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APRESENTAÇÃO
A	 história	 do	 verdadeiro	 Cristianismo	 é	 a	 história	 de	 um	 movimento	 sempre

perseguido,	mas	nunca	desamparado.	É	a	demonstração	da	fé	em	meio	à	realidade	da
privação	e	provação.	Não	é	a	história	de	uma	estrutura,	mas	de	pessoas.

Fazer	com	que	 todos	ouçam	o	clamor	dos	que	 sofrem	por	amor	a	 Jesus	é	urgente
pois	se	uma	parte	do	corpo	sofre,	logo	todo	o	corpo	sofre.	Se	o	restante	do	corpo	não
recebe	sinais	alarmantes	do	sofrimento	 infligido	a	uma	parte,	é	porque	o	corpo	está
doente.

Missões	Mundiais	é,	sem	dúvida,	a	organização	brasileira	que	mais	tem	missionários
atuando	 junto	 à	 igreja	 perseguida	 em	 todo	 o	 mundo.	 Seja	 nos	 países	 em	 que	 a
perseguição	 é	 feita	 de	 forma	 oficial,	 governamental,	 ou	 em	 países	 em	 que,	 embora
ilegal,	 a	perseguição	acontece	utilizando	o	aparato	estatal,	 ou	ainda	em	 lugares	em
que	grupos	específicos	fazem	a	perseguição.

Por	isso,	entendemos	que	devemos	apresentar	a	você	algumas	histórias	que	nossos
missionários	viveram	ou	coletaram	com	pessoas	às	quais	socorreram.

Leia	 com	 a	 compreensão	 de	 que	 o	 que	 lerá	 é	 a	 história	 de	 pessoas	 das	 quais	 o
mundo	não	é	digno	delas.	Viva	de	forma	a	fazer	com	que	ele	também	não	seja	digno
de	sua	presença.

	
Pr.	João	Marcos	Barreto	Soares

Diretor	de	Missões	Mundiais





INTRODUÇÃO
“[…]	perseguidos,	mas	NÃO	desamparados”.

2	Coríntios	4.9	-	ARC

A	perseguição	nasceu	em	paralelo	àquela	nova	fé,	o	Cristianismo,	surgida	há	mais
de	2000	anos	na	região	do	Crescente	Fértil	(atual	Oriente	Médio).	Basta	um	olhar	nas
últimas	páginas	do	Livro	de	Atos	para	perceber	o	preço	pago	pelos	próprios	apóstolos
por	 seguirem	 os	 ensinamentos	 do	 Messias,	 bem	 como	 os	 relatos	 das	 cartas	 do
apóstolo	Paulo	e	seus	companheiros	enquanto	cumpriam	a	Missão.

Missões	 Mundiais	 traz	 a	 você	 a	 oportunidade	 de	 ouvir	 a	 voz	 de	 pessoas	 que	 em
pleno	século	XXI	seguem	sofrendo	pela	causa	de	Cristo.	Histórias	de	irmãos	e	 irmãs
que	 precisam	 ser	 conhecidas	 pela	 igreja	 brasileira,	 afinal,	 no	 Cristianismo	 não	 há
famílias,	 mas	 sim	 Uma	 Família.	 Certamente,	 ao	 conhecer	 tais	 relatos,	 e	 através	 de
seus	exemplos	de	fidelidade	em	face	à	perseguição,	você	será	levado	a	refletir	sobre
como	tem	sido	seu	caminhar	com	Jesus	(Hebreus	12.1-2).

Algumas	 histórias	 não	 serão	 fáceis	 de	 ler.	Mas	 elas	 precisam	 ser	 conhecidas,	 até
porque	no	Ocidente,	numa	espécie	de	senso	comum,	elas	são	 tidas	como	 fábulas	ou
histórias	missionárias	de	outros	séculos.	Não,	não	se	engane!	Neste	exato	momento,
há	 pessoas	 ao	 redor	 do	 mundo	 passando	 por	 aflições,	 preconceitos,	 privações	 de
liberdade	 e	 até	mesmo	 perdendo	 sua	 vida	 por	 amor	 a	 Cristo.	 E	 as	 histórias	 desses
talvez	não	sejam	nem	conhecidas	e	nem	postadas	nas	redes	sociais.

Em	 contato	 com	 estes	 seguidores	 de	 Jesus,	 é	 possível	 descobrir	 que	 eles	 não	 são
“super	crentes”.	Eles	são	gente	como	a	gente!	Se	sentem	angustiados	e	vulneráveis
quando	têm	seus	filhos	tirados	de	seus	braços,	seus	maridos	e	esposas	assassinados,
filhos	atacados,	esposas	e	filhas	abusadas	sexualmente,	etc.	Eles	sentem	incertezas	e
medo	 quando	 suas	 famílias	 lhes	 dão	 as	 costas,	 perdem	 seu	 trabalho	 ou	 são
desprezados	e	maltratados	pela	própria	comunidade	por	seguirem	a	Jesus.

Os	relatos	que	você	conhecerá	a	partir	de	hoje	são	histórias	reais	obtidas	através	de
envios	 de	 cartas,	 entrevistas	 durante	 encontros,	 refeições,	 visitas	 e	 vivência	 diária
com	 obreiros	 nacionais	 que	 enfrentam	 e	 sofrem	 perseguição	 diariamente.	 Algumas
outras,	são	de	missionários	brasileiros,	os	quais,	por	se	disporem	à	vontade	do	Senhor,
acabaram	vivendo	algo	pontual,	porém	bem	perto	daquilo	que	os	nacionais	enfrentam
em	seu	dia	a	dia	nas	mais	remotas	regiões	do	mundo.

Por	 razões	 óbvias,	 serão	 usados	 pseudônimos,	 e	 os	 nomes	 específicos	 de	 países	 e
outras	particularidades	serão	igualmente	omitidos.

Boa	leitura!

	
Pr	Caleb	Mubarak

Organizador





1.	ABU	AHMED
Norte	da	África

Abu	Ahmed	é	seu	honroso	apelido.	Significa	“O	Pai	do	Ahmed”,	no	idioma	árabe,	e
isso	se	dá	porque	no	contexto	árabe,	quando	uma	família	tem	um	filho	homem,	tanto	a
mãe	 quanto	 o	 pai,	 diante	 de	 amigos	 e	 familiares	 serão	 conhecidos	 como	 os	 pais	 do
filho	homem	primogênito.	Ahmed	nasceu	com	uma	complicação	renal	e	missionários
cristãos	ajudaram	muito	aos	pais	em	todo	o	processo	de	busca	pela	cura	da	doença.
Foi	naquele	tempo	que	entregaram	sua	vida	ao	Senhor	Jesus.	Tiveram	dias	de	vitórias
e	muitas	lutas	com	o	bebê.	Até	que	o	Eterno	achou	melhor	levá-lo	a	Seus	braços.

A	família	e	amigos,	desde	a	morte	de	Ahmed	dizem	que	foram	castigados	por	Allah
por	terem	deixado	o	Islã.	Não	conseguem	trabalho	e,	sempre	que	há	ajuda	por	parte
do	governo,	sofrem	boicotes.	Às	vezes	são	colocados	por	último	na	fila	de	assistência,
outras	 vezes	 ouvem	que	não	 têm	direito	 à	 tal	 ajuda,	 etc.	 Sabem	que	 isso	 se	 dá	por
conta	de	sua	decisão	de	seguir	a	Cristo.	E	de	verdade,	não	se	importam	com	o	fato.

Sempre	 que	 os	 questionam	 sobre	 sua	 decisão,	 dizem	 que	 os	 missionários	 os
ensinaram	 muito	 bem,	 e	 para	 aqueles	 que	 insistem	 em	 os	 acusar,	 os	 chamar	 de
anátemas	e	amaldiçoados,	a	resposta	é	sempre	a	mesma:	“Quem	nos	deu	o	Ahmed	por
seis	 maravilhosos	 anos	 foi	 o	 Senhor;	 quem	 permitiu	 que	 o	 Ahmed	 nos	 deixasse
também	 foi	 o	 Senhor;	 e	 é	 por	 isso	 que	 só	 podemos	 declarar:	 Louvado,	 Bendito,
Exaltado	seja	o	nome	do	Senhor!”





2.	FANÁTICOS	AMEAÇAM	PASTOR	COM
SERPENTES

Sul	da	Ásia

“Se	vocês	não	desocuparem	imediatamente	a	igreja,	faremos	as	serpentes
picarem	vocês!”

O	 pastor	 Charles	 e	 seu	 filho	 Sam	 servem	 em	 uma	 igreja	 que	 reúne	 cerca	 de	 30
cristãos	 todos	os	domingos	para	orar	 e	 adorar	ao	Senhor.	Num	certo	domingo,	 eles
estavam	no	culto	adorando	a	Deus	juntamente	com	a	igreja	quando	alguns	fanáticos
radicais	se	aproximaram	e	invadiram	o	templo.	Eles	foram	direto	ao	pastor	Charles,	o
agarraram	e	 começaram	a	 espancá-lo,	 fisicamente	 e	 verbalmente,	 como	 também	ao
seu	 filho,	 Sam.	 Eles	 exigiram	 que	 todos	 desocupassem	 as	 instalações	 da	 igreja
imediatamente,	e	jamais	voltassem	a	se	reunir	naquele	local.

O	mais	chocante	 foi	que	eles	 tinham	serpentes	nas	mãos	e	ameaçaram	os	crentes
dizendo:	 “se	 vocês	 não	 desocuparem	 imediatamente	 a	 igreja,	 faremos	 com	 que	 as
cobras	piquem	todos	vocês!”	Nos	últimos	7	anos,	o	pastor	Charles	já	tinha	mudado	a
igreja	 de	 local	 várias	 vezes.	Mas	 há	 3	 anos	 a	 igreja	 estava	 naquela	 localidade.	 No
entanto,	os	radicais	os	agrediram	tanto	que	a	igreja	acabou	cedendo	e	desocupando	o
espaço.	Muitos	 resistiram,	mas	 acabaram	picados	 pelas	 cobras.	 Pastor	Charles	 e	 os
fiéis,	mesmo	machucados,	seguiram	de	cabeça	erguida	para	iniciar	a	igreja	em	outro
local.





3.	YOUSSEF
Oriente	Médio

Youssef	 é	 seu	 nome.	 Nasceu	 numa	 família	 muçulmana	 em	 um	 país	 no	 Norte	 da
África.	 Seu	 país	 passa	 por	 períodos	 turbulentos	 por	 causa	 das	 guerras	 tribais,	 o
governo	adota	a	Lei	Sharia	e	patrocina	a	perseguição,	expulsão	e	genocídio	de	certas
etnias	indesejadas	e	também	de	cristãos.	Sua	vila	foi	atacada	em	2000,	quando	tinha	9
anos.	Viu	seus	amigos	e	parentes	serem	mortos	e	fugiu	para	outro	país	com	sua	mãe	e
dois	 irmãos.	Foi	 em	um	acampamento	para	 refugiados	que	 conheceu	a	Cristo	 ainda
criança,	aos	11	anos.	Aquele	foi	um	tempo	muito	feliz,	pois	podia	compartilhar	sua	fé	e
viver	em	paz.

