
Ele entregou sua vida a Cristo alegremente 
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Dez mil Bíblias distribuídas em Moçambique 

Uma nova linguagem

Ainda sobre isso:
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Em 2018, um homem muçulmano chamado Hassan 
Nakibongochi foi abordado por uma pessoa em sua cidade 

natal, em condado de Bungoma, no Quênia. Esse homem 
era um pastor que estava em treinamento pela Harvesters, 
Abraham Milimo, que abordou Hassan e começou a falar sobre 
Jesus Cristo. O pastor Abraham estava evangelizando fielmente 
em Bungoma, e o Senhor fez com que esses dois homens se 
encontrassem. Hassan alegremente entregou sua vida a Cristo 
naquele dia.

O pastor Abraham começou uma jornada de discipulado 
com Hassan. “Abraham sentiu a necessidade de envolver o 
líder do condado de Bungoma, pastor Wenslaus Simiyu, para 
ajudá-lo a discipular Hassan a permanecer forte na fé, tendo em 
mente sua origem muçulmana”, explica Dylan Burgess, líder da 
harvesters no Quênia. 

O Ministério Harvesters treina pastores não para fazer 
convertidos, mas discípulos, e esses dois pastores investiram na 
jornada de Hassan.

Usando os materiais elaborados pelo Harvesters, foi 
compatilhado com Hassan as disciplinas fundamentais da 
fé. “Uma grande transformação começou a acontecer na vida 

daquele homem”, explica Dylan. A falsa percepção de Jesus que 
Hassan tinha de seus ensinamentos islâmicos foi substituída. 
Seu relacionamento pessoal com um verdadeiro Rei ficou  
mais forte!

Uma chama foi acesa para Hassan. Ele era tão apaixonado 
que, depois de terminar as aulas das disciplinas fundamentais, 
ele se juntou a um grupo de alunos estavam iniciando o 
próximo módulo do nosso treinamento para pastores. Hassan 
completou com sucesso o currículo durante todo curso. 
Podemos testemunhar sua alegria durante sua formatura, 
realizada em 27 de novembro de 2021, ao lado de seu amigo 
Pastor Abraham.

No decorrer do treinamento, Hassan pregou o Evangelho 
para outras pessoas. Por meio do evangelismo, ele plantou 
duas igrejas no condado de Bungoma e ajuda outros alunos 
a crescer em sua fé – como os pastores Abraham e Wenslaus 
fizeram por ele. Um de seus alunos é um ex-muçulmano.

“Por favor, mantenha-o em oração pelo que o Senhor está 
fazendo em sua vida”, pede Dylan. “Louvamos a Deus por Seu 
trabalho no condado de Bungoma.” 

https://harvestersbrasil.com.br/atividades/
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No final de 2021, quase dez mil moçambicanos 
receberam o melhor presente a tempo do Natal. A 

palavra de Deus.

Moçambique foi devastado por dois ciclones nos 
últimos três anos. Casas e igrejas foram destruídas e por 
conta desses fenômenos, preciosas Bíblias foram perdidas. 
Enquanto a equipe dos Harvesters viajava, eles viram 
evidências da destruição em todos os lugares. Assim, 
Bíblias foram distribuídas a muitas congregações que não 
têm mais um prédio, mas ainda se reúnem fielmente para 
adorar. Pedimos as suas orações pelos muitos pastores 
que ainda estão traumatizados com os eventos.

Bíblias com tratuções em shona e portuguesas 
são difíceis de obter para os pastores locais e são 
extremamente caras. “Na verdade”, explica François 
Rauch, Engenheiro Global de Plantação de Igrejas, “é mais 
barato treinar um pastor do que colocar uma Bíblia nas 
mãos de um pastor”.

Graças aos nossos parceiros (One Hope e Living Bal), 
bem como o apoio de nossos doadores, a Harvesters 
conseguiu entregar materiais de ministério infantil, 
ferramentas de evangelismo e 10.000 Bíblias para 

Moçambique! Essa foi a maior distribuição de bíblias de 
todos os tempos, a equipe visitou 59 igrejas em 10 dias.

