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De quem é o trabalho de alcançar os piores dos piores, os 
marginalizados, aqueles que foram expulsos pelas 

comunidades e até pela igreja? Através da sua doação, os 
Harvesters treinam o pastor local e os pastores estudantes 
na disciplina de compartilhar sua fé através do evangelismo. 
Eles, por sua vez, equipam suas congregações.

Esta metodologia vem plantando igrejas e fazendo 
discípulos há mais de 20 anos. No entanto, a pandemia 
atingiu duramente os pastores e nossa recente visita à 
América do Sul encontrou estes pastores  
desanimados e sobrecarregados.

Então, devemos orar pelos pastores 
da América do Sul! Muitos estão sem 
esperança ou plano, e alguns até deixaram 
a igreja. Graças ao seu apoio, os Harvesters 
estão chegando para encorajá-los.

Recentemente, apresentamos a visão 
dos Harvesters e a metodologia de plantação de igrejas para 
pastores na Guatemala. Eles caíram de joelhos orando por 
uma nova paixão pelos perdidos e se levantaram novamente 
inflamados pelo Espírito Santo.

Após o tempo gasto em oração e encorajando uns aos 
outros, a próxima parte do seminário foi altamente prática!

Quase 60 pastores embarcaram em um ônibus rumo à 
Cidade da Guatemala, prontos para aplicar seu treinamento 
de evangelismo. Alguns de “olhos arregalados” e “tremendo”.

Armados com ferramentas para compartilhar as Boas 
Novas, os pastores pregavam para feirantes, caminhoneiros 
e transeuntes.

“Gostei dessa experiência porque todos os pastores 
esqueceram como é evangelizar”, diz o pastor Samuel, um 
dos participantes cuja visão é alcançar sua comunidade 

plantando igrejas.

“A única maneira de a igreja crescer é 
através do evangelismo”, continua ele, 
articulando a visão dos Harvesters para 
plantação de igrejas, “e o segundo passo 
é fazer discípulos. Depois disso, 
plantando igrejas.”

Doze pessoas foram salvas como resultado de 
ousadamente levar o Evangelho às ruas! Os pastores estão 
empolgados mais uma vez, e agora estão equipados para 
evangelizar, discipular e plantar igrejas. Ore conosco pelos 
pastores e igrejas da Guatemala! 

Uma Revisão do Último Ano.

Onde Ninguém Foi Antes.

Ainda sobre isso:
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Pastores Novamente Motivados 
Evangelizam na Guatemala

O segredo do 
evangelismo eficaz, 

destemido, mas sábio, 
é o treinamento. 

– François Rauch, Diretor Global de 
Plantação de Igrejas.
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Dezemro 2021 – Pastores em Mianmar foram 
evangelizar em aldeias vizinhas no dia de Natal e 10 pessoas foram 
salvas! Um mês depois, a Portas Abertas informou que Mianmar, 
infelizmente, subiu seis lugares na World Watch List para se tornar o 14º 
país mais perseguido para os cristãos viverem sua fé.

Janeiro de 2022 – O treinamento secreto foi 
retomado na China. Os 100 líderes das igrejas domésticas também 
receberam uma Bíblia cada. Eles relataram que 14 novas igrejas 
domésticas foram plantadas através do evangelismo, apesar da imensa 
perseguição e vigilância. 

Fevereiro de 2022 – O primeiro grupo a iniciar o 
programa de formação dos Harvesters no Lesoto formou-se! Mais de 
130 igrejas foram plantadas por esses 65 pastores. Este é o fruto do 
missionário e líder nacional dos Harvesters para o Lesoto, François 
Snyman, que foi tragicamente assassinado durante um assalto à sua 
casa no final de 2021.

Março de 2022 – Na Costa do Marfim, o modelo de 
plantação de igrejas dos Harvesters foi apresentado pela primeira vez 
em Yamoussoukro, a capital. Isso significa que os Harvesters agora 
estão treinando líderes nas três maiores e mais influentes cidades 
da Costa do Marfim. Os 86 líderes presentes foram desafiados a 
evangelizar imediatamente – e 123 pessoas foram salvas! 

Abril de 2022 – No Quênia, cerca de 150 líderes foram 
treinados. Atualmente, 702 igrejas foram plantadas e até março de 2023 
a meta é dobrar essa pegada eclesiástica. Dylan Agoye, líder nacional 
do Quênia, tem a visão de plantar 20.000 igrejas no Quênia até 2030.