Permaneceram	 por	 lá	 até	 seus	 13	 anos.	 Quando	 voltaram	 ao	 país	 de	 origem,	 seu
irmão	e	ele	eram	hostilizados	pelos	demais	jovens	e	constantemente	atormentados	por
não	praticarem	o	Islã.	Tiveram	que	aprender	a	viver	em	segredo	e	esconder	sua	fé.	A
situação	atingiu	seu	ápice	quando	foram	presos	por	causa	da	fé	em	Cristo.	Certo	dia
invadiram	sua	casa	e	o	levaram	para	uma	delegacia	de	polícia	em	outra	cidade.	Ali,	foi
torturado	 física	 e	mentalmente	por	mais	de	20	dias.	Apanhou	muito,	 passou	 fome	e
muito	 terror	 psicológico	 por	 causa	 do	 Senhor.	 Com	 armas	 e	 ameaças,	 os	 fizeram
repetir	a	Shahada	(confissão	de	fé	Islâmica)	e	os	soltaram	sob	ameaças	de	morte.

Ao	voltar	para	casa,	sua	mãe	vendeu	tudo	o	que	tinha	e	 lhe	mandou	para	um	país
vizinho,	 pois	 sabia	 que	 o	 matariam.	 Tentou	 começar	 uma	 nova	 vida	 naquele	 país.
Pensou	 que	 por	 ser	 uma	 nação	 com	 maior	 liberdade	 religiosa	 e	 uma	 expressiva
comunidade	cristã	estaria	a	salvo.	Ledo	engano!	Foi	rejeitado	pela	comunidade	cristã
por	 ser	 um	 ex-muçulmano.	 Não	 confiavam	 no	 seu	 testemunho	 e	 pensavam	 que	 ele
fosse	um	infiltrado.	Por	 isso	passou	pouco	tempo	por	 lá	e	se	mudou	para	outro	país,
onde	vive	até	hoje.	Apesar	das	dificuldades,	pois	sendo	refugiado	não	pode	trabalhar
legalmente	 e,	 portanto,	 não	 está	 qualificado	 para	 receber	 a	 ajuda	 humanitária
distribuída	 oficialmente	 pelo	 governo,	 tem	 encontrado	 irmãos	 e	 missionários
brasileiros	que	lhe	apoiam	e	lhe	ajudam	a	crescer	na	fé.

Seu	desejo	é	continuar	a	crescer	em	Cristo	através	do	discipulado,	desenvolver	seus
dons,	 principalmente	 o	 evangelismo,	 que	 tanto	 ama	praticar.	 Sabe	 que	 tem	muito	 a
aprender,	mas	um	dia	quer	voltar	para	sua	terra	natal	e	levar	o	Evangelho	a	todos	por
lá.





4.	IGREJA	É	INVADIDA	POR	FANÁTICOS
Sul	da	Ásia

“Eles	invadiram	e	começaram	a	bater	em	todo	mundo.”

Mais	de	60	crentes	estavam	reunidos	como	de	costume	para	adorar	ao	Senhor	em
um	domingo.	Quando	o	pastor	Arão	estava	terminando	o	culto,	um	grupo	de	fanáticos
religiosos	 invandiu	 a	 igreja	 e	 começou	 a	 bater	 em	 todos	 os	membros.	 O	 grupo	 era
formado	por	policiais	e	fanáticos	hindus.	Os	policiais	que	claramente	estavam	fora	de
controle	começaram	a	bater	em	todos.

Eles	agarraram	o	pastor	e	começaram	a	abusar	física	e	verbalmente	dele,	acusando-
o	de	proselitismo,	o	que	é	proibido	na	Índia.	Vendo	isso,	o	irmão	Santos,	que	é	um	dos
líderes	 da	 igreja,	 correu	 para	 ajudar	 o	 pastor.	 A	 polícia	 prendeu	 o	 pastor	 Arão	 e	 o
irmão	 Santos.	 Sem	 nenhuma	 informação	 dada	 aos	 demais	 crentes,	 o	 grupo	 causou
uma	 enorme	 confusão	 e	 grandes	 lesões.	 Irmão	 Santos	 foi	 detido	 na	 delegacia	 sob
acusações	 falsas	 de	 proselitismo,	 mas	 foi	 liberado	 no	 dia	 seguinte.	 O	 pastor	 ficou
preso	um	tempo	maior.





5.	ABU	ABÁS
Oriente	Médio

Vivia	 em	 um	 dos	 países	 mais	 radicais	 em	 relação	 à	 religião	 islâmica,	 contudo,	 o
ocultismo	e	as	drogas	não	são	uma	prioridade	para	o	governo	e,	por	isso,	tais	aspectos
afetam	a	vida	de	muitos	jovens	e	suas	famílias.	Assim	aconteceu	com	Abu	Abás.	Sua
família	 nunca	 foi	 muito	 religiosa,	 e	 cresceu	 sempre	 com	 muitos	 questionamentos
sobre	Deus.	Isso	o	levou	a	se	envolver	com	uma	linha	religiosa	do	ocultismo	dentro	do
Irã,	 se	 aprofundou	 tanto	 nessa	 questão	 que	 tornou-se	 um	 adepto	 do	 satanismo.	 O
envolvimento	 com	 as	 drogas	 foi	 mera	 questão	 de	 tempo.	 Drogas	 sintéticas,	 ópio,
cocaína	até	chegar	ao	crack.	Na	cerimônia	de	batismo	dentro	do	satanismo	teve	que
participar	de	um	ritual	e	beber	sangue	humano.	Não	sabe	se	foi	através	das	drogas	ou
do	ritual	com	o	sangue,	mas	acabou	contraindo	HIV,	o	virus	da	Aids.

Naquele	processo	de	dificuldades	com	o	filho,	seus	pais	acabaram	se	convertendo	a
Cristo	e	 tentavam	de	 todas	as	 formas	ajudar	a	 lhe	 salvar.	Por	causa	da	perseguição
que	 passaram	 a	 sofrer	 por	 conta	 da	 nova	 fé,	 seus	 pais	 tiveram	que	 deixar	 o	 país	 e
também	conseguiram	o	levar.

Ao	chegar	no	país	de	destino,	eles	 logo	o	 levaram	a	uma	igreja	que	tinha	diversos
outros	 convertidos	 do	 seu	 país.	 Seu	 primeiro	 contato	 com	 cristãos	 foi	 em	 um	 culto
com	louvores,	músicas	acompanhadas	por	diversos	instrumentos	que	eram	sua	paixão.
Aquilo	tocou	seu	coração.	Resistiu	muito	no	início,	mas	com	as	orações	dos	irmãos	e	o
testemunho	de	seus	pais,	Deus	o	libertou	das	drogas	e	assim	se	rendeu	a	Jesus.	A	obra
foi	completa,	pois	após	sua	conversão,	ao	realizar	um	exame	de	sangue,	já	não	havia
indícios	do	HIV.

Mesmo	 diante	 de	 tantos	milagres,	 não	 pode	mais	 retornar	 ao	 seu	 país,	 pois	 para
seus	parentes	ainda	muçulmanos,	se	tornaram	infiéis.	Um	de	seus	tios	chegou	a	dizer
que	prefere	um	sobrinho	morto	do	que	convertido	ao	Cristianismo.





6.	ATENTADO	À	IGREJA
Sudeste	Asiático

Desde	que	chegou	ao	Sudeste	Asiático,	nosso	missionário	tinha	como	maior	objetivo
entrar	 na	 região	 mais	 fechada	 para	 a	 pregação	 do	 Evangelho,	 uma	 região	 islâmica.
Teve	então	uma	oportunidade	de	realizar	um	trabalho	junto	a	uma	igreja	em	uma	das
províncias	pertencente	ao	estado	mais	 islâmico	daquela	 ilha.	Estava	muito	 feliz	com
aquela	oportunidade,	 já	tinham	preparado	toda	a	equipe	para	um	treinamento;	seria
uma	clínica	de	futebol	naquela	comunidade.

Porém,	no	meio	do	caminho	recebeu	uma	 ligação	do	 líder	da	 igreja	dizendo	que	o
programa	estava	cancelado,	pois	a	igreja	tinha	acabado	de	ser	incendiada	por	grupos
extremistas.	 Três	 irmãos	 se	 recusaram	 a	 deixar	 o	 templo	 e	 morreram	 carbonizados
naquele	mesmo	lugar.	Nosso	missionário	até	hoje	não	conseguiu	retornar	aquele	local.
Mas	 o	 trabalho	 segue	 crescendo	 justamente	 porque	 aqueles	 irmãos	 morreram
carbonizados,	 e	 o	 testemunho	 deles	 ressoou	 naquela	 igreja	 e	 gerou	 em	 toda	 a
comunidade	um	ânimo	imenso	de	seguir	adiante.

	
missionário	no	Sudeste	Asiático





7.	IBRAHIM
Oriente	Médio

De	uma	 família	 judaico-ortodoxa,	 e	mesmo	antes	 de	 fazer	 sua	decisão	 de	 crer	 em
Jesus	 como	 o	 Messias	 prometido,	 Ibrahim	 já	 sofria	 perseguição	 por	 parte	 de	 seus
parentes,	pois	tinha	uma	empresa	em	parceria	com	um	judeu	messiânico,	que	estava
lhe	apresentando	o	Evangelho	de	Cristo.	A	pressão	de	sua	família	foi	tão	intensa	que
ele	 precisou	 fechar	 a	 empresa,	 pois	 sua	 família	 sofria	 perseguição	 por	 parte	 de
religiosos	ortodoxos	radicais.

Depois	de	tomar	sua	decisão	de	seguir	a	Jesus,	teve	que	mudar	de	cidade	por	não
ser	aceito	e	perseguido	por	sua	própria	comunidade.

Ainda	 é	 novo	 na	 fé	 e	 sofre	muita	 perseguição,	 mas	 apesar	 de	 tudo,	 já	 conseguiu
levar	 seu	 irmão	 a	 fé	 em	 Jesus.	 Orem	 por	 ele,	 para	 que	 possa	 permanecer	 firme	 e
testemunhar	com	ousadia	sobre	o	Messias	ao	seu	povo.





8.	CRISTÃOS	FOGEM	DE	UMA	VILA	APÓS
AMEAÇA	DE	MORTE

Sul	da	Ásia

“Se	você	não	contribuir,	nós	o	mataremos!”

