paulo à igreja em
Roma, em Romanos 15:17-29:

Avançando
em tempos
de crise

Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por
meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder
do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de
pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está
escrito: “Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado”. É por isso que muitas
vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos
anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha
viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos.
26 Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso,
e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus
bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de
passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo.

O Contexto do apóstolo Paulo
quando escreve a carta aos Romanos
O apóstolo Paulo está em Corinto,
provavelmente na casa do líder da igreja Gaio, no fim de sua terceira viagem
missionária. Foram três viagens pela
Ásia menor e desde a segunda entrando também na Europa. Paulo deve
estar com mais ou menos 60 anos de
idade, bastante calejado e desgastado
pelas viagens e pelas diferentes situa8

ções que tinha enfrentado.

tola.

Mas Paulo não tinha a intenção de
se aposentar ou parar de pregar o evangelho. Ele escreve para os irmãos da
igreja em Roma para envolve-los num
novo empreendimento, o de chegar
até a Espanha com o evangelho. Certamente conhecemos bem essa carta
que tem se tornado uma excelente base
para a nossa compreensão da doutrina
cristã. E temos muitos ensinamentos
fundamentais para nossa fé nessa epís-

É importante notar, no entanto,
que é uma carta escrita por um missionário que está num campo missionário, na última fase de uma viagem
missionária, querendo engajar uma
igreja num novo projeto missionário.
A carta aos Romanos é, portanto, mais
que qualquer outra coisa, uma carta
missionária! Desde o princípio, Paulo
deixa claro que seu desejo é chegar até
Roma e de lá seguir adiante até a Espa-

visão, e ao mesmo tempo deixa-los
tranquilos que ele não iria a Roma para
começar uma igreja concorrente.
A segunda coisa que faz nesse texto, é de apresentar o desafio do presente. E era um presente mesmo! Passando pelas igrejas na Macedônia e Acaia,
Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto,
os novos crentes souberam das dificuldades que a igreja em Jerusalém
estava passando. E decidiram enviar
pelo apóstolo uma ajuda financeira aos
seus irmãos. Os crentes em Jerusalém
estavam passando fome devido à perseguição e o desemprego e muitas vezes precisavam se esconder. Em outras
palavras, estavam sofrendo devido ao
isolamento que os judeus e os romanos
tinham imposto sobre eles.

nha com o apoio deles.
No texto que lemos, Paulo faz três
coisas: uma avaliação do passado, uma
apresentação do desafio presente, e
uma projeção quanto ao futuro e sua
próxima viagem missionária.
Primeiramente, Paulo avalia seu
ministério (v.17). Uma saudável atitude do apóstolo, e necessária para todo
aquele que quer crescer. Nem tudo tinha sido alcançado, mas Paulo se regozija por aquilo que Deus tinha feito
por seu intermédio. Ele reconhece que
é apenas um instrumento na Missão
de Deus, outros também trabalharam,
mas o crescimento é ação divina (1 Co
3.6).
Olhando para o que tem acontecido em seu ministério apostólico, Paulo
enfatiza dois aspectos.
O fato que muitos têm sido alcançados pelo evangelho, e aquilo que Deus
tem feito com sinais e milagres operados pelo poder do Espírito Santo. E,
que a expansão geográfica do trabalho

tem sido desde Jerusalém e arredores
até o Ilírico, que seria basicamente a
Albânia de hoje. Do Oriente Médio,
passando pela Ásia Menor, Turquia de
hoje, até os Balcãs, incluindo Macedônia e Acaia, a Grécia de nossos dias.
É importante valorizar o passado e
ver o que Deus tem feito! Quanto coisa tem acontecido na vida da igreja de
nossas igrejas e no contexto denominacional! Naturalmente houve também
dificuldades e momentos de crise, mas
Deus tem dado vitória, crescimento
e principalmente usado a CIBI para
alcançar muitas pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Lembrar do
passado, reafirma nossa confiança em
Deus, nos faz agradecidos por aquilo
que o Senhor tem feito e nos ajuda a
melhorar cada mais em nosso serviço
ao Reino.
Nessa avaliação, Paulo também reafirma os propósitos da missão – pregar onde Cristo ainda não é conhecido. Creio que Paulo queria motivar os
irmãos em Roma a terem essa mesma

Paulo sabe que existe um grande
risco em voltar a Jerusalém naquele
momento, mas iria cumprir sua promessa. Decidiu também levar alguns
novos convertidos com ele, segundo o
capítulo 11, para mostrar o que Deus
estava fazendo entre os gentios. Esta
atitude de Paulo mostra seu compromisso com as igrejas e sua visão holística do evangelho, entendendo também a necessidade social e material que
havia.
Penso naquilo que está acontecendo em nossos dias. Não tem como a
igreja do Senhor ficar passiva diante
dos efeitos da pandemia tanto em nossa própria comunidade como em nossa
cidade e no mundo. Faz parte do conceito de missão e de evangelho completo, atender também as necessidades
daqueles que mais sofrem. Sem dúvida,
um desafio para o dia de hoje.
A terceira coisa que Paulo faz é
olhar para o futuro. Seu desejo é de
chegar até os confins da terra para o
ocidente, em seu mapa a Espanha! É
claro que ele poderia ter dito que agora chega, ”já fiz minha parte”. Outros
agora que dêem continuidade. ”Vou
me aposentar, volto para Tarso, e de
vez em quando escrevo uma carta,
9

quem sabe um livro”.
Mas não é o Paulo que conhecemos. Sua chamada para ser apóstolo
entre os gentios não tinha terminado,
não estava vencido. Sua vocação é um
dos motivos porque ele diz que é “um
devedor tanto a gregos e a bárbaros, a
sábios como a ignorantes” (1:14). Outra motivação para o seu empenho é o
amor de Deus em sua vida – o amor
de Deus que constrange – 2 Co 5:14
– para um ministério de reconciliação.
Mas, creio que a razão principal que
faz com que Paulo não pode parar é
sua convicção de que Jesus Cristo é o
único caminho de salvação, de que não
há esperança em nenhum outro. Sua
teologia é que ninguém tem desculpa
diante de Deus, segundo o que ele escreve no primeiro capítulo. Por isso o
evangelho transformador e salvador
tem que chegar a todos – não há salvação em nenhum outro!
Esses motivos certamente são válidos também para nós: sermos devedores no sentido que fomos chamados
e enviados como discípulos de Jesus e
como igreja, termos experimentado o
amor de Deus que nos leva a amar os
que ainda não ouviram, e o fato que
não outro caminho, só Jesus Cristo!
Mas havia dificuldades!
Paulo já não tinha a mesma saúde.
Inclusive sua visão física estava fraca
(não a visão espiritual). Não era velho, mas já tinha sofrido muito. A lista
dele em 2 Co 11:23 é imponente. Ele
diz que foi encarcerado várias vezes,
açoitado cinco vezes com 39 varadas,
exposto à morte várias vezes, três vezes naufrágios, perseguido, passando
fome, etc. A viagem para Roma e Espanha seria também mais longa e cara.
Não havia facilidades nem recursos
financeiros. Na Espanha teria também
que usar outro idioma, o latim, que não
sabemos se ele dominava bem.
Ele poderia ter olhado para as limitações e dificuldades e constatar que
esse projeto de Espanha não vai dar
certo. Mas Paulo não se deixa abater
com essas limitações, ele sabe a quem
ele está servindo. O Deus dos recursos
e dos milagres. Inclusive é interessante
que ele acabou indo para Roma sem
precisar pagar a passagem. É verdade
10

que em cadeias, preso, mas de carona!
Roma era naturalmente estratégico
a caminho da Espanha. E certamente
faltava ao currículo de Paulo ter visitado a capital do Império. O envolvimento da igreja em Roma, no entanto,
é importante. Paulo sempre quis a participação na obra missionária. É o que
vemos em suas cartas, de forma especial na carta aos Filipenses.
A expressão “ajudar” que ele usa
no verso 24 na frase “dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá”, tem um significa bem
mais profundo que apenas um tapinha
no ombro desejando bênçãos e quem
sabe uma oferta. A ideia é de parceira,
de serem sócios desse empreendimento. Ele quer que eles o acompanhem
até a Espanha. Deveria ser um projeto
juntos!
Sabemos que Paulo nunca chegou
até a Espanha. Mas ainda no primeiro
século da era cristã existem relatos de
igrejas na Espanha. Eu creio que mesmo não podendo seguir em seu plano
de ir até lá, ele deixou em Roma gente
comprometida em levar o evangelho e
plantar igrejas na Península Ibérica.
Conclusão
O que isso tudo significa para nós hoje?
Entendo que significa que não podemos parar ou desanimar, mas continuar avançando.
Avançar:
- Para novos lugares a serem alcançados e novas áreas a serem abordadas com o evangelho sendo que um
terço da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Temos uma lista de
grupos e regiões no nosso próprio país
que precisam ser alcançados. E, em
muitos lugares onde já existe uma igreja, exista necessidade de ensino bíblico
e teológico, desenvolvimento comunitário e parceria na evangelização.
- Apesar das limitações. Não
sabemos qual vai ser o resultado da
pandemia, mas já vemos novas barreiras surgindo. Algumas fronteiras estão
se fechando, governos autocráticos
impondo restrições e aumentando a
perseguição aos cristãos e outros grupos minoritários, escassez financeira e
custos provavelmente mais altos. Mas

