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Homenagem 

Mis. Brasilino/Cochabamba - Bolívia  
Entrevista 

Mis. Durvalina Bezerra 

MATÉRIA DE CAPA 
Rev. Rubens Braz 
realiza    viagem 
missionária à Bolívia. 

Bolívia: em 
espanhol Bolivia; em 
quíchua Buliwya; em 
aimará Wuliwya ). Como 
parte de um Treinamento 
Transcultural, tive o 
privilégio de morar por 
vários dias em casas de 
bolivianos, observando, 
andando e comendo ...  

continua na  Pag  3  > 

O missionário 
Brasilino, deixou o Brasil há 
treze anos para realizar a 
obra de Deus na Bolívia. 

No departamento 
(Estado) de Cochabamba 
implantou duas igrejas 
ligadas à Convenção das 
Assembléias de Deus ...  

   continua na  Pag  2  > 

PERSONALIDADE 
Homenagem ao Mis.  
Brasilino - Cochabamba 

   ENTREVISTA    
        Mis.  Durvalina Bezerra 
  Diretora Instituto Betel. 

“Eu fui chamada 
para o ministério aos 15 
anos, eu vi plenamente 
Deus me chamar, isso foi 
confirmado pela Palavra e 
pela forma como Deus 
colocou aquele ardor 
interior, o impulso do 
Espírito Santo pra me 
dedicar a Sua obra.” 

 

  continua na  Pag  7  > 
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“De 13 à 17 de Outubro, 

acontecerá em Águas 

de Lindóia o maior 

evento de Missões do 

Brasil." 

Eu sempre fui alvo de 
profecias. Em um culto Deus 
usou o pregador Marco 
Feliciano dizendo: “você 
pensa que vai ser só músico? 
agora eu te dou a unção da 
Palavra, e dentro de poucos 
dias você estará pregando 
em grandes púlpitos de 
grandes igrejas”. Há mais ou 
menos 15 anos atrás, outro 
pregador profetizou dizendo: 
“ O cajado será passado de 
pai para filho”.  Mas eu não 
fazia idéia de como isso 
poderia acontecer, eu não me 
achava capacitado. 

Então aprendi a 
primeira lição: “Deus não 
escolhe capacitados, mas 
capacita os escolhidos. 

Mensagem do Editor – Seja Bem Vindo! 

 

O 5º Congresso 
Brasileiro de Missões (V 
CBM) é organizado pela 
Associação de Missões 
Transculturais Brasileiras 
(AMTB) e pela Associação 
dos Professores de Missões 
do Brasil (APMB).  

O 5º CBM será 
realizado de 13 a 17 de 
outubro de 2008, no Hotel 

5º Congresso Brasileiro de Missões 

 

O missionário 
Brasilino, há treze anos 
deixou o Brasil juntamente 
com a sua esposa, para 
realizar a obra de Deus na 
Bolívia. 

No departamento 
(Estado) de Cochabamba 
implantou duas igrejas 
ligadas à Convenção das 
Assembléias de Deus 
Boliviana, uma em Tikipaya, 

Personalidade  

 

Hoje, faz quase nove 
anos que estou no ministério 
pastoral e evangelístico em 
tempo integral. E de muitas 
experiências maravilhosas 
que eu viví com Deus, eu 
pude provar da sua 
fidelidade e soberania. No 
dia 14 de junho de 2.008, eu 
estava me formando em 
Missões Transculturais, e na 
hora da oração da unção no 
culto de formatura, meu pai, 
o presbítero Valdeci Jacinto 
Braz, impôs as mãos sobre 
mim, juntamente com o 
diretor executivo da Missão 
Antioquia, o pastor Veloso. 
Deus cumpriu a promessa. 

“O cajado foi 
passado de pai para filho”. 

Por isso o objetivo 
desse boletim, e do 
PROJETO AIMELEQUE 
MISSÕES MUNDIAIS, é 
levar experiência, 
informação, relacionamento 
e capacitação, aos muitos 
servos de Deus que já estão 
envolvidos, ou desejosos por 
fazer a obra de Deus. A seara 
urge por ceifeiros preparados 
e dispostos para trabalhar em 
todo tempo. Creia no seu 
chamado, não desista, 
insista, porque Deus é Fiel,  
e “a seara é realmente 
grande, mas poucos os 
ceifeiros.”     MT 9:37 

Para saber mais acesse: 

www.aimeleque.ning.com 

 

Monte Real, em Águas de 
Lindóia / SP.  

Seu tema será: 
Missões Brasileiras 
Respondendo ao Clamor do 
Mundo: Despertando a 
Vocação, Preparando, 
Enviando e Cuidando. 

O evento contará com 
a participação de, Analzira 
Nascimento, Barbara Burns, 

Durvalina Bezerra, Edison 
Queiroz, John Macy, José 
Rosifran, Marcos Amado, 
Margaretha Adiwardana, e 
Silas de Lima, entre outros 
palestrantes. 

Fonte: www.5cbm.com 

Inscrições Online acesse: 

www.zillner.eng.br/cbm5 

outra em Tchamparancho, 
lugar muito pobre e difícil, 
onde há subemprego nas 
olarias de tijolos, e também 
muitos “focos” da “doença 
de chagas” transmitida pelo 
“barbeiro”.O missionário 
que hoje tem um casal de 
filhos nascidos na Bolívia, 
criou também o “Comedor 
Infantil”, onde  filhos de 
campesinos  almoçam 
gratuitamente. 

PParabéns Missionário pela 
sua dedicação. Não há 
espaço para relatar um 

trabalho de treze anos. MAS 
DEUS TE 

RECOMPENSARÁ. 

Para ajudar 

brasbeck@hotmail.com 

Banco do Brasil 

Ag.0523-1 C/C 5296-5 

 

, “O cajado foi passado 

de pai para filho.” 

Missionário Brasilino  

(primeiro à direita em pé), 

 Rev. Rubens Braz 

 (em baixo à direita). 

 
Rev. Rubens Braz. 
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BOLÍVIA 

 

 

 

 

Em espanhol Bolivia; 
em quíchua Buliwya; em 
aimará Wuliwya ). Como 
parte de um Treinamento 
Transcultural, tive o 
privilégio de morar por vários 
dias em casas de bolivianos, 
observando, andando e 
comendo com eles. A cultura, 
a alimentação e a língua 
foram apenas algumas das 
barreiras vencidas. O clima 
seco (frio seco, ou sol 
intenso) queimava a pele 
(muitas crianças já tem as 
bochechinhas queimadas e 
deixa a população 
envelhecida), e sentíamos 
coçeira por todo o corpo. A 
altitude (2.500 metros acima 
do nível do mar) não nos 
permitia andar rápido, correr 
e carregar muito peso, sob o 
risco de aceleração dos 
batimentos cardíacos e até de 
desmaio. Mas como se diz 
em antropologia, é muito 
arriscado emitir julgamentos 
e informar sobre uma cultura 
que não conhecemos muito, 
já que o tempo recomendado 
para compreender uma 
cultura segundo a 
antropologia é de vinte anos. 
Por isso buscarei ser o mais 
imparcial possível, e informar 
somente o que ví, e ouví dos 
nativos.  O meu objetivo é 
que ao ler essa reportagem, 
você se torne um intercessor, 
mantenedor ou até um 
missionário, enfim, alguém 
que vai amar esse povo 
carente de Deus e de 
humanidade. 

POBREZA 

VIAGEM MISSIONÁRIA à BOLÍVIA 
A Bolívia é um país 

com grande pobreza e baixos 
índices sociais. A maior parte 
da população vive abaixo do 
nível de pobreza. Visitei 
lugares como 
Tchamparancho por exemplo, 
onde crianças para ajudar 
seus pais, trabalham nas 
“olarias” fazendo tijolos. Um 
tipo de subemprego que 
expõe o trabalhador à muitos 
riscos, como por exemplo  a 
doença de chagas. Nesses 
lugares existem muitos 
portadores da doença por 
causa do trabalho nas olarias. 
Também     contraem      a 
doença porque moram em 
casas de pau e barro  (refúgio 
do “barbeiro” transmissor 
da doença) já que são pobres 
e não podem construir casas 
de alvenaria. 

 

 

 

 

Em uma situação de 
extrema pobreza vivem os 
imigrantes indígenas 
(quichuas e aimarás), que 
saem das montanhas e 
imigram para os grandes 
centros urbanos, porém sem 
ter estudo e moradia, ficam 
sujeitos a subempregos no 
comércio  de rua, trem e 
estradas (muito comum), ou 
vendem seu próprio produto. 
Trabalham muitas horas por 
dia, e a maioria só tem o 
dinheiro para pagar  um  
quarto  onde  à noite se 
“amontoa” toda a família, em 
casos piores como presenciei, 
a família inteira de 
campesinos (várias), dormem 
em meio à sacas de batatas 
(para se aquecer) nos 
grandes mercados centrais. 

Mas, apesar dessa 
Cenas da pobreza 

 

realidade, a Bolívia possui a 
segunda maior reserva de 
gás natural do continente.  

A LÍNGUA 
 
 

 

 

 

A cultura boliviana é 
herança      das     grandes 
civilizações indígenas sul 
americanas. Na casa onde 
fiquei hospedado por 
exemplo, a família era 
descendente de quíchua. 

Um missionário na 
Bolívia precisa falar o 
idioma oficial (espanhol) se 
quiser se comunicar e entrar 
na cultura. Mas, para 
alcançar mais pessoas   e   
ajudá-los   à encontrar a 
Salvação, é necessário falar 
também um dos idiomas 
indígenas, como o  quíchua 
ou o  aimará, já que até hoje 
mais de 60% da população é 
indígena, e imigra para os 
grandes centros hurbanos em 
busca de melhores condições 
de vida. 

ALIMENTAÇÃO 

Os próprios bolivianos 
me diziam “en Bolívia se vive 
para comer”, outros ainda 
apontavam para a barriga 
(normalmente rechonchuda) e 
diziam “Esto es polho!!” (Isto 
é frango). E isto é fácil de 
comprovar pela quantidade de 
restaurantes, carrinhos e 
pequenas casas de “comida 
expressa” espalhadas por 
todas as ruas, além das 
campesinas que carregam 
pratos   de   comidas  nas de 
comidas nas mãos para vender 
dentro de ônibus, trens e 
também nas ruas. Durante 
vários horários do dia 
épossível encontrar alguém 

com um prato de comida em 
plena rua, percebe-se 
também uma grande 
quatidade de banheiros 
públicos. 

Frango (polho), batata       
(papa),     maní (amendoim) 
são só alguns dos alimentos 
mais presentes na mesa 
boliviana.  A comida é 
tipicamente boliviana, mas a 
maneira de preparar pratos 
especificos no dia-a-dia 
(sopa de maní, thanca de 
polho, apí de oca, tchunho, 
saldenha) como em 
restaurantes é herança da 
cultura espanhola, que 
também influenciou a 
arquitetura dos edifícios  e as 
roupas das bolivianas, até 
que em 1825. a Bolívia foi 
libertada por Simón Bolívar . 

... como presenciei... como presenciei... como presenciei... como presenciei, , , , várias várias várias várias 
famílias inteiras de famílias inteiras de famílias inteiras de famílias inteiras de 

campesinoscampesinoscampesinoscampesinos, dormem em , dormem em , dormem em , dormem em 
meio à sacas de batatas meio à sacas de batatas meio à sacas de batatas meio à sacas de batatas para para para para 

se aquecerse aquecerse aquecerse aquecer,,,, nos grandes  nos grandes  nos grandes  nos grandes 
mercados centrais.mercados centrais.mercados centrais.mercados centrais.    

... é necessário falar também ... é necessário falar também ... é necessário falar também ... é necessário falar também 
um dos idiomas indígenas, um dos idiomas indígenas, um dos idiomas indígenas, um dos idiomas indígenas, 

como o  como o  como o  como o  quíchuaquíchuaquíchuaquíchua ou o   ou o   ou o   ou o  
aimaráaimaráaimaráaimará, já que até hoje mais , já que até hoje mais , já que até hoje mais , já que até hoje mais 

de 60% da população é de 60% da população é de 60% da população é de 60% da população é 
indígena ...indígena ...indígena ...indígena ...    

 

A cultura, a A cultura, a A cultura, a A cultura, a 
alimentação e a alimentação e a alimentação e a alimentação e a 

língualíngualíngualíngua,,,, foram apenas  foram apenas  foram apenas  foram apenas 
algumas das barreirasalgumas das barreirasalgumas das barreirasalgumas das barreiras 

vencidas.vencidas.vencidas.vencidas.    
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A MULHER 

 

 

 

 

 

A mulher Boliviana é 
a típica “guerreira”. A 
história comprova isso com o 
registro da “Batalha da 
Coronilla”, também 
conhecida como “Batalha 
das Mulheres”. Nessa guerra 
contra o domínio espanhol, 
os bolivianos (homens) 
foram presos, então as 
mulheres guerrearam na 
Coronilla (montanha) e 
venceram a batalha.  