Quando	 Sara	 chegou	 em	 casa	 após	 o	 culto	 de	 adoração	 no	 domingo,	 alguns
moradores	 se	 aproximaram	 dela	 e	 exigiram	 que	 contribuísse	 com	 ofertas	 para	 os
deuses	 hindus	 como	 parte	 dos	 rituais	 para	 uma	 próxima	 festa.	 Sara	 se	 recusou	 a
participar,	e	alguns	membros	do	grupo	a	ameaçaram	dizendo:	“Se	você	não	contribuir,
nós	a	mataremos!”	Embora	um	pouco	amedrontada	com	a	ameaça,	Sara	manteve	sua
posição,	 e	 todos	 os	 moradores	 continuaram	 furiosos.	 O	 confronto	 entre	 Sara	 e	 os
moradores	locais	a	fez	perder	a	paz.

Temendo	 o	 pior	 para	 sua	 família,	 ela	 fez	 13	 queixas	 à	 polícia	 desde	 então.	 No
entanto,	 à	medida	que	 se	 aproximava	 o	 dia	 da	 festa	 religiosa,	 a	 própria	 polícia	 não
queria	problemas	com	os	moradores	e	não	tomou	nenhuma	atitude	contra	os	autores.
Mais	tarde,	um	grupo	de	fanáticos	hindus	foi	até	a	casa	dela	e	começou	a	abusar	da
família,	gerando	o	caos	em	todo	o	bairro.	Eles	tinham	correntes	de	bicicleta	nas	mãos
e	ameaçavam	matar	toda	a	família.	Sara	e	seu	marido	escaparam	dos	homens,	fugiram
e	se	esconderam	na	casa	de	um	crente	naquela	noite	e	depois	se	abrigaram	na	casa	de
outro	 irmão.	 E	 assim	 começou	 a	 saga	 dessa	 família,	 sempre	 estão	 fugindo	 de
malfeitores	que	querem	abusar	deles	por	causa	da	fé	em	Cristo.	A	polícia	nada	faz	e
diz	apenas	para	eles	abandonarem	a	Cristo	e	voltarem	para	o	hinduísmo.





9.	MARTITA,	A	PIANISTA
América	Latina

Martita	vive	ainda	com	os	pais,	o	esposo	e	a	filha	de	três	anos.	O	esposo	é	graduado
em	artes	e	ela	professora	de	piano	e	canto.	Durante	um	breve	tempo	trabalharam	para
o	Estado,	mas	depois	chegaram	à	conclusão	que	o	que	ganhavam	não	era	suficiente,	e
ainda	havia	 intensa	“pressão”	sofrida	pelo	 fato	de	serem	cristãos.	Hoje,	o	esposo	se
dedica	a	fazer	leques	usando	a	tampa	e	o	fundo	de	pequenas	caixas	de	charutos	que
consegue	com	um	amigo.	Vende	cada	leque	ao	preço	equivalente	a	20	centavos	de	real
e,	com	isso,	tenta	manter	a	família.

Apesar	de	jovens,	sabem	o	que	é	sofrer	por	causa	da	fé.	Martita	sempre	conta	essa
história:	“Meu	esposo	e	eu	éramos	hostilizados	em	nosso	antigo	trabalho	por	causa	de
nossa	 fé	 e	 perdíamos	 vários	 “privilégios”.	 Eu	 tinha	 uma	 pequena	 e	 velha	 Bíblia	 e
diariamente	rasgava	uma	folha	e	procurava	repassar	ao	meu	esposo.	Ele	necessitava
alimentar-se	da	Palavra	de	Deus	e	ali,	onde	trabalhava	 isolado	de	nós,	evangelizava.
Havia	grande	interesse	pelo	Evangelho”.

	
missionários	na	América	Central





10.	NATÃ
Norte	da	África

Em	 uma	 tarde	 no	 final	 do	 mês	 de	 fevereiro,	 um	 grupo	 de	 oficiais	 da	 polícia	 de
Segurança	Nacional	os	esperava	em	sua	casa,	quando	voltavam	da	escola	de	seu	filho.
Disseram	 que	 queriam	 fazer	 algumas	 perguntas.	 Confiscaram	 todos	 os	 eletrônicos,
livros	de	tema	cristão,	bíblias,	documentos	e	até	mesmo	CDs	de	filmes	infantis	de	seu
filho.	Também	confiscaram	o	carro	e,	ao	final,	levaram	Natã	em	custodia	para	o	centro
de	investigações	da	Segurança	Nacional.

Após	 5	 dias	 de	 custódia,	Natã	 foi	 chamado	 ao	 escritório	 do	 chefe	 de	 investigação
onde	 foi	 informado	 que	 teria	 72	 horas	 para	 deixar	 o	 país,	 e	 que	 somente	 teria	 seu
passaporte	e	os	de	sua	família	no	dia	em	que	fossem	embora.

No	 aeroporto,	 os	 oficias	 permaneciam	 ao	 redor,	 conversando,	 e	 às	 vezes	 fazendo
alguma	 indicação	 em	 sua	 direção.	 Seu	 filho	 ficou	 com	 medo,	 pensando	 que	 eles
poderiam	novamente	o	levar.	O	horário	do	voo	chegou,	puderam	embarcar	sem	novos
constrangimentos.	 Foi	 quando	 após	 tamanho	 estresse,	 insegurança	 e	 receios	 dos
últimos	 dias,	 puderam	 chorar	 juntos.	 Era	 o	 momento	 de	 ir	 para	 outro	 país	 e
recomeçar.

Após	 5	 anos	 servindo	num	outro	 país	 africano,	 quando	 voltava	de	uma	 viagem	de
férias	 do	 Brasil,	 e	 ao	 passar	 pelo	 setor	 de	 imigração,	 Natã	 foi	 impedido	 de	 entrar
naquela	nação	e	seu	passaporte	foi	retido.	Sua	esposa	entrou,	e	já	sabia	que	poderia
ser	uma	situação	muito	parecida	com	a	vivida	no	país	anterior.

Dessa	 vez,	 os	 oficiais	 diziam	 que	 havia	 informações	 no	 sistema	 dizendo	 que	 ele
colocava	a	estabilidade	da	comunidade	local	em	risco	e	que	então	deveria	ser	detido	e
deportado.	Após	um	período	de	36	horas	detido,	acabou	sendo	deportado,	saindo	do
país	literalmente	com	a	roupa	do	corpo.	Após	sete	dias,	Natã	reencontrou	a	esposa	e
filho	que	haviam	permanecido	no	país,	e	assim	puderam	doar	suas	coisas,	bem	como
se	 despedir	 dos	 amigos.	 Agora	 era	 hora	 de	 seguir	 para	 o	 terceiro	 país	 africano	 e
começar	tudo	novamente;	e	por	lá	estão.





11.	A	VIDA	DE	WANG,	UM	EXEMPLO
Extremo	Oriente

Wang	é	um	evangelista	que	conheceu	Jesus	na	universidade	durante	o	seu	período
de	estudos	e,	desde	então,	tem	vivido	de	perto	a	perseguição	em	seu	país.	Ele	foi	um
dos	primeiros	parceiros	de	Missões	Mundiais	na	distribuição	de	bíblias	no	interior.	Em
suas	palavras,	desde	que	se	tornou	cristão,	não	conhece	outro	caminho	que	não	seja
ser	perseguido.	Contou-nos	que	em	uma	das	reuniões	de	estudo	da	palavra	de	Deus,	o
lugar	 foi	 invadido	por	policiais	que	 levaram	 todos	para	uma	delegacia	especializada
em	assuntos	religiosos.

Os	 missionários	 estrangeiros	 envolvidos	 no	 trabalho	 foram	 deportados	 e	 os
nacionais	 presos.	Depois	 de	 vários	 dias	 encarcerados,	 os	 nacionais	 foram	 liberados,
porém	Wang	 por	 ser	 a	 pessoa	mais	 próxima	 dos	 estrangeiros,	 continuou	 preso	 por
mais	alguns	meses.

Quando	 as	 autoridades	 resolveram	 liberá-lo,	 pediram	 que	 nunca	 mais	 ele
“bagunçasse	 a	 ordem”	 com	 fábulas	 e	 que	 a	 partir	 daquele	 momento	 ele	 seria
acompanhado	de	muito	perto.

Ao	 ser	 solto,	Wang	descobriu	 que	 líderes	 coreanos	 também	haviam	 sido	 expulsos,
porém	deixaram	uma	carta	para	ele	pedindo	que	assumisse	o	rebanho	recém-formado
e	que	colocasse	em	prática	tudo	aquilo	que	havia	aprendido	sobre	discipulado.	Wang
nos	conta	que,	desde	então,	nunca	mais	deixou	de	fazer	discípulos	de	Jesus	em	várias
cidades	do	país,	e	que	se	sente	um	privilegiado	em	viver	uma	vida	de	perseguição	por
causa	do	Evangelho	de	Jesus.





12.	SULIMAN
Oriente	Médio

Suliman	serve	a	Cristo	há	mais	de	30	anos.	No	exercício	de	seguir	ao	Senhor	já	não
mais	é	exposto	a	tantos	perigos	como	na	juventude,	quando	apenas	era	um	cadete	no
exército	e,	por	vezes,	apanhava	e	ia	continuamente	para	a	prisão	por	conta	da	nova	fé.

Hoje	 até	 frequenta	 uma	 igreja	 regularmente	 e	 já	 não	 é	 incomodado	 pelas
autoridades	 religiosas.	 Uma	 de	 suas	 marcas	 é	 sempre	 pensar	 nos	 cristãos	 recém-
chegados	à	fé.	Por	vezes	sai	de	madrugada	para	encontrar	novos	irmãos,	geralmente
imigrantes	no	país	vindos	principalmente	do	Norte	da	África.	Quando	lhe	perguntam	o
porquê	de	fazer	isso,	Suliman	sempre	responde:	“Eu	sei	bem	o	que	eles	irão	enfrentar.
Se	não	 forem	animados	e	 ajudados	agora,	 certamente	não	aguentarão	o	peso	 sobre
eles	e	retornarão	ao	Islã.	Não	posso	deixar	isso	acontecer.	Assim	como	fui	ajudado	no
passado,	hoje	é	minha	vez	de	fazer	algo	por	esses	preciosos	irmãos”.





13.	CORAJOSAS
Sudeste	Asiático

Ser	mulher	no	mundo	muçulmano	não	é	nada	fácil.	E	na	Indonésia	muitas	mulheres
não	 têm	 acesso	 à	 educação,	 tampouco	 podem	 praticar	 esportes.	 A	 ideia	 daquele
missionário	era	ter	um	time	de	futsal	e	começar	um	projeto	junto	às	meninas	de	sua
comunidade.	Porém,	como	homem	e	treinador,	não	teria	como	ter	acesso	a	elas,	todas
meninas	muçulmanas.

