
Junte-se a nós para alcançar 
a Amazônia para Cristo
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A Palavra de Deus está mudando vidas

Atendendo às necessidades no Peru

Ainda sobre isso:
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Enquanto nuvens dispersas passam preguiçosamente pela minha janela, posso ver a vasta selva abaixo. Rios sinuosos serpenteiam 
ao longe. O tamanho da bacia amazônica é esmagador e, embora milhares de comunidades pontilham às margens dos rios, elas 

estão principalmente escondidas pela copa das árvores. No seu interior existem muitas outras aldeias onde vivem as tribos indígenas, 
muitas vezes desconhecidas.

Chegar a qualquer lugar é difícil e demorado. Uma visita a Eirunepé dura quatro horas de avião, mas leva duas semanas de barco.

Embora a Amazônia tenha sido alvo de missões por mais de um século, a maioria dos missionários nunca se desloca a mais de 
200 km de distância de Manaus. A maioria das milhares de aldeias não tem uma igreja e em muitos lugares onde existe uma igreja, 
não há pastor treinado.

Os Harvesters sonham em plantar uma igreja viável em cada comunidade no sistema fluvial e, eventualmente, nos lugares 
mais remotos imagináveis e treinar um pastor para cada nova igreja. Alguns chamariam isso de sonho – irrealista, impraticável e até 
impossível. No entanto, se nossos sonhos não são maiores que nossas habilidades e recursos, serão eles mesmos sonhos?

Deus nos deu o Evangelho, temos o mandato, temos a metodologia, temos a estratégia, temos o desejo… e agora procuramos os 
parceiros certos para nos ajudar a passar dos sonhos à realidade.

Precisamos de parceiros que forneçam os recursos para adicionar ao que já temos, e precisamos de parceiros no campo que 
compartilhem nossa visão dada por Deus. A obra já começou, as igrejas já foram plantadas, os pastores já estão sendo treinados. 
Agora é uma questão de escalar.

Compartilhe nosso sonho. Junte-se a nós!

Uma mensagem do fundador e CEO dos Harvesters



Quando adolescente, Eddie – de uma família 

muçulmana no Malawi – foi para uma cruzada cristã, 

entregou sua vida ao Senhor e recebeu uma Bíblia. Mas 

seu pai ficou furioso e o amarrou a uma árvore, o 

chicoteou e o deixou sem comida e água. Eddie 

agarrou-se à sua Bíblia, e sua fé não apenas 

permaneceu forte – mas cresceu. Ele ainda carrega as 

cicatrizes daquele evento traumático. Hoje ele é pastor 

e plantador de igrejas pelos Harvesters, evangelizando 

apaixonadamente os muçulmanos sobre Jesus.

Eddie – Malawi
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A Palavra de Deus está 
mudando vidas
Histórias de transformação de crentes de origem muçulmana

Histórias extraordinárias sobre um grande número de 
muçulmanos se convertendo a Cristo, muitos através de 

sonhos, estão aparecendo em todo o mundo – alguns dizem até 
seis milhões por ano (embora os números reais sejam difíceis de 
determinar).

De fato, mais muçulmanos vieram a Cristo nos últimos 15 
anos do que em qualquer outro momento da história, e isso foi 
descrito como um “fenômeno global”. Os missionários cristãos 
até cunharam uma frase para eles: Crentes de Origem 
Muçulmana (MBBs).

No entanto, os MBBs arriscam muito ao abandonar sua fé 
muçulmana para seguir a Cristo. Há uma atitude enraizada na 
origem do Islã de que “quem muda de religião, morre”. Assim, os 
muçulmanos apóstatas enfrentam um espectro de oposição – da 
rejeição à tortura e até mesmo à morte.

Uma forte razão pela qual os muçulmanos são atraídos pelo 
cristianismo é a Palavra de Deus – particularmente sua ênfase no 
amor. “Quando os muçulmanos lêem a Bíblia, isso os muda 
imediatamente. É melhor do que qualquer palestra ou qualquer 
debate”, diz um missionário.

Leia estas histórias poderosas de transformação de pastores 
dos Harvesters que vieram de origens muçulmanas, mas agora 
pregam apaixonadamente as Boas Novas de Jesus Cristo.



Adriano foi criado em um lar muçulmano. Em 1990, 
“Jesus me chamou”, ele lembra. Falaram para ele sobre 
as Boas Novas e lhe deram uma Bíblia. “Eu li e senti o 
toque de Deus”, diz ele, e começou a frequentar 
regularmente uma igreja. Seus pais estavam 
descontentes com sua escolha de frequentar uma 
igreja cristã, mas ele lhes disse: “Não! Eu devo ir. Eu ouvi 
a Palavra de Deus lá!” Quando sua vida começou a 
mudar, ele começou a pregar. Agora, “sou um 
evangelista”, diz ele, “me casei na igreja e estou 
impressionado com o quão diferente minha vida é. A 
Bíblia abre nossa mente e quando estamos perdidos, 
podemos voltar e buscar a verdade na Palavra de Deus.”

