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Trevas 
Espirituais 
Fisicamente 
Nítidas



Eu não estava preparado para a minha primeira experiência 
na Índia. Já viajei para mais de trinta países, mas a Índia foi 
diferente de tudo. Diferente não no sentido da língua, da 
comida ou da cultura, eu já esperava isso. Era diferente no 
sentido espiri-tual.

Uns anos antes da minha ida à Índia, eu havia viajado para 
o Nepal, onde tive contato com o hinduísmo. Mas a Índia 
foi diferente. Quando eu coloquei meus pés naquele país, 
no coração do hinduísmo, as trevas espirituais foram as mais 
intensas que eu já havia experimentado em mais de duas 
décadas trabalhando com a Crossover Global.

Posso explicar a minha experiência resumidamente da 
seguinte maneira – o mundo inteiro é coberto por trevas 
espirituais. Mas na Índia as trevas espirituais são fisica-mente 
nítidas.

Por exemplo, quando estamos viajando pelo país é muito 
comum termos que parar por causa de vacas transitando na 
estrada ou deitadas no meio da rua. Para os hin-dus, as vacas 
são sagradas. Tanto que muitas pessoas procuram ter uma 
vaca para abençoar as suas casas. Outros vão ainda mais 
longe, banhando-se com a urina das vacas, ou até bebendo, 
para obter cura.

Certo dia nosso líder de equipe me levou até Varanasi, às 
margens do Rio Ganges. Varanasi é o maior centro religioso 
na Índia, é a mais sagrada das sete cidades sa-gradas do 
hinduísmo. Lá, eu tive a oportunidade de assistir ao Ganga 
Aarti, o ritual de oferecer orações ao Rio Ganges que acontece 
diariamente quando o sol se põe. Eu testemunhei milhares 
de hindus fazendo suas orações e oferendas.
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Enquanto flutuávamos 
lentamente pelo Ganges em 
nosso barco alugado, meu 
cora-ção estava partido ao 
ver o ritual de cremação dos 
corpos nas margens do rio. 
Eles me explicaram que, no 
hinduísmo, a única maneira 
de garantir o paraíso é ter 
seu corpo queimado no rio 
Ganges. Caso contrário, o 
destino seria a reencarnação.

Vendo os cadáveres 
queimando bem na minha 
frente, me ocorreu que era 
exatamen-te isso o que estava 
acontecendo com seus corpos 
espirituais no inferno. A Bíblia 
é explícita sobre a condenação 
eterna daqueles que morrem 
distantes de Jesus.

  

Naquela mesma semana eu 
visitar o maior templo hindu 
da região. Haviam três anda-
res de imagens de diferentes 
deuses. O cheiro das velas 
acesas, comida de oferenda 
apodrecendo e flores frescas 
era repugnante. Mais uma 
vez, a triste demonstração 
física das trevas espirituais.
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Eu me lembro de ter tido sentimentos diferentes sobre a 
Índia enquanto eu estava lá. Em meu diário, eu escrevi:

As pessoas são ótimas. A colheita para o Reino é ainda 
melhor! A situação é triste. As pessoas dão mais valor 
aos macacos e às vacas do que às pessoas de castas 
inferio-res. As trevas espirituais são nítidas fisicamente. 
Os templos são barulhentos, cheios de incenso e de 
comida apodrecida das oferendas. Tem mendigos ao 
redor do tem-plo. Pessoas dormem nos pisos e nas 
calçadas. Muito difícil para mim. Estou em ora-ção.

A Índia é o lar de um terço de todos os povos não alcançados 
do mundo. A maioria deles está cegamente buscando 
milhares de deuses que não podem oferecer ne-nhuma 
esperança para eles. Eles continuam buscando porque Deus 
os criou com um desejo natural de encontrar o seu Criador. 
Eclesiastes 3:11 diz que Deus “pôs no co-ração do homem o 
anseio pela eternidade.”

Quando as pessoas não tem acesso ao Deus verdadeiro, elas 
continuam buscando. Os povos não alcançados da Índia, 
perdidos no hinduísmo, estão buscando agora mesmo. Eles 
estão buscando há milhares de anos. E nessa busca, as trevas 
espiritu-ais são fisicamente nítidas.

____________________

Essa história foi fornecida por Ken Katayama, Vice-presidente 
Sênior de Operações da Crossover Global e Diretor Executivo 
da base nos EUA.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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O Alto 
Preço da 
Fé



Em uma cidade localizada no norte do Cáucaso, a pouco mais 
de cem quilômetros do Mar Cáspio, uma mulher chamada 
Eliiza e sua família viviam em um apartamento. Várias famílias 
viviam naquele prédio, mas o vizinho de Eliiza não era 
um morador qualquer. Ele era um in-formante da polícia, 
encarregado de prestar relatório de tudo o que acontecia no 
prédio.

Quando Zayan, um plantador de igreja da Crossover Global, 
e sua equipe chegaram à casa da Eliiza, o seu vizinho foi até a 
polícia e relatou que os cristãos haviam estado ali. O vizinho 
também foi a todos os outros moradores do prédio e contou 
a eles que Eliiza estivera rece-bendo cristãos e que iriam se 
reunir em seu apartamento novamente. Como resultado, a 
po-lícia e alguns islamistas radicais estariam atentos à próxima 
visita dos cristãos à família de Eliiza.

