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Em maio de 2022, os Harvesters iniciaram o treinamento 
pastoral na vila de Ingweni, na África do Sul - a apenas 

2 km da fronteira com Eswatini, que era visível sobre as 
colinas. Eswatini, anteriormente Suazilândia, é um 
pequeno país sem litoral na África Austral. É uma 
monarquia absoluta, a última de seu tipo no continente.

Aproximadamente 35 pastores de Eswatini 
participaram do treinamento na África do Sul e discutiram 
conosco como implementar o modelo das Igrejas de 
Núcleo dos Harvesters em seu país. No segundo dia de 
reuniões, fomos convidados para um culto especial que 
acontece uma vez por trimestre, quando todas as 
denominações da região se reúnem.

Estiveram presentes o Príncipe Mngomezulu da 
Família Real de Eswatini, um convidado muito especial que 

veio adorar o Rei dos reis. Ele se levantou e deu as boas-
vindas calorosas aos Harvesters em seu discurso. 

“Perguntamos se ele era cristão”, disse Beyers Brink, líder 
regional na África Austral. “Então descobrimos que ele é 
um pastor.”

Cinco meses depois, os Harvesters viajaram para 
Eswatini pela primeira vez para apresentar nosso currículo 
e treinamento de evangelismo em um evento inicial. Na 
verdade, realizamos dois Kick Offs em diferentes partes do 
país. Deus certamente abriu o caminho para Eswatini.

Louvado seja o Senhor pela maravilhosa recepção a 
este belo reino! Nós nos juntamos aos pastores locais em 
sua empolgação para começar a saturar a terra com igrejas 
plantadas por meio do evangelismo. Graças ao seu apoio, 
tudo isso está acontecendo. Somos gratos por você. 

As Boas-Vindas Reais a uma Nova Nação

De prisioneiro a plantador de igrejas 
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Abrindo o Caminho em Eswatini

https://www.harvestersministries.com/en/our-stories/


Pastor Maque Binda é um tremendo homem de Deus. 
Usando o treinamento dos Harvesters, ele plantou 15 

igrejas na movimentada cidade da Beira – uma cidade 
portuária na costa da parte central  de Moçambique.

Ps Maque cresceu em um lar cristão, mas ele próprio 
não era um seguidor. Ele teve uma juventude 
problemática e passou um tempo na prisão, mas sua mãe 
nunca deixou de orar por ele. Um dia, depois que um 
amigo o acusou falsamente de roubo e o prendeu, Maque 
percebeu que não tinha amigos de verdade. Ele se voltou 
para Deus.

“Cerca de quatro meses depois, senti algo mexendo em 
meu coração”, disse ele. “Comecei a achar que precisava 
evangelizar entre meus amigos.” Ps. Maque passou a 
plantar uma grande igreja em Caia, onde vivia na época.

Quando o seu empregador lhe pediu para se mudar 
para a Beira – cerca de 7 horas de carro para sul – ele teve 
medo porque a língua na Beira era diferente. Mas, 
seguindo a orientação de Deus, ele concordou e logo 

estava evangelizando seus novos colegas. “Onde quer que 
eu andasse, onde quer que trabalhasse, eu pregava o 
Evangelho”, disse ele.

Deus chamou Maque para plantar uma nova igreja. 
Sentiu-se chamado a encontrar o lugar mais perigoso da 
Beira e aí plantar a sua igreja. Ele foi para Munhava, que 
era conhecida pelo crime. “Havia jovens que estavam 
cometendo assassinatos, até matando policiais”, disse ele.

Quando você se torna parceiro dos Harvesters, você está ajudando pastores como Maque Binda a espalhar o Evangelho e a 
plantar Igrejas em lugares que muitas vezes são difíceis de alcançar

Digitalize para 
assistir ao vídeo 
de depoimento 

de Ps Maque
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De prisioneiro a plantador de igrejas
O testemunho do Ps. Maque Binda, Moçambique

https://www.youtube.com/watch?v=Zn6y_0-DJ4k
https://www.harvestersministries.com/en/category/newsletter/


Todos os dias ele andava pela Munhava e falava com as 
pessoas sobre Jesus. Muitos o ignoravam, mas alguns se 
sentavam com ele por alguns momentos. “Pelo poder de Deus, 
duas pessoas foram salvas naquele primeiro dia”, ele 
compartilhou.

Ele convidou aqueles dois novos crentes para sua casa 
para ensinar e orar. “No dia seguinte vieram ambos comigo aos 
mercados da Munhava!”