Começou	a	treinar	algumas	meninas	cristãs	de	uma	igreja	local.	A	cada	treinamento
eram	 humilhadas	 na	 quadra,	 porque	 o	 meninos	 as	 xingavam	 e	 as	 chamavam	 de
prostitutas,	 pelo	 fato	 de	 estarem	 jogando	 futsal.	 Louvamos	 a	 Deus	 porque	 aquelas
meninas	permaneceram	firmes,	mesmo	sob	tanta	pressão	e	perseguição.	Sete	meninas
já	 se	 converteram	 e	 foram	 batizadas.	 Hoje	 um	 torneio	 anual	 é	 disputado	 por	 250
meninas.	 Louvado	 seja	 Deus	 por	 aquelas	 corajosas	 meninas	 que	 não	 desistiram	 de
propagar	a	fé	cristã,	mesmo	num	contexto	de	perseguição.





14.	O	PRESIDENTE	QUERIA	MATAR	JOSÉ
Norte	da	África

Ele	 desejava	 apenas	 ser	 um	 jogador	 de	 basquete	 profissional.	 Cresceu	 com
dificuldades	em	um	país	do	Norte	da	África,	tendo	uma	educação	cristã.	Aos	16	anos
foi	convidado	para	jogar	por	um	clube	profissional	totalmente	muçulmano,	assim	como
a	maioria	no	país.	Mesmo	jogando	bem	e	sendo	um	dos	melhores	jogadores	em	cada
partida,	 tinha	que	 suportar	 várias	 humilhações	por	 ser	 “o	 diferente”	 do	 restante	da
equipe.

Não	 podia	 falar	 abertamente	 sobre	 o	 Evangelho,	 mas	 sempre	 tentava	 de	 alguma
maneira	mostrar	quem	é	o	 seu	Deus.	A	história	mudou	no	dia	em	que	 lhe	avisaram
que	 o	 presidente	 do	 clube	 estava	 planejando	 sua	 morte	 e	 a	 de	 sua	 família.	 Ele
encerrou	 a	 carreira	 de	 jogador,	 fugiu	 do	 país,	 trocou	 de	 identidade	 e,	 desde	 então,
vive	escondido.





15.	MÃE	IDOSA	E	FILHOS	AGREDIDOS	POR
EXTREMISTAS

Sul	da	Ásia

“Eles	agrediram	fisicamente	uma	mulher	idosa.”

André,	Manoel	e	Santos	são	três	irmãos	que	vivem	com	sua	mãe	idosa	em	uma	vila
de	 um	 país	 no	 Sul	 da	 Ásia.	 Eles	 foram	 severamente	 espancados	 por	 extremistas
religiosos.	Os	radicais	estavam	forçando	as	famílias	a	participarem	de	uma	cerimônia
chamada	 “Ghar	 Wapsi”	 (que	 significa	 “Voltando	 à	 fé”,	 ou	 seja,	 um	 ritual	 de
reconversão).	Isso	não	foi	tudo.	Os	radicais	também	tentaram	forçá-los	a	cobrir	todas
as	 despesas	 dos	materiais	 que	 precisariam	 para	 fazer	 o	 tal	 ritual,	 uma	 quantia	 em
dinheiro	bastante	significatica	para	eles,	pois	eram	muito	pobres.

A	mãe	e	seus	filhos	começaram	a	louvar	ao	Senhor	com	muito	convencimento,	uma
forte	 fé	 e	 crença	 em	 Jesus	Cristo,	 e	 corajosamente	 se	 recusaram	 a	 se	 submeter	 ao
ritual.	 Vendo	 isso,	 os	 radicais	 ficaram	 furiosos.	 Eles	 começaram	 a	 espancar	 os	 três
irmãos	e	também	sua	mamãe	idosa.	Aqueles	homens	não	tiveram	piedade	e	nenhum
remorso	de	espancar	uma	frágil	senhora.

Os	 radicais	 deixaram	 todos	 gravemente	 feridos	 e	 ainda	 ameaçaram	 voltar	 no	 dia
seguinte	para	fazer	cumprirem	o	ritual	da	reconversão.	Os	irmãos	juntamente	com	a
mãe,	gravemente	feridos,	foram	levados	para	o	hospital	pelos	vizinhos.





16.	GLÓRIA
Oriente	Médio

Seu	nome	é	Glória.	Foi	dada	em	casamento	ainda	jovem	a	um	homem	30	anos	mais
velho	que	ela.	Por	não	conseguir	engravidar,	não	se	sabe	se	o	problema	era	com	ela	ou
com	 seu	 marido,	 foi	 muitas	 vezes	 destratada	 e	 até	 agredida	 fisicamente.	 Por	 fim,
engravidou	e	teve	uma	menina.	Ao	invés	de	amenizar	sua	situação	com	a	chegada	da
menina,	o	problema	aumentou.	Seu	marido	a	maltratava	por	não	ter-lhe	dado	um	filho
homem,	algo	extremamente	importante	em	sua	cultura.

Ao	ler	o	Livro	dos	cristãos,	Glória	se	interessou	muito,	mas	se	questionava	se	tudo	o
que	lia	era	realmente	verdade.	Orou	e	pediu	a	Deus	que	falasse	com	ela.	Alguns	dias
depois,	Glória	teve	um	sonho	com	Jesus.	Nele,	o	Filho	de	Deus	lhe	dizia	que	deveria	ir
para	“O	Caminho”.	Foi	quando	ela	se	converteu	ao	Cristianismo.

Seu	marido	a	denunciou	à	polícia	e	à	família	como	uma	infiel.	Apanhou	do	marido	e
dos	irmãos	mais	velhos	que	tentaram	levá-la	de	volta	ao	Islã.	Como	as	agressões	não
funcionaram,	foi	renegada	por	seu	irmão	e	seu	marido	a	deixou	sozinha	com	sua	filha.
Apesar	 de	 tudo,	 permanece	 firme	 no	 Senhor	 até	 hoje,	 criando	 sua	 filha	 e
testemunhando	de	sua	fé	em	Jesus.





17.	ESCOLA	DE	TREINAMENTO	É	FECHADA
Extremo	Oriente

Estava	 tudo	 definido	 para	 a	 aula	 inaugural	 da	 primeira	 turma,	 com	 vários
professores,	missionários	e	alunos	vindos	de	muitas	cidades	do	país.	Todos	felizes	por
poderem	participar	do	culto	de	abertura	da	escola,	e	por	fazer	parte	de	um	momento
histórico	do	trabalho	missionário	naquela	região.

Na	 manhã	 do	 evento,	 o	 missionário	 nacional	 de	 Missões	 Mundiais	 e	 líder	 dos
trabalhos	 na	 região,	 foi	 abordado	 e	 levado	 para	 interrogatório.	 Ele	 ficou	 detido	 por
alguns	dias,	e	 todos	os	envolvidos	no	evento	 foram	orientados	a	deixar	a	cidade	por
não	saberem	o	que	iria	acontecer.

O	trabalho	de	anos	de	panejamento,	teve	que	ser	fechado	antes	mesmo	de	começar.
Segundo	 nos	 contou	 o	 Silva,	 após	 várias	 semanas	 de	 interrogatórios	 e	 orientações
para	paralisação	de	todas	as	atividades	nas	quais	estava	envolvido,	ele	resolveu	deixar
a	região,	pois	todo	o	trabalho	e	os	missionários	envolvidos	estavam	sendo	observados
pelas	autoridades.	Devido	à	pressão,	decidiu	deixar	o	país	por	um	tempo	até	que	as
coisas	se	acalmassem.

Chegando	 a	 Singapura,	 foi	 orientado	 por	 Deus	 a	 retornar	 ao	 país	 para	 dar
continuidade	ao	trabalho	que	o	Senhor	havia	começado	a	realizar	através	de	sua	vida.
Ele	conta	que	aquela	experiência	o	ajudou	a	entender	que	o	trabalho	pertence	a	Deus
e	que,	quando	se	acha	que	tudo	esta	perdido,	Deus	sempre	mostra	novos	caminhos	e
novas	estratégias.





18.	NATANAEL
Oriente	Médio

Natanael	 cresceu	 em	 uma	 família	muçulmana	muito	 religiosa	 no	 interior	 do	 país.
Chegou	ao	conhecimento	de	Cristo	através	do	trabalho	de	alguns	missionários.	Logo,
entendeu	que	Deus	tinha	um	propósito	para	sua	vida:	de	o	tornar	um	mensageiro	de
sua	Palavra.	Quando	soube	que	um	grupo	de	estrangeiros	estava	no	país	e	iria	batizar
algumas	pessoas,	disse	ao	pastor	 responsável	que	 também	gostaria	de	ser	batizado.
No	local	do	batismo,	um	policial	estava	checando	a	identidade	de	todos	que	estavam
ali	para	serem	batizados.	Percebendo	que	o	documento	de	Natanael	indicava	que	ele
era	muçulmano,	um	policial	lhe	perguntou	o	que	estava	fazendo	ali.	Ele	disse	que	iria
se	batizar.

O	oficial	 agarrou	sua	cabeça	e	a	 lançou	em	direção	ao	 seu	 joelho,	num	golpe	que
quase	quebrou	todos	os	seus	dentes.	Mesmo	com	a	boca	cortada	e	sem	alguns	dentes,
Natanael	desceu	às	aguas	naquele	dia.	A	situação	ainda	é	difícil	em	seu	país,	não	pode
frequentar	 abertamente	 os	 cultos	 em	 igrejas	 e	 parte	 da	 família	 não	 sabe	 da	 sua
conversão.	Graças	a	Deus,	Natanael	 se	casou	e	criou	 todos	os	 filhos	no	caminho	de
Jesus.	 Continua	 a	 servir	 ao	 Senhor,	 pregando	 o	 Evangelho	 ao	 seu	 povo	 e	 levando
muçulmanos	ao	encontro	de	Jesus	Cristo.





19.	TORTURA	POLICIAL	CONTRA
ADOLESCENTE	CRISTÃO

Sul	da	Ásia

“Ele	foi	espancado	pela	polícia	sem	culpa	alguma.”

Em	uma	 pequena	 cidade	 do	 estado	 de	Madhya	 Pradesh,	 na	 Índia,	 a	 Igreja	 Bethel
New	 Life	 se	 reúne	 todos	 os	 domingos.	 Em	 um	 determinado	 dia,	 quando	 os	 crentes
estavam	se	cumprimentando	para	deixar	o	local	de	culto,	um	grupo	de	radicais	hindus
invadiu	a	igreja.	Os	crentes	foram	pegos	de	surpresa,	pois	aquilo	era	completamente
inesperado.	Os	 radicais	 começaram	a	 procurar	 o	 pastor.	 Assim	que	 o	 identificaram,
começaram	a	acusá-lo	de	infringir	a	lei	da	anti-conversão.