É muito comum ver 
na Bolívia, mulheres 
trabalhando em todos os 
lugares possíveis, ou lavando 
roupas em lagos e rios, 
sempre acompanhadas dos 
filhos, mesmo na rua. Mas a 
realidade do trabalho 
feminino, desnuda a seguinte 
verdade: muitos homens não 
cumprem o seu papel de 
provedor, e há muitos casos 
de alcoolismo e violência.  

Elas aparentam ser 
incansáveis, principalmente 
as indígenas sempre com o 
“aguayo” (pano colorido 
amarrado às costas) para 
carregar os filhos, netos, ou 
compras nas costas, o que 
faz com que os filhos já 
adultos as respeitem muito, 
eles dizem “ fulana me 
carregou”.  

Mulheres bolivianas trabalhando 

Desemprego: Homens 
oferecendo seus serviços na rua 

Percebí que a mulher 
que carrega uma criança nas 
costas, ainda que não seja 
seu filho, terá autoridade 
sobre ele e obterá seu 
respeito. No lar essa 
autoridade também é notória. 
A comida é servida pela 
mãe, ela “faz o prato” de 
cada um, e determina os 
lugares à mesa, ficando 
reservado para ela, o lugar à 
cabeceira. É corriqueiro 
ouvir em momentos de 
refeição as seguintes 
expressões: “gracias”, “con 
permiso” e “provecho”. 
Quem chega depois, ou 
precisa sair mais cedo, deve 
fazer uso dessas expressões 
conforme a ocasião como 
forma de união e boa 
educação. 

Além do “aguayo” as 
bolivianas usam sempre 
“sombreros” (chapéus) ou 
lenços na cabeça, e usam a 
Pollera (saia rodada com 
pregas, adaptação das saias 
espanholas) feita de uma 
espécie de veludo cotelê. 
Algumas usam aventais e na 
parte de cima muita lã de 
carneiro e de lhama para 
proteger do frio natural a 
grandes altitudes que mesmo 
no verão pode chegar a -5°C. 
Usam o cabelo em duas 
tranças unidas por um 
adorno no final do cabelo. 

ATUALMENTE 

 

 

 

A Bolívia enfrenta 
problemas culturais, raciais e 
socioeconômicos, 
intensificados nos últimos 
anos devido às pressões por 
maior autonomia, da parte 
dos departamentos mais 
ricos (Santa Cruz, Tarija, 
Beni e Pando). Um outro 
fator é a imigração de 
bolivianos  (quase um 
milhão) para outros países, 
em busca de melhor 
qualidade de vida. Tem 
havido conflitos internos por 
causa do Referendo 
promovido pelo presidente 
Boliviano Evo Morales. 
Influenciado pelo presidente 
da Venezuela Hugo Chávez 
(segundo dizem), deportou o 
embaixador americano, e 
proibiu o vôo dos aviões 
anti-drogas-americanos, em 
espaço aéreo boliviano, 
numa clara declaração de 
independência do domínio 
político-econômico dos 
EUA. 

POPULAÇÃO 

Sua população, de 
cerca de 8 milhões de 
pessoas. É composta de 
quíchuas 30%, aimarás 25%, 
eurameríndios 15%, 
europeus ibéricos 15% e 
outros 15% (1996). Os 
idiomas oficiais são o 
espanhol, o quíchua e o 
aimará.  

RELIGIÃO 

A Religião 
predominante é o 
Cristianismo (98,9%) 
praticado por católicos 
(88,5%), os  protestantes 
(evangélicos) são somente 
10,4%, outras religiões são 
praticadas por 1,1% da 
população. De forma geral, a 
religião é sincretista. 

  

 

CONTINUAÇÃO – Viagem Missionária à Bolívia 

““““ ... a realidade do  ... a realidade do  ... a realidade do  ... a realidade do 
trabalho feminino, trabalho feminino, trabalho feminino, trabalho feminino, 
desnuda a seguinte desnuda a seguinte desnuda a seguinte desnuda a seguinte 

verdade: muitos homens verdade: muitos homens verdade: muitos homens verdade: muitos homens 
não cumprem o seu papel não cumprem o seu papel não cumprem o seu papel não cumprem o seu papel 
de provedor, e há muitos de provedor, e há muitos de provedor, e há muitos de provedor, e há muitos 
casos de alcoolismo e casos de alcoolismo e casos de alcoolismo e casos de alcoolismo e 

violência.violência.violência.violência.""""    
 

 

Tem havido conflitos Tem havido conflitos Tem havido conflitos Tem havido conflitos 
internos por causa do internos por causa do internos por causa do internos por causa do 
Referendo promovido Referendo promovido Referendo promovido Referendo promovido 

pelo presidente pelo presidente pelo presidente pelo presidente 
Boliviano Evo Morales.Boliviano Evo Morales.Boliviano Evo Morales.Boliviano Evo Morales.    

 
Religião: Oferendas para 

Pachamama 
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BONS SAMARITANOS 

Apesar dessa “cultura 
da culinária”, e dos produtos 
da terra que são abundantes e 
enormes (frutas, legumes), 
existem os pobres. E é aqui 
que se destacam alguns 
“bons samaritanos”. 

Mis. Brasilino 

O missionário 
Brasilino (brasileiro), provê 
almoço para quase cem 
“niños” filhos de bolivianos, 
de “quichuas” e “aimarás”, 
na Assembléia de Deus 
Boliviana em Thanparancho. 
Também implantou igrejas , 
inclusive uma em Tikipaya, 
para glória de Deus. Nós da 
equipe do CPM/2.008, 
tivemos a alegria de realizar 
um Kid´s Games nessa igreja 
para quase 100 crianças, foi 
um grande desafio conduzir 
as crianças e pregar em 
espanhol, mas Deus me deu 
graça, e foi uma benção, 
muitas delas tomaram a 
decisão por Cristo. 

Mis. ALEX E DAYA 

Os missionários Alex 
e Daya, não receberam mais 
a provisão de sua igreja no 
Brasil, destinada ao seu 
sustento e dos seus três 
filhos. Mas mesmo assim, 
estão fazendo uma obra linda 
em Tikicollo. Eu estive lá 
ministrando o louvor e 
participando de um teatro, e 
ví o que Deus está fazendo 
através dessa família. 

AÇÃO SOCIAL 

A irmã Esther 
Albarracin e o Dr. Hugo 
(quichuas), distribuem sopa 
para os campesinos, na sede 
da Igreja Batista Callama no 
centro de Cochabamba. 
Também tive o privilégio de 
participar com a irmã Esther 

FATOS MARCANTES 

 

 

Eu caminhava pelo 
centro de Santa Cruz de La 
Sierra (outro estado da 
Bolívia) para resolver 
algumas coisas, quando ví 
uma indigena idosa cercada 
de várias crianças 
(provavelmente seus filhos), 
e sentada na calçada 
esmolando. Foi quando a 
menor das crianças (cerca 
de dois anos), bricando com 
uma cadeira caiu com o 

na assistência social que ela 
dá a duas crianças cegas que 
foram abandonadas pela 
mãe. Quando chegamos 
naquela casa, me alegrei 
mais ainda ao encontrar uma 
equipe de missionários 
canadenses, que estão 
contruindo e doando uma 
casa para essa família.  

AIDS (SIDA) 

Não posso deixar de 
mencionar também a irmã 
Diana (filha de brasileira), 
que juntamente com seu 
esposo, promove palestras de 
prevenção em escolas e 
igrejas, combatendo o 
avanço da SIDA (AIDS), 
que percentualmente têm 
alcançado grandes 
proporções na sociedade 
Boliviana.  

CASA DE LA AMISTAD 

A “Casa de la 
Amistad”, é destinada a 
apoiar filhos de condenados 
da justiça,  já que a lei do 
país determina que eles 
morem com seus pais na 
cadeia. Graças ao projeto, 
eles só dormem com os pais 
na cadeia, mas durante o dia 
vão à escola e à “Casa de la 
Amistad”, onde recebem 
atenção, carinho, reforço 
escolar, e o mais importante, 
a Palavra de Deus. A 
entidade é uma iniciativa da 
Igreja Batista Cochabambina 
e é dirigida por servos de 
Deus, que nos deram a 
oportunidade de levar um 
pouco de alegria para 
aquelas crianças e 
adolescentes. 

OS CANADENSES 

Um dos trabalhos 
mais abençoados que 
participei, foi com os 
missionários canadenses. A 
Bolívia sofre com a seca, e 

em muitos lugares 
principalmente no campo e 
nas montanhas não chega 
água encanada. Por isso ví 
por várias vezes as mulheres 
lavando roupas e dando 
banho nos filhos em riachos. 
O nosso trabalho era, todos 
os sábados montarmos em 
plena praça central de 
Cochabamba, uma estrutura 
para dar banho nos filhos dos 
“quichuas” e dos “aimarás”, 
para muitos deles, o único 
banho da semana. Alí eu 
preguei para vários adultos, e 
vários se entregaram à 
Cristo. Glória à Deus.  

GUARDERIA 

 

  

Trabalhei na 
“Guarderia Pequeño Mõses” 
(creche), dirigida pela mis. 
Aparecida Evangelista 
(Cidinha), e fundada e 
mantida pela agência 
missionária brasileira Missão 
Antioquia. O objetivo da 
creche é ajudar as mulheres 
que trabalham na “Canchia” 
(mercado), muitas delas não 
têm onde deixar os filhos 

  

rosto sobre uma barra de 
ferro. Ví que a criança estava 
muito ferida e rapidamente 
ficou com o rosto coberto de 
sangue. A mãe sem saber 
como lidar com a situação, e 
provavelmente sem recursos, 
começou a usar saliva para 
limpar o sangue, enquanto 
para acalmar a criança que 
chorava muito, dava de 
mamar. As pessoas que viam 
a situação não fizeram nada 
para ajudar, e quando ela viu 
que eu estava consternado 
com a situação e queria 
ajudar, começou a falar 
comigo, mas no idioma 
indígena “quichua”, eu até 
me comunicava em 
espanhol, mas não 
compreendia o que ela dizia. 

Alí sentí uma dor 
muito grande, e pensei: 
“quantas pessoas estão como 
esta mulher pelo mundo 
afora, sem ninguém que se 
importe com elas, e que não 
são compreendidas”. Eu 
queria pregar para aquela 
mulher, eu queria fazer algo 
pelo seu filho, mas eu não 
podia. Eu chorei. Então 
entendí quão desafiador é o 
chamado missionário. Assim 
como Cristo, o primeiro e 
maior missionário de todos 
os tempos abriu mão da sua 
glória para se tornar um de 
nós, falando a nossa língua 
com o fim de nos ajudar, 
assim é o desafio do 
missionário: Tornar-se um 
deles.  

Por isso o chamado 
missionário é coletivo, não 
diz respeito somente ao 
indivíduo que vai ao campo 
missionário, mas a todos os 
que dão a sustentação do 
chamado:  o pastor, a igreja, 
os mantenedores financeiros, 
os intercessores, a agência 
missionária. O missionário é 
como um piloto de fórmula 
1, ele é o destaque, todos os 
olhos estão voltados pra ele, 
mas sem a equipe de 
retaguarda, ele não pode 
correr, nem vencer. 

CONTINUAÇÃO – Viagem Missionária à Bolívia 

... eu queria fazer algo ... eu queria fazer algo ... eu queria fazer algo ... eu queria fazer algo 
pelo seu filho, mas eu pelo seu filho, mas eu pelo seu filho, mas eu pelo seu filho, mas eu 
não podia. Eu chorei.não podia. Eu chorei.não podia. Eu chorei.não podia. Eu chorei.    
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UMA EXPERIÊNCIA TRANSCULTURAL 

 

 

 

 

... pedimos aos irmãos bolivianos, que nos levassem 
durante a noite às ruas centrais de Cochabamba,  queríamos 
ver a situação dos campesinos (quichuas e aimarás) que 
moram nas ruas. Então por volta de meia noite, estávamos 
entrando nos mercados da “Canchia”.  

Foi doloroso ver famílias inteiras dormindo entre sacas 
de batata para se aquecerem, alguns tossiam possivelmente 
muito doentes. Uma campesina chegou com duas crianças e 
falou comigo em “quichua”, e a irmã E. traduziu dizendo que 
ela estava pedindo uma cama para dormir com os filhos. O 
que mais me assombrou é que, a cama que ela estava pedindo 
era simplesmente um papelão, e um lugar onde colocá-lo para 
se deitar com os filhos.  

 

 

 

Estava-mos ainda convidando os campesinos para o 
almoço e para a doação de roupas realizada pela irmã E. na 
igreja Batista, quando uma campesina disse que havia um 
homem ferido. Fui até o local indicado pelos campesinos, e 
então ví um homem de uns 45 anos deitado no chão, e coberto 
por um cobertor, mas ao redor dele, no seu rosto e em sua 
cabeça havia muito sangue, e vários cortes profundos. 
Buscando entender o que havia ocorrido, persebí que o sangue 
já estava coagulando, então pensei: “já faz tempo que esse 
homem está aqui e está morrendo, perdendo tanto sangue.”  

Eu estava preocupado por não ver nenhuma ação, mas 
eu não sabia até que ponto eu poderia me envolver já que eu 
era estrangeiro, missionário, e ainda não tinha o conhecimento 
de toda as leis do país. 

