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OUÇA O QUE
DEUS ESTÁ 
FAZENDO
ENTRE OS
NÃO-ALCANÇADOS
AO REDOR DO
MUNDO.



O 
restaurante 

de Arwa



Desde a conquista árabe do Norte da África, no período de 
647 a 709 DC, os muçulmanos chamaram as cinco nações 
do Norte da África de “Magreb”, o que significa “terras 
do Oeste”. Uma variação dessa mesma palavra é utilizada 
para nomear uma das cinco orações diárias rituais feitas 
pelos muçulmanos, que se traduz como “após o pôr do sol 
no Oeste”. Mais de 77 milhões de muçulmanos vivem no 
Magreb sem nada saber sobre Jesus Cristo, vivendo em 
centenas de povoados e vilarejos espalhados pelos desertos 
e montanhas por toda a região.

Nossa equipe fez uma viagem de cinco horas por essas 
montanhas. Durante a viagem, nós vimos dezenas de 
pequenos povoados que, para nós, ficavam “no meio do 
nada”. Eu perguntei para o nosso parceiro local por que essas 
pessoas viviam tão longe das cidades maiores. Ele explicou 
que a maioria das pessoas que viviam nesses povoados eram 
Berberes, ou “Amazigh”, como preferem ser chamados. Antes 
da conquista árabe eles viviam perto da costa do Oceano 
Atlântico, mas quando os árabes invadiram as suas terras, só 
lhes restaram três opções. Poderiam se tornar muçulmanos, 
ou manter a sua religião e pagar impostos altíssimos, ou 
então a morte. Centenas de milhares deles fugiram para as 
montanhas.

Mais de mil anos depois, o Islã se tornou a religião oficial 
daquela região. As práticas islâmicas sobreviveram até 
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mesmo quando os franceses colonizaram o país, de 1911 
a 1934. Em cada cidade ou povoado que passávamos, eu 
conseguia identificar o minarete da mesquita local antes de 
mais nada, mesmo de uma certa distância.

Dirigindo por esses povoados, eu fui mais uma vez lembrado 
da urgência e realidade da tarefa que nós temos em nossas 
mãos. Essas pessoas precisam de Cristo tanto quanto alguém 
de uma grande cidade como Nova Iorque ou Atlanta. A única 
e grande diferença é o acesso ao evangelho. Nosso parceiro 
local afirmou que a maioria das pessoas desses povoados 
nunca ouviu falar de Jesus uma vez sequer em suas vidas.

Nosso destino era uma cidade de médio porte onde se 
encontrava uma igreja domiciliar que foi plantada por nossa 
equipe. Ao chegar na cidade, nós fomos até um restaurante. 
Após provar um delicioso prato regional, conversamos um 
pouco com a chef, Arwa, que abrira o restaurante em sua 
casa. Seu marido, Ali, foi nosso anfitrião o tempo todo. 
Arwa era uma seguidora de Jesus, mas seu marido, ainda 
que aberto ao evangelho, era muçulmano. Nós conversamos 
abertamente sobre as Escrituras juntos e, com a permissão de 
Ali, fizemos um momento de ceia do Senhor para encorajar 
a nossa irmã em sua caminhada com Cristo. A mensagem 
era de que ela não estava sozinha. Nós reconhecemos que 
ela poderia se sentir solitária, mas que Deus estava com ela 
sempre. E nós, como parte do corpo de Cristo, estaríamos lá 
em oração.

Essa experiência me fez lembrar da história em Atos 
16, quando Paulo e seus companheiros encontram uma 
empresária chamada Lídia. A Bíblia diz que ela “servia a 
Deus, (…) e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse 
atenta ao que Paulo dizia. E, depois que foi batizada, ela e a 
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sua casa, nos rogou, dizendo: 
Se haveis julgado que eu 
seja fiel ao Senhor, entrai em 
minha casa, e ficai ali.” (Atos 
16:14-15) A casa de Lídia 
havia se tornado um ponto 
de acesso ao evangelho para 
a comunidade local. E assim, 
o restaurante de Arwa era 
o único ponto de acesso ao 
evangelho para milhares de 
pessoas do povo Amazigh.