não podemos fixar nossos olhos nessas limitações e sim erguer os olhos e
ver os campos prontos para receberem
o evangelho e lembrar quem é o Deus
que servimos.
- Buscando novas parcerias.
Creio que mais do que nunca precisamos dar as mãos (higienizadas, naturalmente) e trabalhar juntos. Vejo novos
modelos de cooperação entre igrejas
enviadoras e igrejas receptoras. E certamente novas formas de avançar que
estamos aprendendo com a situação
atual.
A igreja é enviada para dentro da
sociedade local e para os povos ao redor do mundo. É uma missão de Deus
de reconciliar o ser humano consigo
mesmo, em Cristo Jesus, usando a igreja como instrumento local e global.
E tudo isso, diz Paulo, para a glória de Deus! Ele termina essa epístola
dizendo:
Ora, àquele que tem poder para
confirmá-los pelo meu evangelho e
pela proclamação de Jesus Cristo, de
acordo com a revelação do mistério
oculto nos tempos passados,
26 mas agora revelado e dado a conhecer
pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus
eterno, para que todas as nações venham a
crer nele e a obedecer-lhe,
27 ao único Deus sábio seja dada glória
para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo.
Amém.
Pr. Bertil Ekström
Missionário Interact e Diretor do
CEMA

Projeto Tempo de Retribuição

Uma palavra de
gratidão e despedida
Suécia, agosto de 2020.
Em janeiro de 2010 fomos contatados pela Secretaria de
Missões da CIBI que planejava enviar um casal de missionários para a Suécia. Nós já sentíamos chamados para este campo por muitos anos e foi uma grande alegria para nós poder
dizer sim e embarcarmos nesta nova etapa da nossa vida.
Desde que chegamos, procuramos nos dedicar a aprender a língua sueca e conhecer pessoas, tanto dentro da igreja, com as quais trabalharíamos mais juntos, quanto pessoas
de fora com quem teríamos a oportunidade de apresentar o
evangelho de Jesus. Como objetivos básicos tínhamos a nossa adaptação como família na nova cidade, nos envolvermos
com os trabalhos da igreja local, conhecer e convidar líderes
para que trabalhássemos juntos em algo pioneiro na nossa
região.
A igreja que nos recebeu é bem ativa com muitos trabalhos que acontecem semanalmente. Um dos trabalhos que
nos envolvemos foi o curso Alpha, para não crentes que tem
como objetivo apresentar o evangelho e criar relacionamentos. Nele vimos como Deus falou à várias pessoas e muitos
deles se converteram. Entre eles, um casal que admiramos
muito que se converteram já depois dos 60 anos de idade
e que brilham de alegria por hoje conhecerem e servirem a
Jesus.
Uma das coisas que me marcou pessoalmente aqui nestes
anos foi o encontro que tive com um homem que vivia embriagado e viciado em álcool por muitos anos. Um dia ele pediu que o pastor da igreja fosse até a casa dele para ajudá-lo,
pois já não aguentava mais a situação que estava vivendo. Fui
com o pastor e ao chegarmos vimos a situação deplorável
que aquele homem estava vivendo. Ainda embriagado, ouviu
o evangelho e o Senhor falou ao seu coração de uma forma muito profunda e o desafiou a começar uma nova vida.
Naquela noite, ele abriu seu coração e se entregou a Jesus.
Este homem está firme, vivendo cada dia em agradecimento e procurando ajudar outros a saírem da mesma situação
que ele já viveu. Nós ainda o encontramos regularmente e é
muito bom ver como Deus o tem sustentado e o desafiado a
viver de acordo com o evangelho a cada dia.
Um trabalho que também me marcou bastante foi desenvolvido juntamente com a prefeitura da cidade onde moramos para ajudar refugiados a encontrar famílias suecas com
as quais pudessem fazer amizade e treinar a língua sueca.
Muitas pessoas se beneficiaram com este trabalho.
Uma das coisas que mais gostamos de fazer foi receber gente na nossa casa. Foram muitas pessoas que se sentaram à mesa
conosco. Muitas conversas profundas e muita alegria. Vimos
pessoas se converter, outros se abrirem e receberem oração.
Plantamos sementes, vimos muitas delas crescer e algumas
dar frutos. Muitas outras sementes ainda não germinaram,

mas
estamos contentes porque foram plantadas e germinarão no tempo que Deus preparar. Um exemplo que cabe
aqui é um rapaz que escutou o evangelho pela primeira vez
na sua vida. Eu e a Camila falamos com ele sobre o que Jesus
fez por nós na cruz e ele aceitou a Cristo. Falamos como
Jesus nos faz pescadores de homens e ele estranhou. Foi a
primeira vez que havia escutado esta expressão. Com um
pouco mais de conversa ele entendeu que Jesus nos chama a
espalhar o evangelho a outros que ainda não o conhecem. Na
próxima ocasião que nos encontramos, ele trouxe um amigo
e nos disse quando chegou a nossa casa: “Estou pescando”.
Foi muito interessante ver como uma pessoa que conheceu
Jesus, entendeu que todos somos chamados para pescar e
começou imediatamente.
A partir do terceiro ano que estávamos aqui, começamos
a liderar uma plantação de uma nova igreja na nossa cidade.
O trabalho consistia primeiramente em pequenos grupos e
logo começamos a realizar cultos primeiro mensalmente e
depois a cada duas semanas. A quantidade de pessoas que vinham aos cultos variava de dez até mais de quarenta, contando crianças. O que mais marcou neste tempo foi a amizade
e o relacionamento que desenvolvemos com muitas pessoas
que ainda não conheciam a Cristo.
Muitos deles começaram a participar dos nossos pequenos grupos nos lares, dos cultos aos domingos e eventos que
organizamos, como festas de Páscoa e Natal.
Infelizmente, a um ano atrás, o local que utilizávamos
para a realização dos cultos não pode ser mais emprestado a
nós por motivos que já informei em outras cartas.
Nos últimos tempos nos sentimos muito cansados. Pessoalmente perdi muito o entusiasmo e o trabalho se tornou
um peso ao invés de ser uma alegria. Por isto, entendemos
que agora é hora de deixar o campo, o que faremos no final
de agosto.
Gostaríamos de agradecer a todos que se envolveram de
alguma forma neste trabalho. As igrejas adotantes da CIBI,
CIBB Paraguai, Interact e Lugnetkyrkan em Falun nossa gratidão. Esperamos que os irmãos continuem adotando e se
engajando em missões, pois a missão continua.
Deus abençoe.
Pr. Silas e Camila Valério
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OFERTA MISSIONÁRIA
OU MANTENEDORES?
EIS A QUESTÃO!
As palavras têm o poder de transA expressão tradicionalmente usada para
mitir mais do que informações: elas
falar no financiamento da obra missionária,
comunicam, dentre várias coisas, senespecialmente transcultural, é a já conhecida
timentos. Enquanto algumas palavras
“oferta missionária”. Não há nada de errado
expressam tranquilidade e constância,
com a expressão, por si só, mas o problema
outras transmitem uma sensação de imsurge quando o coeficiente emocional é adiciopulso e transitoriedade. Dependendo
nado. Se a palavra oferta comunica algo
da palavra que usamos, seja numa repontual e esporádico, não há nada mais
flexão pessoal – dentro da mente e do
incoerente para associar ao trabalho de
coração -, seja para transmitir uma ideia
evangelização e de plantação de igrejas
a outros, o efeito final pode variar conem um contexto transcultural.
sideravelmente.
Missionários precisam de anos para
No meio cristão evangélico, quando
se preparar para o trabalho de levar o
falamos do sustento da obra da igreja loEvangelho a outras culturas. Necessical, geralmente a imagem do dízimo nos
tam de preparo teológico, missiológico,
vem à mente. O dízimo é uma contrilinguístico e ministerial. É comum verbuição constante, fiel (daí a expressão:
mos missionários investindo dez anos
“fulano é fiel nos dízimos”), tão estável
só nessa fase que antecede o envio para
quanto a renda do dizimista.
o campo transcultural. Se a
Quando falamos em dísaída para o campo exige
zimos, não pensamos
altas somas de recurSe a palavra oferta
em algo semestral
comunica algo pontual sos financeiros para
nem anual, mas em
vistos, passagens,
uma contribuição, e esporádico, não há nada aluguéis e móveis
para a maioria mais incoerente para associar para a nova casa,
esmagadora dos
a manutenção em
ao trabalho de evangelização outro país carrega
crentes, pelo mee de plantação de igrejas em um desafio extra
nos mensal.
Quando algo
para o missionário,
um contexto
especial está por
pois é dificílimo se
transcultural.
acontecer que exige um
manter no campo sem
gasto extra da igreja, mudaum apoio financeiro estámos a nomenclatura e usualmente
vel.
falamos em levantar ofertas para tais
Apesar de alguns poucos terem
ocasiões. Levantam-se ofertas para a
compreendido que ser ofertante para
construção de um templo, uma reformissões é um compromisso tão imma, um projeto de evangelismo ou de
portante como o do dizimista, no inação social, só para citar algumas possiconsciente da maioria esmagadora dos
bilidades. Nesse caso, a palavra “oferta”
membros das igrejas evangélicas ainda
se encaixa bem, pois evoca um esforço
se pensa nesse tipo de oferta esporádipontual e fora do comum, como nas
ca: depois que dou o dízimo, se sobrar
ofertas do comércio. Não faz sentido
algum dinheiro ou se eu for movido
nenhum falar em uma oferta permapor algum testemunho ou desafio muinente.
to tocante, dou uma oferta missionária.
Entretanto, um fator complicador
Acontece que o missionário teima em ser
é inserido quando se fala em missões.
uma pessoa normal, que faz refeições diárias,
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coloca os filhos na escola, paga aluguel, ele se
veste e precisa ter recursos para o ministério
de evangelismo, discipulado e o que mais seu
projeto missionário requerer. Não se faz isso
com ofertas esporádicas e variáveis,
mas com um sustento estável e constante, que não aparece e desaparece à
mercê de um impulso ou de um “sentir
no coração”. Alguém poderia até lembrar que a obra missionária se faz pela
fé, o que é plena verdade, mas creio de
todo o coração que essa fé no Deus
Provedor se desdobra em Ele usar a Sua
Igreja para cumprir Seus propósitos na
Terra. Esse fator nos devolve a responsabilidade de sermos a resposta da fé de
nossos missionários.
Em muitos casos, indivíduos e igrejas locais que enviam ofertas para missionários o fazem de forma “nervosa”,
por vezes enviando por um período e
saltando outros ou então chegando ao
final do ano e parando por completo,
com o missionário já no campo, sem
ao menos avisar com um mínimo de
antecedência. Com frequência, famílias
inteiras de missionários se veem em
apuros financeiros, com um ministério
florescente, mas sem condições de se
manter com um mínimo de dignidade
e, muitas vezes, sem condições de comprar suas passagens de volta. É fundamental lembrarmos que praticamente
nenhum visto usado por missionários
lhes dá a permissão de buscar um trabalho no país onde estão.
Assim, se levarmos em conta que a palavra
“oferta” está carregada de tanta transitoriedade, por que não decidimos passar de ofertantes
de missões para mantenedores de missões? Se
em nossa cultura o ofertante não o faz
de forma constante, por que não ensinamos nossas igrejas a serem mantenedoras de missões transculturais? Dessa
forma, é melhor todos darmos uma
quantia constante para missões que ca-