Diante da passividade das pessoas, Deus me fez 
entender três coisas.Primeiro: aquele povo era tão carente 
como aquele homem caído, eles estavam à margem da 
sociedade e não poderiam fazer coisa alguma. Segundo: Deus 
nos levou alí exatamente para fazer algo, pois tinhamos 
planejado fazer aquele reconhecimento no dia anterior, mas 
não deu certo, então eu entendí que Deus impediu o nosso 
plano, para que o plano Dele de salvação para aquele homem 
fosse realizado. Terceiro: percebí que o homem morreria se 
não fizesse alguma coisa, mas o que eu poderia fazer em um 
país estranho?  

O irmão K., muito prestativo nos levou ao quartel de 
polícia central de Cochabamba. Somente quando descí do 
carro em frente àquele quartel, e os policiais da portaria me 
reconheceram como um estrangeiro, é que me dei conta do 
quanto estava me envolvendo para ajudar aquela alma. O 
policial entrou no quartel e nós ficamos na rua aguardando. 
Após um bom tempo, vieram dois policiais, e então eu fui 
surpreendido: “os policiais entraram em nosso carro”. Mais 
tarde vim a saber, que naquele país o cidadão que necessita 
dos serviços policiais, deve buscar os soldados em seu 
próprio carro, ou pagar o táxi para que eles atendam o 
chamado, isso é devido a pobreza do país que não possibilita 
a aquisição de muitas viaturas pelo Estado. 

 

 

 

Chegando no local, o pressentimento que me 
acompanhara desde que saímos em busca de ajuda se 
confirmou: o corpo havia desaparecido.  Um  homem que já 
havia falado comigo antes, apareceu em compahnia de 
outros e disse: “O resgate já veio e fez o socorro”. Olhei 
para o chão, e percebí que até o sangue coagulado havia 
desaparecido. O piso havia sido lavado mas não havia 
secado e ainda estava úmido. Como só lavaram aquele 
canto, eu logo compreendí que a história não acabaria alí. 

A irmã E. ficou alegre com a informação, agradeceu 
e disse: “vamos embora”, mas eu me aproximei da irmã E. e 
disse à ela: “aquele homem não foi socorrido, eles se 
desfizeram do corpo, precisamos procurá-lo, talvez ele ainda 
esteja vivo”. Contei à ela o que eu observara, então ela 
voltou para conversar com uma campesina falando em 
quichua, e a campesina mesmo com medo, falando baixinho 
confirmou que o homem ferido havia sido jogado na na rua. 
Mais do que depressa corremos até os policiais e contamos 
tudo à eles, então começou uma busca nas ruas e nos 
corredores da “Canchia”, até que o homem foi encontrado 
jogado em uma rua escura. Para nossa alegria, e creio que 
por um milagre, o homem ainda estava vivo. Logo o carro 
de resgate chegou e aquele homem foi socorrido.  

Eu não sei mais nada sobre este homem, até porque, 
devido a nossa situação de estrangeiros, e ao fato dele ser 
vítima de um crime, não era seguro visitá-lo no hospital. 
Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus tem um plano na 
vida daquele homem, e somente o fato de poder ser usado 
por Deus para a realização desse plano, já teria valido a 
pena essa viagem missionária à Bolívia.  

Essa experiência me deu uma consciência um pouco 
mais profunda sobre os desafios e situações que um 
missionário pode enfrentar no campo missionário, das 
atitudes que deve ou não tomar em outro país, das análises 
culturais, sociológicas e antropológicas que deve fazer ao se 
mudar para outro país, e dos apoios que deve receber do seu 
povo, da sua igreja, para que possa abençoar os mais 
necessitados e desprotegidos. 

CONTINUAÇÃO – Viagem Missionária à Bolívia 

“ O que mai“ O que mai“ O que mai“ O que mais me assombrou é s me assombrou é s me assombrou é s me assombrou é 
que, a cama que ela estava que, a cama que ela estava que, a cama que ela estava que, a cama que ela estava 

pedindopedindopedindopedindo,,,, era simplesmente um  era simplesmente um  era simplesmente um  era simplesmente um 
papelão, e um lugar onde colocápapelão, e um lugar onde colocápapelão, e um lugar onde colocápapelão, e um lugar onde colocá----
lo para se deitar com os filhos.”lo para se deitar com os filhos.”lo para se deitar com os filhos.”lo para se deitar com os filhos.”    

“ “ “ “ Chegando no local, oChegando no local, oChegando no local, oChegando no local, o     pressentimento  pressentimento  pressentimento  pressentimento 
que me acompanhara desde que saímos que me acompanhara desde que saímos que me acompanhara desde que saímos que me acompanhara desde que saímos 

em busca de ajuda se confirmou: o em busca de ajuda se confirmou: o em busca de ajuda se confirmou: o em busca de ajuda se confirmou: o 
corpo havia desaparecido.corpo havia desaparecido.corpo havia desaparecido.corpo havia desaparecido.””””    

“ “ “ “ Essa experiência me deu uma Essa experiência me deu uma Essa experiência me deu uma Essa experiência me deu uma 
consciência um pouco mais profunda consciência um pouco mais profunda consciência um pouco mais profunda consciência um pouco mais profunda 
sobre os desafios e situações que um sobre os desafios e situações que um sobre os desafios e situações que um sobre os desafios e situações que um 
missionámissionámissionámissionário pode enfrentar no campo rio pode enfrentar no campo rio pode enfrentar no campo rio pode enfrentar no campo 
missionário ...”missionário ...”missionário ...”missionário ...”     
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Tive o privilégio de conhecer 
pessoalmente a Missionária Durvalina 
Bezerra no meu Curso de Preparo 
Missionário onde ela foi uma professora 
formidável, ministrando sobre "Caráter 
do Obreiro".  

 

 
 
Depois ainda nos encontramos 

em outras ocasiões, no Dia Da 
Intercessão Mundial e na Assembléia 
Anual da Missão Antioquia. Por último, 
tive a alegria de entrevistá-la e gravar a 
sua entrevista para o Jornal do Projeto 
Aimeleque Missões Mundiais no dia 23 
de setembro de 2.008, na sede do 
Instituto Betel Brasileiro em São Paulo. 

 
Em cada uma dessas situações 

uma coisa ficou bem clara para mim: 
Ninguém melhor do que a missionária 
Durvalina Bezerra para falar sobre 
"Caráter do Cristão, ministério e 
espiritualidade". Verdadeiramente ela é 
uma "mulher virtuosa que vive o que 
prega". 
 

Há mais de três décadas preparando 
e formando ministros do Evangelho fora e 
dentro do país, a missionária que exerce 
funções em várias instituições cristãs e 
missionárias, entre essas funções a 
Diretoria do Instituto Betel Brasileiro, 
detém com propriedade os dons da 
Palavra e da sabedoria. Eu ficaria horas a 
fio escutando as suas palavras plenas de 
sabedoria e de unção. E isso podemos 
sentir também nos seus livros, que tem 
abençoado uma geração de ministros e 
pregadores da Palavra. Que essa entrevista 
possa contribuir muito para o seu 
ministério, esse é o nosso objetivo! 

 
 
Rev. Rubens - Sabemos que a 

missionária está à mais de três décadas 
preparando ministros do Evangelho, o 
que motivou a sua decisão por Missões? 

 
Mis. Durvalina – “Eu fui chamada 

para o ministério aos 15 anos, eu vi 
plenamente Deus me chamar, e isso foi 
confirmado pela Palavra e pela forma 
como Deus colocou aquele ardor interior, 
o impulso do Espírito Santo pra me 
dedicar a Sua obra. Eu era muito ativa na 
igreja, já participava de visitas com a 
missionária da igreja, mas só aos 18 anos 
eu fui para o seminário, e lá Deus 
confirmou a minha vocação missionária, 
mas na direção de preparar obreiros. 
Depois do curso eu fui convidada para 
voltar para ensinar no Betel,  lá em João 
Pessoa, e Deus me disse que me daria o 
dom de mestre, Ele me falou isso. Eu orei 
pedindo confirmação ao Senhor, e Ele me 
confirmou pela Palavra. Quando eu voltei 
para o Betel, para assumir o magistério, 
Dna. Lídia impôs as mãos sobre mim em 
uma reunião com todo o seminário, e 
naquele dia eu recebi um selo de Deus, 
como um chamamento para esse tipo de 
ministério. 

 
Rev.  Rubens - Hoje, muitos dos 

seus alunos estão ativos na obra, dentro 
e fora do país. Qual é o sentimento ao 
ver esses resultados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – O despertamento 

missionário no Brasil para missões 
transculturais, é uma realidade mais 
recente. Então eu tenho visto e me 
alegrado, em ver muitos ex-alunos no 
ministério, não apenas em missões 
transculturais, evidentemente existem 
muitos já em campo há mais de 20 anos, e 
isso pra nós é uma grande realização. É 
como tenho falado aqui para os alunos, o 
chamado não tem retorno, o que é 
vocacionado tem que ir em frente, e se 
Deus vocacionou, Deus vai direcionar ao 
campo, ao tipo de ministério que Ele 
escolher. Alguns ficam no Brasil e outros 
vão pra fora. Mas, uma coisa é certa, os 
nossos alunos adquirem a visão 
missionária por causa da nossa proposta 
de trabalho, o nosso currículo também 
missiológico, teológico e bíblico. E 

também o CENAM, Centro Acadêmico 
de Missões que é um trabalho bem 
específico, e que desperta a vocação 
missionária nos alunos. Temos alunos 
que estão fazendo um grande trabalho 
dentro das suas igrejas. Tem um rapaz 
que está fazendo um grande trabalho 
dentro da sua denominação, ele é líder 
nacional em uma igreja que não tinha 
nenhum envolvimento missionário, não 
sabia o que era programa missionário, 
oferta missionária, e ele está fazendo 
um grande trabalho em várias igrejas 
dessa denominação. Então nós nos 
alegramos muito em ver o fruto do 
nosso trabalho, há os que vão e os que 
ficam, o importante é estar dentro do 
ministério que  Deus  dá  a cada um. 

 
Rev.  Rubens – A sua 

experiência no exterior, Influenciou 
sua perspectiva teológica, missiológica 
e cristã? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – O meu tempo 

na Austrália, onde eu estive por um ano 
letivo no Centro de Treinamento da 
WEC da Missão AMEM, foi um tempo 
diferente e de experiências profundas 
com Deus. Eu era a única brasileira, e o 
que me influenciou, foi ver que o 
campo missionário é o mundo, mas que 
hoje, e na época que eu estava ali, Deus 
levantou a igreja brasileira pra esse 
momento, pelo que eu lí dos 
missiólogos, mostrando que os países 
do sul estão com a tocha na mão. Não 
quer dizer que os países do norte não 
estão mais fazendo missões, mas Deus 
está fazendo coisas novas nos países 
chamados do terceiro mundo ou em 
desenvolvimento. Então isso pra mim 
foi mais impactante, porque eu percebi 
que essa era a nossa hora. Aconteceu 
três vezes consecutivas de uma pessoa 
chegar para mim e dizer: “Durvalina, 
gosto de lhe ver”, e eu perguntei: “mas 
por que?” – “Porque eu me lembro do 
que Deus está fazendo no Brasil”.  E 
quando a pessoa falava isso, eu me 
sentia comovida e dizia: “Senhor, será 
que  o  seu   povo  está  entendendo que, 

 

... o chamado não tem retorno, o que ... o chamado não tem retorno, o que ... o chamado não tem retorno, o que ... o chamado não tem retorno, o que 
é vocacionado tem que ir em frente, e é vocacionado tem que ir em frente, e é vocacionado tem que ir em frente, e é vocacionado tem que ir em frente, e 

se Deus vocacionou, Deus vai se Deus vocacionou, Deus vai se Deus vocacionou, Deus vai se Deus vocacionou, Deus vai 
direcionar direcionar direcionar direcionar ao campo, ao tipo de ao campo, ao tipo de ao campo, ao tipo de ao campo, ao tipo de 

ministério que Ele escolher. Alguns ministério que Ele escolher. Alguns ministério que Ele escolher. Alguns ministério que Ele escolher. Alguns 
ficam no Brasil e outros vão pra ficam no Brasil e outros vão pra ficam no Brasil e outros vão pra ficam no Brasil e outros vão pra 

fora.fora.fora.fora.    
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... os países do sul estão com a ... os países do sul estão com a ... os países do sul estão com a ... os países do sul estão com a 
tocha na mão. Não quetocha na mão. Não quetocha na mão. Não quetocha na mão. Não quer dizer r dizer r dizer r dizer 
que os países do norte não estão que os países do norte não estão que os países do norte não estão que os países do norte não estão 
mais fazendo missões, mas Deus mais fazendo missões, mas Deus mais fazendo missões, mas Deus mais fazendo missões, mas Deus 
está fazendo coisas novas nos está fazendo coisas novas nos está fazendo coisas novas nos está fazendo coisas novas nos 
países chamados do terceiro países chamados do terceiro países chamados do terceiro países chamados do terceiro 

mundo ...mundo ...mundo ...mundo ...    
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esta é mesmo a sua hora?” E nas aulas de 
missiologia um dia eu tive até um bate-
papo (rsrs) com um professor, porque os 
exemplos que ele estava trazendo de 
missionários, se identificando com o 
povo, o choque cultural, questão de 
contextualização, ele estava falando 
sempre dos países em desenvolvimento. E 
eu disse pra ele: não tem um exemplo ao 
contrário também? E ele disse: não, não 
tem. Então eu disse: “Deus, é a hora do 
Brasil, é a hora dos países em 
desenvolvimento irem para o mundo, a 
gente também precisa escrever as nossas 
experiências, nós precisamos saber fazer 
a contextualização à partir da nossa 
própria cultura, da nossa mentalidade dos 
países do hemisfério sul”. Isso foi o mais 
impactante. 