Em outro dia, Zayan e Eliiza marcaram uma nova visita para 
estudar as Escrituras. Quando ele e sua equipe estavam a 
caminho, Zayan telefonou para Eliiza para saber se estava 
tudo certo, e ela disse, “Não venham. Estão procurando 
vocês.” E disse para que não a visitas-sem no apartamento 
até que as coisas se acalmassem.

Pouco tempo depois, dois policiais foram ao apartamento 
de Eliiza e ordenaram que ela fosse com eles à delegacia. 
Ela precisou deixar suas duas crianças pequenas com uma 
vizinha. Os policiais a levaram para a delegacia onde primeiro 
a ameaçaram verbalmente, depois começaram a torturá-la 
com choques elétricos. Eliiza perdeu a consciencia quatro 
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vezes. Quando acordou, havia um galo em sua testa onde o 
policial havia batido enquanto ela es-tava inconsciente. Mas 
isso não foi suficiente para a polícia, então eles decidiram 
mostrar Eliiza para toda a nação através de um programa de 
televisão local, acusando ela e outras pessoas de bruxaria e 
adivinhação.

Após vários julgamentos, agressões e outras humilhações, 
Eliiza foi liberada para ir para ca-sa. Quando ela retornou, 
seus amigos e alguns familiares, principalmente seu filho de 
20 anos, começaram a assediá-la com nomes impróprios, 
ridicularizações e ameaças. Eliiza não sabia onde se refugiar 
do pesadelo que sua vida se tornara. Ela ficou arrasada, com 
medo e profundamente deprimida. Tremia toda vez que 
ouvia alguém bater à porta, e também temia pelo seu marido. 
Naquela cultura e região do mundo, não é incomum alguém 
ser levado pa-ra o interrogatório da polícia e desaparecer 
para sempre.
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Um pouco depois de todos 
esses acontecimentos, Zayan 
contatou Eliiza e conseguiu 
encon-trar um lugar onde ela 
e sua família pudessem ficar 
temporariamente para se 
recuperar. Lá, eles conseguiram 
descansar mentalmente e 
fisicamente, foi um período 
de restauração para a família. 
Quando retornaram ao seu 
apartamento, foi necessário 
que Eliiza limitasse sua in-
teração com outros cristãos 
publicamente por causa dos 
informantes e da pressão da 
polícia. Mas mesmo em meio 
à perseguição, os cristãos 
daquela região conseguiram 
estender a mão para Eliiza e 
encorajá-la na fé.

___________________________

Essa história foi fornecida 
pelos líderes da Crossover 
Global da base no Cáucaso, 
que tra-balham diretamente 
com os plantadores de igreja 
dessa região do mundo.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de 
segurança.
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Jornada 
de Alegria



Era a primeira semana de Janeiro, no rigoroso frio do inverno, 
quando Bibek de Catmandu, Nepal, acordou às 6 da manhã 
para pegar o transporte público. Após oito horas no ônibus, 
ele chegou a Chokdey, mas esse não era ainda o seu destino 
final. Ele desceu do ônibus em Chokdey e continuou a sua 
jornada a pé. Após duas horas de caminhada, chegou ao 
vilarejo de Narja onde encontrou dois amigos, Girvesh e 
Sejun.

No dia seguinte, os três amigos foram evangelizar em um 
vilarejo não alcançado extremamente distante no Distrito 
de Rasuwa, próximo à fronteira com a China. No caminho, 
oraram por essa nova oportunidade, pedindo a Deus que 
edificasse a Sua Igreja naquelas montanhas. Viajar pelas 
cadeias montanhosas dos himalaias é tremendamente difícil. 
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Não existem paradas no meio do caminho entre um vilarejo 
e outro. Então eles andaram por 12 horas até encontrar um 
lugar para parar.

Cansados, sedentos e famintos, eles finalmente chegaram ao 
vilarejo. Este em especial, no Distrito de Rasuwa, é o lar de 
50 a 60 famílias. A grande maioria deles pertence a um grupo 
étnico não alcançado chamado Tamang. Muitos são budistas 
mas alguns também são animistas. Quando Bibek, Girvesh 
e Sejun chegaram lá, não havia nenhuma igreja ou cristão 
naquele vilarejo.

Nos dois dias em que ficaram lá, eles falaram do Evangelho com 
quase todo o vilarejo. Alguns os receberam bem, mas muitos 
se recusaram a ouvir o que eles tinham para compartilhar. 
Pela graça de Deus, três pessoas de duas famílias se tornaram 
seguidoras de Jesus Cristo. Girvesh foi incumbido de visitá-
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las duas vezes por mês para 
as acompanhar e discipular 
na fé. Depois de servirem 
juntos, Bibek, Girvesh e Sejun 
retornaram para suas casas.

Essa difícil e cansativa jornada 
se tornou uma jornada de 
alegria quando as pessoas 
desse vilarejo ouviram o 
Evangelho. Que Jesus se 
torne a fonte de sua coragem 
e perseverança, e que todas 
as pessoas do Distrito de 
Rasuwa possam ter as suas 
vidas transformadas pelo 
Evangelho!

“Pois vocês conhecem a graça 
de nosso Senhor Jesus Cristo 
que, sendo rico, se fez pobre 
por amor de vocês, para que 
por meio de sua pobreza 
vocês se tornassem ricos.” 2 
Coríntios 8:9

____________________

Essa história foi fornecida pelo 
líder da Iniciativa Himalaya da 
Crossover Global.

Nomes e localidades foram omitidos por 
motivos de segurança.
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Junte-se a nós na parceria com 
Jesus na edificação da Sua Igreja.

Visite www.crossover.global para saber mais.
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