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A imagem à esquerda é de um jovem ex-muçulmano que 
entregou a sua vida a Cristo e estava se preparando para ser 
batizado em uma piscina por dois missionários da Crossover 
Global. Essa foto é uma das minhas favoritas de batismo, pois 
os dois parceiros da Crossover Global e o novo convertido 
estavam todos usando toucas de natação. A cerimônia do 
batismo aconteceu em um spa que exigia que todos que 
entrassem na água usassem as toucas. Toda vez que vejo 
essa foto eu dou risada, provavelmente porque eu conheço 
esses dois missionários muito bem.

Agora, após uma viagem para a Ásia Central, eu também 
conheço o terceiro homem muito bem. Eu tive a oportunidade 
de viajar para o Azerbaijão para ajudar a nossa crescente 
equipe a treinar os atuais e os futuros plantadores de igrejas, 
não só do Azerbaijão mas também do Irã, Turcomenistão 
e Turquia. O jovem que está na foto do batismo também 
participou do treinamento, eu estive vários dias com ele.

Convite para Jantar… 
e para conhecer o 
Evangelho.
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Tendo crescido no Irã, ele tem um grande amor pelos seus 
conterrâneos e deseja que eles conheçam o amor e o perdão 
de Deus através de um relacionamento pessoal com Jesus 
Cristo. Ele pediu para ser treinado com o propósito de 
retornar ao seu lar iraniano e plantar igrejas levando pessoas 
ao Senhor.

Ao final do treinamento, ele convidou a mim e a outros 
membros da equipe para jantar em sua casa. Ele também 
convidou a sua irmã, muçulmana, porque ela recentemente 
começara a buscar um relacionamento com Deus devido a 
mudanças drásticas que aconteceram em sua vida. Assim 
como a grande maioria das pessoas que vivem no Azerbaijão, 
ela seria o que se chama de muçulmana cultural, ou nominal. 
Ou seja, apesar de ela não praticar regularmente a fé islâmica, 
ela diz ser muçulmana; assim como muitas pessoas no Brasil 
se dizem cristãos, mas raramente vão à igreja ou acreditam 
em Deus.

Após o jantar, a irmã dele compartilhou que estava buscando 
se aproximar de Deus e até estivera se encontrando com uma 
obreira da Crossover Global durante três meses. Eu disse a 
ela que, se ela quisesse, eu poderia lhe mostrar um versículo 
na Bíblia que mostraria exatamente onde ela estava em sua 
caminhada espiritual e quais seriam os próximos passos para 
chegar até Deus. Com muita educação e sinceridade, ela me 
pediu para que eu lhe mostrasse o versículo.

Como eu não sabia o Farsi, idioma falado no Irã, pedi que o 
missionário da Crossover Global que era o nosso intérprete 
escrevesse as palavras de João 3:16 em um pedaço de 
papel. Então eu expliquei as quatro verdades contidas nesse 
maravilhoso versículo: O propósito de Deus para o homem 
(relacionamento), o problema do homem diante de Deus 
(desobediência), a cura de Deus para o homem (Jesus) e a 
resposta do homem a Deus (fé). Ela tinha muitas perguntas, 
mas o Espírito de Deus estava obviamente falando com 
ela, pois as suas lágrimas (e as minhas) começaram a cair. 

Depois de uma longa conversa, 
ela perguntou se poderia 
receber Cristo ali mesmo. Nós 
nos ajoelhamos e seu irmão 
começou a orar poderosamente 
pela vida dela. A irmã, então, 
pediu a Deus pelo perdão dos 
seus pecados e pelo dom da 
vida eterna. E o missionário 
da Crossover Global encerrou 
aquele sagrado momento com 
uma oração final. Quando 
abrimos os nossos olhos nós 
estávamos diante de uma moça 
bem diferente, uma moça 
que tinha a sua eternidade 
transformada. E eu duvido 
que a história tenha acabado 
por aqui, porque enquanto 
orávamos havia outra pessoa 
na sala nos observando: a mãe 
daqueles dois irmãos.

Quem diria que um convite para 
jantar daria lugar a um convite 
para o evangelho?

Nós não fazemos ideia do que 
Deus está para fazer.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de 
segurança.