O SUSTENTO MISSIONÁRIO
está na UTI
bem em nosso orçamento familiar, deixando as ofertas para momentos especiais, do que nos esforçarmos para dar
um montante maior de vez em quando.
Da mesma forma, igrejas locais devem abraçar missões transculturais com
o mesmo zelo, sem alterar o quadro
de missionários toda virada de ano ou
quando uma nova liderança assume,
ou se um novo projeto de construção
de templo vai começar. Como mantenedores, e não só ofertantes, podemos
caminhar com os missionários em seus
projetos com uma perspectiva de longo prazo, com frutos que são colhidos
apenas em etapas mais avançadas dos
projetos, bem como dar a suas famílias
segurança para fazerem seus planejamentos com mais tranquilidade.
Plantar igrejas é uma jornada que
exige perseverança e paciência. Mais
desafiador ainda é fazer isso rompendo
barreiras culturais, linguísticas e geográficas. Esse é um trabalho que exige manutenção e, por isso e para isso, mantenedores.
É certo que uma simples mudança de vocabulário não será suficiente,
mas se essa mudança é fruto de uma
nova mentalidade e atitude da liderança da igreja local e de nossos púlpitos,
ela pode se refletir na vida das nossas
igrejas, soprando tempos novos sobre
nossa caminhada como Igreja. Uma
mudança de mentalidade não acontece
da noite para o dia, mas, com certeza,
começa com pequenas atitudes de alguns que vão, num efeito dominó, contagiando outros a sua volta.
Por isso, talvez a primeira pergunta
que você pode se fazer é: hoje eu sou
um ofertante ou um mantenedor de
missões?
Paulo Felipe da Penha
Secretário de Missões da CIBI

Imagine se todo mês seu salário
diminuísse?! Essa é a realidade missionária.
As notícias da economia brasileira
e da contínua alta do dólar e euro são
desafiadoras para todos, e muito mais
para os missionários brasileiros que
servem no exterior.
As ofertas são enviadas em reais
nas contas da CIBI no Brasil. Fora do
Brasil não é possível o saque em reais.
Os missionários sacam na moeda local de cada país e o dólar é a MOEDA
PONTE entre o Real e a moeda local
de onde o missionário vive.
Como CIBI temos feito um esforço de enviar para alguns de nossos
missionários diretamente para parceiros com conta jurídica, mesmo assim
os impostos são altos.
Quanto mais o dólar sobe, menos recursos. Em março de 2012 era preciso
1,80 reais para comprar 1 dólar. Em
junho de 2020 é preciso + ou - 5,20
para comprar o mesmo 1 dólar.
Façamos as contas.

Imagine que um missionário pagava
300 dólares de aluguel em 2012 e que
hoje ele continua pagando os mesmos
300 dólares.
Além de tudo isso, o missionário
paga o IOF (6,38%) para saque no exterior + taxas dos bancos brasileiros +
taxa do banco local.
Temos um déficit perto de 40% nas
adoções mensais, com isso a CIBI
tem que arcar com essa diferença para
manter os sustentos dos missionários
em dia. Tudo isso nos impede de enviar
a diferença do cambio para nossos missionários. Precisamos ajudas pontuais,
mas também que nossas igrejas se comprometam com a adoção mensal.

Precisamos de ajuda,
juntos somos mais fortes e
vamos mais longe!
Entre em contato com
a SM e nos ajude nesse
momento difícil para nossos
missionários transculturais.

ORE...
por missionários que servem no exterior;
pelos mantenedores – para que continuem fiéis;
por mais mantenedores;
pelas igrejas mantenedoras;
Escreva a um missionário dizendo que está
orando por seu sustento.

1 AUTOR: Luís Nacif - Pastor de missões da Oitava Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte - MG
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Capa

A Obra Missionária em
tempos de (pós) pandemia
Realidades e desafios
O PROBLEMA
Estamos vivendo um período de
pandemia mundial e cada país a enfrenta dentro do seu contexto cultural, geográfico, econômico, social e político.
No Brasil não é diferente. Cada estado
e cada município tem buscado soluções
para enfrentar o Covid-19. Entender e
conhecer o contexto local é fundamental para enfrentar a crise instalada.

REALIDADE – TRANSMISSÃO GLOBAL, MISSÃO GLOBAL
“Nosso mundo mudou para sempre.” Todos provavelmente viram tais palavras
no primeiro quadrimestre de 2020. E, ainda que elas cheirem a hipérbole, presenciamos como um pequeno vírus se tornou o veículo por meio do qual o mundo
tomou uma grande sacudida.
Se os órgãos governamentais se reúnem diariamente para avaliar e elaborar
respostas à Covid-19, então os que estão no mi¬nistério em tempo integral, igrejas
e agencias missionárias, provavelmente precisarão de uma abordagem que exija
um reengajamento contínuo com os intermináveis ciclos de rápidas mudanças no
mundo.

