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Juntando
Livros e
Encontrando
Jesus
Eu fui um muçulmano devoto a minha vida toda. Quando eu
estava na faculdade, recebi uma Bíblia de um jeito bastante
interessante. Meus amigos e eu ouvimos falar de cristãos que
estavam distribuindo livretos, Bíblias e fitas para as pessoas
do campus e bolamos um plano para pegar os livros para
que não caíssem nas mãos de muçulmanos fracos. Fizemos
tanto isso que acabei com uma pilha desses livretos cristãos,
Bíblias e fitas no meu quarto.
Meus amigos e eu reutilizávamos as fitas para gravar material
islâmico mas eu também queria me livrar das Bíblias. Sendo
um bom muçulmano, eu não podia queimar nem jogar as
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Gênesis, passando pelos profetas e chegando até Jesus. Ela
me contou várias coisas sobre Jesus.
Bíblias no lixo, porque
trata-se de um texto sagrado.
Meus amigos radicais que vieram
para o Oriente Médio pra estudar o
Islã viram os mateiais e perguntaram se
poderiam ficar com uma Bíblia. Eu dei tudo,
menos uma Bíblia e uma fita com a história
de Jesus.
Com o passar do anos, eu ia até a prateleira e ficava
olhando a Bíblia. Eu nunca soube o que tinha dentro
dela, só sabia que ela era corrompida. Mas certa vez,
abri a Bíblia e fiquei chocado. Tudo que eu sabia do islã
e sobre os profetas na verdade estava na Bíblia. Eu descobri
que tudo que os muçulmanos sabiam sobre os profetas, sobre
Moisés e até sobre Jesus na verdade havia sido copiado
da Bíblia. Tudo que os teólogos e escritores muçulmanos
escreveram sobre os profetas veio diretamente da Bíblia.
Mas na Bíblia, nós temos a história completa, enquanto que
no Alcorão, ela só é mencionada. Quando eu compreendi
isso, comecei a questionar a minha fé muçulmana.
Fiquei com dúvidas sobre tudo o que nós muçulmanos dizíamos
sobre a Bíblia e sobre Cristo então fui começar a ler. Consegui
entender o Antigo Testamento e o conhecia quase que por
completo. O Novo Testamento era diferente, mas também
incrível. Foi com ele que Deus conquistou o meu coração.
Quando comecei a pesquisar, quis me encontrar com pessoas
piedosas cristãs e Deus me guiou até uma enfermeira em um
hospital. Ela começou a me explicar desde o começo, em