Perplexo,	 o	pastor	 resistiu	 às	acusações	 lançadas	 contra	ele.	Logo,	uma	discussão
explodiu.	 A	 polícia	 foi	 chamada	 ao	 local	 pelos	 vizinhos	 que	 ficaram	 assustados.	 Os
radicais	 ficaram	 indignados,	 pegaram	 um	 adolescente	 inocente	 e	 começaram	 a
espancá-lo.	A	polícia	quando	chegou	começou	a	bater	em	todos,	inclusive	no	pastor	e
no	adolescente	que	estava	visitando	a	 igreja	pela	primeira	vez.	Todos	 foram	 levados
para	a	delegacia	e	o	pastor	permaneceu	preso	por	alguns	meses.	Assim	que	saiu	da
cadeia,	reiniciou	a	igreja	que	segue	firme	louvando	ao	Senhor	Jesus	Cristo.





20.	TAREQ
Norte	da	África

Na	casa	de	uma	 família	no	norte	da	África	 funciona	uma	 igreja	secreta.	Tareq	é	o
pastor	e	sua	esposa	ensina	as	crianças	daquela	pequena	comunidade.	Certa	vez,	seu
filho	primogênito	aprendeu	uma	canção	que	falava	sobre	o	amor	de	Jesus	a	todas	as
crianças	do	mundo.	E	na	 escola,	 no	momento	do	 recreio,	 foi	 flagrado	pela	 chefe	de
disciplina	 cantarolando	 aquela	 canção.	 Ao	 ser	 perguntado	 onde	 havia	 aprendido	 a
música,	 disse	 que	 tinha	 sido	 na	 igreja	 que	 funciona	 na	 sua	 casa	 todos	 os	 domingos
pela	 manhã.	 Os	 pais	 foram	 chamados	 à	 escola	 e	 alertados	 que	 daquela	 vez	 seria
apenas	 uma	 advertência,	 mas	 se	 o	 filho	 fosse	 pego	 outra	 vez	 cantando	 cânticos
cristãos,	 eles	 seriam	 entregues	 ao	 departamento	 religioso	 do	 país,	 podendo	 ser	 até
mesmo	presos.

Imagine	você,	ter	que	chegar	em	casa,	sentar-se	com	seus	filhos	e	explicar-lhes	que
infelizmente	na	escolinha	eles	não	podem	ser	identificados	como	aqueles	que	seguem
a	 Jesus?	 Foi	 um	 dia	muito	 triste	 para	 Tareq,	 pois	 os	 filhos	 argumentavam	 dizendo:
“Mas	papai,	mas	mamãe,	precisamos	falar	de	Jesus	aos	nossos	amiguinhos.	Queremos
que	eles	 tenham	também	a	chance	de	 ir	para	o	céu	com	Jesus”.	Tareq	e	sua	esposa
passaram	 aquela	 madrugada	 acordados.	 Ore	 por	 eles!	 Vivem	 num	 real	 estado	 de
cativeiro.	Peça	que	 seus	 filhos	 sejam	como	Daniel	 e	 seus	 amigos,	 ou	 como	a	 rainha
Ester	 no	 tempo	 do	 cativeiro	 da	 Babilônia,	 responsáveis	 pela	 transformação	 daquele
país,	por	conhecerem	o	Eterno	e	poderoso	Deus.





21.	CRISTÃOS	ESPANCADOS	EM	PRAÇA
PÚBLICA
Sul	da	Ásia

Carlos	e	sua	esposa	Paula	haviam	saído	para	uma	caminhada	de	oração.	Enquanto
caminhavam,	chegaram	a	uma	parte	movimentada	da	cidade,	onde	decidiram	parar	e
interceder.	Chegando	 lá,	Paula	conheceu	uma	mulher	que	estava	doente,	com	fortes
dores	no	joelho.	Quando	ela	perguntou	se	podia	orar	por	ela,	a	mulher	concordou	de
bom	grado.	Completamente	inconsciente	de	que	estava	sendo	observada,	ela	começou
a	orar.	Antes	que	pudesse	terminar	a	oração,	um	grande	número	de	fanáticos	hindus
se	 reuniram	 em	 torno	 de	 Carlos	 e	 Paula.	 Cercaram	 completamente	 o	 casal.	 Os
fanáticos	pareciam	estar	muito	agitados	e	fora	do	controle.

Eles	os	agarraram	e	começaram	a	espancá-los	severamente.	O	grupo	deixou	o	casal
completamente	 nu	 no	meio	 da	 praça.	 A	 polícia	 chegou	 e	 levou	 o	 casal	 preso.	 Após
alguns	 dias,	 eles	 foram	 liberados.	 Foram	 perseguidos	 e	 abusados	 várias	 vezes	 por
causa	da	fé	em	Cristo,	mas	continuam	firmes	pregando	o	Evangelho.





22.	BEM	AVENTURADOS	OS	PERSEGUIDOS!
Extremo	Oriente

Em	meio	aos	novos	desafios,	Deus	os	tem	lembrado	das	antigas	convicções,	e	uma
delas	é	que	“felizes	são	aqueles	que	sofrem	qualquer	privação	por	causa	do	nome	de
Jesus”.	Aquele	casal	foi	lembrado	dessa	verdade	após	três	intensos	e	abençoados	dias
em	 companhia	 de	 vários	 irmãos	 locais	 em	 reuniões	 regadas	 à	 muita	 intercessão	 e
pregação	da	Palavra.	Após	a	palavra	de	encerramento,	uma	inesperada	visita	surgiu,
era	 um	 grupo	 de	 policiais	 locais	 que	 ficou	 sabendo	 que	 havia	 estrangeiros
participando	 da	 reunião	 com	 cristãos	 locais.	 Rapidamente	 foram	 alertados	 que
deveriam	deixar	o	 local	 imediatamente.	Ficaram	escondidos	por	quase	uma	hora	até
que	a	situação	se	normalizasse	e	pudessem	se	retirar	do	local	em	segurança.

Um	dos	palestrantes,	estrangeiro,	foi	levado	para	um	breve	interrogatório,	e	o	Pai	o
guardou.	Apesar	da	situação	delicada,	o	que	mais	marcou	os	missionários	foi	a	alegria
e	 resolução	 dos	 irmãos	 em	 seguir	 em	 frente,	 apesar	 das	 dificuldades.	 Todos	 os
presentes	foram	lembrados	do	privilégio	de	serem	chamados	pelo	nome	de	Jesus	e	de
sofrerem	qualquer	privação	por	causa	de	Seu	nome.





23.	IGREJA	É	DEMOLIDA	SEM	AVISO
PRÉVIO
Sul	da	Ásia

“Ele	ficou	chocado	e	sofreu	um	derrame.”

Funcionários	do	Governo	chegaram	sem	aviso	prévio	e	demoliram	parcialmente	uma
igreja	 que	 estava	 em	 construção.	O	 pastor	Amadeu,	 de	 57	 anos,	 testemunha	 ocular
desse	ato	ilegal,	entrou	em	choque	e	sofreu	um	derrame	que	causou-lhe	paralisia.	Este
incidente	ocorreu	no	Sul	da	Índia.

Cerca	de	150	crentes	pertencentes	a	esta	igreja,	começaram	a	construir	o	prédio	da
igreja	 em	 2018.	 Desde	 então,	 os	 fundamentalistas	 hindus	 passaram	 a	 persegui-los.
Mas	o	pastor	conseguiu	construir	duas	lajes.

Em	dezembro	de	2019,	o	pastor	Amadeu	entrou	com	uma	ordem	de	permanência	no
Supremo	 Tribunal	 para	 impedir	 a	 demolição	 da	 igreja.	 No	 entanto,	 todos	 esses
esforços	pareciam	difíceis	quando	os	funcionários	do	Governo	vieram	para	demolir	a
igreja	e	disseram	que	por	ordens	superiores	exercidas	por	oficiais	do	governo,	tiveram
que	 demolir,	 caso	 contrário	 eles	 perderiam	 seus	 empregos.	 A	 igreja	 foi	 demolida
injustamente	por	perseguição	religiosa.





24.	SAMUEL
Oriente	Médio

Samuel	é	um	refugiado	sírio.	Quando	conheceu	uma	arte	marcial,	através	do	projeto
Esperança	aos	Refugiados,	 sua	 vida	mudou,	 seu	olhos	brilhavam	enquanto	aprendia
aquela	modalidade	esportiva.	A	liderança	do	projeto	viu	nele	um	grande	potencial,	e
decidiram	 investir	 em	 seu	 aprendizado	 para	 que	 pudesse	 se	 tornar	 o	 professor
daquele	 esporte	 no	 projeto.	 Ainda	 seguindo	 o	 Islã,	 observava	 como	 os	 cristãos	 se
importavam	com	ele.	Cada	atitude	de	amor	dos	missionários	 foi	 como	uma	semente
plantada	em	seu	coração.

Entregou	sua	vida	a	Cristo,	decidiu	 ser	batizado	e	percebeu	como	 foi	maravilhoso
ver	Deus	operando	um	milagre	em	sua	vida.	Mas	logo	após	algumas	semanas,	vieram
as	 perseguições.	 Os	 líderes	 religiosos	 começaram	 a	 questioná-lo	 porquê	 não	 estava
indo	mais	à	mesquita	orar.

Seus	amigos	também	o	questionavam,	diziam	que	estava	sendo	infiel	ao	Islã	e	que
iria	 sofrer	 consequências	 por	 isso.	 Um	 grupo	 de	 religiosos	muçulmanos	 foi	 até	 sua
casa	para	 forçá-lo	a	 ir	 à	mesquita	orar	 com	eles	e	 recitar	 o	Alcorão.	Mas	o	que	ele
gosto	mesmo	são	dos	estudos	bíblicos	que	continuam	sendo	em	secreto	e	em	voz	baixa
em	sua	casa.	Sua	mãe	mesmo	tem	um	grupo	de	estudo	bíblico	com	outras	mulheres.

Quase	todos	os	dias	Samuel	sofre	pressão	para	voltar	ao	islã,	mas	continua	firme	em
seguir	a	Jesus,	mesmo	que	tenha	que	padecer	por	isso.	Ele	se	lembra	que	o	preço	que
Jesus	pagou	foi	bem	mais	alto	do	que	o	que	tem	passado.





