Edição N°01 2020
Por favor, ore! p. 4
Servindo na Crise p. 8
Construindo Relacionamentos em Bali p. 12

Edição N°03 2020
Uma publicação que compartilha histórias de vidas
transformadas entre povos não alcançados.
www.crossover.global
(41) 3029-4368
info@crossover.global
Por favor, ore! p. 4

@crossover.global_por
@crossover.global.por
Crossover Global - Português
(41) 9 8865-1553

Crossover Global está afiliada a

Servindo na Crise p. 8

Learn, Meet, Engage In the Great Commission

A paixão da Crossover Global é glorificar a
Deus provendo acesso ao Evangelho através
da plantação de igrejas multiplicadoras entre os
povos não alcançados do mundo.
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O NOVO LIVRO DE

Bill Jones

ACESSE WWW.MMCBOOK.ORG
O QUE ESTÃO DIZENDO
John Maxwell | Diretor e Presidente da Equip International - “A plantação de igrejas e sua
multiplicação são essenciais para a propagação do ministério. Ao ler e estudar este livro sobre a
Grande Comissão, você descobrirá que Cristo queria que os cristãos estivessem equipados e que
maximizassem o potencial dado a eles por Deus para o Reino.”
Ted Esler | Presidente da Missio Nexus - “A magnitude da tarefa a nós confiada nos exige
pensar e agir sob a perspectiva da multiplicação. Foi assim que a igreja do primeiro século
cresceu. De forma objetiva e fácil de entender, o Dr. Bill Jones apresenta etapas simples, mas
profundas, para a multiplicação.”

Por favor,
ore!

"Irmão Ken, por favor, ore! A polícia da região está procurando algumas pessoas. Ela publicou o
nome delas no jornal local e muitas já foram presas! Apague TODAS as mensagens. Eles também
podem estar atrás de mim e de um contato estrangeiro. Por favor, ore!"
Essa mensagem veio do Irmão Sami, nosso líder de equipe em um país
fundamentalista islâmico no norte da África.
Uau!!! Eu respirei fundo, parei, orei e comecei a apagar mensagens.
Conheci o Irmão Sami em 2018 quando visitei o país dele e, antes da
nossa reunião, fiquei sabendo que, antes de conhecer a Cristo, ele era
um muçulmano devoto que trabalhava no departamento de imigração de
seu país. Depois de ter acesso a uma Bíblia em árabe, ele sonhou várias
vezes com Jesus até entregar a sua vida ao senhorio de Cristo.
Você deve estar se perguntando: “Mas como um muçulmano que mora
em uma nação fundamentalista islâmica teria acesso a uma Bíblia em
árabe?" É uma ótima pergunta!
Muitos anos atrás, um missionário cruzou a fronteira daquele país de carro.
Quando ele passou pelos postos de controle, os policiais da imigração
encontraram Bíblias em seu carro. O policial chamou o supervisor, que
era o Irmão Sami - na época, Policial Sami -, e explicou a situação.
O policial Sami ordenou: - Queimem tudo e matem o missionário!
- Tem certeza? - perguntou o policial da imigração.
O Policial Sami pensou: "Isso pode criar um grande problema internacional!"
- Tudo bem, libertem o estrangeiro mas confisquem todas as Bíblias e queimem-nas!
Deixem só uma para me entregar - ordenou o Policial Sami.
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Nossa primeira reunião durou cerca
de uma hora e o Senhor uniu os
nossos corações instantaneamente.
Nos últimos dois anos, nós temos
trabalhado juntos para alcançar
o povo do Irmão Sami que tem
acesso limitado ao Evangelho. Nós
oramos sobre alcançar centenas de
cidadezinhas no meio do Deserto
do Saara e, depois de muita oração,
identificamos dez cidades-alvo sem
nenhuma igreja. Essas dez cidades,
além de não terem uma única igreja,
também NUNCA tiveram uma
testemunha do Evangelho antes.
Ficamos sabendo que, se a nossa
equipe fosse dirigindo para alguma
dessas cidades, ela seria parada
pela polícia, mas que usando
camelos e jumentos, ela poderia
viajar pelo deserto contornando os
postos de controle. Esse método
de abordagem foi adotado com
bastante sucesso até a notícia de
que alguns de nossos colegas de
equipe haviam sido presos.
Depois de muita oração, vários
telefonemas e recursos levantados
para pagar um advogado local,
nós recebemos a notícia de que
nossos colegas de equipe haviam
sido soltos. Eles ficaram detidos por
nove dias e se apresentaram em
duas audiências no Tribunal Islâmico
federal.
Nós recebemos a seguinte carta
do Irmão Sami quando eles foram
libertados:
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Enfrentando dificuldades, o Senhor nos abençoou com a plantação de igrejas
domésticas em dez regiões do nosso país mas ainda existem seis áreas nãoalcançadas.
As dificuldades na estrada, a perseguição, as durezas da vida e a área isolada são
alguns dos obstáculos que impedem a plantação de igrejas e dificultam uma relação
com as igrejas já existentes.
Através de muita oração, Deus abriu portas para alcançarmos grupos que vagam
pelo deserto e que não ouviram do Evangelho. Nós montamos uma caravana com
jumentos, camelos, tendas e Bíblias para alcançar essas regiões com as boas-novas e
com a ajuda de Deus, realizamos sessões de treinamento nas tendas.
A missão era difícil e perigosa mas, pela graça de Deus, nós plantamos um total
de 30 novas igrejas domésticas, cristãos cresceram espiritualmente e novas almas
conheceram a Cristo. Infelizmente, alguns desses cristãos foram perseguidos,
despejados de suas casas, torturados e até presos, mas tudo isso apenas fortaleceu o
relacionamento deles com Cristo.
As seis áreas não-alcançadas que faltam exigem trabalho duro e superação de
dificuldades, mas Deus é mais forte, Ele está conosco e nunca nos abandonará.
Tenho confiança no Senhor que Ele proverá tudo o que for preciso. Ele começou
esse trabalho e nós sabemos que Ele completará a tarefa.
Obrigado, Senhor, pela graça imensurável que nos tem dado!
Senhor, que o Seu nome seja glorificado!
Por causa de vidas transformadas como a do Irmão Sami, pessoas que
nunca tinham ouvido o nome de Jesus no meio do deserto terão a
oportunidade de ter acesso às boas novas! Como o Irmão Sami terminou
a sua carta:
Sim, Senhor, que o Seu nome seja glorificado!
________________________
Esse relato foi fornecido pelo Ken Katayama, Presidente Executivo da
Crossover Global.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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Servindo na
Crise

