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A maior paixão da 
Crossover Global 

é a glória de Deus! 
Buscamos glorificá-lo 
provendo acesso ao 

evangelho por meio da 
plantação de igrejas 

multiplicadoras entre os 
povos não alcançados 

do mundo.

PROVENDO ACESSO 
AO EVANGELHO

w w w . c r o s s o v e r . g l o b a l



ELE NÃO 
PERDOARÁ 



Damir e Elina pertencem a um grupo de povo chamado 
tártaro e eles sempre oraram pela cidade de Bakal onde vive 
uma grande concentração do povo tártaro. Eles acabaram se 
mudando para lá na esperança de plantar uma igreja.
Como Elina tinha experiência com lavagem a seco, eles 
decidiram abrir um negócio de Lavanderia. Isso lhes permitiria 
conhecer famílias, construir relacionamentos, falar de Deus e 
compartilhar o Evangelho.

Havia uma mulher chamada Regina que estava em um grupo 
de estudo bíblico no idioma tártaro. Damir e Elina começaram 
a orar especificamente por ela. 
Até que um dia Elina e Regina começaram a conversar 
sobre fé. Naquele instante, Elina percebeu que tinha uma 
oportunidade maravilhosa de falar de Cristo para Regina e 
compartilhar com ela o Evangelho.
 
Elina explicou que ninguém pode agradar a Deus porque 
Deus é Santo e o homem é pecador. A Palavra de Deus 
que de repente veio à sua mente foi que todos pecaram e 
carecem da Glória de Deus. E Elina lhe mostrou Romanos 6:23 
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”. 

“Mas, e o amor?” Regina perguntou. “Se você age de acordo 
com mandamentos – ama a Deus e ao seu próximo, não é 
esse o cumprimento da lei? Porque afinal, o mais importante 
é o amor. Isso satisfaz a Deus?”

Elina disse, sim, o mais importante é o amor, mas ela também 
perguntou se realmente existia amor nela – amor verdadeiro, 
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não um amor egoísta. Regina 
pensou um pouco, e disse que 
ela achava que havia sim amor 
verdadeiro nela. Foi quando 
Elina percebeu que estava em 
um beco sem saída. Regina é 
realmente uma pessoa boa, 
de bons costumes, que ajuda 
as pessoas, especialmente os 
pobres. 

Em silêncio, Elina pediu ajuda 
a Jesus.

E o pensamento que veio 
à Elina é que o amor é 
cumprir os mandamentos 
de Deus. Elina disse isso à 
Regina e começou a listar os 
Dez Mandamentos, um por 
um, pedindo para que elas 
pudessem analisá-los cada 
um separadamente. Então, 
Elina perguntou à Regina, 
“Você realmente cumpre 
todos esses mandamentos?” 
Regina teve que admitir 
que não. Na verdade, um 
mandamento entristeceu 
Regina profundamente, 
porque ela já havia quebrado 
aquele mandamento. E ao 
quebrá-lo, isso nunca poderia 
ser desfeito.  

De novo, Elina afirmou 
que o salário do pecado é 
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a morte. Veio a pergunta de Regina, “Mas Deus é amor e 
misericordioso. Se eu pedir perdão pelo meu pecado, ele vai 
me perdoar, não?”

Elina respondeu, “Baseado em que ele irá perdoar?” Regina 
é advogada, então Elina formulou a pergunta de uma maneira 
diferente. “Se um juiz dá uma sentença condenatória, 
dizendo que a pessoa é culpada, significa que se o juiz for 
uma pessoa bondosa, misericordiosa, ele vai perdoar o réu?” 
Regina disse: “Não.” 

Houve uma pausa estranha. 

Então a Regina fez a pergunta que a Elina estava esperando, 
“mas então o que eu devo fazer?” Elina teve a grande 
oportunidade de falar do Evangelho! Antes dessa conversa 
Regina já tinha ouvido sobre a vida e a morte de Cristo, mas 
ela não havia percebido o impacto disso em sua vida. Agora 
tudo estava diferente. Regina aprendeu sobre a necessidade 
de arrependimento de pecados e como Jesus era o único 
capaz de perdoá-los. 

A conversa terminou com a Regina meditando em tudo que 
Elina tinha falado.

Você pode se juntar a nós pedindo ao Senhor para produzir 
fruto de arrependimento na vida da Regina?
_________________

Essa história é de um casal plantador de igrejas em uma 
cidade fronteiriça da República de Bascortostão e a República 
de Tartaristão na Rússia. 

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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Pregando o 
Evangelho e 
Curando os 
Enfermos



Bangladesh é um país do sul da Ásia que faz fronteira a oeste, 
norte e leste com a Índia, ao sudeste com Mianmar e, ao sul, 
com a Baía de Bengala. Com mais de 162 milhões de pessoas 
não alcançadas vivendo em seu território, Bangladesh precisa 
urgentemente do Evangelho.