25.	ANA	THAÍS
Norte	da	África

Ana	 Thaís	 recebeu	 uma	 intimação	 para	 revisar	 os	 dados	 relacionados	 a	 sua
residência.	 Chegando	 no	 prédio	 da	 Segurança	 Nacional,	 procurou	 o	 oficial
encarregado	e	entregou	os	documentos.	Duas	horas	depois,	ele	voltou	e	disse	que	ela
iria	 viajar	 de	 volta	 ao	 Brasil	 e	 que,	 a	 partir	 daquele	 momento,	 estava	 detida	 e
incomunicável.	Ela	ainda	teria	que	comprar	sua	passagem	de	saída	do	país	com	seu
próprio	dinheiro.	Saiu	sem	ter	se	despedido	dos	queridos	irmãos	e	só	levou	uma	bolsa
que	estava	consigo	no	dia	que	compareceu	ao	prédio	da	Segurança	Nacional.

Só	no	avião	que	a	 “ficha	caiu”	e	então	chorou	muito.	Chegando	ao	Brasil,	Ana	 foi
direto	 para	 a	 sede	 de	 Missões	 Mundiais	 e	 era	 justo	 a	 hora	 do	 culto	 semanal.	 Foi
recebida	com	muita	alegria	e	abraços	por	parte	de	todos.	Ela	não	se	esquece	do	brado
do	Pastor	Sócrates	Oliveira,	líder	de	Missões	Mundiais	na	época:	“Glória	a	Deus,	ela
chegou!”.

Ana	chorou	até	esgotar	todas	as	lágrimas.	Foi	muito	bem	tratada	e	acolhida	por	sua
família	 que	 sempre	 a	 apoiou.	Uma	 certeza	 ela	 tem	e	 declara:	 “Faria	 e	 passaria	 por
tudo	novamente	para	a	honra	e	glória	de	nosso	Senhor	Jesus”.

Há	 quase	 quatro	 anos,	 Ana	 está	 no	 Oriente	 Médio,	 trabalhando	 agora	 com
refugiados	vítimas	da	guerra	da	Síria.





26.	UM	JOVEM	PERSISTENTE
Sudeste	Asiático

No	ano	de	2013,	surgiu	a	oportunidade	de	ministrar	um	treinamento	para	cerca	de
40	treinadores	de	futebol	em	Papua.	Eram	pessoas	escolhidas	por	um	líder	 local	e	a
orientação	 era	 que	 alguns	 dos	 participantes	 eram	cristãos	 nominais.	Um	 jovem	que
tinha	muito	potencial	de	liderança	foi	indicado	para	ajudar	aos	missionários.

Certa	noite,	a	Palavra	de	Deus	foi	ministrada	e	aquele	jovem	se	entregou	a	Jesus.	O
pregador	havia	falado	sobre	Jacó	que	era	um	usurpador,	um	enganador	e	Deus	mudou
seu	nome	para	Israel.	Naquele	dia,	aquele	rapaz	assumiu	o	compromisso	de	não	mais
ser	chamado	de	Yakobus,	mas	que	seria	Israel.

Tempos	 depois,	 veio	 à	 tona	 a	 notícia	 de	 que	 aquele	 jovem,	 filho	 do	 líder	 da
resistência	 que	 lutava	 pela	 independência	 da	 Papua,	 teve	 todos	 os	 seus	 benefícios
cancelados	pelo	pai.	Ele	foi	rejeitado	pelo	fato	de	ter	se	tornado	um	cristão	de	verdade
e	não	mais	guerrilhar.	Hoje	esse	jovem	vive	num	quartinho,	sem	nenhum	móvel,	sem
nenhuma	facilidade,	mas	segue	firme	pregando	o	Evangelho	na	região	de	Papua.

	
Missionário	no	sudeste	asiático





27.	VOLUNTÁRIOS	DE	UMA	MISSÃO	FICAM
RETIDOS
Sul	da	Ásia

“Os	fanáticos	se	recusaram	a	deixá-los	sair.”

Depois	 de	 um	 breve	 período	 de	 evangelismo,	 oração	 e	 distribuição	 de	 literaturas,
uma	equipe	de	voluntários	de	uma	missão	composta	por	homens	e	mulheres	ficaram
retidos	 numa	 vila	 onde	 eles	 estavam	 iniciando	 um	 projeto	 de	 plantação	 de	 igreja.
Quando	começaram	a	caminhar	em	direção	ao	veículo	que	estava	estacionado	do	lado
de	 fora	 da	 vila,	 um	 grupo	 de	 fanáticos	 hindus	 da	mesma	 vila	 os	 cercaram.	 Um	 dos
homens	bateu	em	um	dos	voluntários,	agarrando-o	e	o	levando	para	dentro	da	vila.

Enquanto	o	resto	do	grupo	de	fanáticos	começou	a	acusar	os	voluntários	de	falsas
conversões	religiosas.	Os	fanáticos	então	se	recusaram	a	deixá-los	partir	e	os	levaram
à	força	para	o	village.	O	chefe	do	village	os	confrontou	e	começou	a	fazer	todo	tipo	de
perguntas,	enquanto	os	fanáticos	o	apoiavam.

O	grupo	de	cristãos	voluntários	passou	por	essa	terrível	provação	e	 foi	retido	pelo
chefe	e	pelos	fanáticos	por	cerca	de	3	horas.	Logo,	a	polícia	foi	chamada	pelo	líder	da
vila.	 Quando	 chegaram,	 começaram	 a	 questionar	 os	 membros	 da	 equipe	 de
voluntários	da	missão.	Pela	graça	de	Deus,	toda	a	equipe	foi	liberada	juntamente	com
seus	passaportes	sem	nenhuma	acusação.





28.	FARSHID
Oriente	Médio

Farshid	 celebrava	 a	 ressurreição	 do	 Senhor	 naquele	 domingo,	 com	 um	 misto	 de
sentimentos:	 alegria	 e	 dor,	 de	 maneira	 diferente	 e	 em	 lugares	 diferentes.	 Seu	 pé
esquerdo	 estava	 engessado,	 pois	 havia	 sido	 quebrado	 após	 as	 violentas	 ações
aplicadas	 pelos	 guardas	 contra	 prisioneiros	 indefesos	 sob	 a	 desculpa	 de	 inspeções.
Após	três	dias	de	dor,	finalmente	eles	o	levaram	acorrentado	e	algemado	a	um	hospital
na	manhã	de	Páscoa.

Apesar	de	estar	em	plena	dor,	tomou	isso	como	um	presente	do	Senhor	para	sair	da
prisão,	mesmo	que	por	somente	algumas	horas.

“Claro!	Nós	os	perdoamos	por	tudo	o	que	fizeram	a	nós,	porque	somos	os	seguidores
daquele	 que	 diz:	 ‘Pai,	 por	 favor,	 perdoe-lhes,	 porque	 eles	 não	 sabem	 o	 que	 estão
fazendo’”,	disse	Farshid.

Por	 favor,	 ore	 por	 Farshid,	 para	 que	 ele	 possa	 conhecer	 cada	 vez	 mais	 e	 ser
encontrado	em	Jesus	e	no	poder	da	ressurreição.





29.	DE	REFUGIADO	A	LÍDER	CRISTÃO
Sudeste	Asiático

O	Shahim	é	um	 jovem	 irariano,	ex-jogador	de	 futsal.	Num	dos	 torneios	que	ele	 foi
jogar,	 participou	 de	 um	 acampamento	 onde	 alguns	 cristãos	 pregaram	 o	 Evangelho
para	ele	no	Irã.	Ele	se	converteu	e	falou	para	a	família	da	nova	fé.	Os	pais	dele	não	o
mataram,	não	o	entregaram	para	as	autoridades,	mas	o	expulsaram	do	 Irã,	pois	ele
seria	morto	se	ali	continuasse.	Esse	jovem,	então,	entrou	em	um	navio	e	tentou	chegar
à	Austrália	junto	com	outros	iranianos.

O	 navio	 foi	 pego	 pela	 guarda	 costeira	 já	 quase	 chegando	 na	 Austrália,	 que	 não
permitiu	 que	 eles	 entrassem	 no	 país.	 Com	 isso,	 aquelas	 pessoas	 refugiadas	 foram
parar	na	Indonésia.

Shahim	 ficou	muito	 triste,	 porque	 saiu	do	 Irã,	um	país	muçulmano,	 e	 foi	 parar	na
Indonésia,	que	é	o	maior	país	muçulmano	do	mundo.	Porém,	Shahim	foi	colocado	aos
cuidados	 de	 missionários	 que	 o	 treinaram,	 o	 discipularam	 e	 hoje	 ele	 é	 um	 dos
treinadores	do	time	de	futsal	que	existe	junto	aos	refugiados.	Que	bom	que	o	Senhor
levou	Shahim	para	perto	dos	missionaries.	Ele	 tem	sido	acompanhado,	 tem	crescido
na	 fé	 e,	 através	 de	 seu	 testemunho,	 outros	 muçulmanos	 têm	 se	 convertido	 na
Indonésia.





30.	ISMAEL,	O	DISCIPULADOR
Oriente	Médio

Ismael,	quando	ainda	na	Síria,	sofria	vasta	perseguição	somente	por	ser	seguidor	do
Messias.	E	agora,	num	país	vizinho,	em	seu	local	de	trabalho,	teve	a	chance	de	dar	o
troco,	maltratando	e	deixando	de	ajudar	aos	muçulmanos	sob	seus	cuidados.	Mas	ele
nunca	pensou	assim,	pelo	contrário,	todas	as	famílias	muçulmanas	colocadas	aos	seus
cuidados	eram	 tratadas	com	muito	amor	e	carinho.	Afinal,	 Ismael	percebia	que	eles
também	poderiam	ser	alcançados	pelo	amor	de	Jesus.

Todos	os	dias,	quando	as	atividades	do	trabalho	se	encerravam,	era	quando	visitava
as	 tendas	 dos	 refugiados	 muçulmanos	 para	 discipulá-los.	 Alguns	 muçulmanos	 o
insultavam,	outros	o	ameaçavam,	mas	 isso	nunca	o	abalou.	Pelo	contrario,	ele	 sabia
que	 o	 Eterno	 sempre	 prepararia	 corações	 a	 serem	 entregues	 a	 Ele	 em	 algumas
daquelas	tendas.	Sempre	presenciava	muçulmanos	abrindo	seus	corações	ao	Eterno	e
bom	Deus.

Há	 alguns	 anos	 deixou	 aquele	 país.	 Hoje,	 vivendo	 no	 Ocidente,	 ainda	 sofre
preconceito	e	discriminação	por	lá.	Mas	pelo	menos	está	seguro,	trabalhando,	e	já	não
corre	risco	de	morte.	Mas	confessa	que	definitivamente	preferiria	estar	ainda	naquele
pequeno	e	tumultuado	país	onde	se	refugiava,	pois	era	ali	que	conseguia	exercer	com
satisfação	 na	 alma	 o	 dom	 dado	 a	 ele	 pelo	 Senhor,	 de	 ganhar	 e	 discipular	 muitos
muçulmanos.