À medida que a mensagem 
do evangelho avança, junte-se 
a nós em oração pelas igrejas 
nas casas – ou, nesse caso, 
pelas igrejas em restaurantes 
– sendo plantadas nos lugares 
mais distantes da terra.

____________________

Essa história foi contada 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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Sonhos e 
Visões



Eu sonho todas as noites. Colorido. Vividamente. E me 
lembro de dois ou três sonhos na manhã seguinte. De alguns 
sonhos, eu me lembro por anos. Eu ainda me lembro de ter 
sonhado em 1979 que alguém me segurava debaixo d'água 
e eu me afogava. Isso já faz quarenta anos! Quando acordei, 
eu estava golpeando o ar… enquanto minha esposa Debby 
dormia profundamente com a palma da mão na minha testa. 
Num outro sonho do mesmo ano, a Debby e eu estávamos 
pescando e ela pescava tão rápido que eu nunca conseguia 
pescar porque tinha que repor as iscas e tirar os peixes do 
anzol dela. Eu me lembro muito bem que disse pra ela no 
sonho: "Não é justo você pegar TODOS os peixes".

Sonhos e Visões no Oriente Médio

Esses sonhos não são nada se comparados aos sonhos e 
visões que ocorrem em todo o mundo muçulmano. Deus 
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está se valendo deles para 
levar milhares de pessoas à fé 
em Jesus! Uma vez, eu assisti 
a dois vídeos. Eles foram 
gravados pela esposa de 
um dos nossos obreiros que 
serviam num país do Oriente 
Médio listado como um dos 
mais perigosos para seguir 
a Jesus. O primeiro vídeo 
mostrava o plantador de igreja 
compartilhando o Evangelho 
com um muçulmano xiita. Ao 
final do vídeo, o muçulmano 
pede para que Jesus Cristo 
o perdoe de seus pecados e 
lhe dê o dom gratuito da vida 
eterna. Ao fundo, pode-se 
ver a esposa do homem que 
acabou de aceitar a Cristo. 
Ela não parece muito feliz. 
Ela não queria que o marido 
entregasse o coração para o 
Senhor.

Mais tarde, naquela mesma 
noite, a esposa muçulmana 
estava sentada na cama e, 
enquanto o marido dormia 
ao lado dela, ela teve uma 
visão (uma visão é como um 
sonho acordado). Ela viu um 
trono pairando sobre o peito 
do marido, o que a perturbou 
enormemente. Como ela 
não tinha ninguém na vida 
dela com quem pudesse 
discutir assuntos espirituais, 
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ela contatou a missionária que havia gravado seu marido 
e pediu a ela que se encontrassem. Quando ela chegou, a 
muçulmana contou sobre essa visão incomum de um trono 
pairando sobre o peito do marido dela. A obreira lhe explicou 
que, quando o seu marido convidou Jesus para entrar na 
vida dele, Jesus passou a habitar em seu coração como Rei, 
e reis sempre sentam em tronos. Isso foi o suficiente.

O segundo vídeo a que assisti mostrava a mulher muçulmana 
sorrindo de orelha a orelha enquanto ela falava sobre ter 
convidado Cristo a sentar no trono do seu coração para ser 
o Rei da vida dela.

Um outro tipo de sonho

Eu sonho com frequência à noite, mas também costumo passar 
o dia sonhando com a Crossover Global plantando dezenas 
de milhares de igrejas multiplicadoras ao redor do mundo 
entre os grupos de povos não-alcançados, especialmente 
os muçulmanos e hindus. Talvez, pode ser que o Senhor me 
conceda o privilégio de viver o bastante para ver dezenas de 
milhares de pequenas congregações adorando Jesus numa 
infinidade de línguas. Juntos, isso certamente é possível.

____________

Essa história foi contada por Bill Jones, o Co-Fundador e 
Presidente da Crossover Global.

Nomes e localidades foram omitidos por motivos de segurança.
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Crescendo 

Espiritualmente 

Forte



O jovem Omer começou a frequentar um estudo bíblico na 
Turquia e, depois de grandes lutas, passou a crer em Jesus. 
Desde então, estou acompanhando-o neste período de 
crescimento espiritual.