Essa história veio de 
Bill Jones, Co-fundador 

e Presidente da 
Crossover Global.
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Acredite se quiser, mas a perseguição aos cristãos é um dos 
maiores problemas de direitos humanos nos dias de hoje. 
A Índia, país situado no sul da Ásia, tem a segunda maior 
população do mundo, com 1.35 bilhões de pessoas, das 
quais 60 milhões são cristãos, o que representa apenas 4,4% 
da população. O hinduísmo é a maior religião praticada na 
Índia.*

Desde 2014, ataques a cristãos tem crescido, e hindus 
radicais acreditam que eles podem atacar os seguidores de 
Cristo sem serem punidos. Como resultado, os cristãos têm 
sido alvo dos hindus nacionalistas extremistas cada vez mais 
nos últimos anos. Na visão desses nacionalistas, ser indiano 
significa ser hindu, então qualquer outra fé é considerada 
não-indiana. Além disso, em algumas regiões do país, a 
conversão do hinduísmo ao cristianismo significa extrema 
perseguição, discriminação e violência. Guiados pelo desejo 

O Agir de Deus Diante 
da Perseguição

*www.joshuaproject.net
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de “purificar” o seu país do 
Islamismo e do Cristianismo, 
esses nacionalistas não 
hesitam em usar violência 
exagerada para atingir os seus 
objetivos.

Os novos convertidos estão 
constantemente sob pressão 
do Estado, da comunidade e 
de suas famílias para retornar 
ao hinduísmo – especialmente 
via campanhas como a “Ghar 
Wapsi”, que significa “de 
volta ao lar”. Esses cristãos são 
frequentemente agredidos e, 
algumas vezes, até mortos.

O pastor Daksh Sikh é um 
plantador de igrejas junto à 
Crossover Global na Índia. 
Ele pastoreia uma igreja em 
sua cidade. Alguns hindus 
radicais nacionalistas de sua 
vizinhança costumam tocar 
músicas e filmes religiosos 
hindus em um volume bem 
alto, propositalmente, a fim 
de atrapalhar as reuniões 
da igreja. Certa manhã, o 
pastor Daksh estava tendo um 
momento de oração na igreja, 
junto a 75 outros cristãos, 
quando esses hindus radicais 
começaram a tocar suas 
músicas em um volume ainda 
mais alto. O pastor foi até 
eles para dizer que a música 
alta estava atrapalhando a 

reunião de oração da igreja. Ele pediu gentilmente para 
que abaixassem o volume, mas essa era exatamente a 
oportunidade que esse grupo fanático estava esperando. 
Quando o pastor Daksh se aproximou para conversar, eles 
começaram a gritar, espancando e dilacerando-o com uma 
faca. Pela graça e proteção de Deus, alguns dos cristãos 
vieram e o ajudaram.

No mesmo dia, o pastor Daksh foi à delegacia para prestar 
queixa sobre o ocorrido. A denúncia foi levada a sério porque 
ele foi apoiado por todos os cristãos do vilarejo e, não só eles 
continuaram a se reunir como igreja no mesmo local, como 
agora também tinham a permissão das autoridades locais. 
Nossa oração é que o Senhor dê ousadia ao pastor Daksh e 
à sua comunidade de cristãos, para que continuem a plantar 
igrejas multiplicadoras entre os povos não alcançados do 
Norte da Índia.

Esse é apenas um incidente em um vilarejo na Índia. Apesar 
de casos como esse serem  desoladores, nós sabemos que 
Deus continua se movendo. Quando Jesus disse em Mateus 
16:18 “… edificarei a minha igreja, e as portas do inferno 
não prevalecerão contra ela”, Ele sabia que, apesar de 
pessoas tentarem impedir que sua igreja fosse edificada, Ele 
prevaleceria. Nós somos parceiros de Jesus na edificação da 
Sua igreja na Índia e por toda a terra.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.

Essa história veio 
de Vihaan Burman, 
que serve junto à 
Crossover Global 

como Coordenador 
Estratégico da Iniciativa 

Ganges.
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Servos Fiéis em meio 
aos Turcos

Enquanto trabalhava como engenheiro químico no México, 
Antonio Medina começou a orar pelos povos não alcançados 
e, algum tempo depois, Deus o chamou para servir na Turquia 
com a sua família.