31.	HOMENS	ESPANCAM	E	QUASE	MATAM
CRISTÃO
Sul	da	Ásia

“Eles	começaram	a	andar	sobre	o	corpo	quebrado,	enquanto	o	sangue
escorria.”

Mais	 de	 dez	 homens	 em	 seis	 motocicletas	 cercaram	 Isaque,	 um	 fiel	 cristão,
enquanto	 ele	 estava	 voltando	 para	 casa	 depois	 de	 deixar	 seu	 filho	 na	 escola.	 Eles
acusaram	 Isaque	 de	 converter	 as	 pessoas	 ao	 Cristianismo	 e	 depois	 o	 forçaram	 a
cantar	 o	 nome	 de	 Jesus.	 Enquanto	 Isaque	 sussurrava	 o	 nome	 de	 Jesus,	 um	 soco	 de
outro	fanático	hindu	o	deixou	quase	inconsciente	quando	caiu	na	estrada.

Esperando	por	ajuda	e	com	uma	dor	tremenda,	ele	podia	ver	os	fanáticos	religiosos
caminharem	para	suas	motocicletas	e	voltarem	com	tacos	de	madeira	e	correntes	com
fechaduras	pesadas	anexadas	a	eles.	Alguns	deles	começaram	a	atacar	violentamente
Isaque	com	os	bastões,	enquanto	outros	usavam	as	correntes	como	um	estilingue	para
bater	naquele	irmão.

Em	 estado	 de	 completo	 desespero	 e	 angústia,	 totalmente	 desamparado,	 Isaque
estava	 sangrando	 na	 estrada.	 Os	 homens	 então	 pegaram	 suas	 motocicletas	 e
começaram	a	andar	ao	redor	dele,	cada	um	tendo	a	chance	de	passar	por	cima	do	seu
corpo	 quebrado	 com	 suas	 motos.	 Isaque	 ficou	 gravemente	 ferido,	 completamente
abandonado	na	estrada.	Após	ser	 socorrido	por	moradores,	ele	 foi	 internado	em	um
hospital	 com	 ferimentos	graves.	Após	alguns	meses,	 estava	pronto	para	 continuar	a
Grande	Comissão!





32.	MISSIONÁRIOS	EXPULSOS	DA
PROVÍNCIA
Extremo	Oriente

Recentemente,	numa	província	do	país,	20	missionários	estrangeiros	foram	expulsos
pelo	 envolvimento	 com	 o	 trabalho	 missionário	 na	 região.	 Alguns	 receberam	 visitas
oficiais	da	polícia	especializada	e,	após	longos	interrogatórios,	foram	expulsos.	Outros
receberam	prazo	de	48	horas	para	deixarem	o	país	e	foram	acompanhados	até	o	avião.

Parceiros	de	trabalho	dos	missionários	de	Missões	Mundiais	na	região	relatam	que
desde	2012	ações	como	esta	voltaram	a	acontecer	com	mais	 frequência	e	que,	além
dos	 missionários	 estrangeiros	 expulsos,	 vários	 líderes	 e	 pastores	 locais	 têm	 sido
presos	pelas	autoridades	e	outros	simplesmente	têm	desaparecido.

Apesar	 de	 todas	 as	 tentativas	 de	 repressão	 que	 a	 igreja	 tem	 sofrido	 na	 região,
louvado	seja	Deus,	pois	a	história	da	Igreja	por	lá	tem	sido	de	fidelidade	a	Deus	e	Sua
obra.	 E	 mesmo	 diante	 das	 perseguições	 sofridas,	 o	 evangelho	 tem	 florescido	 no
coração	de	milhares	de	nacionais.





33.	GILBERT	ALVAREZ
América	Latina

Pugilista	 profissional,	 Gilbert	 Alvarez	 nunca	 aprendeu	 a	 ler.	 Devido	 aos	 muitos
golpes	na	cabeça,	teve	sua	coordenação	motora	afetada	e	um	dos	braços	está	inerme.
Entrou	 em	 uma	 profunda	 depressão	 e	 envolveu-se	 com	 drogas.	 Ficou	 dois	 anos	 em
uma	 prisão	 onde	 entregou	 sua	 vida	 a	 Cristo.	 Hoje	 é	 um	 evangelista	 em	 presídios.
Nunca	aprendeu	a	ler	ou	mesmo	escrever.	Certa	vez,	depois	de	um	culto,	se	dirigiu	ao
missionário	brasileiro	naquele	país	e	disse:

“Irmão,	eu	não	sei	ler,	pois	nunca	fui	a	uma	escola.	Entrei	no	pugilismo	bem	cedo	e	o
que	sabia	e	gostava	mesmo	era	de	‘pelejar’.	Cometi	muitos	erros	na	minha	vida,	mas	o
Senhor	em	sua	bondade	me	alcançou	ainda	na	prisão	e	hoje	tenho	um	ministério	ali.
Várias	vezes	na	semana	prego	para	presos,	mas	não	sei	ler.	É	certo	que	há	desafios	e
sempre	tenho	os	guardas	por	perto,	vigiando	tudo	o	que	fazemos	por	lá.	Mas	quando
ouvi	 você	pregando	nesta	manhã,	 senti	 que	devo	 ouvir	 e	 estudar	mais	 a	Palavra	de
Deus,	 pois	 conheço	 tão	 pouco.	 Como	 posso	 fazer	 para	 escutar	 mais	 da	 Palavra	 de
Deus,	 já	 que	 não	 sei	 ler?	Os	 cultos	 durante	 a	 semana	 já	 não	 são	 suficientes,	 quero
mais!	Vivo	só	em	uma	casa	humilde	e	não	tenho	televisor,	rádio	ou	mesmo	um	tocador
de	CDs.	Também	não	tenho	um	trabalho	digno,	 já	que	sendo	cristão	dificilmente	me
empregarão.	 Não	 estou	 lhe	 pedindo	 nada	 a	 não	 ser	 algo	 que	 me	 permita	 ouvir	 da
Palavra	de	Deus;	com	isso,	não	precisarei	de	nada	mais!”.

	
Missionários	na	América	Central





34.	FAMÍLIAS	AMEAÇADAS	POR	SEGUIREM
A	JESUS
Sul	da	Ásia

“Eles	começaram	a	atirar	esterco	de	vaca	neles.”

Uma	multidão	 de	 cerca	 de	 100	 pessoas	 cercou	 três	 famílias	 cristãs	 e	 começou	 a
atirar	pedras.	No	que	parece	um	ato	horrível	e	 repugnante,	a	multidão	de	 fanáticos
religiosos	 começou	a	atirar	 estrume	de	vaca	contra	a	 casa	de	Samuel	 e	Sheela,	um
casal	cristão.

Eles	 foram	 ameaçados	 para	 sair	 da	 aldeia.	 Mais	 tarde	 naquele	 dia,	 os	 fiéis
retornaram.	 Eles	 se	 aproximaram	 da	 casa	 de	 outro	 crente,	 chamado	 Daniel,	 e
agarraram	seu	filho	e	o	agrediram	fisicamente.

Eles	 então	 foram	 para	 a	 casa	 de	 John.	 No	 local,	 foram	 pegos	 e	 agredidos
severamente,	 alertando-os	 para	 sair	 da	 aldeia	 o	mais	 rápido	 possível.	 Assim	 que	 os
fiéis	saíram,	os	cristãos	buscaram	ajuda	na	igreja.

O	 pastor	 Jeff	 imediatamente	 ligou	 para	 várias	 organizações	 missionárias.	 Pouco
tempo	depois,	uma	equipe	de	policiais	chegou	à	vila	e	controlou	a	situação.





35.	EXPULSÃO	DE	MISSIONÁRIOS
ESTRANGEIROS
Extremo	Oriente

Sete	 famílias	missionárias	 foram	expulsas	do	país	naquela	semana.	As	restrições	e
perseguição	 só	 aumentam	 por	 lá.	 Nos	 últimos	 anos,	 mais	 de	 50%	 dos	missionários
estrangeiros	que	atuavam	no	país	deixaram	o	campo	por	conta	da	perseguição.

Uma	missionária	foi	surpreendida	numa	manhã	durante	uma	entrevista	corriqueira
para	 procedimentos	 de	 documentação.	 Foi	 escoltada	 do	 local	 em	 que	 os	 oficiais	 a
abordaram	para	a	sua	casa,	fez	a	mala	às	pressas	e	foi	 levada	ao	aeroporto	onde	foi
informada	que	deveria	comprar	sua	passagem	só	de	ida	para	qualquer	destino	fora	do
país.

Deixar	o	país	daquele	jeito	significa,	entre	outras	coisas,	uma	série	de	dificuldades
para	 a	 continuação	 de	 projetos	 que	 são	 desenvolvidos	 entre	 os	 não	 alcançados.	 É
preciso	 que	 o	 Pai	 derrame	 sabedoria	 aos	 missionários,	 para	 que	 possam	 lidar	 com
toda	 a	 pressão,	 e	 que	 haja	 ousadia	 para	 seguirem	 cumprindo	 aquilo	 que	 Ele	 os
chamou	para	fazerem	por	lá.





36.	RADICAIS	NEGAM	ÁGUA	PARA
CRISTÃOS
Sul	da	Ásia

“Eles	tentaram	forçá-la	a	participar	dos	rituais.”

Lara	 regularmente	 frequenta	 uma	 igreja	 que	 se	 reúne	 em	 uma	 vila	 próxima	 e
também	cuida	de	duas	netas.	Há	um	tempo,	algumas	pessoas	foram	a	sua	casa	para
arrecadar	dinheiro	para	um	dos	maiores	festivais	hindus	de	Karnataka.	Lara,	que	não
queria	 nenhum	 problema,	 fez	 uma	 contribuição	 para	 os	 organizadores.	 Havia	 um
programa	 planejado	 antes	 do	 início	 da	 festa.	 Lara,	 sabendo	 que	 era	 contra	 seus
princípios,	 não	 participou	 dos	 rituais	 hindus.	 E	 aquilo	 irritou	 os	 organizadores	 do
evento.

Eles	 se	 reuniram	 como	 um	 grupo	 e	 foram	 para	 a	 casa	 de	 Lara.	 Eles	 fizeram	 o
possível	para	 forçá-la	a	cumprir	os	 rituais	hindus,	mas	Lara	se	recusou.	Percebendo
que	ela	não	iria	mudar	de	ideia,	os	fanáticos	hindus	se	encheram	de	raiva	e	criaram
um	caos	em	sua	casa.	Eles	então	decidiram	e	comunicaram	aos	demais	moradores	que
ela	não	teria	permissão	para	usar	água	da	torneira	que	fica	em	frente	a	sua	casa.