 
Rev.  Rubens – Como tem sido 

sua experiência como Diretora do 
instituto Betel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Quando eu vim 

para São Paulo, eu era coordenadora 
pedagógica do Betel lá em João Pessoa, já 
há mais de 10 anos trabalhando com 
coordenação de ensino. Eu vim pra cá 
também para assumir a diretoria 
acadêmica, depois de três anos eu precisei 
assumir a diretoria geral, a administrativa 
e acadêmica. Eu assumi, porque eu creio 
que quando Deus escolhe Ele nos 
capacita, e Ele nos usa à partir da nossa 
disposição de ouvir sua voz, de fazer sua 
vontade, procurando se preparar melhor 
pra fazer melhor. Então aqui em São 
Paulo eu fui fazer o mestrado em 
educação, me formei no Mackenzie, 
porque eu senti que eu precisava de mais 
preparo para dirigir o seminário. Esses 17 
anos de direção tem sido prova da graça 
de Deus, porque eu creio que a obra do 
Betel é uma obra dirigida pelo Espírito, 
então Deus nos dá a graça de alcançar os 
objetivos. Os objetivos que temos são 
direcionados, e a gente trabalha em 
direção à eles pra cumprir o propósito de 
Deus pra esta casa, porque seminários e 
faculdades teológicas, existem várias no 
Brasil, principalmente em São Paulo,  

várias faculdades, vários seminários. Mas 
o Betel está em São Paulo porque o Betel 
tem um perfil diferente, o Betel tem uma 
missão na missão de preparar os obreiros, 
então nesse nosso perfil essa nossa 
filosofia é diferenciada, eu creio que Deus 
nos trouxe pra cá, e nós estamos 
cumprindo o nosso papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev.  Rubens – O que é o Projeto 

Sertão? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – O Betel é a 

primeira escola alí no Nordeste, à 
evangelizar o sertão nordestino, é uma 
questão de história. Duas missionárias 
canadenses fundaram o Betel à 73 anos, 
elas vieram do Canadá para evangelizar o 
sertão. Agora, pense no sertão à 73 anos 
atrás. E ela foi lá pro sertão, Dna. Nellie 
Ernestine Horne, Dna.  Doris Woodley e 
Esther Blowers  missionárias da UESA do 
Canadá, e elas fundaram o Betel. O Betel 
ficou sob a liderança Canadense até 68, 
em 68 a Dna. Lídia Almeida assumiu, ela 
foi aluna da Dna. Ernestine, foi aluna 
dessa escola também lá no sertão. Então a 
nossa história é de pessoas que conhecem 
a realidade sertaneja, e Dna. Lídia tinha 
um coração muito ardente pelas almas 
perdidas, ela era uma pessoa evangelista 
mesmo. Os alunos tinham o prático, o 
estágio de final de semana e iam fazer 
onde, nas cidades interioranas. Tinha 
alunos que viajavam 12 horas para chegar 
numa cidade, Brejo de Cruz por exemplo, 
doze horas. Então o Betel através do 
trabalho prático do aluno chegou em 
dezenas de cidades onde não existiam 
nenhuma igreja implantada. Esses 
trabalhos se estabeleceram, alguns deles 
são dirigidos hoje por obreiros que foram 
convertidos, foi o primeiro crente, como 
em Cerrita/Pernambuco. O Sr. Francisco 

Chagas, ele se converteu, foi estudar no 
Betel, e hoje é o pastor  da igreja em 
Cerrita. Então nós temos vários 
trabalhos no sertão que permanecem 
com obreiros nativos, a maioria deles, é 
o sertanejo mesmo botando a mão no 
arado. (rsrs) 

 
Rev.  Rubens – O Projeto 

Sertão é destinado somente à alunos 
do Betel, ou outras pessoas também 
podem participar? 

 
Mis. Durvalina – A sede do 

Betel é lá em João Pessoa, o Instituto 
Bíblico Betel Brasileiro tem quatro 
pilares, quatro órgãos. Tem os 
seminários, tem a área de escolas que é 
o nosso departamento social 
trabalhando com escola e creche, temos 
a área de missões que é a agência 
missionária, e a superintendência 
missionária Eclesial. Essas igrejas, 
esses núcleos, essas congregações, são 
dirigidas por esse órgão. Lá em João 
Pessoa, eles tem um grupo que estão 
sempre indo ao sertão, no mês de 
janeiro fazer projeto de férias, e 
qualquer pessoa pode se unir ao grupo, 
ter uma experiência. Alguns dizem que 
é transcultural (rsrs) porque é outra 
realidade, é a nossa Samaria. Aqui no 
seminário, nós estamos programando 
pra janeiro também, uma equipe de 
alunos estão interessados e pessoas de 
igrejas querem estar participando dessa 
viagem missionária. 

 
Rev.  Rubens – Cite uma 

experiência que marcou o seu 
ministério. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – São várias que 

marcaram, e em várias áreas da vida 
(rsrs). A gente anda com Deus, então 
tem que ter experiências com Ele. Mas 
a experiência que muito me marcou, foi 
quando eu fui convidada pra ensinar 
essa matéria de análise bíblica lá em 
João Pessoa. Eu morava em Recife e já 
tinha quatro anos de formada, estava 
fazendo pedagogia e a Dna. Lídia me 
convidou. Eu me senti muito pequena 
pra assumir essa  disciplina,  porque são  
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“... e“... e“... e“... esses 17 anos de direçãosses 17 anos de direçãosses 17 anos de direçãosses 17 anos de direção,,,,    
tem sido prova da graça de tem sido prova da graça de tem sido prova da graça de tem sido prova da graça de 
Deus, porque eu creio que a Deus, porque eu creio que a Deus, porque eu creio que a Deus, porque eu creio que a 
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oito disciplinas dentro da análise bíblica, 
método bíblico e introdução bíblica. Então 
eu disse a Deus, que eu não iria aceitar 
esse convite se Ele não me desse três 
virtudes, três bênçãos. Eu pedi sabedoria, 
conhecimento e entendimento espiritual. 
Eu fiz um triângulo desses três dons e 
coloquei na minha Bíblia, e durante um 
ano eu orei por isso e disse: “Deus só vou 
quando o Senhor me der  confiança, 
porque eu não vou ensinar a Palavra só 
com o que eu recebi no meu curso”. Eu já 
estava à quatro anos no campo, mas eu 
não tinha feito nenhuma especialização. 
Eu tinha que voltar pra João Pessoa no 
início do ano, eu abrí a Palavra e pedí pra 
Deus me falar. Ele me deu o texto, de 
Deus falando pra Salomão: “sabedoria e 
conhecimento lhe são dados”. Não estou 
dizendo que Deus me deu a sabedoria de 
Salomão, estou dizendo que Ele me deu a 
sabedoria para o ensino da Palavra, e o 
conhecimento. Essa experiência definiu 
todo o meu ministério, porque o meu 
ministério de ensino foi marcado, foi 
marcado pelo sobrenatural. E eu tenho 
consciência que a forma como eu ensino, 
ela extrapola . Depois eu fiz pedagogia, 
fiz o mestrado e outros cursos. Fiz 
teologia, mas o meu dom é o dom da 
Palavra, e as pessoas que me ouvem 
confirmam isso que o meu dom é o dom 
da Palavra. O dom da Palavra é investido 
de sabedoria e de conhecimento, porque a 
Palavra de Deus é de sabedoria e de 
conhecimento. É aí que eu vi a ação muito 
forte da mão de Deus. 

 
Rev.  Rubens – Fale um pouco 

sobre um dos livros de sua autoria: 
Ministério Cristão & Espiritualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Eu escrevi esse 

livro, não me preocupando com conceitos 
de espiritualidade, ou com a história da 
espiritualidade, como muitos escreveram 
sobre os pais do deserto, sobre muitos 
grandes homens da igreja, que deixaram 
lições profundas de espiritualidade, 

porque eu creio que eu herdei o perfil 
que Deus deu ao Betel, ou melhor, eu 
herdei os valores que Deus colocou no 
Betel pra gente viver por eles. E esses 
valores foram dados pelas pessoas que 
Deus colocou na frente, Dna. Ernestine  
e Dna. Lídia. Os valores trabalhados no 
dia-a-dia, são valores do caráter cristão. 
O conhecimento é necessário, nós 
estamos aqui com o curso de Bacharel 
em Teologia com concentração em 
Missiologia. Nós lutamos pra ter o 
conhecimento, nós queremos o 
conhecimento, mas o conhecimento, ele 
em si, não produz vida, não produz o 
efeito. Então o nosso ideal, os nossos 
valores, é: o conhecimento 
experimental. O conhecimento 
conceitual é necessário, porque as 
minhas práticas devem estar embasadas 
na doutrina, devem estar embasadas na 
Palavra de Deus, no conhecimento 
bíblico teológico. Mas a prática, ela, 
tem que ser relevante, porque o que 
Jesus ensinou,  o verdadeiro 
cristianismo, é vida, e vida é a dinâmica 
do dia-a-dia. Nessa dinâmica eu vivo a 
expressão da doutrina, eu vivo a 
expressão da Palavra dos preceitos de 
Deus. Então nesse livro, eu quis lançar a 
necessidade da espiritualidade prática: 
“eu preciso viver o evangelho”.  A coisa 
mais simples do mundo (rsrs), é a coisa 
mais simples do mundo que é viver o 
que  Cristo mandou, viver o que Ele 
ensinou, por isso eu coloco o foco em 
ministério. Os exemplos são muito 
focados na questão de missões , porque 
eu dou aula em muitos centros de 
treinamento missionário, mas o livro é 
direcionado à qualquer ministro que 
esteja servindo à Deus. A proposta do 
livro é o conhecimento prático, é a vida, 
é a construção da espiritualidade. O 
Espírito Santo usa a Palavra, para nos 
fazer viver aquilo que nós pregamos. 
Então pregar sem viver a Palavra, é 
profissionalismo, é qualquer outra 
coisa, menos Cristianismo genuíno, eu 
chamo genuíno, é pregar a Palavra 
conforme a realidade da vida interior. 
Eu gosto muito daquele texto quando 
Paulo diz: “aprouve a Deus revelar o 
seu Filho em mim”. Então Jesus, Ele é 
expresso, Ele é revelado, Ele é visto 
através da nossa vida, isso é 
espiritualidade verdadeira, não é 
espiritualidade esotérica e nem 
comtemplativa, mas uma espiritualidade 
prática de vida, segundo os preceitos do 
sermão do monte, e de toda a Palavra. 

Rev.  Rubens – A missionária é 
uma das organizadoras e conferencista 
do 5º Congresso Brasileiro de Missões, 
quais são as suas expectativas? 

 
Mis.Durvalina – Graças à Deus 

a comissão organizadora tem trabalhado 
muito bem, já estamos com 1500 
pessoas inscritas. E o que nós vamos 
trabalhar?! São os quatro passos para a 
obra missionária. Esses quatro passos 
sendo bem trabalhados, vão dar 
diretrizes à liderança evangélica. Porque 
nós vamos falar de: despertamento 
missionário e da vocação (esse eu vou 
falar), a Bárbara vai falar de 
treinamento missionário, o Alex vai 
falar sobre o envio (a relação entre 
Igreja e Agência), e a Tonica sobre 
cuidado pastoral integral do 
missionário. Eu acredito que esses 
quatro pontos sendo bem trabalhados, 
eles vão dar diretrizes para o trabalho 
missionário nas igrejas, e nas agências. 
Eu estou com uma boa expectativa, de 
que vamos alcançar o alvo de oferecer a 
igreja brasileira, mais conhecimento 
com o exemplo de missionários, e 
diretrizes pra ação missionária. 