As pessoas alertavam Maque sobre os perigos de Munhava, 
mas ele estava determinado. “Eu estava orando e jejuando a 
Deus para que os criminosos saíssem de Munhava”, disse ele, e 
viu muitos jovens se converterem a Cristo.

“Em 2014, aprendi sobre o trabalho dos Harvesters”, 
explicou ele. “Isso me ajudou muito a evangelizar. Comecei a 
levar as Boas Novas de porta em porta.”

Até agora, ele plantou 15 igrejas ao redor da Beira. “Pessoas 
que eram conhecidas como assassinos e criminosos em 
Munhava agora são crentes e pregam a Palavra de Deus”, 
compartilhou. “Deus realmente me ajudou.”

Recentemente, seu empregador pediu que ele se 
mudasse novamente, “mas eu não terminei de evangelizar em 
Beira”, explicou ele. Pediu para ficar mais tempo em Beira, mas 
disseram que não. Disseram-lhe para escolher entre trabalhar 
para eles ou pregar o Evangelho. “Deixei meu emprego 
naquele dia”, disse ele. “Mas mesmo sem esse emprego, minha 
vida está indo bem e meu ministério está indo bem.”

Em breve ele planeja pegar sua primeira igreja plantada, 
que cresceu para mais de 400 membros, e dividi-la em 7 
congregações menores, para que cada uma possa evangelizar 
novamente e alcançar mais pessoas com o Evangelho. Cada 
um ficará sob os cuidados de novos pastores treinados  
pelos Harvesters.

E quanto ao Pastor Maque, ele sente-se novamente 
chamado a ir onde ninguém mais deseja. Desta vez para a 
província nortenha de Cabo Delgado. É um lugar perigoso com 
o aumento e intensificação da atividade islâmica extrema. Os 
militantes usam explosivos, facões e armas de fogo para 
realizar ataques letais, além de queimar veículos e residências.

Mas ele não tem medo. Ele explicou que Cabo Delgado 
está cheio de jovens perdidos e desprivilegiados que se metem 
em todo o tipo de problemas e entram e saem 
desesperadamente da prisão. “Mas eles não precisam de mais 
prisões ou polícia”, declarou. “Eles precisam de mais pastores 
para cuidar deles e mostrar-lhes a Verdade, a Vida e a 
liberdade de Jesus Cristo.”

Ore conosco por pastores como Maque Binda, que estão 
apaixonadamente alcançando os perdidos e expandindo  
o Reino. 
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Os Harvesters retornaram recentemente ao Vietnã e se reuniram 

com nossos parceiros e pastores estudantes. O pastor local Minh* 

compartilhou sua visão renovada para alcançar o povo Hmong, que vive nas 

terras altas do norte do Vietnã, com o Evangelho.

Ele é um dos 300.000 crentes de um milhão de Hmong que vivem no 

Vietnã. Muitos chegaram à fé na década de 1980 por meio de um programa 

de rádio cristão em língua hmong transmitido de Manila. Infelizmente, por 

causa desse rápido crescimento, as autoridades vietnamitas reagiram aos 

cristãos hmong publicando propaganda anticristã e restringindo a liberdade 

religiosa.

“O treinamento de plantação de igrejas dos Harvesters é o que todo pastor 

precisa. Isso nos dá uma estratégia e um método claros que renovarão nossos 

esforços para alcançar as 700.000 pessoas Hmong ainda não alcançadas.” diz 

o pastor Minh ao concluir nossos 3 dias de treinamento em Hanói com um 

tempo de adoração.

*Nome alterado para proteção. 
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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 31 98370-7929
harvesters.brasil@hotmail.com
Rua Professor Tavares Paes, 180B •  
Belo Horizonte-MG • CEP. 30.421-473

Agora você também 
pode doar com  
crypto moedas.

Visite nosso 
site para mais 
informações..

 www.facebook.com/harvestersbrasil

 www.instagram.com/harvestersbrasil

 www.youtube.com/c/HarvestersMinistries

 www.twitter.com/HarvestersMin 

 www.harvestersministries.com

Dados bancários para depósitos diretos:
Banco do Brasil
Agência: 3493-2

Conta Corrente: 38671-5

Favor usar como referência:  
NE0223BR+[seu nome e sobrenome] 

https://www.harvestersministries.com/en/donate/
mailto:harvesters.brasil%40hotmail.com?subject=
https://commerce.coinbase.com/checkout/dbce71bb-194a-4ec8-b2f8-3f7df019ee77
https://www.youtube.com/channel/UCD066vo3KBcKz72CemIvQyg
http://twitter.com/HarvestersMin
http://www.harvestersministries.com