DESAFIOS
Tais contratempos forçam-nos a
mudar, a repensar (também conhecido
como “ar¬repender-se”). O novo coronavírus será visto como um dos eventos do tipo
divisor de águas, que permitem que nossas
civilizações rebeldes façam correções essenciais
de curso? É certamente uma oportunidade para modificar nossos caminhos e
moldar um futuro que seja mais limpo,
justo e bondoso. Até mesmo Deus demonstrou vontade de “destruir o que
edificou e arrancar o que ele plantou”
(Jr 45.4).
A pandemia, exatamente devido ao
seu caráter de calamidade, é um contexto mais que oportuno para a obra missionária. É verdade também que muito
da vida prática e efetiva se torna mais
difícil, como o levantamento de sustento ou a manutenção dos projetos, os
deslocamentos, os encontros, os treina-

mentos etc. Graças a Deus, o Espírito
do Senhor, que é o maior interessado,
o verdadeiro promotor e realizador da
Missão, desperta no seu povo grande
criatividade para nesses dias não permitir que um espírito de desalento, paralisia e deserção tome conta do seu povo
missionário.
Graças a Deus pelas ‘lives’ que arrecadaram sustento para as famílias em
missão que se viram prejudicadas de
uma hora para outra com a perda de
alguns de seus parceiros. Louvamos o
Senhor pelos inúmeros ‘webnários’,
videoconferências e cursos regulares e
intensivos que não deixaram apagar a
chama. Isto prova tanto a vitalidade da
igreja no presente quanto a sua esperança indestrutível para o futuro.
Temos recebido notícias de que ao
redor do planeta muitos cristãos estão
sendo mobilizados e se engajando no

combate da COVID-19 e seus efeitos
colaterais. São muitos os nossos irmãos
que mobilizam verdadeiras redes de
solidariedade para atender as necessidades imediatas de alimentos, água potável, produtos de higiene, remédios e
outros.
Pastores, tanto em contexto local
urbano, quanto transcultural, têm oferecido um indispensável trabalho de
assistência pastoral para consolar os
que perderam os seus entes queridos,
confortar os que estão acometidos pela
doença e encorajar a todos na esperança cristã.
A igreja que ‘fica’, isto significa
dizer exatamente a que se ocupa em
fazer missões no contexto em que
está plantada, também deve ter entre as prioridades de sua agenda a
preocupação com a igreja em contexto transcultural e, de maneira es-

Evolução global do COVI-19
01 de Abril eram
72.737 casos no
mundo
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Em 30 de Agosto
24.997.328

Até 30 de Agosto
mais de 16 milhões
de pessoas se
recuperaram

842.522 registros
de morte até dia
30 de Agosto

pecial, a igreja que sofre.
A pandemia piorou e muito as condições dos cristãos em lugares onde são
não só uma minoria em proporção ao
contingente da população, mas ainda
por cima uma minoria odiada e perseguida. Não podemos nos esquecer deles, não agora, não na pandemia. Muitas
destas comunidades, apesar de minúsculas muitas vezes, já são autóctones.
A sua liderança é nativa e o apoio que
ainda recebem é no treinamento continuado ou na recepção de subsídios e
material para a obra.
Então, como podemos atuar de
maneira que esses nossos irmãos
não permaneçam invisíveis aos nossos olhos? O que podemos fazer
para que amanhã o Senhor não peça
contas do fruto do nosso amor e nos
apresentemos de mãos vazias?

1515

Um outro passo é manter de maneira criativa, mas igualmente efe-

tiva, as atividades de arrecadação
financeira para missionários e projetos através da SM/CIBI que fará
chegar os recursos aonde as demandas
forem mais urgentes. Não podemos
dar qualquer desculpa aqui. É sempre
possível, com as muitas ferramentas
tecnológicas, oferecer a oportunidade
para a efetiva e afetiva contribuição em
missões.
Outra maneira poderosa, se não
a mais poderosa, de participar do
movimento missionário nessa hora
é convocar a igreja e manter uma
agenda permanente de orações. É
preciso criar nas famílias um ambiente
propício às orações. Preparar subsídios
para que orem diante de um mapa-múndi, distribuir entre as famílias da
igreja fotografias de missionários ou a
lista de países perseguidos. Criar uma
sala virtual de orações específicas por
missões. O fato é que a pandemia é
uma oportunidade e não somente um
desafio. O desafio é permanecer no estado permanente de missões!

Dados gerais do COVI-19
A pandemia
já atinge
196 países
em todos os
continentes

O Brasil chegou ao número de 100
mil mortes no dia 08 de agosto
Até o dia 30 de agosto registrou
120.507 (média de 1.000
óbitos por dia)

A América é o continente com maior número
de casos registrados em agosto, com destaque negativo para Brasil, México e Estados Unidos, países
que juntos somam mais de 3 mil mortes diárias.
O Brasil e outros países
iniciaram em julho os testes de uma vacina contra o
novo coronavírus. São 9 mil
voluntários, profissionais
de saúde que trabalham no
atendimento a pacientes
com Covid-19 de cinco estados brasileiros e do DF.

Desde que a doença
surgiu na China no final
de dezembro, foram três
meses até atingir um
milhão de casos. Agora,
a cada 4 dias um milhão
de novas infecções são
registradas no mundo .
2

1- Transmissão Global, Missão Global – O impacto e as implicações da pandemia de Covid-19, de Jason Mandryk © 2020.
2 - dados são da Universidade Johns Hopkins (EUA).
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Destaque este cartaz e cole em sua casa, igreja, trabalho, para lembrar-se de orar e contribuir

Em primeiro lugar, é necessário tomar conhecimento dessa realidade. Os pastores e os
líderes de missões têm a obrigação moral de
informar à igreja local o que acontece na igreja global. Somos partes de um mesmo
e único corpo, não podemos simplesmente ignorar. Existem sites e publicações diversas que nos dão conta de
como as coisas estão ao redor do mundo. É preciso que a igreja seja ‘sensibilizada’ para a condição desumana a que
seus irmãos estão sendo submetidos
em muitos contextos inimagináveis por
nós. Sei que a missão aqui também não
está fácil e que as demandas da nossa
comunidade local também são urgentes
e exigem esforço. Mas uma coisa não
anula a outra. Uma realidade, na verdade, inspira a outra. Se podemos aqui,
podemos lá. Se nos incomodamos aqui,
é certo que jamais estaremos confortáveis com o que acontece lá. Contudo,
também em missões, informação faz a
diferença.

17

A ní

América do Norte
EUA / Connecticut - Jonathas e Isabel Azevedo (Associado)
América do Sul:
Peru/Arequipa - Nilzete Flores
Paraguai - Rodney & Eulália Lenguizamón (Associado)
África:
Povos Mulçumanos - Zazá & Neto
Cristiane Ferreira - Missionária na Base (Associado)
África Austral/Moçambique/África do Sul/ eSwatini - Fábio & Gylka Guimarães
Moçambique - Vanessa & Bernardino Bernardo (Associado)
Moçambique - Clerisnan Rocha e Lika Costa (Associado)
Guiné Bissau - Alandelon & Tamilla Melo
Guiné Bissau - Enéas & Dassaellem Silva (Associado)
Europa:
Espanha/Valência - Edeval e Sandra (Associado)
Espanha/Valência - Paulo e Solange Mendes
Espanha/Granada - Hélder & Ana Paula Favarin (Associado)
Espanha/Miranda de Ebro - Marinaldo & Zeneide Maciel
Espanha/Madri - Claudenir e Antonia Gomes (Associado)
Portugal - Sergio & Gláucia Lima
Portugal - Nélio & Zilda Lazzarotto (Associado)
Itália/Bolonha - Milton & Zoraide Campos (Associado)
Portugal - Fernando Heise & Eloisa Lazzarotto (Associado)
Inglaterra - Samuel & Renata (Associado)
Ásia:
Índia - Nubnelma & Deezane
Oriente Médio - Jonathan & Silvana Almeida
Japão - Jansen & Jessica Costa
Japão - Keller & Suzanye Costa (Associado)
Sudeste Asiático - Déborah Silva (Associado)
Sudeste Asiático - Bruna Montagnini
Oceania:

Edeval e Sandra Campos

Papua Nova Guiné - Raquel & Alessandro Nunes
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ível internacional a SM/CIBI é responsável por manter 27 projetos em 19 países do mundo.
Entre os quais 13 são integrais e 14 são associados.

Déborah Silva

Bruna Montagnini

Paulo e Solange Mendes
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MISSÕES
MUITO MAIS
QUE UMA
ORDEM
A cada dia estou mais convencido
de que servir a Deus significa muito
mais do que um conjunto oneroso de
tarefas e regras a serem seguidas. Essa
é uma visão pobre e legalista de nossa
nova vida em e por meio de Cristo. Ele
não nos chamou para cansar-nos e sobrecarregar-nos, mas porque estávamos
cansados e sobrecarregados! Ele mesmo disse: “Venham a mim todos vocês que
estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso.” (Cf. Mateus 11:28). Depois de
ter dito isso, Jesus nos instruiu a tomar
sobre nós o seu jugo e aprender com
ele, pois ele é gentil e humilde de coração. Ele nos prometeu que nele nos
encontraríamos descanso para nossas
almas (v. 29). Oh, a graciosa formosura
e o amor libertador que transbordam de
tal afirmação! Se tão somente pudéssemos começar a compreender a essência
disso!
Jesus disse que seu jugo é fácil e seu
fardo, suave (v. 30); porém, constantemente vejo e ouço pessoas no meio
da comunidade cristã afirmarem coisas como: “a vida costumava ser mais fácil
quando eu não era cristão” ou “estou tentando
muito agradar a Deus, mas é muito difícil”.
Eu mesmo achava antes que tinha de
me esforçar muito para agradar a Deus.
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Ler as Bíblia e ouvir a voz de Deus por
meio dela era fadigoso e extenuante, assim como o era viver uma vida constantemente conectada a Deus em oração, e,
consequentemente, viver em obediência. Eu simplesmente não conseguia
compreender como o jugo de Jesus era
fácil de carregar e seu fardo, suave.
No entanto, isso mudou o dia em
que Ele tocou as entranhas mais íntimas do meu coração e despertou minha
alma, dissuadindo o meu velho coração
e abrindo os meus olhos para ver e entender que Ele não chama as pessoas
sobrecarregadas apenas para sobrecarregá-las de maneira diferente, mas para
serem verdadeiramente livres nele! Hoje
sou tão verdadeiramente livre que, de
bom grado e espontânea vontade, desejo com todo meu coração e toda minha
alma passar o resto dos meus dias aqui
na terra como Seu servo, pois entendi
que antes eu pensava ser livre, enquanto
verdadeiramente era escravo, mas hoje
me tornei escravo do meu Senhor porque o Filho verdadeiramente me libertou! (ref. João 8:36)
Pense no rei Davi. Não é curioso
que, apesar de ter apenas o Lei como
Escritura divinamente inspirada, Davi
pudesse declarar que as palavras do Senhor era, tão doces, mais doces que o
mel? (ref. 119: 103). É estranho, pois,
que nós, que nos chamamos filhos de
Deus e discípulos de Cristo, e que estamos debaixo da nova aliança da Gra-