Adriano – Moçambique
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A família de Amir* ficou zangada e desapontada 
quando ele se tornou cristão. Eles tentaram convencê-
lo a mudar de ideia prendendo-o em um quarto 
trancado sem comida e água, mas Amir continuou 
escolhendo Cristo. Eventualmente, seu irmão o ajudou 
a escapar, dizendo a Amir: “Não concordo com o que 
você fez, mas não posso ver você morrer aqui”. Amir 
contou a muitas pessoas sobre as Boas Novas e como 
Jesus mudou sua vida. Em um dia quente, ele foi 
impelido pelo Senhor a entrar em um local de oração 
muçulmano e perguntar pelo líder ali. O líder convidou 
Amir a visitar sua casa, onde revelou que ele também 
era cristão! Eles se encorajaram mutuamente e 
adoraram ao Senhor juntos. Amir continua a espalhar 
as Boas Novas por onde ele passa.

Amir – País do Oriente Médio

Na escola, Rafique* acidentalmente foi para a aula errada e ouviu alguns ensinamentos bíblicos cristãos que ficaram com ele. Lembrou-se da lição, sobre as bem-aventuranças, de como o amor e o perdão vêm de Deus e devem ser difundidos pelos seguidores de Cristo. Ele queria fazer perguntas, mas seu professor – percebendo que ele não deveria estar lá – ficou relutante em responder. É contra a lei um cristão evangelizar um muçulmano naquele país. Mas a semente estava plantada. Mais tarde na vida, Deus levou Rafique a alguém que lhe mostrou o filme de Jesus e Rafique se tornou um cristão. Graças à Verdade Bíblica, ele se tornou missionário. Através do treinamento dos Harvesters, ele plantou igrejas domésticas com mais de 175 novos crentes no Oriente Médio.
Rafique – País do Oriente Médio

Quando Julio era muçulmano, sua vida era 

imprudente. “Eu ficava em festas, dormia com muitas 

mulheres e não respeitava as pessoas”, lembra. Ao lado 

de sua casa havia uma igreja e ele podia ouvir a Palavra 

sendo pregada. Isso o intrigou e um dia ele foi ouvir. 

“Naquele momento me arrependi de tudo o que tinha 

feito”, diz ele. Logo foi batizado e hoje é pastor, 

pregando o Evangelho a outros. “Sempre que ouço a 

Palavra de Deus, sei que estou salvo. A Palavra de 

Deus renovou minha vida. Agora sou livre. Eu não mais 

bebo e não tenho relacionamentos ilícitos com 

mulheres – eu sinto que minha vida anterior não existe 

mais. Quando prego, não tenho medo. Eu prego com 

liberdade. Também convido outros a virem.”

Júlio - Moçambique
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O Peru é a terceira maior nação da América do Sul e, embora possua 

uma abundância de recursos naturais, 50% da população vive na 

pobreza. É o segundo maior produtor mundial de cocaína e muitas 

mulheres e crianças estão presas em uma crise de tráfico humano. 

A igreja local precisa se multiplicar para alcançar a nação Peruana 

para Cristo! Os Harvesters visitaram esta bela nação no início deste 

ano e descobriram que simplesmente não há pastores suficientes 

para liderar as igrejas. Na verdade, as mulheres estão se esforçando 

para manter as comunidades da igreja e ficarem na brecha. Lucero, 

a viúva de um pastor, nos disse: “Sabemos que Deus sempre envia 

alguém. Queremos apenas estar preparados”. Quando perguntada 

sobre o que a igreja do Peru precisa, ela respondeu: “Discipulado. 

Nós evangelizamos, mas se não acompanharmos as pessoas, elas 

não podem crescer”. Graças a apoiadores como você, os Harvesters 

estão treinando líderes no Peru para plantarem igrejas por meio de 

evangelismo e discipulado.. 

Atendendo às necessidades 
no Peru

Foto: Lucero.

Banking details for direct deposits:
Harvesters Ministries, ABSA Bank,  

Account number:  4075041297, Branch code:  632005
Reference: “NE0522”+[your name] Contacte com os 

Harvesters por qualquer 
dessas plataformas:

Obrigado por sua continua colaboração!

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/

Dados bancários para depósitos diretos:
Banco do Brasil
Agência: 1419-2

Conta Corrente: 32159-1

Favor usar como referência:  
NE0822BR+[seu nome e sobrenome] 

https://doar.harvestersbrasil.com.br/
https://commerce.coinbase.com/checkout/dbce71bb-194a-4ec8-b2f8-3f7df019ee77