Desenvolvendo a próxima geração
“Quando você pergunta aos pastores aqui em 
Moçambique qual é a maior necessidade deles, todos eles 
dizem unanimemente o ministério infantil”, diz Thinus 
Botha, Diretor Regional para a África Oriental. Sessenta 
por cento da população de Moçambique tem menos de 
24 anos e é um ponto de foco para a igreja. A One Hope 
forneceu materiais de ensino e estará treinando obreiros 
infantis em muitas igrejas palantadas pela Harvesters.

Um Novo Testamento ‘Alcance para a Vida’ para 
os jovens e um divertido Living Ball decorado com 
o Evangelho também foram entregues. A Bíblia da 
juventude está repleta de recursos e lições extras em 
suas páginas. Além disso, o Living Ball é uma ferramenta 
maravilhosa para o evangelismo porque “o esporte 
desempenha um papel tão importante na cultura 
moçambicana”, explica Thinus.

Transmitindo Boas Novas
A Harvesters também enviou 280 Rádios Transmundiais 
com as Boas Novas do Senhor para as igrejas do norte. 

Foram distribuídos Bíblias, Rádios de transmissão por Satélite e vários treinamentos. Como também a divertida “Bola Viva” através da qual o 
Evangelho é apresentado em cores e o “Reach For Life” a Bíblia jovem – um pacote completo de recursos extras e lições complementares para 

os jovens.

Dez mil Bíblias distribuídas em 
Moçambique

https://harvestersbrasil.com.br/atividades/
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Quando você se torna parceiro dos Harvesters (HM BRASIL) você 
abre as portas para que perdidos conheçam a Jesus. Somos muito 

agradecidos por sua oração e contribuição.

Podemos testemunhar que em meio aos conflitos 
e rupturas, Jesus Cristo está edificando Sua igreja e as 
portas do inferno não prevalecerão contra Ele. Grande é a 
Sua fidelidade. 

Aleluia! Obrigado por suas constantes orações e apoio 
neste grande trabalho. 
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Uma nova linguagem
O Ministério Harvesters está trabalhando nas 

profundezas da Zâmbia entre um grupo de pessoas 
chamadas Luvale. Eles estão nas partes mais remotas 
da Zâmbia e Angola, os Luvale estão isolados da 
vida moderna. Eles raramente veem estranhos e se 
alegram quando os Harvesters vão visitá-los. Joseph 
escolheu usar suas habilidades na área da educação 
para ajudar a evangelizar os perdidos e treinar 
discípulos entre os Luvale. Além de traduzir as aulas 
a cada poucas semanas, Joseph está atualmente 
realizando a enorme tarefa de traduzir todos os 
materiais dos Harvesters. Estamos adicionando 
regularmente novos idiomas aos nossos materiais e 
agora podemos orgulhosamente contar com o Luvale 
como um. Shikenu mwane! Bem vinda!  

José (Professor e tradutor do Curricullum “Luvale”) e Pierre 
(Representante dos Harvesters entre o povo “Luvale”).

Treinamento debaixo de uma cobertura.

Contacte com os 
Harvesters por qualquer 
dessas plataformas:

Obrigado por sua continua colaboração!

Dados bancários para depósitos diretos:

Banco do Brasil Agencia: 3493-2  
Conta Corrente: 38671-5

Favor usar como referência:  
NE0222BR+[seu nome e sobrenome] 

Ou escaneie nosso QR Code para doar online:

Faça contato com os Harvesters Ministries se você gostaria de realizar o 
curso gratuito de “Fazedores de Discípulos” na sua igreja..

Telefone:
E-mail:
Endereço:

+55 61 98112-9445
falecom@harvestersbrasil.com.br
SHIN, Qi 10, CJ 02, CASA 08, Lago Norte •  
Brasília-DF • CEP.71.525-020

Agora você também 
pode doar com  
crypto moedas.

Visite nosso 
site para mais 
informações..

Facebook – https://www.facebook.com/harvestersbrasil

Instagram – https://www.instagram.com/harvestersbrasil

YouTube – www.youtube.com/c/HarvestersMinistries

Website – https://harvestersbrasil.com.br/
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https://doar.harvestersbrasil.com.br/
https://commerce.coinbase.com/checkout/dbce71bb-194a-4ec8-b2f8-3f7df019ee77
https://www.youtube.com/channel/UCD066vo3KBcKz72CemIvQyg

