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devota
encontra a
Verdade em
Jesus

Fatima é uma mulher que nasceu e foi criada em Baku,
Azerbaijão. Ela cresceu em uma família muito religiosa
que orava, recitava o Alcorão e praticava a fé muçulmana.
Todos da sua família, incluindo suas tias, tios e primos eram
dedicados ao islamismo. À medida em que crescia, essas
práticas se tornavam mais naturais e importantes para ela.
Fatima se casou com um homem que também foi criado na
mesma tradição, tão dedicado à oração quanto ela era, e
eles ensinaram seus filhos a orar. A oração era uma tradição
de família.
A seguir está o seu testemunho.
Um dia eu disse para mim mesma: “Deus não existe. Eu orei a
minha vida inteira, ensinei outras pessoas a orar, li o Alcorão, e vejo
que não há nenhum deus aqui. Há um vazio no meu coração. Eu
tenho sido devota a vida inteira, mas meu coração não está cheio de
alegria e confiança, pelo contrário, tenho ansiedade e desespero. Então
decidi que Deus não existe.” Falei para meu marido, para minha
mãe e para meus irmãos sobre a minha decisão, dizendo: “Não existe
nenhum deus no islã, de agora em diante eu não vou orar, não vou
recitar o alcorão e não vou seguir nenhuma regra porque não vejo
Deus aqui, Deus não existe.”
Uma noite, enquanto eu dormia, tive um sonho. Nele, um homem
se aproximou de mim e falou: “Eu estive com você durante toda sua
vida, estive com você desde sua infância. Como você pode falar que eu
não existo? Eu fiz tudo de bom na sua vida, eu tenho abençoado sua
família, eu dei a você dois filhos. Como você pode falar que eu não
sou? Que Deus não existe?”
Acordei dando um pulo da cama porque percebi que havia sido real.
De fato, não havia sido um sonho mas uma visão. Eu pude sentir que
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Ele estava falando comigo,
Ele tinha uma voz amável,
uma doce paz, eu sabia que
era Deus.
Eu corri até a minha mãe
e disse a ela: "Deus veio
até mim em sonho, tive um
encontro real com Deus;"
minha mãe disse que eu
não podia ver Deus, e
que provavelmente quem
apareceu para mim foi
o profeta José. Então eu
encontrei um filme sobre
o profeta José, feito por
muçulmanos.
Quando
terminei de assistir eu sabia
que ele não tinha sido o
homem do meu sonho.
Então pesquisei sobre
vida de Moisés e Abraão e
nenhum deles era a pessoa
do meu sonho. Foi quando
eu comecei a assistir um
filme cristão sobre Jesus que
percebi: Ele era o homem
do meu sonho.
Contei para minha mãe
e meu marido: "Este é o
homem que apareceu em
meu sonho, Ele é Deus.
Ele veio até mim em
sonho e disse: ‘desde a sua
infância eu tenho estado
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contigo, eu te dei uma família, filhos e vida.’" Eu cri que Jesus era
Deus e O aceitei em minha vida. Mais uma vez eu virei para minha
mãe e meu marido e falei: "Hoje eu sou cristã, sou uma discípula de
Jesus e tenho que procurar por cristãos, por pessoas que pensam da
mesma forma que eu."
Fatima creu em Jesus porque Deus usou em seu sonho a mesma
imagem do filme, e assim, ela começou a buscar a Deus. Uma vez
que ela se tornou cristã, começou a pesquisar na internet por um
lugar para cultuar, ela encontrou a página da ALOV, que é uma
rede de igrejas no Azerbaijão conectada com a Crossover Global.
No site ela teve acesso aos vídeos postados pela ALOV durante
a quarentena da COVID-19. Fatima assistiu a todos os vídeos em
uma noite e sentiu Deus a chamando para aquela igreja, estava
certa de que Deus a direcionava para lá. Como havia restrições para
se encontrar pessoalmente, Fatima encontrou nas redes sociais o
perfil da mulher do pastor e começou uma amizade com ela. Em
breve, Fatima poderá ir à igreja e conhecer muitos outros cristãos,
mas enquanto isso, ela continua a falar com a sua mãe, seus filhos e
seu marido para mostrar a eles que Jesus é Deus, compartilhando
as razões pelas quais eles também deveriam segui-Lo.
______________

Esse relato foi fornecido pelo Idris Mammadov, Diretor
Executivo da base da Crossover Global no Cáucaso.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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Formando
vínculos
por meio da
comida