ça em Cristo Jesus, achemos a mesma
coisa onerosa ou até mesmo difícil. Se
esquadrinhar as Escrituras (isto é, a Lei)
era mais doce que o mel para o rei Davi,
que se debruçava sobre os ensinamentos do Senhor e encontrava neles alívio
para sua alma, como pode ser que nós,
ao lermos as palavras de Cristo Jesus
no Novo Testamento possamos pensar
ou provar qualquer coisa menos do que
esse padrão?
Davi não buscava uma conexão
emocional com as Escrituras. O seu
relacionamento com as Escrituras era
de total dependência, rendição e obediência, e o fruto de tal relacionamento
tornava-se evidente a cada dia: “Davi ia
se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos Exércitos, estava com ele.”
(ref. 2 Samuel 5:10)
A esta altura, talvez você esteja se
perguntando o que, afinal de contas,
isto tudo tem a ver com missões? Tudo.
A nossa vida cristã, isto é, a nossa
práxis, nossa ética e o nosso compromisso com aquilo que entendemos ser o
que Deus deseja para nós, vai de mãos
dadas com a teologia que abraçamos, a
visão que temos das Sagradas Escrituras
de Deus e do Deus das Sagradas Escrituras. Se não for assim, então corremos
o terrível risco de sermos, no mínimo,
incoerentes com aquilo que temos crido.
Ao longo da Palavra de Deus, podemos observar que foi Ele mesmo quem

estabeleceu um paradigma bíblico para
as missões: “Deus é quem toma a iniciativa
de vir em socorro da sua criação. Deus enviou
o Seu Filho com uma missão (ref. João 3:16),
e então Deus Pai e Deus Filho enviaram o
Espírito Santo para cumprir uma missão (ref.
Atos 1:8).”
Ainda hoje, Deus é o sustentador da
obra missionária. Por quê? Porque foi
Ele que nos deu essa missão... aliás, foi
Ele quem nos ordenou: “vão, preguem e
façam discípulos de todas as nações” (ref. Mateus 28:19-20). A nossa visão missiológica provém da nossa compreensão eclesiológica, a qual, ao mesmo tempo, se
desdobra da nossa confissão cristológica: Se Cristo é de fato Senhor da
Igreja, então a missão da Igreja tem
de ser, exclusiva e necessariamente,
aquela a ela comissionada pelo seu
Senhor.
A igreja existe para honrar e
proclamar a Cristo Jesus, “para que
ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no
céu, na terra e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai.” (ref. Filipenses 2:10-11).
Se missões está no DNA do nosso
Deus, então, não temos escolha, também deve estar no nosso DNA. É como
Charles Spurgeon disse: “ou somos
missionários ou somos impostores.”
Por isso sustento novamente que a
maneira como nós, discípulos de Cristo, nos relacionamos com a Palavra de

Deus, definirá a maneira como vemos,
entendemos, respondemos e cumprimos a nossa missão. Se entendermos
que Deus não pode ser servido por
mãos humanas (ref. Atos 17:25), saberemos que Deus não precisa de nós para
cumprir os seus propósitos, uma vez
que toda palavra que sair da sua boca
não voltará para Ele vazia, mas fará o
que Lhe apraz e prosperará naquilo para
que a designou (ref. Isaias 55:11). Sendo assim, permita-me perguntar: Então
por que fazermos missões? Se Ele não
precisa de mim, o que faço eu aqui no
Japão com a minha família, enfrentando

“

Ou somos
missionários ou
somos impostores.
Charles Spurgeon
todos os dias tantas lutas e adversidades,
mantido pela fidelidade e amor sacrificial daqueles que oram por nós todos os
dias e a cada mês ofertam para o nosso
sustento? Para que tudo isso?
A resposta talvez seja mais simples
do que se espera: Porque missões não é
apenas uma tarefa a ser cumprida... isso
seria oneroso e um fardo pesado, afinal
de contas, a colheita é muita e os obrei-

ros são poucos. Missões é o privilégio
que temos hoje como filhos de Deus,
como súditos de um Reino Inabalável e
Eterno, de fazer parte daquilo que Ele
mesmo começou e Ele mesmo terminará. Nós que outrora éramos piores do
que mendigos leprosos, mortos-vivos
que exalavam o fedor da morte do pecado, fomos resgatados, ressuscitados
com Cristo para uma nova vida, chamados das trevas à Sua luz admirável para
anunciarmos as virtudes do Senhor!
(ref. 1 Pedro 2:9)
Por tanto, a nossa missão hoje deve
ser vista e compreendida não apenas
como um chamado, ou uma ordem,
ou uma tarefa a ser cumprida, e sim
como um imerecido, precioso privilégio a nós concedido pelo Rei dos
reis que transformou os outrora
mendigos em embaixadores do Seu
Reino Celestial aqui na terra. Assim,
torna-se coerente para nós servi-Lo
fielmente com todo o nosso ser,
com longanimidade e perseverança
em meio às aflições, com o coração
transbordando de amor e gratidão, tornando a nossa missão em Cristo a experiência mais feliz, mais gloriosa e mais
gratificante que um ser humano possa
ter, para que – como diz o Dr. John Piper – “Deus seja plenamente glorificado em
nós ao sermos plenamente satisfeitos por Ele”.
Pr. Jansen Costa
Missionário SM no Japão
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curso intensivo
~
DE MISSOES
Anualmente o CIM – Curso Intensivo de Missões atrai uma centena de pessoas vindas de diversos Estados para a cidade de Campinas, cidade
sede da Secretaria de Missões, para uma semana
intensa de palestras, exercícios, encontros, diálogos, celebração e muito aprendizado.
Este ano de 2020 vai ficar marcado por inúmeros bons eventos que foram desmarcados ou
reagendado, mas o CIM permanece. Em novo formato, conseguindo abranger ainda mais pessoas e
oferecer um treinamento com líderes e missionários experientes na área.
Então, anote na agenda!
A MISSÃO DO REINO
NA (PÓS) PANDEMIA
Realidades e desafios
O QUE A BIBLIA DIZ:
MATEUS 24:6,7,8, 13 e 14
“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai,
não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas
ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio
das dores. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.”
O PROBLEMA
Estamos vivendo um período de pandemia
mundial e cada país a enfrenta dentro do seu contexto cultural, geográfico, econômico, social e político. No Brasil não é diferente. Cada estado e cada
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município tem buscado soluções para enfrentar o
Covid-19. Entender e conhecer o contexto local é
fundamental para enfrentar a crise instalada.
REALIDADE – TRANSMISSÃO
GLOBAL, MISSÃO GLOBAL
“Nosso mundo mudou para sempre.” Todos provavelmente viram tais palavras no primeiro quadrimestre de 2020. E, ainda que elas cheirem a
hipérbole, presenciamos como um pequeno vírus
se tornou o veículo por meio do qual o mundo
tomou uma grande sacudida.
Se os órgãos governamentais se reúnem diariamente para avaliar e elaborar respostas à Covid-19,
então os que estão no ministério em tempo integral, igrejas e agencias missionárias, provavelmente
precisarão de uma abordagem que exija um reengajamento contínuo com os intermináveis ciclos
de rápidas mudanças no mundo.
Correção de curso. A (predominantemente
ocidental) narrativa de um progresso ininterrupto sofreu um sério, mas provavelmente não fatal,
golpe. A despeito da tendência macabra da mídia
para noticiar desastres e conflitos, o florescimento
humano teve uma corrida incrível na maior parte
do mundo nos últimos 25 anos. No entanto, somos sempre vulneráveis a contratempos. Guerras, eventos climáticos, catástrofes da natureza e
pandemias são os mais frequentes agressores, por
vezes atravessando o progresso humano por gerações. Devo lembrar, contudo, que nosso “progresso”
sem aparentes restrições muitas vezes leva-nos a
direções às quais não necessariamente deveríamos
ir.