Quando a COVID-19 foi declarada doença pandêmica,
expressões como “distanciamento social”, “sem precedentes” e
“quarentena” tornaram-se comuns nas conversas cotidianas. O
mundo está lidando com os desafios desse momento e países
como o Quirguistão não estão imunes às dificuldades. O pequeno
número de cristãos nesse país de mais de 6.4 milhões de pessoas
(dentre elas, 5.9 milhões não alcançadas pelo evangelho) não está
isento também de manifestar o amor de Deus e de proclamar o
evangelho em meio a essas difíceis circunstâncias.
Nossa equipe no Quirguistão e os ministros das igrejas plantadas
pela Crossover Global têm procurado maneiras de dar apoio às
pessoas de cidades como Kaindy e Kara-Balta, das aldeias vizinhas
e da província de Naryn.
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Na cidade de Kainada, por exemplo, os obreiros da Crossover
Global puderam compartilhar o evangelho e, descobrindo que
algumas das famílias já acreditavam em Deus, tiveram a chance de
expressar amor por esses irmãos e irmãs entregando comida para
quatro dessas famílias. Essa distribuição de alimentos criou uma
oportunidade ainda maior para que o coração daquelas pessoas
estivesse aberto e disposto a ouvir as boas novas. O trabalho com
esse grupo continua e, quando possível, eles se reúnem com os
demais membros da igreja. A equipe inclusive trabalha com outras
igrejas plantadas pela Crossover Global, e juntas, ajudam e apoiam
a comunidade da região.
Muito trabalho também foi realizado durante a pandemia em
Kara-Balta. No período de quarentena, nossa equipe ministrou à
população em situação de rua dessa cidade. Muitos desses semteto passavam algum tempo com parentes e conhecidos, mas
não conseguiam moradia. Nossos obreiros conseguiram abrigo
provisório para eles num prédio de apartamentos pertencente ao
município e negociaram com a prefeitura para que fosse oferecida
estadia para essas pessoas e famílias. Além desse auxílio, nossa
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equipe pregou o evangelho e
muitos se tornaram seguidores
de Cristo.
Encontros
semanais
foram
mantidos em uma aldeia próxima
de Karbalta, onde nossos obreiros
puderam compartilhar as boas
novas através da distribuição
de alimentos. Como resultado,
o evangelho foi pregado para
mais de 60 famílias dessa cidade.
Agora nossa equipe planeja
realizar um acampamento para as
crianças, famílias e igrejas locais.
Ainda durante a quarentena,
um obreiro da Crossover Global
foi enviado por uma igreja já
existente para plantar uma nova
igreja na região de Naryn, um
território não alcançado do
Quirguistão.
Esses são alguns exemplos de
igrejas sendo Igreja em um
país onde há menos de 500 mil
cristãos. Deus vai edificar a Sua
igreja e nenhum vírus O impedirá.
______________
Esse relato foi fornecido por
líderes da Crossover Global da
Base na Moldávia.