Sendo muçulmano, eu tinha várias perguntas sobre a cruz (Por
que vocês querem ver Jesus na cruz?), a Trindade (por que
três, se Deus é Um? “Ouve ó Israel, o Senhor seu Deus é um”,
então por que três?). Quando eu e a enfermeira terminamos
de conversar, ela perguntou se poderia orar por mim. Eu não
fazia ideia do que era isso. Pareceu-me que ela queria orar
para mim e pensei, “Eu não sou Deus”. Mas ela começou
a orar e fiquei bastante comovido. Eu nunca imaginei que
alguém pudesse me ligar ao Deus Altíssimo e Deus tocou
o meu coração naquele momento. Eu não conseguia parar
de chorar. Depois daquela oração, minha opinião mudou
em relação a tudo que eu tinha ouvido falar sobre a Bíblia,
passando da rejeição e da dúvida para a aceitação. Foi
quando a minha jornada com a Bíblia e com Jesus começou.
Que história poderosa sobre como Deus pode revelar a
verdade a alguém que tentava esconder a verdade de
outros muçulmanos. Depois de tentar eliminar material
cristão para que outros muçulmanos não tivessem a
chance de serem corrompidos por ele, nosso plantador
de igrejas agora dedica a sua vida a compartilhar o
Evangelho com aqueles que não têm acesso.
____________________
Esse é o testemunho do Daoud, um coordenador estratégico
da Crossover Global que planeja os esforços da Crossover
Global para plantação de igrejas no mundo árabe.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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Eu Edificarei
a minha Igreja
Era um dia quente de verão na costa do Mar Cáspio. Tínhamos
acabado de encerrar o culto em uma igreja doméstica e
oramos juntos pelos que estavam se preparando para serem
batizados. Dentre eles estavam Ahmad, Fatmah e o filho
deles, Musa.
Fazia quase dois anos que Selma, esposa de um plantador de
igrejas da Crossover Global, se aproximou de Fatmah pela
primeira vez. Ela estava aberta para ouvir e queria aprender
mais sobre Jesus, mas o marido dela, Ahmad, a proibiu de se
encontrar com Selma novamente.
A família dos Huseinov é da cidade de Sumqayit, no Azerbaijão
e embora fossem muçulmanos nominais, eram enfáticos em
proteger as tradições do islamismo xiita da família. O pai,
Ahmad, se sentiu ameaçado com a ideia de sua esposa falar
do Jesus do “Injil” (Novo Testamento) em vez do Isa (Jesus)
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do Alcorão. Por mais de um ano, eles tiveram conversas que
terminavam com Ahmad dizendo: “nós somos muçulmanos
e eu te proíbo de ver essa mulher outra vez!”
Mas por dentro, Ahmad estava vazio e sem esperança.
Ele estava com dificuldades em encontrar e se manter em
um emprego. Em Sumqayit, por causa da influência dos
muçulmanos sunitas salafitas, 30% dos homens haviam se
juntado ao ISIS como soldados, pela promessa do Paraíso
e de um salário para suas famílias. Aderir ao ISIS poderia
ter sido uma opção para Ahmad, mas ao invés disso, ele se
entregou à bebida e ao uso de drogas.

Caminhamos juntos
até uma parte do mar
onde não havia turistas.
Alguns membros da nossa
igreja ficaram mais afastados para
tomar cuidado com as pessoas e a polícia.
Perguntei a Ahmad quem era o Senhor e
Salvador dele e ele respondeu: “Isa Messih”
(Jesus, o Messias). Com essa profissão de fé
de que Jesus era o Senhor e o Salvador da vida
dele, eu batizei Ahmad nas águas do Mar Cáspio!

A vida não estava indo bem para Ahmad! Com esposa e
um filho pequeno, Ahmad se viu uma vez mais passando a
noite na prisão local. A polícia o havia prendido porque ele
foi encontrado incomodando as pessoas na rua por causa
do seu uso de drogas. No dia seguinte, ele resolveu orar
para Jesus, esse Deus do “Injil” de quem sua esposa falava.
Assim que ele pronunciou o nome “Jesus”, uma paz incrível
sobreveio ao coração dele. Naquele mesmo dia, depois de
ser solto, Ahmad contou à sua esposa o que tinha acontecido
e pediu por um Injil. Ele leu todo o Novo Testamento em três
dias e ficou bastante faminto para saber mais sobre Jesus e
Suas promessas.

Nós nos alegramos e comemoramos juntos! Logo
depois dele, batizei seu filho e sua esposa. Foi uma
experiência muito comovente ver essa família unida professar
Jesus como seu Senhor e Salvador.

Voltando ao dia quente de verão na costa do Mar Cáspio.
Já fazia um ano que Ahmad havia orado pra Jesus dentro da
prisão. Ali no Mar Cáspio, eu tive a imensa honra e privilégio
de batizar Ahmad, sua esposa Fatmah e o filho deles, Musa.

____________________

Mais tarde, fiquei pensando que há séculos pessoas por
todo o mundo, como Ahmad e sua família, professam Cristo
como Senhor e Salvador e é assim que Jesus está edificando
a Igreja Dele! A vida do Ahmad, da Fatmah e do Musa são
mais um lembrete de que nada irá impedir Jesus: nenhuma
religião, ou droga ou perseguição. Ele continuará a edificar a
Igreja Dele, uma profissão de fé por vez!