DESAFIOS
Tais contratempos forçam-nos a mudar, a repensar (também conhecido como “arrepender-se”).
O novo coronavírus será visto como um dos
eventos do tipo divisor de águas, que permitem
que nossas civilizações rebeldes façam correções
essenciais de curso? É certamente uma oportunidade para modificar nossos caminhos e moldar
um futuro que seja mais limpo, justo e bondoso.
Até mesmo Deus demonstrou vontade de “destruir
o que edificou e arrancar o que ele plantou” (Jr 45.4).
DISCIPLINAS ABORDADAS:
Reflexão Teológica – Desafios Globais
Estratégias Missionárias na (pós) pandemia
Xenofobia ou Xenofilia – A Bíblia e a
questão dos estrangeiros
Teologia da Criação e Pandemia
O Desafio do Islamismo - Uma perspectiva a
partir do Norte da África e Ásia
Pastoreio em tempos Pandemia
Cuidado Integral - Cansados de quê?
Liderar jovens no mundo atual
Desafio dos Povos Minoritários no Brasil
A igreja e os diferentes tipos de ajuda no
contexto da (pós) pandemia
As inscrições poderão ser feitas pelo site:
https://contribua.cibi.org.br/evento
Todas as palestras serão ministradas por pastores, missionários e psicológicos com larga experiências em suas áreas de atuação.
Não perca essa oportunidade, te esperamos!
Secretaria de Missões da CIBI

26 a 30 de
Outubro 2020

Horarios
`

Tardes: 14H as 17:30
Noites 19H30 as 21H30

~
Inscricao:

`
R$ 50,00 p/ missionários
R$ 70,00 p/ público em geral
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antes
x
depois

Tempo de
reajustes em
terras espanholas
TEMPOS DE REJUSTES. Quando iniciamos o ano,
começamos com uma nova organização de nossa escola
dominical. Já não era apenas uma classe. Éramos três novas
classes de estudos bíblicos. Novos planos como igreja para
esse novo ano de 2020. Estruturar nosso local de reuniões,
atividades evangelísticas com mulheres, homens e jovens.
Tudo vinha caminhando como esperávamos. De repente
tudo parou e tivemos que reajustar nossas atividades, nossos
objetivos e tentar de alguma forma manter o contato com
os novos que começavam a vir. Sentimos muito essa parada,
mas ao mesmo tempo, começamos a ver como Deus nos
mobilizava para manter nossa comunhão com ele e fortalecer
nossa fé através de uma busca pessoal a Deus.
NOVOS ALCANCES. Um dos milagres que temos visto
é que a igreja entrou em muitos lares onde nunca tinha entrado
e evangelizado muita gente que antes, nunca tinham desejado
ouvir o evangelho. Através de nossas mensagens gravadas em
vídeos, de devocionais diários enviado aos nossos irmãos, de
hinos inspirativos, tudo isso compartilhado através das redes
sociais, chegamos a muito mais gente do que imaginávamos.
Nossos irmãos tem feito um evangelismo “virtual” que com
toda segurança tem tido um impacto na vida de muitos. A
Deus seja toda a glória!
RECOMEÇANDO. Três semanas atrás “recomeçamos”
com nossa reunião de domingo de apenas uma hora e meia
e com apenas 30% da capacidade de nosso local. Foi um
reencontro e tem sido uma constante busca de uma adaptação
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Em setembro de 2019, tínhamos mudado para
nosso novo desafio na cidade de Miranda de Ebro
para plantar e restaurar uma nova igreja nesta cidade.
Éramos apenas dez pessoas congregando. Terminamos o
ano com 25 pessoas. Glória a Deus! Terminamos o ano
com muita alegria. Sentimos que Deus estava (e está)
dirigindo tudo e acrescentando a igreja novos servos e
renovando nossas forças de trabalho.

a esse novo momento. Um recomeço com muitas perguntas:
Que mudou? Quais são as novas “crises” do momento? Quais
são as novas oportunidades que temos como igreja? E qual é
a direção que Deus está dando a Sua igreja nesse novo tempo?
São muitas perguntas e esperamos que ainda que não tenhamos
uma resposta para todas, pelo menos tenhamos uma direção de
Deus para realizar os ajustes ou as mudanças necessárias.
Agradecemos. Primeiramente, vemos como a mão de Deus
nos dirige e nos fortalece diante de tudo isso que estamos
vivendo como igreja e como família no campo missionário.
A pesar dos poucos recursos como família, vemos o milagre
de Deus constantemente abrindo portas e abençoando nossas
vidas. Como igreja, sentimos o mover de Deus e a sua direção
para novos desafios. A igreja não parou e nunca vai parar. Em
segundo lugar, a Missão não está limitada a nossas limitações
humanas porque ela é divina e é de Deus.
Damos graças a Deus por sustentar nossas vidas na Missão.
Damos graças a Deus por cada intercessor, cada igreja e cada
amigo e colega pastor que tem nos apoiado aqui no campo.
Também agradecemos todo o esforço de nossa secretaria de
missões e todos que tem trabalhado incansavelmente para dar
todo o suporte a todos os missionários. Deus seja louvado!
Recebam nosso abraço e nosso carinho. Que nosso Deus
da Missão e de Paz encha vossos corações de Amor e Graça.
Marinaldo e Zenaide
Missionários SM na Espanha

Tradução da Bíblia
em Papua Nova Guiné
o trabalho não pode parar

A Papua Nova Guiné é um país multiétnico, plurilíngue e multicultural
que fala 834 línguas possui diversos povos espalhados nas ilhas, praias, terra
firme e nas montanhas. Ainda representa um dos maiores desafios do mundo
no tocante à tradução da Bíblia e à evangelização. Pelo menos 280 línguas
precisam de uma iniciativa de tradução da Bíblia e outras tantas precisam
de pesquisa. O projeto de Papua, com os missionários Alessandro e Raquel,
há seis anos auxilia na redução do número de línguas sem a Bíblia no país,
apoiando na alfabetização em línguas maternas, na Tradução da Escrituras,
na preparação de liderança, tradutores e educadores nacionais, na capacitação
de discipuladores nas comunidades alcançadas. Isso é possível graças à grandes
parcerias estabelecidas. O objetivo-chave do projeto é a coordenação, capacitação
e empoderamento de Papuenses na tarefa de tradução da Bíblia e alfabetização,
através de treinamento apropriado para tradutores e educadores da língua em
que são falantes nativos.
Pós Pandemia: Os trabalhos junto à comunidade Maiwala puderam
retornar na segunda semana de julho. Estamos indo até o local somente
duas vezes por mês devido a continuidade da quarentena. Os casos do
vírus começaram a crescer nos meses de julho e agosto e já somam mais
de 100 casos, pela graça de Deus, somente duas mortes confirmadas.
As viagens dentro do país ainda continuam restritas e as internacionais
estão fechadas. Somente cargas tem entrado e saído do país e alguns
papuenses podem retornar para a Papua depois de fazerem o teste e de
ficarem em quarentena.
Durante este período, as tradutoras trabalharam cada uma em sua casa.
Fizeram muitos rascunhos de Mateus, Romanos, João e alguns outros
livros. Como recentemente elas puderam se reunir de novo, retomaram a
verificação de Lucas junto à comunidade e estão fazendo a retro tradução
dos textos que já foram verificados e aceitos pela comunidade.
No último mês, Deus recolheu o primeiro tradutor Maiwala. Ele já
estava muito enfermo e não conseguiu mais lutar contra sua enfermidade.
Ele foi quem começou a tradução do livro de Marcos e também de Jonas.
Ele conseguiu ter em suas mãos o livro de Marcos pronto. Isto foi muita
alegria em seu coração! E Deus tocou no coração de mais duas outras
mulheres para se juntar ao time de tradutoras e um homem também se
comprometeu com o grupo. Agora somos 12 no time de Maiwala!
Suas orações têm sido vitais para que o trabalho continue mesmo em
meio a esta pandemia.
Um grande abraço!
Em Cristo,
Família Nuves
Missionários SM em Papua Nova Guine
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Depois do ciclone, a pandemia
mantendo o trabalho em Moçambique
A graça e a paz do Senhor Jesus.
Nós somos a Igreja Baptista Independente em Moçambique. Estamos desde
2016 sediados na cidade da Beira, na
província de Sofala, na região central de
Moçambique, fazemos parte da África
Austral.
Começamos o nosso ministério
com apenas três pessoas. Hoje totalizamos uma média de 125, um total de 61
famílias. Somos um grupo considerado
pequeno, mas nosso ministério procura atender a todas as faixas etárias.
Conseguimos formar um grupo de dez
pessoas durante nove meses e estes são
hoje os líderes de crianças, adolescentes,
jovens e adultos em nossa igreja. Deus
têm nos dado estratégia para expandir o
Seu Reino. Apesar de estarmos em um
templo de material precário, a presença de Deus nos cultos se manifesta de
forma maravilhosa. Temos visto o mover de Deus e a sua provisão em nossas
vidas, mesmo em meio à crise Ele tem
nos sustentado.
Para além do trabalho junto a igreja temos também um projeto social na
área da educação chamado de Projeto
Educar, que consiste em dar aulas de
reforço escolar para crianças do primeiro ao quinto ano escolar. Nesse projeto
atendemos as crianças tanto no período
matutino quanto no período vespertino
e ele depende totalmente de ajuda exterior, ou seja, de patrocinadores. Já chegamos a atender 115 crianças no total,
porém atualmente atendemos apenas
cinquenta. Esse projeto se tornou um
chamariz para a igreja, pois através dele
muitas crianças se converteram e com
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elas vieram também suas famílias.
Há um ano passamos por um tempo de turbulência por conta do ciclone
Idae que trouxe muitos danos para a
nossa região, que até hoje não foram reparados. Mas a Igreja permaneceu unida, se apoiando, se fortalecendo e sendo suprida por Deus através da Igreja
Brasileira.
Hoje estamos diante de um novo
desafio, uma pandemia que muda o cenário dos cultos em todos os lugares.
Como igreja nós não podemos nos reunir no templo para adorar a Deus, mas
temos semanalmente incentivado aos
queridos irmãos para que estejam em
oração nos cultos domésticos diários e
nos cultos de domingo com as respectivas famílias, sempre observando os
requisitos para se evitar uma contaminação pelo Coronavírus.
Temos procurado fazer a obra de
Deus com o objetivo de que ao findar