No começo, a fé dele queimava. Ele estava sempre lendo a 
Bíblia e até viajou para fazer voluntariado em outra cidade. 
Estava repleto da paz e da presença de Deus.

Pouco tempo depois, como já era de se esperar, ele enfrentou 
dificuldades que o fizeram se afastar. Ele começou a ter medo 
de contar para a família sobre sua nova fé. Ele lutou contra 
tentações e nem sempre venceu. Nas vezes em que falhou, 
ficou cheio de culpa e se isolou. Ele sabia que Jesus o tinha 
chamado para amar os outros, mas ficava facilmente irritado 
com as pessoas.

Até que houve uma reviravolta.

Um dia, Omer ficou tão furioso que esmurrou uma parede 
e quebrou alguns ossos da mão. Foi um aviso de que ele 
tinha deixado a raiva prejudicar a vida dele. Ele sabia que 
precisava voltar para um relacionamento mais íntimo com 
Deus, mas esse lembrete foi um pouco mais incisivo e, em 
vez de continuar no mesmo rumo, ele resolveu fazer algumas 
mudanças.
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Na mesma época, um antigo amigo de Omer, Yusuf, voltou a 
morar na nossa cidade. Eles tinham sido amigos, mas haviam 
brigado vários anos atrás e ainda estavam bravos um com 
o outro. Como Yusuf têm vários amigos em comum com 
Omer, eles acabaram se vendo algumas vezes e as coisas 
ficaram tensas. Eu incentivei Omer a perdoar Yusuf, mas 
ele estava extremamente resistente. Uma noite, eu estava 
jantando com Omer quando, do nada, ele me disse: "Eu sei 
que Deus quer que eu perdoe Yusuf, eu é que simplesmente 
não quero!". Era incrível ver que Omer estava reconhecendo 
a voz de Deus e lutando contra ela. Pouco tempo depois, 
quando nos encontramos de novo e eu lhe perguntei sobre o 
relacionamento dele com Yusuf, ele abriu um grande sorriso 
e disse: "Ah, a gente se resolveu. Eu só falei pra ele que a 
gente não devia deixar aquele problema antigo nos impedir 
de sermos amigos".

Naquela mesma semana, Omer terminou com a namorada. 
Ela era cristã e uma moça maravilhosa, mas ele percebeu que 
o namoro deles não era saudável e que um atrapalhava o 
outro em vez de ajudar a aproximar de Deus. Terminar pode 
ser dolorosamente difícil. E eu fiquei muito encorajado em 
ver que ele percebeu essa necessidade e tomou essa decisão 
por conta própria.

Nisso tudo, passei noites em claro, orando e me preocupando 
com Omer. Eu largava tudo ao saber que ele precisava de 
mim. Eu o perdoei quando ele me ofendeu e tentei esperar 
com paciência quando era só isso que me restava. Uma 
noite, Omer me mandou uma mensagem de texto. Primeiro 
chegou o versículo de II Samuel 1:26, "meu irmão Jônatas, 
tu eras amabilíssimo para comigo! Excepcional era o teu 
amor, ultrapassando o amor de mulheres". Em seguida, ele 
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escreveu: "Oi, cara. Eu quis 
te mandar isso porque você 
sempre foi sincero comigo e 
muito leal na nossa amizade". 
Eu fiquei surpreso com as 
palavras dele.

Olhando para trás, eu aprendi 
algumas lições com a vida 
de Omer. Oro para que Deus 
continue transformando Omer 
num poderoso homem de 
Deus. 

___________________________

Por trás de cada igreja 
plantada pela Crossover 
Global, existem colegas de 
equipe que estão construindo 
relacionamentos, investindo 
na vida dos crentes e plantando 
sementes do Evangelho. O 
avanço do Evangelho entre 
os turcos não-alcançados não 
vem facilmente. Essa história 
contada por um obreiro da 
Crossover Global é apenas um 
exemplo do trabalho dedicado 
da nossa equipe nessa região 
do mundo.

Nomes e localidades foram omitidos por 
motivos de segurança.
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Alcançando os
Não-alcançados 

com o Evangelho 
de Jesus Cristo
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