Nomes e localidades foram omitidos por
motivos de segurança.
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Construindo
Relacionamentos
em Bali

A Indonésia é um país no Sudeste Asiático entre os Oceanos
Índico e Pacífico e com mais de dezessete mil ilhas, onde os
Rama e os Surya atuam juntos para alcançar seu conterrâneos
com a mensagem do Evangelho. Eles se deslocam para construir
relacionamentos com pessoas em regiões não alcançadas, indo até
os vilarejos quase que semanalmente para servir aos camponeses,
ensiná-los sobre Jesus e treinar os cristãos para evangelizar suas
famílias e outros camponeses.
Essas duas famílias têm um desejo profundo de alcançar os povos
não-alcançados de Bali, uma ilha da Indonésia, e sabem que
construir relacionamentos é uma etapa crucial do processo. Eles
fazem evangelismo e discipulam todos os novos cristãos para que
compartilhem sua fé com os que estão ao seu redor. A seguir, eles
relatam oito dias de sua experiência atuando em Bali:
Dia 1
Fomos para Bunutan, no leste de Bali onde tivemos a oportunidade de
compartilhar o Evangelho com seis pessoas. Um homem chamado Arok
se converteu e foi batizado e a esposa dele está aberta ao Evangelho. Nós
vamos acompanhar essa família e os outros com quem compartilhamos o
Evangelho através do Arok.
Dia 2
Em Catur, compartilhamos o Evangelho com 25 novas pessoas, das quais
seis se converteram e foram batizadas. O Daksa e sua família estavam
presentes, mas eles ainda precisam ser ensinados sobre o que significa a
salvação em Cristo. Por causa do dia a dia deles em Catur, eles ainda não
ousam declarar a fé em Jesus.
Dia 3
Fomos para Sageh onde compartilhamos o Evangelho e seis pessoas
rejeitaram o que falamos. Porém, uma família (marido, esposa e filho) se
converteu e foi batizada e continuamos construindo relacionamentos com
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mais duas pessoas, marido e esposa, orando para que seus corações se abram
ao Evangelho. Também tivemos a chance de encorajar dois cristãos de
contexto hindu para que continuem compartilhando o Evangelho com as
outras pessoas da região.
Dia 4
Em Kubu compartilhamos o Evangelho com três pessoas, Budy, Eyo e Jarot
e o Eyo se tornou discípulo de Jesus.
Dia 5
Fomos para Dasa Temple onde compartilhamos o Evangelho com um
homem e oramos com ele. Também encorajamos um homem chamado
Lemboe. Quando estávamos no mercado, construímos relacionamentos com
dois guardas e mais tarde, fortalecemos a fé da família do Raden (marido,
esposa e três filhos).
Dia 6
Quando fomos para Cangwang, não tivemos a oportunidade de conhecer
ninguém porque todos estavam trabalhando na horta então aproveitamos
o tempo para orar pelas pessoas da região. Depois fomos para a vila de
pescadores ali perto e visitamos a família do Khoen e dos outros pescadores,
num total de seis. Essa região de Bali é interessante porque os pescadores
de Bali pescam no litoral da ilha de Lombok e vice-versa, chegando a
passar a noite em Lombok. Eu acho que existe um potencial incrível para
compartilharmos o Evangelho com os pescadores e assim divulgá-lo em
Lombok. Eu espero poder passar uma noite nessa região para pescar com
esses trabalhadores e compartilhar o Evangelho com eles.
Dia 7
Fomos para Seraya onde nos encontramos com a família do Maraja e os
desafiamos a seguir Jesus. Eles têm uma filha que mora na cidade de Bali e
já se converteu, mas eles ainda não sabem disso. Também nos encontramos
com um pastor hindu chamado Rexi e o coração dele está aberto para ouvir
a história de Jesus.
Dia 8
Nós planejávamos ir para Sanur e Denpasar mas como não pudemos nos
encontrar com nossos contatos porque eles estavam trabalhando e voltando
para seus vilarejos, resolvemos ir para Jimbaram e nos reunimos com o
grupo de comerciantes para retomarmos o relacionamento com eles.
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Nossos colegas da Crossover
Global na Indonésia têm o
desejo e a esperança de serem
instrumentos
de
bênção,
provendo acesso ao Evangelho
àqueles que atualmente não
têm nenhum acesso. Eles
desejam encorajar os cristãos
para que falem com suas famílias
e vizinhos e plantem igrejas
que serão pontos de acesso
ao Evangelho na Indonésia.
Ore para que esses passos de
construção de relacionamentos
resultem que os não-alcançados
da Indonésia sejam alcançados
pelo Evangelho.
______________
Esse relato foi fornecido por
um líder da nossa Iniciativa
Indonésia.

Nomes e localidades foram omitidos por
motivos de segurança.
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DA POPULAÇÃO MUNDIAL
É CONSIDERADA

NÃO ALCANÇADA
PELO EVANGELHO DE JESUS CRISTO

ACESSE WWW.CROSSOVER.GLOBAL E ENVOLVA-SE COM
OS NÃO ALCANÇADOS VOCÊ TAMBÉM!