Essa história foi fornecida por Ken Katayama, que serve como
Vice-Presidente Sênior de Operações da Crossover Global e
como Diretor da Base dos Estados Unidos.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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Movido pela
Graça
Panav, um ex-hindu da Índia, passou a ter um
relacionamento pessoal com Cristo e, depois de se
firmar na caminhada com Ele, quis ajudar a Crossover
Global a plantar mais igrejas entre os povos não
alcançados de seu país.
Depois de semanas compartilhando a mensagem
das Boas Novas, Panav tinha cinco pessoas que
tinham vindo para Cristo e queriam ser batizadas.
Ele as levou até um rio para o batismo, mas durante
o culto, vários fundamentalistas hindus chegaram.
Em respeito à cerimônia religiosa, eles ficaram em
silêncio e não causaram problemas. Mas quando
a cerimônia terminou, eles bateram tanto no novo
plantador de igrejas que ele foi parar no hospital.
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Semanas depois,
Panav tinha cerca de
mais dez pessoas prontas
para fazerem a pública profissão de
fé no batismo. Ele levou o grupo ao
mesmo rio e os mesmos fundamentalistas
chegaram. Eles respeitosamente aguardaram
o plantador de igrejas batizar os novos cristãos
e novamente, bateram tanto em Panav que ele
foi levado ao hospital.
Mais algumas semanas se passaram e o plantador
de igrejas tinha mais de vinte pessoas prontas para o
batismo. A esta altura, você deve estar se perguntando
se ele tinha encontrado um outro rio para batizar as pessoas.
Parece que não, porque o mesmo grupo chegou e depois de
pacientemente aguardar, bateu tanto em Panav que ele foi
parar no hospital pela terceira vez.
Mas agora, essa igreja emergente estava mais numerosa, o
suficiente para eles irem até a polícia local relatar o ocorrido
e os policiais darem atenção. Os policiais prenderam os
delinquentes e os jogaram na cadeia. Com orgulho, os
membros da igreja foram contar essa vitória ao Panav, mas
ficaram chocados com a sua reação.

Panav saiu coxeando do hospital e foi direto até a cadeia
pedir que seus perseguidores fossem soltos. Chocados, seus
algozes perguntaram por que ele ia retirar a queixa depois do
jeito como eles o trataram. Gentilmente, o Panav respondeu
que, porque ele foi perdoado por Cristo, ele conseguia

perdoá-los. Dominados pela graça de Deus, alguns daqueles
homens entregaram seus corações a Cristo. O Deus da Graça
estava, mais uma vez, em ação.
A Índia é o segundo país mais populoso do planeta e
tem a maior concentração de grupos de povos nãoalcançados. São 2.330 grupos étnicos não-alcançados
pelo Evangelho, o que equivale a mais de 1,2 bilhão de
pessoas ou 95,6% da população. A maioria dos indianos
é hindu, com milhões de deuses, inúmeras práticas e
rituais e aspectos culturais baseados no hinduísmo
governando o estilo de vida de toda a gente.*
Através de uma rede de pastores implantada pelos
nossos obreiros, nós desenvolvemos treinamentos que
fortalecem o ministério dos pastores e líderes indianos,
capacitando-os para plantarem igrejas saudáveis.
Nós também investimos num mentoriamento que
os permite crescer na fé e resistir ao aumento da
perseguição que os crentes enfrentam no país. A
história acima é apenas um exemplo de como Deus
está agindo na Índia e usando os plantadores de
igrejas da Crossover Global para demonstrar a Sua
graça e o Seu perdão para aqueles ao redor deles.
____________________
Essa história foi fornecida por Rachel Ethemba, que serve
como Coordenadora Regional da Crossover Global no
Sudeste Asiático.

*Fonte: JoshuaProject.net, 2019
Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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NÓS CREMOS
QUE A IGREJA
É O MELHOR
INVESTIMENTO
NO PLANETA

Seja nosso parceiro na plantação de igrejas multiplicadoras.
Visite: www.por-crossover.global/doar