Uma Revisão 
do Último Ano

À medida que o mundo se recuperava da pandemia global, os Harvesters passaram 2022 
avaliando o progresso de centenas de redes de implantação de igrejas, reativando o que 

havia parado e encorajando aqueles que estavam cansados. Vez após vez descobrimos que um 
grande número de igrejas não apenas está prosperando, mas também está se reproduzindo. 
À medida que este ano frutífero chega ao fim, dê uma olhada conosco em alguns eventos 
incríveis dos últimos 12 meses. Embora não possamos cobrir tudo, aqui está um resumo do que 
sua generosidade ajudou a alcançar. Obrigado!
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do Último Ano
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Maio de 2022 – Pela primeira vez em dois anos, uma 
viagem de treinamento de seis semanas ocorre por toda a Índia no calor 
insuportável. Treze cidades foram visitadas em 38 dias, e em uma região do 
norte 1.000 novos crentes vieram a Cristo desde nossa última visita. 

Junho de 2022 – O treinamento acontece na América do 
Sul com 30 pastores no Brasil, 150 pastores no Peru e mais de 200 pastores 
na Guatemala. Um grupo guatemalteco informou que 39 novas igrejas 
foram plantadas apesar da pandemia de Covid-19. Também pudemos 
conhecer parceiros locais que trabalham conosco na floresta amazônica. 

Julho de 2022 – Pastores no Egito se reúnem para 
treinamento. A Igreja neste país tem a visão de alcançar 1 milhão de almas 
para Cristo, e a tarefa dos Harvesters é treinar 1.000 pastores para ajudar a 
realizar esta visão.

Agosto de 2022 – Na América do Norte, estamos 
trabalhando com cristãos nativos americanos para fornecer treinamento 
e apoiar os esforços para alcançar todos os nativos americanos com 
o Evangelho. Tivemos a maravilhosa oportunidade de participar da 
Conferência de Indian Falls Creek em Oklahoma para compartilhar nosso 
curso de discipulado – um encontro de cerca de 1.500 nativos americanos. 

Setembro de 2022 – A pegada dos Harvesters está 
sendo estabelecida em toda a Europa. Conexões importantes estão sendo 
feitas para iniciar o treinamento de discipulado na Bulgária, Romênia e 
Sérvia. Além disso, Deus está abrindo caminho para discipular estudantes 
internacionais na Holanda. Essa visão é saturar a Europa com o Evangelho 
à medida que esses alunos eventualmente voltam para casa e se tornam 
fazedores de discípulos.

Outubro de 2022 – Mais de 17.000 
Bíblias foram distribuídas em toda a Zâmbia, onde mais 
de 100 novas igrejas foram plantadas recentemente por 
meio do evangelismo. Para muitos, foi a primeira Bíblia que 
receberam!

Novembro de 2022 – Temos o prazer 
de anunciar a nova parceria da Harvesters com a Biblica, 
que compartilha nossa visão de equipar cada nova igreja 
com Bíblias no idioma local! O projeto se chama ‘Primeira 
Igreja, Primeira Bíblia’ e sabemos que Deus usará Sua 
Palavra para abrir o caminho para que o Evangelho alcance 
todos os cantos do mundo. 
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Entre em contato com os 
Harvesters através  
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:  
NE1122BR+[seu nome e sobrenome] 

Os Harvesters equipam os pastores locais com ferramentas para evangelismo 
estratégico, e eles escolheram levar o Evangelho a esta vila remota.

Veja, a igreja de Deus deve crescer através do evangelismo – e o evangelismo 
funciona melhor quando é feito com sabedoria e estratégia.

Mas os cristãos que tentam evangelizar estão lutando contra as probabilidades 
neste país predominantemente budista. De fato, em 2022, Mianmar subiu 6 
colocações na ‘Lista Mundial de Vigilância’ da organização “Portas Abertas”, sobre as 
nações mais perseguidas pelos cristãos.

Então, ore conosco pelos crentes e pastores em Mianmar. Ore pelos aldeões 
deste lugar remoto, para que seus corações estejam abertos às Boas Novas de Cristo.

Obrigado por seu apoio que garante que aldeias como esta ouçam o Evangelho 
e as pessoas tenham a oportunidade de garantir seu futuro eterno com Cristo. 

Onde Ninguém Foi Antes
Esta aldeia, escondida nas colinas de Myanmar, é 
completamente inalcançável!

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