 
Rev.  Rubens – Quais atitudes 

um cristão que sente o chamado para 
missões deve tomar? Qual é o preparo, 
o treinamento necessário para quem 
vai ao campo missionário 
transcultural? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Eu não sou 

uma pessoa que aprova atitude 
precipitada (rsrs), eu tenho que ir 
paulatinamente. Eu acho que a pessoa 
que tem uma vocação, que já tem uma 
Palavra de Deus pra seguir o ministério, 
ela deve primeiro ter um bom 
testemunho dentro da sua igreja, ela 
deve receber da igreja a confirmação 
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............    
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o suficiente ...o suficiente ...o suficiente ...o suficiente ...    
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trabalhando conosco antes de nos trabalhando conosco antes de nos trabalhando conosco antes de nos trabalhando conosco antes de nos 
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... não é o curso que faz pastor, o curso ... não é o curso que faz pastor, o curso ... não é o curso que faz pastor, o curso ... não é o curso que faz pastor, o curso 
prepara, agora a gente precisa da prepara, agora a gente precisa da prepara, agora a gente precisa da prepara, agora a gente precisa da 

experiência, e essa experiência, é Deus experiência, e essa experiência, é Deus experiência, e essa experiência, é Deus experiência, e essa experiência, é Deus 
levando a gente para o teste”levando a gente para o teste”levando a gente para o teste”levando a gente para o teste”    
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desse chamado, porque ela deve também, 
ser enviada pela igreja. Que a igreja veja 
que ali está, o representante dela no 
campo, e essa pessoa deve produzir, ela 
deve servir ao Senhor na sua comunidade. 
Eu acredito que, se não serve bem antes 
de sair, é difícil servir bem lá fora. 
Segundo passo: eu aconselho a buscar o 
preparo. Nós precisamos de pessoas 
preparadas, o mundo evoluiu. Dentro do 
Brasil nós temos igrejas   três vezes maior 
que uma década atrás. Então nós não 
podemos pensar que na obra de Deus, 
depender do Espírito Santo é o suficiente, 
a gente precisa depender do Espírito 
Santo, mas devemos nos preparar, deve 
buscar um curso teológico - missiológico. 
Uma casa que não apenas tenha o curso 
teológico, mas uma instituição que tenha 
um curso para formação de obreiros, não 
para formação de teólogo, porque é muito 
difícil você unir os dois, essa é a nossa 
luta aqui no Betel: unir a mente do 
teólogo, ao coração de santo e à coragem 
do desbravador, do trabalhador. Uma 
escola que só dá o conhecimento pra 
mente, que trabalha só com a mente, e 
forma o teólogo, pode não ser o ideal, tem 
que buscar uma instituição de ensino 
teológico – missiológico. Dependendo do 
chamamento, deve buscar uma agência 
para trabalhar com a igreja. Se vai para o 
campo transcultural, as agências são 
estruturas montadas por Deus para dar o 
apoio e a logística, ela tem condição de 
fazer isso, e nem sempre a igreja tem 
condição de fazer tão bem. Eu sou de 
acordo que busquem junto com a igreja, 
porque não é uma decisão isolada. Que o 
vocacionado busque, que trabalhe junto 
com a igreja, e a igreja, deve entrar nessa 
parceria coletiva se for transcultural. Se o 
ministério é dentro do Brasil, deve 
procurar a liderança da igreja e se 
apresentar, e consciente dos seus dons se 
dispor a ser usado, porque quando Deus 
chama Deus abre a oportunidade. Eu não 
posso ver Deus chamar e a pessoa não ter 
a oportunidade de trabalhar. Pode ser que 
nos primeiros anos tenha dificuldades, 
porque a gente às vezes é muito 
apressadinho (rsrs), terminou o curso,  a 
gente acha que já tá com o diploma na 
mão e já deve entrar amanhã no 
ministério. A igreja, o pastor, já tem que 
dar o púlpito e ele já é pastor, nem sempre 
é assim. Deus, muitas vezes continua 
trabalhando conosco antes de nos entregar 
a missão, e mesmo tendo terminado o 
curso. Não é o curso que faz pastor, o 
curso prepara, agora a gente precisa da 

experiência, e essa experiência (eu 
gosto de chamá-la de “teste de Deus”), 
é Deus levando a gente para o teste. 
Deus não vai colocar sobre o muito sem 
primeiro colocar sobre o pouco, pelo 
menos eu vejo Deus trabalhando assim, 
nunca vi diferente. Jesus disse que Ele 
vai galardoar aquele que é fiel no 
pouco: “se for fiel no pouco, sobre o 
muito te colocarei”. Primeiro Deus 
trabalha no pouco, quer dizer, Deus vai 
passo-a-passo. Nunca ví uma pessoa ser 
um grande líder da noite para o dia 
(rsrs). Às vezes a gente quer ser grande 
de uma hora pra outra, aí cresce sem 
estrutura, cresce rápido, mas pode cair 
rápido. 

 
Rev.  Rubens – Na sua opinião 

qual é o maior desafio no campo 
transcultural? 

 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Olhando para 

a realidade do mundo hoje, o maior 
desafio são os “povos não-alcançados”. 
Porque no início do século XIX, a gente 
via aquelas missões pra América, e para 
o norte da Inglaterra, algumas da 
Europa seguindo pra África, então a 
gente lembra da história: Charles Studd 
e tantos outros que foram pra África. 
China, com Hudson Taylor. Índia no 
caso do  William Carey. Porém, hoje o 
maior desafio, são os povos que estão 
dento desses países. Os “povos não-
alcançados”, são 2.314 povos que não 
tem uma igreja absoluta dentro deles.  
Aqui no Brasil, nós temos 98 tribos que 
são “povos não-alcançados”, e que não 
tem a presença do evangelho. Esses 
“povos-não-alcançados são mais 
difíceis, porque são povos escondidos, 
numa grande parte deles islâmicos e 
animistas. É muito mais difícil a 
resistência ao evangelho, porque a 
cultura é mesclada com toda a 
religiosidade. Pensando em chegar até a 
última fronteira, nós temos esse grande 
desafio de ultrapassar essa fronteira: a 
dos “povos-ainda-não-alcançados”. 

 
Rev.  Rubens – O missionário 

transcultural necessita de qual tipo de 
apoio para cumprir o seu chamado? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Primeiro ele 

precisa do apoio da família, a família 
deve estar junto. Os pais, devem 
oferecer os filhos à Deus para  a obra 
missionária. É necessário que os pais 
entendam, que quando o filho se levanta 
para ser um missionário, ele está sendo 
um privilegiado, porque tem um filho 
como ministro do Reino de Deus. Então 
essa questão pra mim é muito 
importante, porque tem pais, que tem 
ideais para os seus filhos que são os 
ideais do mundo: ideal de um grande 
profissional, de uma pessoa de um bom 
poder aquisitivo. Esquecem que a 
realização plena está em servir o Reino 
de Deus, a pessoa precisa do apoio da 
família, já vi pessoas que voltaram pra 
trás por causa da família. A segunda 
coisa, é o apoio do pastor da igreja onde 
a pessoa é membro. O pastor deve 
reconhecer a vocação, ele deve, 
reconhecer a vocação. Por isso eu falei, 
que o vocacionado tem que trabalhar 
dentro da sua comunidade, porque pra 
ser reconhecido, ele tem que revelar. E 
como é que ele vai revelar? Pela 
disposição de servir, estar pronto não 
apenas pra fazer o que ele gosta, vamos 
dizer: tocar. Mas estar pronto para 
servir, até mesmo pra limpar e pra se 
dispor nas coisas mais simples. Então, o 
pastor precisa reconhecer o chamado, e 
apoiar. Não apenas apoiar com uma 
carta de recomendação dizendo: “você 
vai com a minha benção”. O pastor tem 
que apoiar com o apoio moral e com o 
apoio espiritual. Levantando a igreja 
para interceder pela pessoa, fazendo a 
retaguarda. Levantando também a 
manutenção, porque quando uma pessoa 
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se levanta para se dedicar ao ministério, 
ela precisa viver com todos os gastos de 
uma pessoa comum, e ela não vai mais 
trabalhar se ela vai estar em tempo 
integral, então a igreja, precisa reconhecer 
que é responsabilidade dela, contribuir 
para o sustento do vocacionado. Desde 
que ele sai do seminário, desde que ele 
começa o preparo, a igreja já deve estar 
investindo nele, porque eu creio que o 
chamado vem pra igreja, e volta pra 
igreja. Vem da igreja claro, a gente crê 
que a pessoa chamada para o ministério, 
vem pra igreja, e volta pra igreja, no 
sentido de que o seu trabalho vai ser a 
favor da comunidade. Seja trabalho dentro 
dela (alguns são chamados para o trabalho 
local), ou mesmo o transcultural, mas ele 
está indo como um representante, como 
um braço da igreja no campo. O apoio 
pastoral, e o apoio da igreja local é 
imprescindível, e o pastor tem que dar o 
apoio não apenas pessoalmente, ele tem 
que fazer a igreja apoiar, é uma ação 
pastoral, porque em Antioquia, o ato de 
impor as mãos sobre os vocacionados (pra 
despedir, se despediram de Paulo e 
Barnabé no ato de impor as mãos), quer 
dizer: “ nós estamos indo com vocês, nós 
estamos confirmando essa vocação ”. É a 
igreja que está em ação, em missão, isso é 
bíblico. Depois, vemos Paulo voltando pra 
dar relatório na igreja, então esse apoio é 
necessário. Se é um campo transcultural, e 
o missionário vai fazer com a agência, ele 
também precisa do apoio da agência. A 
agência deve reconhecer o dom, porque 
mandar a pessoa fazer um projeto, se a 
pessoa não tem o dom!? Não vai dar certo. 
Eu acredito que as missões devem 
reconhecer o chamamento dos 
vocacionados, se o chamamento é para um 
país, é típico. Se Deus está dizendo: é 
Índia, então é Índia, porque na minha 
percepção Deus chama para um país 
específico, pode ter países intermediários, 
pode enquanto a missão não tem um 
contato lá, enquanto a porta não se abriu. 
Mas eu não posso ficar em um país a vida 
inteira, se o chamamento de Deus foi para 
outro país. Então eu vejo aí já a ação da 
Missão (agência), de apoiar reconhecendo 
o chamamento da pessoa. 

 
Rev.  Rubens – Como avalia a 

atitude de um ministério, agência, igreja 
ou pastor, que conhece e reconhece o  
chamado específico do vocacionado, mas 
o direciona para um outro? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Se há esse 

direcionamento por um tempo, e por 
razões justas: pelo fato de não ter uma 
base ali, pelo fato de não ter ainda um 
contato, de não ter como enviar, ou ainda 
pelo fato de que é um país fechado e não 
tem como entrar agora, então há algumas 
justificativas. Se é justo, a pessoa deve 
entender que Deus tem o tempo de agir na 
história, a Palavra de Deus não pode ser 
quebrada. Se Deus chamou pra um país 
que é fechado, eu tenho que entender que 
Deus é o Senhor da história. Deus falou 
mesmo? Eu também tenho que ter essa 
convicção, não é só “eu acho”, tem que 
ter a convicção. Eu me lembro de Najua 
(missionária), quando Deus chamou 
Najua pra Albânia, muitos disseram que 
era loucura, a Albânia era fechada e 
comunista, como podia? Porém, a 
convicção dela era a Albânia, ela 
trabalhou na fronteira muitos anos, e 
entrou ficando como turista duas vezes, 
até que a Albânia se abriu. Então nesses 
casos, quando há uma justificativa, o 
obreiro deve entender que ele serve o 
Reino de Deus, e que ele vai florecer e 
frutificar onde for plantado, “eu acho que 
não vou ficar esperando uma 
oportunidade até que o país se abra”, nós 
servimos o Reino onde estivermos. Agora, 
se é uma questão não justificável, o 
obreiro deve orar e pensar com quem ele 
vai. 

 
Rev.  Rubens – No caso da 

missionária Najua, a agência não queria 
que ela fosse para a Albânia, mas ela foi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis. Durvalina – Agência, 
missionário e igreja, devem ter um 
tempo de oração pra buscar o 
discernimento do Espírito Santo, eu 
acho que isso está faltando em Missões, 
está faltando na igreja brasileira. Não é 
a gente sentar, por no lápis e 
determinar. Não é a gente olhar pro 
mapa e dizer onde vai ser, “é aqui que é 
mais fácil, é aqui que a gente pode 
enviar”.  O texto sagrado diz que Paulo 
queria muito ir pra Bítinia. Ele ia pregar 
e tinha muita gente ali precisando ouvir 
a Palavra, eram os gentios que não 
conheciam a verdade, mas o texto diz 
que o Espírito Santo o impediu. Porque 
Paulo e Barnabé chegaram a essa 
conclusão? “Me impediu de pregar? 
Porque? Aquela região não era 
carente? Não era necessitada? Não era 
um campo missionário também?” 
Discernimento Espiritual. Eu acho que 
liderança de igreja, liderança de agência 
e missionário, não podem decidir, pelas 
necessidades do campo, nem pela 
carência dos povos, nem por projetos 
denominacionais, e nem por ocasiões 
históricas ou questões estruturais, ou 
ainda caprichos pessoais. É uma coisa 
tão séria, que eu acho que os três devem 
buscar com humildade, e mesmo que 
haja a hierarquia (que o pastor ou o 
líder da agência está em liderança), no 
momento de buscar o discernimento 
tem que haver humildade, pra ouvir o 
que o Espírito Santo diz, como foi em 
Antioquia. O Espírito Santo falou à 
Igreja, e a igreja confirmou que era 
Paulo e Barnabé que tinha que sair. Pra 
mim está faltando esse processo, porque 
não é uma questão racional apenas, é 
pensar junto, e de joelhos, buscar o 
discernimento do Senhor.  

 
Rev.  Rubens – Já aconteceu de 

pessoas chamadas não receberem o 
apoio de uma das partes, ou da igreja 
ou da agência, então decidiram ir só 
para o campo e foram bem-sucedidas, 
o que você acha, é correto ou errado? 