da quarentena o Reino de Deus esteja
maior. Confeccionamos mascaras de
um tecido típico aqui em Moçambique
chamado capulanas. Com essas mascaras, além de doarmos para os irmãos, as
utilizamos para doação e evangelismo.
Temos nos utilizado de algumas estratégias para manter a fé de nossos queridos irmãos fortificada apesar de não
possuirmos os mesmos meios que no
Brasil , mas Deus vai nos direcionando.
Ainda que as dificuldades sejam
muitas, Deus continua a nos abençoar
através dos irmãos na Igreja brasileira,
pois conseguimos ajudar as famílias da
igreja com provisão de mantimentos
nestes dias de tamanha escassez.
Só temos a agradecer a Deus pelas
orações em nosso favor e pelas ofertas.
Desejamos que o Eterno continue vos
abençoando.
Pr. Bernardino e Vanessa Bernardo
Missionários SM em Moçambique

Campos Nacionais
da CIBI

Manaus / 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
Ronyheer & Maria Beatriz Couto
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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Acontece no Campo

Projeto de Alcance da Comunidade de
Fala Portuguesa na África do Sul
Todos os anos, milhares de moçambicanos cruzam ilegalmente as fronteiras de Moçambique para à África do Sul. Os propósitos são variados, mas, em sua maioria estão
fugindo de áreas de conflitos armados provenientes do extremismo religioso ou conflito
politico, da pobreza extrema que assola quase 80 por cento na nação, ou mesmo em busca
de uma oportunidades de trabalho para sustentar as famílias que permaneceram no país.
Como resultado, dezenas de milhares de moçambicanos ocupam os muitos assentamentos
ilegais que temos em nossa região.
Nosso primeiro contato com a comunidade de fala portuguesa aqui na região foi
iniciado em 2014, através de uma visita ao Gwaini, um destes muitos assentamentos que
abrigam imigrantes ilegais e refugiados advindos de principalmente de Moçambique, do
Zimbábue e da Nigéria. Desde então temos nos empenhado para proclamar o Evangelho
de Jesus e promover um ambiente de transformação através do discipulado e do desenvolvimento de diferentes projetos, compartilhando assim o Evangelho como ele é, completo e
transformador.

Conheça Gwaini
O Gwaini é um assentamento ilegal que abriga em média 350 residentes e
está localizado em uma antiga fazenda de tabaco abandonada situada à uns 15
minutos dirigindo da cidade onde residimos aqui na África do Sul. A comunidade é formada em sua maioria por moçambicanos em condição ilegal, mas
também há suazis, zimbabuanos e sul-africanos.
A realidade das famílias do Gwaini, assim como da maioria dos assentamentos, é realmente precária. As condições de higiene, saneamento e moradia são
mínimas.
A maioria das famílias vive em barracos pequenos e precários. Não há eletricidade, água encanada ou mesmo saneamento básico na comunidade, o que torna o dia-a-dia dos moradores ainda mais desafiador. Nos foi relatado que eles
precisam caminhar cerca de 90 minutos para coletar água e lavar suas roupas.
E uma vez que a grande maioria da comunidade é formada por refugiados e
imigrantes ilegais, não há possibilidade de se conseguir um emprego adequado,
o que leva a maioria a uma rotina de busca diária por trabalhos temporários na
região.
Como resultado, a grande maioria desse imigrantes é explorada e alguns até
enfrentam condições de escravidão. Uma das consequências desse cenário é
que a segurança alimentar das famílias está quase sempre comprometida. Outro
desafio enfrentado é a falta de acesso ao serviço de saúde, sendo que um número grande de pessoas está infectada pelo HIV / AIDS. A situação é agravada pelas muitas práticas nocivas advindas das crenças e tradições culturais tais
como a prática da poligamia, abuso de crianças como parte de ritos de iniciação, passagem ou “purificação”. Nós encontramos a população da comunidade
Gwaini em condição de risco e extrema vulnerabilidade.
Declaração da missão
Em resposta à situação precária na qual a Comunidade do Gwaini e outras se
encontram, desejamos fazer uma contribuição significativa, embora seja apenas
uma solução temporária, para as vidas das famílias vulneráveis e, especialmente
crianças, fornecendo cuidados alternativos através do desenvolvimento de projetos que ajudem na provisão das necessidades básicas tais como abastecimento de
água, segurança alimentar e saneamento como também projetos que foquem no
bem-estar, desenvolvimento e sustentabilidade, demonstrando de forma prática
o amor de Cristo a estas comunidades. Conheça um pouco dos projet
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Costurando Esperan

O Costurando Esperança oferece espe
res e jovens em situação de risco nos a
uma oportunidade única de qualificação
corte e costura sem que haja necessidad
formal.
Dentre os objetivos estão a promoção
nero; combate da exploração de mulheres
criação de um ambiente de confiança qu
volvimento das habilidades, auto-estima e
criação de um mecanismo de geração de
a qualidade de vida das famílias através da
e o empoderamento.
O projeto Costurando Esperança aco
e as aulas são oferecidas num ambiente a
ao discipulado dos participantes.

nça

ecialmente as mulheassentamentos ilegais
o técnica na área de
de de uma educação

o da igualdade de gês (imigrantes ilegais);
ue estimule o desene senso de dignidade;
renda para melhorar
a venda da produção

ontece semanalmente
acolhedor e favorável

Água Potável e
Saneamento
“..água potável! E na nossa
porta!? ..maior benção que recebemos no Gwaini!”
Esse foi o comentário feito pelo senhor
Silva ao perceber a chegada das caixas d’água
no Gwaini.
Os projetos de Abastecimento de Água
e Saneamento foram os primeiros à serem
desenvolvidos na comunidade e trouxeram
grande alívio, uma vez que todas as famílias
tinham que fazer uma caminhada diária de,
pelo menos, 90 minutos para coletar água
ilegalmente em um reservatório da região.
A construção das 4 latrinas também mudou
o cenário de saneamento básico do Gwaini,
uma vez que todos tinham que fazer suas
necessidades nos arredores da comunidade
(mato), causando doenças.
Além dos tanques, nós também organizamos um sistema de operação em que
cada família contribui com um valor mensal
simbólico para continuar mantendo o abastecimento regularmente. A coleta acontece
todos os domingos e atende toda a comunidade.

“..eu tive sede, e destes-me
de beber” Mt 25:35

Restaurando
a visão
“Quem vê
melhor
vive melhor”
O projeto Restaurando a Visão tem
como objetivo assistir na restauração e cuidado da visão dos membros das diferentes
comunidades que assistimos, independentemente da idade.
A grande maioria dessas pessoas não podem pagar por um atendimento oftalmológico básico e muito menos pela aquisição de
óculos.
Através de uma parceria valiosa, temos
sido capazes de alcançar várias pessoas e ajudá-las com as necessidades de cuidados com
os olhos.
Apenas em 2019, tivemos a oportunidade de testar e doar dezenas de óculos para
residentes de diferentes comunidades.
Nós recebemos inúmeros testemunhos
de gratidão após cada intervenção deste projeto.
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Segurança alimentar
“..porque tive fome, e
destes-me de comer”
Mt 25:35
A segurança alimentar é uma das necessidades mais básicas
da vida do ser humano e um dos maiores desafios enfrentados
nas comunidades que abrigam imigrantes ilegais e refugiados.
Devido a impossibilidade de um emprego fixo e a exploração, muitos imigrantes acabam enfrentando dificuldades em garantir até mesmo o pão de cada dia.
Uma das maneiras que encontramos para garantir a segurança alimentar às famílias atendidas é através da distribuição de
sementes e mudas e do ensino de melhores práticas de plantação.