37.	CARTA	DE	FARSHID
Oriente	Médio

Querido	papai,

Queira	aceitar	minhas	mais	calorosas	saudações	desde	a	prisão	em	nome	de	Jesus.
Faz	muito	 tempo	que	não	ouço	e	não	sei	nada	sobre	vocês.	Mas	sinto	o	perfume	de
suas	orações	 como	uma	brisa	 fresca	no	meu	coração,	 a	qual	me	 fortalece	de	 longe.
Tenho	passado	por	dias	difíceis,	mas	tenho	me	sentido	cuidado	pelo	Senhor,	que	está
cheio	de	amor	por	mim.	Eu	tive	uma	profunda	experiência	de	solidão,	mas	nunca	me
senti	sozinho.

Muitas	vezes,	estive	triste	por	causa	de	certas	coisas,	mas	nunca	fui	um	escravo	da
tristeza.	Muitas	vezes	tenho	sido	insultado,	humilhado	e	acusado,	mas	nunca	duvidei
da	minha	identidade	em	Cristo.	Alguns	têm	me	abandonado,	alguns	fugiram	de	mim,	e
não	os	julgo,	pois	meu	Senhor	nunca	me	abandonou.

Passei	361	dias	trancado	em	uma	cela	solitária,	e	não	vi	a	luz	do	sol	por	vários	dias.
Mas	as	misericórdias	do	Senhor	se	fizeram	novas	todas	as	manhãs.	Eu	tenho	muitas
coisas	 para	 dizer,	 porém	gostaria	 de	 declarar	 o	 quanto	 eu	 o	 amo,	 pai.	 Eu	 sinto	 sua
falta,	 do	 meu	 irmão,	 e	 de	 minha	 querida	 tia.	 Por	 favor,	 repasse	 também	 meus
cumprimentos	 ao	meu	 querido	 tio.	 Eu	 sei	 o	 quanto	 ele	 está	 orando	 por	mim	 e	 por
minha	família.

Provavelmente	não	estarei	com	você	por	mais	alguns	anos.	No	entanto,	sua	palavra
e	exortações	estão	guardadas	em	minha	alma.	Espero	ser	capaz	de	vê-lo	algum	dia.
Mas	se	o	Pai	me	chamar	para	a	morada	eterna,	por	 favor,	proteja	e	 sustente	minha
família,	especialmente	meus	filhos	que	são	tão	queridos	do	meu	coração.

O	caminho	é	estreito,	e	vejo	que	estou	passando	pelo	cálice	amargo	que	meu	amado
Senhor	me	concedeu.	 Irei	bebê-lo	até	o	 fim,	seja	o	que	 for,	venha	o	que	vier.	O	que
realmente	importa	é	que	sou	do	meu	amado	e	meu	amado	é	meu.	Isso	possivelmente	é
a	verdade	mais	doce	da	minha	vida:	que	eu	sou	dele	e	Ele	é	meu.

Dois	irmãos	vos	saúdam	desde	aqui.	Também	duas	irmãs	que	estão	separadas	de	nós
por	alguns	muros	altos.	Eu	também	estou	aqui	continuamente	orando	por	você	e	sua
família	amorosa.	Por	favor,	transmita	minhas	saudações	a	todos	os	queridos	irmãos	e
irmãs	 que	 têm	 orado	 por	mim	 e	minha	 família	 e	 digam	 a	 eles:	 “Em	 nossa	 terra,	 a
figueira	 não	 floresceu,	 o	 produto	 da	 oliveira	 não	 vingou.	 O	 rebanho	 foi	 cortado	 do
aprisco.	No	entanto,	nós	nos	alegraremos	no	Senhor	e	nos	regozijaremos	no	Deus	de
nossa	salvação.	Porque	nem	as	paredes,	nem	os	arames	farpados,	nem	a	prisão,	nem	o
sofrimento,	 nem	 a	 solidão,	 nem	 os	 inimigos,	 nem	 a	 dor,	 nem	 mesmo	 a	 morte	 nos
separará	do	Senhor”.

Em	Cristo.





38.	PERSEGUIDOS,	MAS	NÃO
DESANIMADOS
Extremo	Oriente

Quando	 os	 projetos	 tiveram	 início	 na	 década	 de	 1990	 restrições	 e	 perseguição
estavam	presentes	no	dia	a	dia.	Tudo	era	feito	em	pequenos	grupos	e	com	cuidados
extras.	Sim,	nada	era	 fácil,	mas	as	 igrejas	nas	casas	cresciam	dia	após	dia;	o	 fervor
missionário	era	intenso	e	mesmo	com	a	perseguição,	todos	seguiam	felizes	com	o	que
o	Pai	estava	fazendo.

Na	década	de	2000	era	 ‘permitido’	 reunir-se	extra-oficialmente	e,	 com	 isso.	houve
acomodação	 com	 a	 situação	 e	 os	 encontros	 passaram	 a	 ser	 muito	 organizados	 e	 a
crescer	como	 instituições.	Mas	aquela	chama	 inicial	havia	diminuído.	Sempre	houve
perseguição	 aqui,	 a	 liderança	 foi	 por	 várias	 vezes	 convocada	 para	 interrogatórios,
telefonemas	inesperados	dos	oficiais	e	no	país	sempre	existiram	as	regiões	de	maior
sensibilidade,	onde	a	perseguição	é	mais	severa.	Havia	também	várias	regiões	onde	a
situação	era	de	maior	 tolerância,	especialmente	nas	grandes	cidades.	As	 igrejas	nas
casas	 passaram	a	 se	multiplicar,	 por	 vezes	 nem	mais	 se	 podia	 chamar	de	pequenos
grupos,	pois	se	reuniam	50,	100,	200	pessoas	nos	fins	de	semana.	Só	em	uma	rede	de
igrejas	apoiadas	pelos	 irmãos	do	Brasil	 eram	mais	de	30	 igrejas,	 todas	elas	 com	no
mínimo	50	pessoas,	algumas	com	mais	de	300.

Em	 2018	 as	 coisas	 começaram	 a	mudar	 de	 forma	 drástica.	 Todos	 os	 grupos	 com
mais	de	50	pessoas	passaram	a	ser	visitados	com	frequência	por	oficiais.	Eles	fizeram
uma	série	de	exigências	para	os	encontros.	O	resultado	 foi	que	os	 locais	de	reunião
foram	interditados	e	de	uma	hora	para	outra	não	se	podia	mais	reunir,	não	contariam
mais	 com	 ‘as	 vistas	 grossas’	 do	 passado.	 As	 reuniões	 se	 resumiam	agora	 em	 vários
pequenos	grupos	em	diferentes	 locais.	Era	um	retorno	à	realidade	de	15	anos	atrás.
Os	 líderes	 foram	 interrogados,	 alguns	 tiveram	 que	 pagar	 multas	 altíssimas	 por
estarem	se	reunindo	de	forma	ilegal,	outros	tiveram	seus	passaportes	confiscados	e,
assim,	foram	impedidos	de	deixar	o	país	por	tempo	indeterminado.	Outros	acabaram
sendo	presos.

Em	meio	a	tudo	isso,	os	primeiros	casais	de	missionários	foram	enviados	para	outros
países,	100%	sustentados	pelo	grupo	de	 igrejas	e	apoiados	por	Missões	Mundiais,	o
que	era	um	sonho	antigo.	Antes	havia	mais	de	30	igrejas	na	rede	de	relacionamentos.
Com	as	restrições,	elas	se	tornaram	pequenas	igrejas	e	hoje	há	mais	de	100	‘pequenas
igrejas’,	 todas	 conectadas	 umas	 às	 outras	 e	 se	 experimenta	 um	 tempo	 de	 maior
comunhão	 e	 crescimento	 em	 maturidade.	 Ainda	 há	 necessidade	 de	 se	 adaptar	 às
várias	situações	e	às	restrições	que	só	têm	aumentado.	Mas	há	a	certeza	de	que,	Nele,
é	possível	seguir	em	frente,	porque	Ele	mesmo	prometeu	que	estaria	com	sua	Igreja
em	meio	às	aflições	e	isso	já	nos	basta.





39.	FANÁTICOS	INVADEM	CASA	DE	PASTOR
Sul	da	Ásia

“O	que	está	acontecendo	dentro	de	sua	casa?”

O	pastor	Manoel	vive	em	uma	vila	no	estado	de	Bihar.	Após	um	culto	de	oração	de
domingo,	 quatro	 pessoas	 em	 duas	 motos	 pararam	 em	 frente	 à	 casa	 do	 pastor.	 A
esposa,	 irmã	Ana,	estava	do	 lado	de	 fora	com	seus	 filhos,	brincando.	Como	o	portão
estava	 aberto,	 essas	 quatro	 pessoas	 entraram	 e	 se	 aproximaram	 da	 irmã	 Ana.	 Eles
começaram	a	interrogá-la	dizendo:	“O	que	tem	acontecido	dentro	de	sua	casa,	vocês
estão	convertendo	pessoas?”.	Ela	corajosamente	respondeu:	“Como	assim?	É	a	nossa
casa	e	nós,	juntamente	com	outros	cristãos,	oramos	juntos,	como	você	pode	dizer	que
isso	é	conversão?	Não	temos	a	liberdade	de	adorar	em	nossa	casa?	Quem	é	você	para
nos	perguntar?”.

O	 pastor	 que	 estava	 dentro	 da	 casa	 saiu	 para	 ver	 o	 que	 estava	 acontecendo.	 Os
homens	 começaram	 a	 questioná-lo:	 “Quanto	 você	 está	 recebendo	 dos	 estrangeiros?
Quanto	dinheiro	você	está	pagando	às	pessoas	pela	conversão?”.	O	pastor	respondeu
com	confiança:	“O	que	você	quer	dizer?	Nos	reunimos	para	orar	em	nossa	casa,	assim
como	 você	 faz	 uma	pooja	 em	 sua	 casa	 ou	 no	 templo	 hindu.	E	 quem	 lhe	 deu	 toda	 a
autoridade	 para	 entrar	 em	 nossa	 casa	 e	 falar	 conosco	 assim?”.	 Os	 homens	 que
estavam	 bastante	 agitados	 com	 a	 ousadia	 do	 pastor	 e	 sua	 esposa,	 subitamente
invadiram	a	casa	deles,	sem	demonstrar	remorso	por	invadir	a	privacidade	de	alguém,
e	começaram	a	quebrar	as	coisas	e	a	bater	em	todos.	O	pastor	tentou	detê-los.	Eles
então	ameaçavam,	pedindo-lhes	que	abandonassem	a	comunidade	Cristã	e	negassem
a	fé	em	Jesus	Cristo.