 
Mis Durvalina – Eu acho que 

Deus extrapola qualquer estrutura 
humana, porque Deus é soberano. Mas, 
um caso como esse não pode servir de 
modelo, porque eu creio que a igreja é 
um corpo, e esse corpo deve interagir, a 
bíblia diz isso, um só corpo com muitos 
membros. Tem muitas funções e 
ministérios diversos, e nessa interação a 
igreja deve perceber qual é o caminho  à  

 

CONTINUAÇÃO - Entrevista > Missionária Durvalina Bezerra 

 “... me lembro de Najua, “... me lembro de Najua, “... me lembro de Najua, “... me lembro de Najua, 
quando Deus chamou Najua quando Deus chamou Najua quando Deus chamou Najua quando Deus chamou Najua 

pra Albânia, muitos pra Albânia, muitos pra Albânia, muitos pra Albânia, muitos 
disseram que era loucura, disseram que era loucura, disseram que era loucura, disseram que era loucura, a a a a 

Albânia era fechada e Albânia era fechada e Albânia era fechada e Albânia era fechada e 
comunista, como podia? comunista, como podia? comunista, como podia? comunista, como podia? 

Porém, a convicção dela era Porém, a convicção dela era Porém, a convicção dela era Porém, a convicção dela era 
a Albânia ...”a Albânia ...”a Albânia ...”a Albânia ...”    

“... agência, missionário e igreja, “... agência, missionário e igreja, “... agência, missionário e igreja, “... agência, missionário e igreja, 
devem ter um tempo de oração pra devem ter um tempo de oração pra devem ter um tempo de oração pra devem ter um tempo de oração pra 
buscar o discernimento do Espírito buscar o discernimento do Espírito buscar o discernimento do Espírito buscar o discernimento do Espírito 

Santo, eu acho que isso está faltando Santo, eu acho que isso está faltando Santo, eu acho que isso está faltando Santo, eu acho que isso está faltando 
em Missões, está faltanem Missões, está faltanem Missões, está faltanem Missões, está faltando na igreja do na igreja do na igreja do na igreja 

brasileira....”brasileira....”brasileira....”brasileira....”    
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seguir, se ela não percebe, não chega a um 
senso comum, a esse discernimento, eu 
não vejo Deus se restringindo à formas e à 
fórmulas. Por isso que na obra de Deus a 
gente não pode colocar dentro de um 
quadradinho, Deus tem liberdade de agir. 
Agora um caso assim, graças à Deus, mas 
esse não é o modelo, isso é eventual, ? 
Nós não podemos tomar esse exemplo 
como modelo, porque senão nós vamos ter 
uma independência dos membros, e isso 
não representa o Corpo de Cristo, o Corpo 
de Cristo é interdependente. Não é tão 
fácil, o ideal nem sempre é alcançado, 
mas nós temos que andar em direção à ele. 

 
Rev.  Rubens – Acha que os 

pastores tem sido omissos com relação ao 
envio e cuidado de missionários, e com o 
despertamento da igreja para missões? 

 
 “... a liderança em algumas “... a liderança em algumas “... a liderança em algumas “... a liderança em algumas 
igrejas não teve preparo nenhum. igrejas não teve preparo nenhum. igrejas não teve preparo nenhum. igrejas não teve preparo nenhum. 
Na realidade no Brasil, 70% das Na realidade no Brasil, 70% das Na realidade no Brasil, 70% das Na realidade no Brasil, 70% das 
igrejas são pentecostais, dessas igrejas são pentecostais, dessas igrejas são pentecostais, dessas igrejas são pentecostais, dessas 
tem as neotem as neotem as neotem as neo----pentecostais, onde pentecostais, onde pentecostais, onde pentecostais, onde 

poupoupoupoucos tem preparo...cos tem preparo...cos tem preparo...cos tem preparo...    
    

... os seminários e as faculdades ... os seminários e as faculdades ... os seminários e as faculdades ... os seminários e as faculdades 
teológicas não dão a visão teológicas não dão a visão teológicas não dão a visão teológicas não dão a visão 

missionária, elas se preocupam missionária, elas se preocupam missionária, elas se preocupam missionária, elas se preocupam 
com a teologia ...com a teologia ...com a teologia ...com a teologia ...    

    
... eu vejo essa ... eu vejo essa ... eu vejo essa ... eu vejo essa 

precariedade na liderança precariedade na liderança precariedade na liderança precariedade na liderança 
evangélica brasileira, sendo esta evangélica brasileira, sendo esta evangélica brasileira, sendo esta evangélica brasileira, sendo esta 
uma razão da sua indiferença uma razão da sua indiferença uma razão da sua indiferença uma razão da sua indiferença 
muitas vezes, até cmuitas vezes, até cmuitas vezes, até cmuitas vezes, até com a questão om a questão om a questão om a questão 

missionária...”missionária...”missionária...”missionária...”    
    

 
 
Mis. Durvalina – Tem havido um 

despertamento na igreja brasileira (até 
mesmo esse congresso agora, já  com 
1500 já inscritos), muitas igrejas 
evangélicas no Brasil estão fazendo 
conferências missionárias. Eu vejo que há 
um despertamento, porém, se nós formos 
colocar em termos de estatística, a gente 
vai chegar a conclusão que ainda existem 
muitas igrejas, a maioria delas, onde há 
necessidade de um despertamento 
missionário, e do entendimento sobre 
Missões, porque se a liderança não tem, é 
difícil a igreja ter. Eu tenho visto algumas 
igrejas, que o pastor está deixando alguns 
membros que foram despertados fazerem, 
fazer uma conferência, fazer um projeto 
missionário.  Mas  quando   não   parte  do 

pastor, é mais difícil haver aderentes. As 
coisas acontecem mesmo,  quando o líder 
põe um projeto, um programa na igreja. 
Então eu acho que há necessidade da 
igreja se despertar, há a necessidade dos 
pastores apoiarem, porém, pra mim a 
questão está um pouco atrás, se a 
liderança em algumas igrejas não teve 
preparo nenhum. Na realidade no Brasil, 
70% das igrejas são pentecostais, dessas 
tem as neo-pentecostais, onde poucos tem 
preparo. As igrejas históricas tem mais 
preparo, porque são mais exigentes no 
preparo. Mas os seminários e as 
faculdades teológicas não dão a visão 
missionária, elas se preocupam com a 
teologia, então não há uma união entre a 
Teologia e a Missiologia, há uma 
dicotomia. Se você for olhar nos 
currículos dos seminários, você não 
encontra missiologia, muito pouco se fala 
de Missões, então se a liderança não 
recebeu, é difícil ela poder dar. Eu vejo 
essa precariedade na liderança evangélica 
brasileira, sendo esta uma razão da sua 
indiferença muitas vezes, até com a 
questão missionária. 

 
Rev.  Rubens – Como acha que a 

igreja pode transformar quantidade em 
qualidade, já que o percentual de 
evangélicos só aumenta no país? 

 
 ““““... ... ... ... é necessária uma volta à Palavra. é necessária uma volta à Palavra. é necessária uma volta à Palavra. é necessária uma volta à Palavra. 

Pra mim os púlpitos Pra mim os púlpitos Pra mim os púlpitos Pra mim os púlpitos estão vazios da estão vazios da estão vazios da estão vazios da 
Palavra.Palavra.Palavra.Palavra.........    

    
... ... ... ... toda benção detoda benção detoda benção detoda benção de    Deus é graciosa, Deus é graciosa, Deus é graciosa, Deus é graciosa, 
mas a graça de Deus não é baratamas a graça de Deus não é baratamas a graça de Deus não é baratamas a graça de Deus não é barata ... ... ... ...    

    
......... . . . cada igreja deveria ter um cada igreja deveria ter um cada igreja deveria ter um cada igreja deveria ter um 
programa de discipulado, bem programa de discipulado, bem programa de discipulado, bem programa de discipulado, bem 
organizado, consistente, e organizado, consistente, e organizado, consistente, e organizado, consistente, e 

sistemáticosistemáticosistemáticosistemático ... ... ... ...    
    

... ... ... ... a minha palavra muitas vezes não a minha palavra muitas vezes não a minha palavra muitas vezes não a minha palavra muitas vezes não 
tem eco, porque se a pessoa não tem tem eco, porque se a pessoa não tem tem eco, porque se a pessoa não tem tem eco, porque se a pessoa não tem 
percepção espiritual, não tem vida percepção espiritual, não tem vida percepção espiritual, não tem vida percepção espiritual, não tem vida 
com Deus, o amor de Deus não flui com Deus, o amor de Deus não flui com Deus, o amor de Deus não flui com Deus, o amor de Deus não flui 

no coração, e ela não vai se no coração, e ela não vai se no coração, e ela não vai se no coração, e ela não vai se 
preocupar com o índio que ta lá, e preocupar com o índio que ta lá, e preocupar com o índio que ta lá, e preocupar com o índio que ta lá, e 

nuncnuncnuncnunca ouviu o evangelho, ela não vai a ouviu o evangelho, ela não vai a ouviu o evangelho, ela não vai a ouviu o evangelho, ela não vai 
se preocupar com a criança na ruase preocupar com a criança na ruase preocupar com a criança na ruase preocupar com a criança na rua ... ... ... ...””””     

 
Mis. Durvalina – Se você está 

falando de qualidade na vida cristã, eu 
digo que é necessária uma volta à Palavra. 

Pra mim os púlpitos estão vazios da 
Palavra. Então sem a Palavra, não a 
formação, não há qualidade de vida 
cristã. As mensagens são mais 
animadoras, que levantam a alta estima, 
que prometem muitas bênçãos,  mas 
sem dar o outro lado: as condicionais. E 
quando a gente lê a Bíblia a gente vê as 
condicionais: “se guardardes os meus 
mandamentos, se ouvirdes a minha 
voz”. Deus não promete somente sem 
dar condicionais. Não é que Deus não 
age pela graça, toda benção de Deus é 
graciosa, mas a graça de Deus não é 
barata. Existe uma necessidade 
premente de buscar a Palavra, e o 
discipulado se há pessoas vindo à 
Cristo, graças à Deus pessoas se 
convertem todos os dias. Mas, será que 
elas estão entendendo o que é mesmo 
ser cristã? Quem é que vai dar o 
entendimento? O discipulado. Então eu 
acho, que cada igreja deveria ter um 
programa de discipulado, bem 
organizado, consistente, e sistemático. 
Se cada crente for um discípulo de 
Jesus, a igreja vai crescer em qualidade, 
porque o discipulado, é o ensino da 
Palavra para a prática na vida cristã, 
esse é um ponto fundamental. E eu me 
entristeço às vezes quando vou em uma 
conferência missionária (eu falo muito 
em conferências missionárias e em 
igrejas), e eu percebo que a maior 
necessidade da igreja, não é ouvir a 
minha mensagem sobre missões, é ouvir 
uma mensagem sobre vida cristã. Eu 
percebo que a minha palavra muitas 
vezes não tem eco, porque se a pessoa 
não tem percepção espiritual, não tem 
vida com Deus, o amor de Deus não flui 
no coração, e ela não vai se preocupar 
com o índio que ta lá, e nunca ouviu o 
evangelho, ela não vai se preocupar 
com a criança na rua, ela não entende os 
seus compromissos com a obra de Deus, 
se ela ainda não é comprometida com 
Deus. Isso é uma coisa que me 
entristece, bastante, e eu percebo, 
porque Deus nos dá percepção 
espiritual. A gente tem que começar do 
básico: formar discípulos. Um dia eu fui 
entrevistada por uma revista da Igreja 
Batista lá em Brasília, e eu disse isso 
pra eles. Eles perguntaram: “quais as 
características que o missionário deve 
ter?” Eu disse: “ser um bom discípulo 
de Cristo. Se ele foi ensinado à ser um 
bom discípulo, ele vai ser um bom 
missionário, vai saber renunciar, vai 
saber tomar a cruz, vai seguir o 
Mestre”. Jesus disse que aquele que não 
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tomar a sua cruz, e não renunciar à si 
mesmo, e a tudo o que tem, não pode 
segui-lo. Então é o caminho do 
discipulado, porque quando a gente ama 
Deus mesmo, não vai ter sacrifício 
grande pra fazer. Como Charles Studd 
disse: “Se Jesus é Deus e morreu por 
mim, não há sacrifício grande que eu 
não possa fazer”. 