É com esta difícil realidade que Patel se propôs a chegar 
até povos tribais não alcançados que vivem na região 
montanhosa de Bangladesh. Embora seja um trabalho difícil, 
Patel sente a direção e a capacitação de Deus enquanto 
procura proclamar as Boas Novas para esse povo que ainda 
não as ouviu. Patel encontra muita resistência e grandes 
desafios não só com partidos políticos, mas também com 
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budistas ortodoxos. Frequentemente se pergunta por que 
está ali, pregando o evangelho para eles. Entretanto, da 
mesma forma como os desafios aparecem, Patel sente que 
Deus também está abrindo portas e usando-o para pregar o 
evangelho em Bangladesh.

Patel teve uma grande oportunidade de pregar o evangelho 
para alguns monges budistas. Durante esse tempo, os 
monges lhe disseram que odiavam cristãos, embora nunca 
tivessem ouvido os ensinamentos de Jesus. Pela primeira 
vez, então, esses devotos ouviram falar do amor e do perdão 
de Deus e aprenderam sobre a liberdade que é encontrada 
em Cristo. Ao final de sua visita, os monges agradeceram-no 
e pediram-lhe que voltasse outra vez.

Naquele mesmo dia, Patel visitou uma igreja que se reunia em 
uma casa da região. Durante o culto, foi convidado a orar pelo 
filho de um morador vizinho à igreja. Ele não era um seguidor 
de Cristo, mas estava aflito para encontrar ajuda para seu 
filho que sofria de epilepsia. Todos os recursos disponíveis, 
incluindo o tratamento por um feiticeiro, foram tentados 
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para aliviar as convulsões. 
Entretanto, nada funcionou. 
Alguém na aldeia sugeriu ao 
pai aflito que Patel orasse pelo 
seu filho. Com disposição, 
Patel orou pelo filho desse 
homem, pedindo que Jesus o 
curasse.

No domingo seguinte, 
enquanto a igreja se reunia 
para o culto de adoração, 
o homem e sua esposa 
adentraram a casa e 
compartilharam o testemunho 
da melhora de seu filho em 
relação às convulsões. Ambos, 
pai e mãe, foram trazidos à fé 
no verdadeiro Senhor, o único 
que tem o poder de curar toda 
doença e libertar as pessoas 
de seus pecados.

Esses são apenas dois 
exemplos de como Deus está, 
por meio da vida de um servo 
obediente, atuando sobre os 
povos que habitam a região 
montanhosa de Bangladesh.

__________________

Esta história veio de Soloman 
Ghosh, Diretor Executivo da 
Base na Índia.

Nomes e localidades foram omitidos por 
motivos de segurança.
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Cura no 
Nepal



O lockdown estava em vigor há semanas, todos estavam 
em suas casas cumprindo a ordem de isolamento social. Os 
plantadores de igreja da região central do Nepal esperavam 
pela oportunidade de ir a uma das aldeias nas montanhas 
que ficavam a pouco mais de 80 quilômetros ao norte de 
Katmandu, capital do país.
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Após várias semanas, a equipe conseguiu sair e ter um 
tempo de evangelismo em uma aldeia nas montanhas, onde 
conheceram a família Tamang. A avó, Sun Maya, estava muito 
doente e com uma febre muito alta. A equipe compartilhou o 
evangelho com a família e oraram pela avó enferma.
Os plantadores de igreja voltaram para casa agradecendo 
a Deus pela porta aberta para falar do evangelho para essa 
família.
No dia seguinte, eles ouviram por Bikash, filho de Sun 
Maya, que ela estava curada, que havia voltado a comer e 
a caminhar! Bikash e sua família convidaram-nos para que 
fossem visitá-los novamente. A equipe se planejou e voltou 
ao vilarejo naquele mesmo dia.
Quando chegaram, encontraram Sun Maya sentada na cama 
como se nada tivesse acontecido. Contou que, quando eles 
estavam orando, ela sentiu algo tocando e aquecendo o seu 
corpo. Mais tarde, já se sentia muito melhor e sem febre. 
Conseguia se levantar, comer e voltar para cama sem ajuda. 
A equipe agradeceu a Deus e perguntou a Sun Maya, Bikash 
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e sua esposa, Mando, se eles 
gostariam de seguir o caminho 
de Jesus, aquele que havia 
curado a avó. Sun Maya foi 
a primeira a dizer que queria 
crer e seguir Jesus. Bikash e 
Mando também responderam 
aceitando e professando sua 
fé em Cristo.
“Contudo, aos que o 
receberam, aos que creram 
em seu nome, deu-lhes o 
direito de se tornarem filhos 
de Deus.” (João 1:12)
____________________

Esta história veio de Ramesh 
Lama, obreiro da Crossover 
Global no Nepal.

Nomes e localidades foram omitidos por 
motivos de segurança.
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 Nós estamos cooperando 
com Jesus Cristo na 
edificação da Sua Igreja.

w w w . c r o s s o v e r . g l o b a l

Jesus está 
edificando 
a Sua Igreja