TESTEMMUNHO
Tsabedze tinha 8 anos quando contraiu poliomielite,
o que resultou em sua paralisia. Desde então ela foi abandonada por sua mãe e acolhida por sua avó que vive na
comunidade do Gwaini.
Nós a conhecemos durante uma de nossas visitas semanais à comunidade e percebemos que ela ficava o tempo
todo assentada no chão.
Normalmente os moçambicanos escondem as crianças afetadas por qualquer tipo de necessidade especial por
acreditarem ser um sinal de “punição ou maldição” sobre
a família. Mas, como já havíamos ganhado a confiança
da familia, a avó de Tsabedze nos chamou para orar por
ela.
Nós não apenas o fizemos, como também compramos
uma cadeira de rodas para ela. O resultado é que sua mãe
a aceitou de volta e até já conseguiu matriculá-la numa
escola, pela primeira vez na vida.
O sorriso da avó pode contar o resto da história..

Fundo de Assistência
Emergencial
O Fundo de Assistência Emergencial é um dos projetos
presentes em nossa atuação junto às comunidades moçambicanas como o Gwaini. As diferentes necessidades são levantadas durante as visitas semanais ou mesmo trazidas pelos
membros das comunidades.
O Fundo Emergencial cobre necessidades mais urgentes tais como vestuário e cobertores (no inverno), alimentos,
medicamentos, exames e etc.
A ajuda emergencial é feita tanto a nível pessoal e familiar, quanto comunitário.
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Testemunho: “Agora eu sei que o Deus
do missionário existe” Johannes
Por diversas vezes nós havíamos tentando compartilhar o Evangelho com o sr. Johannes, mas ele nunca
se interessou. Ele era um viúvo e não possuía nenhum
familiar.
Em uma das visitas ao Gwaini nós o encontramos
com um grande ferimento na perna. Ele foi submetido a
um tratamento para curar a infecção severa e durante as
próximas dez semanas nós o visitamos várias vezes para
trocar o curativo e tratar a ferida. Nós também renova-

Projeto de educação
“..eu era estrangeiro, e me
recebeste” Mt 25:35

Viver em um país estrangeiro ilegalmente já se constitui
num enorme desafio. Desafio que se intensifica quando não se
sabe sequer falar o idioma. Por esta razão, iniciamos em 2017
um Curso de Inglês direcionado às necessidades (ex. emprego) das comunidades assistidas. Outro curso muito esperado
e que tivemos o imenso prazer de iniciar no ano de 2019 foi o
Curso de Alfabetização.
Já podemos perceber claramente os resultados do Projeto
de Educação na vida da comunidade.
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“..eu adoeci, e visitastes-me” Mt 25:35
mos o seu barraco, lhe conseguimos uma cama (ele dormia
em uma esteira no chão) e começamos a prover uma cesta
básica mensal, pedindo para que diferentes famílias cozinhassem para ele diariamente.
Após o termino do tratamento nós tivemos a feliz
surpresa de receber o sr. Johannes em nosso culto comunitário e com e com o seguinte testemunho: “agora eu sei
que o Deus do missionário existe”. Ele confiou sua vida
a Jesus e veio a falecer semanas depois.

Projeto Ministérios
“Discipulando enquanto se desenvolve”
Da mesma maneira que fé que não é confirmada pelas obras não é completa, também não o é
as boas obras desacompanhadas da proclamação.
Por isso, o nosso lema é desenvolver enquanto se
discípula e discursar enquanto se desenvolve.
Nossa visão, e primeira motivação, ao desenvolver o trabalho missionário entre a comunidade
de falar portuguesa na região é a de expandir o
Reino de Deus através de um projeto de plantação
de igrejas.
O projeto piloto está acontecendo na comunidade do Gwaini, mas já estamos iniciando os
primeiros contatos com outras comunidades também.
Semanalmente, nós fazemos visitas às famílias,
provemos um curso bíblico chamado Fundamentos Firmes e também realizamos o culto aos domingos.
Nós também estamos no processo de construção da primeira igreja cristã na comunidade, que
também funcionará como um centro comunitário
e uma creche para acolher as crianças locais enquanto seus pais estão ausentes em busca de emprego. Há uma necessidade urgente na comunidade de um lugar seguro para acomodar as crianças
sozinhas que estão expostas à riscos durante o dia.
Nós nos sentimos imensamente honrados com
a oportunidade de, também, poder desenvolver
esse lindo projeto missionário entre as comunidades de moçambicanos aqui na região em que vivemos na África do Sul. Nós também temos podido
atingir outros grupos de fala portuguesa e já contamos com portugueses, madeirenses e até mesmo
brasileiros em nosso grupo de alcance.
Finalizamos agradecendo a SM e a nossa Familia Batista Independente pelo apoio e orações ao
Projeto desenvolvido entre a comunidade de fala
portuguesa na África do Sul.
Juntos na seara.
Família Guimarães
Missionário da SM/CIBI África Austral
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MOBI EM
MISSOES

antes,
durante e
depois
da pandemia

a obra não pode parar!

Começamos o ano com nada de pandemia e
aquela aglomeração abençoada pra todos os lados.
Jovens de mais de 60 igrejas nas cinco regiões do
Brasil se espalharam pelas praças e praias para compartilhar o amor de Jesus através de palavras e ações
no MOBI VERÃO – Mobilização de evangelismo
que promovemos nas praias e praças do Brasil durante o verão. Escutamos testemunhos sobre jovens
que entregaram a vida para Jesus e de jovens que
foram marcados por Deus enquanto compartilhavam a fé.
Pra o meio do ano, tínhamos 4 viagens missionárias agendas para 4 lugares e 40 jovens inscritos,
mas devido a situação delicada que estamos vivendo
no país e no mundo com a pandemia do Covid-19,
voltamos os nossos olhos para as nossas próprias
cidades e reprogramamos nossos GPS.
Agora, durante a pandemia, tivemos 75 equipes,
1.270 jovens engajados nas “Férias para Missões da
MOBI – uma viagem para dentro da sua própria
cidade” em 63 cidades e 15 estados.
Mesmo em dias difíceis, uma geração de jovens
apaixonados por Deus e pela missão tem se levantado para fazer a diferença e o resultado tem sido
maravilhoso: congregações pintadas, centenas de
cartas entregues de casa em casa, asilos foram visitados, velhinhos acolhidos, amados, pessoas pelas
ruas ouviram sobre Jesus e o evangelho das boas
novas tem sido pregado por todos lugares. No Distrito Federal, produzimos e imprimimos 2.521 cordéis (um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada) em tributo aos 2.521
mortos pela pandemia de Covid-19 até o dia 31 de
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agosto de 2020, solidariedade e encorajamento aos
enlutados e um convite à esperança.
Embora os dias tenham sido difíceis, por isso
mesmo, decidimos olhar para a atual situação como
uma grande oportunidade para dar ao mundo um
real exemplo de presença, alegria, amor e esperança
cristãos. Ao invés de darmos lugar ao medo, queremos dar lugar a coragem e a fé ousada que Paulo
ensinou ao jovem Timóteo (2 Timóteo 1.7) e nós a
adotamos também. Quem sabe estamos aqui para
um tempo com este e por isso fazemos o que fazemos.
Quanto ao futuro, não sabemos como será, mas
sabemos que não vamos parar. Trazendo Tiago
4:13-15 para os nossos dias, “se o Senhor quiser,
viveremos e faremos” o que estamos vivendo e fazendo hoje. Seguiremos juntos, glorificando a Deus,
preparando novas gerações, gerando conteúdo, treinando líderes de juventude, encorajando e conectando jovens com Deus, com a missão de Deus e
uns com os outros; seguiremos em fé, em oração e
ações pela juventude, aproveitando sempre as boas
oportunidades para mostrar aos jovens o sentido da
vida, seguiremos inventando e reinventando sempre, não esquecer que temos a nossa qualificação no
gerúndio, ser sempre um qualificando, e não qualificado, não perder a sensibilidade para negociar o negociável (métodos) e coragem para não negociar o
que é inegociável (princípios), e quando chegarmos
do outro lado, na (pós) pandemia, chegarmos de tal
forma que, ao olharmos para trás, não haja nada do
qual tenhamos do que se envergonhar.
@eliseudelima
Pastor e Diretor Nacional da MOBI

boas ideias

MOBI no Paraná (Cascavel), MOBI em
São Paulo (Laranjeiras), MOBI em Pernambuco (São Lourenço) distribuíram
cartas evangelísticas pelas cidades.

MOBI em Goiás distribuiu cestas para
o lar de idosos da Cidade de Santo Antônio do Descoberto do Goiás, que tem
necessidade de uma dieta balanceada
com frutas e verduras.

MOBI em Minas
cortando cabelo,
doaram roupas e
cestas básicas

MOBI em Santa
Catarina pintadando
uma congregação
indígena

MOBI em Fortaleza
ajudando a APEC Aliança Pró Evangelização das Crianças

2.521 Cordéis distribuídos em tributo
aos 2.521 mortos pela pandemia no
Distrito Federal, solidariedade e encorajamento aos enlutados e uma convite
à esperança para todos nós.

MOBI em Manaus
visitando famílias e
levando alimento
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