 
Rev.  Rubens – Atualmente 

fala-se muito em Missão Integral, a 
proclamação do Evangelho, e a 
apresentação do reino de Deus nos 
âmbitos psicológico, familiar, 
financeiro, social, pela prática do 
amor. Nessa prática, a igreja, o 
missionário, a agência, devem assumir 
o papel de provedores,  ou de 
facilitadores da comunidade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Continuando 

nessa minha fala sobre qualidade do 
discípulo, se a igreja forma membros 
maduros, ela vai promover o Reino de 
Deus na terra, vai expandir o Reino de 
Deus na terra, e o Reino de Deus se 
expande alcançando o homem no seu 
todo, alcançando o homem 
integralmente, quer dizer: corpo, alma e 
espírito. Os projetos devem ir nessa 
direção, direção de alcançar mas não 
com partenalismo. Quando você diz 
“provedor”, me vem à mente 
“partenalismo”, e eu acho que não é por 
aí, acho que a igreja deve levar o 
homem a dignidade de um cidadão, e a 
dignidade não é uma sopa no final da 
noite, não sou contra quem faz, só estou 
mostrando que não é uma sopa no final 
da noite. Levar dignidade é ter projetos 
sérios que possam alcançar os 
necessitados, levando a pessoa a ser um 

verdadeiro cidadão, porque o verdadeiro 
cristão deve ser um bom cidadão, então 
ele vai inserir-se na sociedade, assumir 
seus papéis com responsabilidade, e gozar 
dos seus direitos. 

 
Rev.  Rubens – Como você vê 

missões no cenário mundial atual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – Nos países em 

desenvolvimento, tem havido um 
despertamento missionário como eu já te 
falei. Os países da América do norte, nos 
países da Europa, principalmente no 
Ocidente, a gente percebe um esfriamento, 
a igreja está declinando, e o aumento do 
islamismo e do secularismo é muito forte, 
a igreja está precisando ser reavivada. 
Agora, nos países do hemisfério sul, está 
havendo um avanço, um progresso da 
igreja no cumprimento da sua missão. A 
gente percebe que o Espírito Santo tem 
agido em várias partes do mundo, por 
exemplo, há igrejas na África. Quando L. 
Studd foi pra África, lá era o cemitério do 
homem branco, hoje a gente vê a África 
com várias agências enviadoras sim, 
várias igrejas crescendo. Na Ásia a gente 
sabe que há um cinturão de resistência, o 
islamismo, o budismo, o hinduísmo, mas 
há muitas igrejas sendo despertadas 
também. 

 
Rev.  Rubens – É correta a 

afirmação de que o Brasil é um celeiro 
mundial de missões? 

 
Mis. Durvalina - Eu creio que sim, 

mesmo que nós, temos certa preocupação, 
com a forma como alguns são enviados, 
às vezes sem preparo e sem apoio. Mesmo 
havendo essa preocupação o Brasil tem se 
destacado, porque em toda a América 

Latina quem mais envia missionário, 
quem tem mais agências enviadoras, 
quem tem o maior número de centros de 
treinamento, é o Brasil, então tem 
crescido. Hoje nós temos missionários 
em todos os continentes. 

Rev.  Rubens – Que mensagem 
você deixa aos leitores, e em especial 
aqueles que sentem o desejo de fazer 
ou de apoiar missões? 

 
 
 
 
 
 
 
Mis. Durvalina – A minha 

palavra, é que cada um busque de Deus, 
qual é a sua parte na missão. Há várias 
formas pra gente cooperar com a obra 
de Deus, pra gente fazer a obra de Deus, 
e cada um faz a sua parte. Nem todos 
vão para o campo transcultural, nem 
todos são chamados para a linha de 
frente, nem todos são chamados para a 
retaguarda, mas todos são chamados 
para servir. Então a primeira coisa é 
cada um buscar de Deus os dons, “saber 
o que é que eu posso fazer”. Os dons do 
Espírito Santo, é a capacitação que 
Deus nos dá para o serviço, e o 
exercício do ministério é o exercício 
dos dons (Efésios 4:11, os cinco dons 
ministeriais). “Se Deus te chamou pra 
ser evangelista, faz a obra de um 
evangelista. Deus lhe chamou pra ser 
pastor? faça uma obra de pastor. Deus 
te chamou pra ser profeta? Profeta de 
Deus é aquele que tem o dom da 
Palavra, e vai falar de Deus ao povo, 
então cumpra o seu dom, cumpra o seu 
ministério. Deus te chamou para ser 
missionário, um apóstolo, cumpra o seu 
ministério”. Os dons são necessários. O 
apóstolo Paulo diz para Timóteo, e é o 
que eu quero deixar para você querido 
leitor nessa hora: “não negligencie, não 
seja negligente com o dom que há em ti, 
o qual é o dom que Deus lhe deu”. 
“Busque e exercite os seus dons, e Deus 
vai ser glorificado através da sua vida”. 

“... a igreja deve levar “... a igreja deve levar “... a igreja deve levar “... a igreja deve levar o o o o 
homem a dignidade de um homem a dignidade de um homem a dignidade de um homem a dignidade de um 
cidadão, e a dignidade não cidadão, e a dignidade não cidadão, e a dignidade não cidadão, e a dignidade não 
é uma sopa no final da é uma sopa no final da é uma sopa no final da é uma sopa no final da 

noite ...”noite ...”noite ...”noite ...”    

“... quando L. Studd foi pra “... quando L. Studd foi pra “... quando L. Studd foi pra “... quando L. Studd foi pra 
África, lá era o cemitério do África, lá era o cemitério do África, lá era o cemitério do África, lá era o cemitério do 

homem branco, hoje a gente vê homem branco, hoje a gente vê homem branco, hoje a gente vê homem branco, hoje a gente vê 
a África com várias agências a África com várias agências a África com várias agências a África com várias agências 

enviadoras ...”enviadoras ...”enviadoras ...”enviadoras ...”    

“... nem todos são chamados “... nem todos são chamados “... nem todos são chamados “... nem todos são chamados 
para a lpara a lpara a lpara a linha de frente, nem inha de frente, nem inha de frente, nem inha de frente, nem 
todos são chamados para a todos são chamados para a todos são chamados para a todos são chamados para a 
retaguarda, mas todos são retaguarda, mas todos são retaguarda, mas todos são retaguarda, mas todos são 
chamados para servir.”chamados para servir.”chamados para servir.”chamados para servir.”    
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Me preocupo com o rumo que tem sido 
dado ao Cristianismo no mundo atual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos um quadro de uma Europa 

secularizada, onde Deus e o mundo espiritual estão 
ficando em último plano. Outros países estão 
completamente tomados pelo Islamismo de 
Mohammad, religião que já age estrategicamente 
para se espalhar por todo o mundo.  

Enquanto isso, a igreja Evangélica nas 
Américas tem até crescido, mas em um tempo 
onde o capitalismo e o individualismo impera, a 
mensagem pregada tem sido outra, e não aquela 
mensagem, que mesmo tendo sido pregada em 
meio à perseguições, produziu o crescimento 
explosivo da igreja nos primeiros séculos. 

No terceiro século, o mundo foi alvo do 
processo de “cristianização” impetrado por 
Teodósio, e a evangelização foi posta de lado. A 
tática do imperador foi colocar o Cristianismo 

como religião oficial, e as pessoas eram 
induzidas a se batizarem e serem chamadas 
cristãs, mas não tinham os fundamentos e os 
princípios da Fé Cristã. 

Hoje está acontecendo algo 
parecido com a igreja Cristã, mas a prática 
usada é diferente. No intuito de atrair 
multidões, a religião busca agradar o homem 
como indivíduo, prega-se,aquilo que o povo 
quer ouvir, e propõe-se soluções, para que o 
indivíduo saiba viver no mundo globalizado e 
competitivo da atualidade, e assim encontre a 
sua realização pessoal e material. 

Estamos correndo o risco de 
banalizar o evangelho, e de minimizar aquilo 
que Deus é capaz de fazer por nós, e em nós. 
Falamos de alguém se tornar um cristão, como 
se isso fosse nada mais que virar a página, e 
fazer alguns pequenos ajustes em uma vida 
secular diferente. Como resultado, temos visto 
“conversões em massa”, e nas estatísticas a 
igreja tem crescido, mas eu pergunto: qual é a 
qualidade? O quanto esse crescimento tem sido 
verdadeiro, eficaz, duradouro, saudável e 
genuíno? É crescimento ou inchaço? A minha 
oração é para que a humanidade realmente 
possa conhecer à Cristo, e o poder da sua 
ressurreição. 
Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à 
comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à 

sua morte; 
FP 3:10 

Me surpreendi quando constatei, 
que muitas igrejas na sua busca para crescer 
em números (membros, dízimos e ofertas), não 
dão base bíblica , princípios, fundamentos aos 
seus membros. Alguns, chegam ao absurdo: 
conseguem dissociar as verdades bíblicas do 
cotidiano humano a tal ponto, que os membros 
chegam à desconhecer assuntos como: 
regeneração, novo nascimento, ou ainda o 
assunto central do Evangelho: o plano 
salvívico de Jesus para a humanidade. São 
pessoas que enxergam a igreja e o evangelho 
de Jesus Cristo, apenas como uma maneira de 

• População mundial: 6,4 bilhões de 
pessoas. 

 
• Apenas 1% dos recursos financeiros 

levantados anualmente para a 
evangelização mundial, é aplicado 
para alcançar os não-cristãos. 

 
 
• Existem 500 grupos de povos 

completamente não-alcançados. 
 
• A igreja só dedica 10.200 dos seus 

400.000 missionários transculturais 
 

 
• Estima-se que, por volta do ano de 

2.010 haverá: 
a. 1 bilhão de pessoas se identificando 
como não-religiosas; 
b. 200 milhões de pessoas se 
identificando como ateístas; 
c. haverá 960 milhões de hindus, 400 
milhões de budistas e 300 milhões que 
professarão algum tipo de religião 
nativa. 
c. 1,8 bilhão de mulçumanos 
 

FONTE: EMAD 
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“prosperar” materialmente, e de aliviar o stress 
ocasionado por dias tão difíceis de insegurança, e 
violência. 

Algumas igrejas, até motivam as 
pessoas a ingressarem no ministério, o que é bom, 
mas deixa de ser bom, quando deixam de investir 
em treinamento ou ensinamento bíblico, quando 
não preparam os obreiros adequadamente, na 
oração e na Palavra, e principalmente, quando não 
dão valor à avaliação de caráter que é tão 
importante, necessária e imprescindível na 
verificação e constatação do novo nascimento. 
Isso resulta em ministros despreparados, que 
podem vir à ser péssimos exemplos, e também 
motivo de escândalos que fragilizam o corpo de 
Cristo, podendo provocar a queda dos mais fracos. 
Pregadores despreparados, vão pregar apenas 
dogmas, doutrinas denominacionais, ou chavões 
evangelísticos que ouviu de alguém. É muita 
“comida requentada”, e pouca Palavra de Deus. 

O Senhor Jesus tem sido diminuído, 
estamos muito preocupados com a quantidade de 
membros, dízimos, ofertas, carro, cura, casas, 
entre tantas outras preocupações com o material. 

 Infelizmente, o Evangelho está sendo 
transformado por alguns, em estratégia de 
barganha. Dessa forma a igreja continua formando 
crentes, mas crentes mesquinhos, que não 
conseguem entender que “Reino de Deus” não é 
somente ir à Igreja para receber prosperidade,  
“venha à mim, e ao vosso reino nada”, mas é 
ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o missionário, é 
investir para que o Evangelho do Reino seja 
pregado em toda a terra. A igreja que não pratica 
as boas obras será a igreja do Anticristo, uma 
igreja que se adapta.  

Esse evangelho mesquinho, 
menospreza os muitos mártires que pagaram com 
a própria vida, para que a verdadeira Palavra 
chegasse hoje até os nossos ouvidos, até as nossas 
vidas. Mártires como Tiago, como os apóstolos 
Pedro, Paulo e tantos outros. 

Fico a imaginar a cena, quando no 3º 
século, Perpétua, uma mulher de 22 anos e mãe de 
uma criança pequena, em meio à uma arena 
repleta de pessoas estava já muito ferida pelos 
ataques de feras, mas, mesmo estando fraca, 
continuava professando a sua fé em Jesus O 
Salvador.  

Ela demonstrou muita fé, pois as 
próprias pessoas que a assistiam em sua tortura, 

estavam aterrorizadas com o que estavam 
fazendo com ela. As pessoas gritavam para 
que os soldados tivessem misericórdia: 
“chega! chega! chega! “ E falavam com 
Perpétua: “negue a sua fé para que viva!” Mas 
aquela mulher, alí diante de todos, pegou a 
mão do sodado que estava segurando a espada, 
e a conduziu até sua própria nuca, mas não 
negou a fé. Após ter sofrido tortura 
psicológica e física, junto com a sua escrava 
grávida de oito meses, Perpétua foi decapitada 
em Cartago na África. 

A igreja tem perdido esse modelo 
verdadeiro de Evangelho, esse modelo do que 
é o Reino de Deus conforme registrado na 
Bíblia Sagrada, e validado pelo sangue de 
Jesus, e de centenas de mártires que deram 
suas vidas por Ele. 

Não estou dizendo que devemos 
começar a ser torturados ou mortos, para 
vivermos o Evangelho. Estou dizendo que a 
nossa motivação, a nossa alegria não deve 
estar em coisas desta terra, tampouco em 
números e estatísticas, que são importantes, 
mas que não devem ser o centro da igreja ou 
do Evangelho. Nós não fomos criados para 
este mundo, mas ainda estamos aqui, então 
não devemos viver em um ostracismo 
material, mas também devemos nos separar, 
nos santificar como preparação para viver no 
mundo para o qual fomos criados, a Jerusalém 
Celestial. A mensagem central à ser pregada e 
vivida por cada cristão, é a salvação do 
homem por intermédio de Jesus Cristo. 

Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os 
espíritos; alegrai-vos antes por estarem os vossos 

nomes escritos nos céus.  
LC 10:20 

A igreja atual (com exceção dos 
países onde há perseguição), tem o privilégio 
de servir à Cristo com liberdade para pregar, e 
para investir na proclamação do Evangelho em 
toda a terra, mas o que temos feito? 

As vezes a igreja cristã assume 
uma postura crítica com relação ao pecador, 
pelo fato do mesmo não servir à Deus. Porém 
muitas vezes, nós como igreja fazemos pior, 
pois um dia recebemos capacidade, provisão, 
recursos, enfim, Deus nos entrega tudo o que é 
necessário para obedecermos a sua ordem: 
cuidar do pobre, do órfão, da viúva; 
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evangelizar o mundo (afinal Ele é um Deus 
Mundial) pregando a sua Palavra, a mensagem da 
Cruz,  mas nós realizamos muito pouco,  e muitas 
vezes não fazemos nada. A Palavra de Deus diz 
assim: 
 Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e 
em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram 

feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam 
arrependido.  Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos 

rigor, no juízo, do que para vós. "  
LC 10:13-14 

Como igreja que somos, como um 
corpo que somos, e também, cada um 
individualmente como membro desse corpo, um 
dia, daremos conta dos recursos mau empregados 
(ou não empregados) na obra de Deus. Será que 
teremos uma explicação, por não termos entregado 
à Deus o Senhor da Seara, “os cinco pães e os dois 
peixinhos”?  

Eu até posso compreender que em 
certas situações, tenhamos um sentimento de 
nulidade, ou que nos considerem despreparados, 
incapacitados com poucas ferramentas, mas se ao 
invés de ficarmos preocupados com sermões 
sensacionalistas, colocarmos esse pouco que 
temos na Obra de Deus, talvez a “simples” 
mensagem da cruz (alguns a consideram simples), 
com certeza Deus manifestará o seu poder que 
opera milagres. Foi dessa maneira que a igreja dos 
primeiros séculos, a igreja primitiva cresceu, e 
repito, mesmo em meio à perseguições. 

 Precisamos sim contextualizar a 
mensagem, mas não devemos empobrecê-la, 
retirando dela seus valores e significados, suas 
verdades centrais, apenas com o objetivo de 
agradar um ser humano qualquer que seja ele. Pois 
o homem é corrupto por natureza, e se queremos 
agradá-lo, só há uma maneira, a corrupção. 

Muitos santos pagaram um alto preço 
para que o Evangelho chegasse até nós, e nós não 
podemos fazer-de-conta que nada aconteceu. Os 
mártires entenderam, que mais importante do que 
receber bênçãos, era ser uma benção: 

- Abraão mesmo sendo possuidor das 
promessas Divinas, ofereceu seu unigênito (Hb 
11.17) 

- Moisés recusou ser chamado filho da 
filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o 
povo de Deus (Hb 11.25 e 26) 

 
“E outros experimentaram escárnios e açoites, e até 

cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, 

mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de 
ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e 

maltratados " 
HB 11:36-37 

Poderia citar ainda alguns outros 
homens e mulheres de Deus que pagaram um 
alto preço pelo Evangelho, como Patrício na 
Irlanda (396-496), Columba na Escócia (521-
596), Agostinho na Inglaterra (585-605), João 
Wycliffe tradutor da Bíblia (1330-1384), o 
reformador Lutero (1483-1546), os 
Moravianos e o Conde Nicolau Ludwing Von 
Zinzendorf orando elevando a Palavra e 
chama missionária ao mundo (1700-1760), o 
pais das missões modernas William Carey 
(1761-1834) missionário para a Índia, Hudson 
Taylor, um exemplo de contextualização 
impactando a China (1832-1905). No Brasil, 
podemos citar Robert Raid Kalley e Sarah 
Poulton Kalley, um casal escocês de origem 
presbiteriana que chegou ao Brasil em 19 de 
agosto de 1.885, e fundaram a primeira igreja 
protestante permanente no Brasil e em língua 
portuguesa. Charles Studd, missionário na 
Índia, China e África. Gunar Vingren e Daniel 
Berg fundadores do movimento pentecostal no 
Brasil e das igrejas Assembléia de Deus. Estes 
e muitos outros servos de Deus que possuíam 
o ardor missionário no coração, e que 
proclamavam a Palavra da Cruz aos povos 
onde chegavam, pagaram um preço pelo 
Evangelho de Jesus Cristo. 

Então eu pergunto: será que 
alguém pagaria um preço assim, se o 
Evangelho não fosse a verdade? Com certeza 
não. O preço foi pago, e hoje ainda está saindo 
caro para muitos irmãos, que buscam pregar a 
verdade, e não apenas um evangelho 
materialista e mesquinho, onde a tônica é 
“venha a mim o Teu Reino”, e não “venha à 
nós o Teu Reino”. 

Na Bíblia vemos um caso de uma 
mulher que deixou o “seu reino” para anunciar 
o “reino do Senhor”. 
“ Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, 
e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que 
me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é 

este o Cristo? " 
 JO 4:28-29 

 
Sempre vamos ter em nossa vida, 

alguns cântaros que precisamos deixar para 
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trás se quisermos realizar a Obra de Cristo, à sua 
maneira, e sermos bem sucedidos e prósperos em 
nossa missão, e consequentemente em nossa vida.  
“ Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e 

todas estas coisas vos serão acrescentadas.” 
MT 6:33 

Aquele cântaro era muito valioso para 
aquela mulher, a água que ela iria trazer nele, 
provavelmente supriria necessidades importantes 
do seu lar, e da sua família. Naquela época, o 
cântaro poderia ter um grande valor, porque entre 
outras coisas, poderia ser utilizado para armazenar 
alimentos, guardava-se objetos e principalmente 
grãos, alimentos ou bebidas dentre dele. Mesmo 
tendo esse valor, essa importância, aquela mulher 
deixou o seu cântaro para trás, e correu 
determinada à anunciar Jesus, o Cristo. 

Creio que foi por esse motivo que ela 
foi ouvida, já que era vista pela sociedade, talvez 
como uma mulher desprezível por ter possuído 
cinco maridos, mas quando a viram chegar sem o 
cântaro, provavelmente entenderam que algo 
importante realmente estava acontecendo. Mas o 
diferencial que realmente fez com que os 
moradores daquela cidade à escutassem, foi a 
mensagem da qual ela foi portadora, a mensagem 
que ela proclamou causou impacto, ela falou sobre 
Cristo, e não sobre coisas materiais. 

Se fomos chamados por Deus como 
ministros do Evangelho, necessitamos nos 
desprender de alguns “cântaros” valiosos à que 
estamos apegados, posições sociais, o amor ao 
dinheiro, posições teológicas ou filosóficas, ou 
ainda tradições e religiosidade. Isso se quisermos 
ser verdadeiramente usados por Deus. 

Alguns pastores e pregadores precisam 
deixar o cântaro da “audiência”, ou do “ibope”, 
porque olham tanto para os números que já não 
falam o que Deus quer, e o que o povo precisa, 
mas o que eles acham que vai agradar o povo. 

Quem deseja sentir compaixão pelas 
almas, e se preocupar verdadeiramente com a 
evangelização mundial, e com a exaltação de 
Cristo em toda a Terra, deve seguir o conselho do 
próprio Jesus: Deixar de olhar para os interesses 
pessoais, anunciar o Reino e não olhar para trás. 
E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: SENHOR, 
deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus 
lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; 
porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também 
outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir 

primeiro dos que estão em minha casa.  E Jesus lhe disse: 
Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto 

para o reino de Deus. " 
[LC 9:59-62] 

Vemos no vers. 60, que Jesus não 
mandou que anunciassem prosperidade, 
riquezas, status, fama, soluções de problemas 
para dias difíceis, mas Ele disse: “Porém tu 
vai, e anuncia O Reino de Deus”, esta deve 
ser a nossa mensagem ao mundo que jaz no 
maligno. 

Quando o sacerdote Simeão, viu o 
Messias nos braços de Maria sua mãe, tomou-
o nos braços e disse: “Agora, Senhor, 
despedes em paz o teu servo, segundo a tua 
Palavra; Pois já os meus olhos viram a tua 
salvação” (Lucas 2.25 ao 35) 

Simeão não disse: “meus olhos 
viram pagamentos de dívidas das pessoas, o 
meu carro, a minha casa, a solução dos meus 
problemas conjugais”, mas Ele disse que viu 
“Salvação e Luz para iluminar as Nações”, 
esta deveria ser a mensagem pregada em 
nossas igrejas. Mas atualmente, muitos 
movimentos evangélicos usam o pretexto da 
necessidade de contextualizar a mensagem, 
mas exageram promovendo sincretismo 
religioso, causando a cristianização, mas não a 
transformação de vidas. Muitos querem 
“tomar um atalho” para encher as suas igrejas, 
quando nem o próprio Cristo aceitou fazer 
isso. Se Cristo tivesse se apegado à sua vida 
quando foi tentado pelo diabo (atalho), a 
humanidade teria sido destruída. Mas Ele 
preferiu ser erguido numa cruz, e é erguido até 
hoje toda vez que é fielmente proclamado, e 
esta deve ser a nossa mensagem, devemos 
atrair o pecador à cruz. 

A cruz de Cristo fala por si, não 
precisamos dar uma “força” teológica, 
antropológica ou filosófica. Como igreja 
temos deixado de lado já a algum tempo, 
verdades centrais do Evangelho de Cristo, 
como esta que falou em sua Palavra sobre sua 
morte na cruz: 
“E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a 

mim.” 
JO 12:32 

“Não houve quem voltasse para dar glória à 
Deus?”  

Lc 17.18 
 

É tempo de voltarmos à cruz!É tempo de voltarmos à cruz!É tempo de voltarmos à cruz!É tempo de voltarmos à cruz!    
Artigo escrito por: Rev. Rubens Braz 
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Eu estava orando 
pelas nações, no Centro da 
Vigília Permante de oração 
do Vale da Benção, quando 
pedi à Deus que Ele me 
revelasse um país, sobre o 
qual Ele gostaria que eu 
fizesse o meu trabalho 
acadêmico, do Curso de 
Missões Transculturais. 
Então enquanto estava 
orando pela Guatemala, 
recebí um toque especial de 
Deus. Porém me disseram 
que a diretoria não aceitaria 
a minha proposta, porque 
no momento não estaria 
trabalhando com esse país, 
mas eu disse: “se é Deus, 
Ele vai fazer”.  

1º Sinal - Guatemala 

O fato é que  a 

eu desejava, e pedia à 
Deus em oração. 

3º Sinal - Guatemala 

Exatamente no dia da 
minha formatura, o 
missionário responsável 
pelo Centro de Treinamento 
Missionário na Guatemala 
chega ao Brasil, e participa 
do culto cerimonial, detalhe: 
ele nem sabia da formatura. 

4º Sinal – Guatemala 

O Missionário Jesuel 
fez exatamente a proposta 
de trabalho pela qual eu 
estava orando. 

5º Sinal – Guatemala 

Em profecia Deus 
disse que “me levará à 
Guatemala para me mostrar 

Missão “quebrou” uma 
norma, mas aceitou a 
minha proposta, e então eu 
aprendi muito sobre a 
Guatemala, escrevendo um 
mais de 100 páginas sobre 
o país, e criando o site 
guatemala.com. 

Eu sabia que era 
norma da Agência, 
primeiramente enviar o 
missionário para a Bolívia, e 
somente depois enviar ao 
campo missionário 
específico, eles já fazem 
assim à anos.  

2º Sinal - Guatemala 

Mas no meu caso, 
“quebraram” outra norma, e 
ao término do curso, me 
propuseram ser missionário 
na Guatemala assim como 

Projeto   GUATEMALA   2.009 

Para fazer parte, só precisa ser envolvido com a 

obra Missionária. Seja como pastor, missionário, 
líder de missões, mantenedor, intercessor... 

... Aqui você também pode participar de um relógio 

de oração, contribuir, postar fotos e vídeos, se 
comunicar por mensagens ou via chat, ler livros, 
escutar músicas, participar de grupos e fóruns, e 

muito mais ...  

Estamos na Web! 
Visite-nos em: 

www.rubenseamigos.blogspot.com 

www.sosmissionario.blogspot.com 

www.aimeleque.ning.com 

 

Contato: 
rjb29@yahoo.com.br 

(11) 8786-7738 
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Osasco/SP 
Cep: 06090-035 

Brasil 

 

algo que definirá o meu 
ministério.” 

Assim creio que foi 
confirmado “uma parte do 
plano de Deus para o meu 
ministério”, Mas eu não 
posso realizar essa 
grande obra sozinho. Eu 
necessito da sua oração, 
e da sua ajuda. Para 
saber como ajudar, 
acesse: 

REDE AIMELEQUE 

ou 

Site PAMM 

ou 

SOS MISSIONÀRIO 

Banco Bradesco 

ag. 1221-1 C/c 0052941-9 

 

 

EDITOR: 
Rev. Rubens Braz  
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