Quando a família Medina chegou pela primeira vez na Turquia, 
havia apenas 400 crentes no país inteiro. Nos primeiros cinco 
anos eles serviram em uma igreja em Istambul para aprender 
a cultura e o idioma turcos. Aqueles primeiros anos foram 
extremamente difíceis. A família havia deixado o seu lar, o 
seu país, a sua língua e os seus parentes. Tudo o que era 
familiar para eles tinha ficado no México. Ao imergir nessa 
nova vida na Turquia eles se sentiam como crianças tendo 
que aprender a fazer as tarefas mais básicas. Uma simples 
ida ao mercado, coisa que a maioria dos adultos faz com 
tranquilidade, acabava exigindo um esforço de uma forma 
completamente nova. Eles tiveram que aprender uma nova 
língua e um novo conjunto de normas culturais. E eles só foram 
capazes de passar por essas mudanças porque sabiam que o 
Senhor tinha chamado eles para a Turquia. Eles estavam em 
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de visitar a sua família por 
uma semana. Membros da 
nossa igreja visitaram Kadir, 
que apresentou o grupo 
para o restante da sua 
família. Então, o evangelho 
foi compartilhado com eles.

Ver o evangelho progredir no 
meio dos turcos não é fácil. 
Algumas pessoas dessa igreja 
já foram espancadas. Algumas 
foram ameaçadas de serem 
esquartejadas. No início essas 
ameaças eram assustadoras para 
a família Medina, mas agora 
isso apenas parece algo normal 
para eles. As coisas na Turquia 
estão incertas. O governo tem 
deportado muitos estrangeiros 
do país. Hoje, quando um obreiro 
sai do país por qualquer motivo, 
ele não tem a certeza de que o 
governo vai autorizar a sua entrada 
ao retornar. Até a publicação 
dessa revista, Antonio Medina 
sabe de 20 casos em que obreiros 
foram deportados ou banidos.

Mesmo em meio a incertezas, 
a família Medina acredita que 
é um momento de grandes 
oportunidades na Turquia e, nas 
palavras de Antonio, “nós ainda 
temos muita coisa para fazer 
nesse país.”

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de 
segurança.

uma missão maior do que simplesmente explorar uma nova 
cultura, eles estavam na missão de Deus para prover acesso 
ao evangelho para os turcos não alcançados que viviam na 
Turquia.

Depois de cinco anos em Istambul, o Senhor enviou a família 
Medina para Antioquia, atualmente chamada de Antáquia, 
para a província de Hatay. O mesmo lugar para o qual Deus 
enviou Barnabé e Paulo em Atos. Após dois anos e meio 
trabalhando lá, eles plantaram uma igreja doméstica. Para 
eles era importante treinar alguém que pudesse liderar 
aquela igreja, então começaram a trabalhar com um homem 
turco. Uma vez que esse novo líder estava estabelecido ali, 
a família Medina plantou a sua segunda igreja na Turquia, 
desta vez em uma nova cidade, Adana.

Existem 1.7 milhões de pessoas em Adana e apenas quatro 
igrejas na cidade inteira. Antonio e sua família plantaram a 
maior igreja da cidade, com 60 pessoas. Essa igreja enviou 
ex-muçulmanos como plantadores de igrejas nacionais 
para outras cidades onde ainda não haviam igrejas, e 
assim começou quatro novas igrejas de segunda geração. 
Frequentemente eles levam grupos de evangelismo para 
novas cidades da região.

Aqui estão dois exemplos do seu trabalho de plantação de 
igrejas:

Nós visitamos uma família que reside em uma pequena 
cidade. Essa família é a única cristã da qual temos 
conhecimento nesta cidade de aproximadamente 130 
mil habitantes. Essa família demonstrou o desejo de 
abrir a sua casa para fazer estudos bíblicos.

Em uma cidade que fica ao leste de Adana, nós 
conhecemos um irmão em Cristo chamado Kadir. 
Ele assassinou mais de 30 pessoas, incluindo o seu 
próprio pai, foi preso e se tornou um cristão na cadeia. 
Encarcerado, Kadir foi espancado e torturado por ler a 
Bíblia. Em um dado momento lhe foi dada a permissão 

Esse é o testemunho 
de Antonio Medina, um 
plantador de igrejas da 

Crossover Global na 
Turquia.
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NECESSIDADES 
ESPIRITUAIS
ESTÃO EM TODOS 
OS LUGARES

Acesso ao 
Evangelho 
Não Está

Junte-se a nós para prover acesso 
ao evangelho para os povos não 

alcançados pelo mundo 
www.crossover.global 