Kushbek é da segunda geração de líderes no Quirguistão, um
país da Ásia Central. Ele serviu e auxiliou um dos plantadores
da igreja da região de Issyk-Kul, recebendo, no período, o
treinamento que precisava para ser enviado a uma outra
região e continuar o trabalho de alcançar os não alcançados.
A equipe do Quirguistão estava orando pelas regiões não
alcançadas do país e, desolados pela realidade de seus
conterrâneos que tinham pouco ou nenhum acesso ao
Evangelho, Kushbek e sua esposa Adel concordaram em ir
morar na região de Narin. Apesar de uma pandemia mundial
estar ocorrendo, ele e a esposa fizeram as malas e se mudaram
para esse novo lugar.
Nessa mudança, eles alugaram uma casa que servisse de
lar e também de local onde receber os vizinhos. Kushbek e
Adel imediatamente começaram a se familiarizar com a área
e identificaram vinte famílias em dificuldades financeiras.
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Como a igreja enviadora já havia preparado o casal com os
suprimentos necessários para fornecer comida às pessoas
que precisassem, Kushbek e Adel começaram a estabelecer
vínculos com os vizinhos por meio de visitas e assistência.
A Adel também começou a cozinhar e vender o famoso
prato quirguiz chamado Ashlyamfu de Karakol. Por que "de
Karakol"? Porque Ashlyamfu é uma conhecida iguaria dos
visitantes da cidade de Karakol, na região de Issyk-Kul. Existe
até uma área inteira dedicada ao Ashlyamfu num bazar local
em Karakol, que também é a cidade de origem de Kushbek
e Adel.
As pessoas em Narin perceberam quão delicioso e incrível
era o Ashlyamfu da Adel e sua fama de cozinheira começou
a crescer. As pessoas que tinham comprado o prato dela
logo contaram para as outras como ele era gostoso e, por
fim, servidores públicos e funcionários da Prefeitura também
passaram a comprá-lo.
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A notícia sobre o Ashlyamfu de
Karakol da Adel rapidamente
correu a cidade, o que gerou
ao Kushbek e à Adel uma
renda discreta, mas fixa, e
também abriu caminho para
eles iniciarem o trabalho de
plantar a igreja de Narin.
Através do talento da chef e
desse prato delicioso, uma
influência na comunidade foi
criada e relacionamentoschaves começaram a se
desenvolver.
Marido e esposa estão
servindo juntos ao Reino de
Deus e, através da persistência
e devoção deles, existe a
esperança de vermos ainda
mais frutos na região de Narin
e por todo o Quirguistão.
__________________
Esse relato foi fornecido
pelo Valery Belous, Diretor
Executivo
da
base
da
Crossover Global na Moldávia.

Nomes e localidades foram omitidos por
motivos de segurança.
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De Feiticeiro
a Seguidor
de Cristo

Olá a todos, meu nome é Ramesh, moro em Deoria, no estado de
Uttar Pradesh na Índia, e eu sou um ex-feiticeiro. Eu costumava
forjar rituais para que meus clientes tivessem a falsa sensação de
terem sido curados com minha magia. Era assim que eu enganava
as pessoas, tomando dinheiro delas sem lhes entregar uma
verdadeira cura.
Eu sentia uma profunda perturbação dentro de mim, e sabia que
minha família estava sofrendo por causa das minhas práticas.
Minha esposa ficou doente e meu “remédio” não poderia curá-la.
Não havia paz em minha família. Pessoas da nossa vila começaram
a me provocar, dizendo que eu tinha poderes mágicos, mas não
conseguia curar minha própria esposa. Secretamente, fomos a
um hospital em busca de tratamento, mesmo assim, ela não teve
melhora. Tornei-me cada vez mais inseguro sobre mim mesmo e
sobre minhas habilidades como curandeiro. Eu me perguntava
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qual seria meu destino já que as pessoas viam minha incapacidade
de curar; me questionava por que minha esposa não estava
melhorando. O sono era algo impossível e, durante a noite toda, a
minha mente disparava pensando nessas coisas. Minha frustração
começou a tomar conta.
Ao lado de nossa casa havia uma igreja doméstica, que se reunia
todas as segundas-feiras à tarde. Eu odiava aquelas pessoas mais
que tudo. Um dia, enquanto tentava descansar, deitado no meu
estrado, comecei a ouvir o que os membros da igreja estavam
falando. Uma voz veio do fundo do meu coração, ordenando: “Vá
e seja parte deles.” Hesitei, mas fui até a porta da congregação
e contei sobre a voz que disse para eu me juntar a eles; assim,
comecei a participar da igreja regularmente. Depois, minha esposa
e meus filhos também começaram a frequentar a igreja comigo.
Gradualmente, a vida de cada um da minha família começou a
mudar. Minha esposa foi curada de sua doença e pudemos sentir
paz em nosso meio.
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Então,
a
mudança
mais
significativa aconteceu. Minha
esposa e eu entregamos nossas
vidas a Jesus e O aceitamos
como nosso único Salvador,
Curador e Pacificador. Fomos
batizados e iniciamos uma nova
vida para glorificar a Jesus.
Abandonei todas as minhas más
condutas e rompi com as obras
satânicas. Atualmente trabalho
na agricultura com minhas mãos,
produzindo vida em vez de
morte. Minha família está feliz
e, finalmente, consigo dormir
à noite. Agora, compartilho
meu testemunho com quem eu
encontro. Conto-lhes sobre o
Senhor Jesus, que é o verdadeiro
Deus, Curador, Salvador e
Pacificador, e como Ele curou
minha esposa e nos deu uma
nova vida!

__________________
Esse relato foi fornecido pelo
Ramesh, membro de uma
igreja plantada através da
Iniciativa Ganges.

Nomes e localidades foram omitidos por
motivos de segurança.
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PROVENDO
ACESSO AO EVANGELHO ENTRE OS NÃO ALCANÇADOS
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