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Indígena da etnia Tembé Tenetehar lê o Novo Testamento em língua materna. A tradução demandou 17 anos de trabalho.

O Natal nos faz lembrar que Jesus já veio a este
mundo por amor a nós. E vai voltar. Um dos sinais é
que “será pregado este evangelho do reino por todo o
mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá
o fim”. (Mt 24:14)
Falta muito para o evangelho chegar a todas as
nações, pois deve ser pregado em língua nativa para
ser entendido. Vencer a barreira linguística exige
dinheiro, gente para traduzir e para ir aos povos que
nunca ouviram falar de Cristo. Uma mobilização
internacional pretende, no mínimo, iniciar a tradução
da Bíblia nessas línguas até 2025. A representante no

Brasil desse movimento é a Missão Além, que fica em
Brasília e nos apresentou seu trabalho. Jesus voltaria,
então, logo após 2025? Estatísticas humanas podem até
sinalizar, “mas a respeito daquele dia e hora ninguém
sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai”.
(Mt 24:36)
A missão transcultural é foco desta edição que
marca os 39 anos da IEC de Brasília. Falamos também
da Bíblia, da volta do projeto com moradores de ruas,
da disposição de nossos jovens para a obra missionária,
entre outras ações que revelam o vigor da igreja para
mais um ano de vitórias com o Senhor. Feliz 2012!
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Deus falou e nós respondemos
A IEC de Brasília aproveitou
as oportunidades concedidas por
Deus em 2011. Falo de evangelismo
e missões. Foi o ano em que mais
investimos financeiramente nas frentes
missionárias e esse indicador financeiro
revela algo maior: Deus tem realizado
uma obra no coração dos irmãos desta
Igreja, possibilitando os resultados.
Uma evidência é a forma como
foi suprida a falta de missionários em
nosso campo de Pirenópolis (GO).
Com a ida do Pr. Cesar, Dca. Rosa e
Larissa para o Seminário no Pará e por
não haver, de imediato, um missionário
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para assumir o campo, várias famílias
da igreja se revezaram nos finais de
semana. Foram àquele campo com
alegria e satisfação, a despeito do
deslocamento de duas horas e do
cansaço após uma semana de trabalho.
Não temos como recompensar a
atitude desses voluntários, mas o Deus
que tudo vê tem poder para retribuir
a cada um. Meu desejo é que assim se
faça.
Realmente, alegra-nos terminar
o ano com avanço na obra missionária.
Poderia falar de mais ações nessa e em
outras áreas, da manutenção de todos
os investimentos, mas o que quero
ressaltar nesta última edição de 2011
é que nada faremos se Deus não agir
em nós. E esta tem sido nossa feliz
constatação: Deus está falando e o
povo está atendendo à Sua voz.
Avançar é a vocação da Igreja,

do crente. Que Deus nos dê a graça
de continuarmos cooperando em Sua
obra. Que nos dê outras oportunidades.
Que nos permita participar do Seu
Reino como Igreja que lhe é útil e
obediente. É o que desejamos.
Agradeço a todos que têm
doado suas vidas ao serviço. Sou grato
ao Pr. Valmir, ao Pr. Ubiracy e ao Pb.
Luciano, que estão à frente de nossas
congregações com suas famílias. A
todos os missionários que nos aceitam
como parceiros de seus ministérios, o
agradecimento desta Igreja. Na pessoa
da nossa editora, irmã Raquel, minha
gratidão a todos que colaboraram nas
edições do boletim neste ano. Ótimo
trabalho. Vamos em frente.
Ao Senhor da Seara, dedicamos
nossas vidas.
Pr. Hilário José Bispo da Graça

Vamos contar história?
Em 2012 a IEC de Brasília vai
completar 40 anos. Parte da sua história
consta de atas e boletins, mas queremos
saber mais. Queremos registrar o
empenho dos pioneiros, casos pitorescos,

CONTATO: EQS 415/416, CEP 70298-400 –
Brasília (DF), tel. 61-3346-7866 www.iecbsb.
org.br, ecoparamissoes@iecbsb.org.br
Templo da IEC de Brasília na fase de construção

dificuldades e bênçãos de 1972 para
cá. Convidamos a todos que estão ou
estiveram na igreja que contribuam com
fotos, relatos e tudo o que permita essa
reconstituição histórica.
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A todos os povos e tribos
O povo Guajajára tem a Bíblia completa,
resultado da parceria com a Associação
Internacional de Linguística (SIL Brasil).
Os Parakanã possuem o Evangelho de
Lucas e os Kaiwá estão prestes a receber
a Bíblia completa.

Pr. José Carlos (primeiro à esquerda) na entrega do Novo Testamento ao povo Tembé

25 de novembro de 2011. Dia
histórico para o povo Tembé Tenetehar.
Na aldeia Teko Haw, no Pará, foi
entregue o Novo Testamento em sua
própria língua, após 17 anos investidos
na tradução. Parece tempo demais, mas
a produção é complexa mesmo e pode
levar até 30 anos quando a língua é
totalmente ágrafa, ou seja, não possui
sistema de escrita.
O trabalho foi conduzido pela ALEM,
que “prepara e envia missionários para
traduzir a Bíblia e, na sequência, apóia
o plantio e o fortalecimento de igrejas
entre esses povos”, explica o Pr. José
Carlos Alcântara da Silva, secretário

executivo da ALEM. Sua esposa,
Raquel, é coordenadora de mobilização
e educação e usa um exemplo para
falar do risco de se perder o trabalho
de tradução. “Em 2003 fomos para
Guiné Bissau ministrar o curso Uso das
Escrituras. Encontramos os exemplares
do Novo Testamento traduzido em uma
das 33 línguas daquele país no depósito,
junto a material de construção. Boa
parte foi inutilizada”.
Entre os povos com os quais a
ALEM trabalha, quatro possuem as
Escrituras ou porção delas em suas
línguas maternas. Os Tukano e agora os
Tembé contam com o Novo Testamento.

A ALEM prepara os interessados
na tradução da Bíblia por meio do
Curso de Linguística e Missiologia
em sua sede, na Granja do Torto, em
Brasília. Um dos módulos ocorre em
acampamento numa ilha do rio Xingu,
no Pará, e inclui visita a aldeias indígenas
e práticas de vida na selva, como caça,
pesca e construção de casa rústica.
O aluno desenvolve a habilidade de
aprender novas línguas e recebe outras
informações, como antropologia e
educação, para ser capaz de evangelizar
em contexto transcultural.
Saiba mais em www.missaoalem.org.br

A ALEM (Associação Linguística
Evangélica Missionária) é uma
organização missionária, fundada
em 1982 sob a inspiração da Wycliffe
Bible Translators, com o objetivo de
preparar pessoas para o ministério
de Tradução da Bíblia. Fica na Granja
do Torto, em Brasília, e conta hoje
com 53 missionários (seis deles de
outras agências). Atua em parceria
entre 17 povos indígenas no Brasil,
África, Índia e Papua Nova Guiné.

Desafio traduzido em números
Das 6.860 línguas do mundo,
somente 457 têm tradução completa
da Bíblia. Em 1.211 há apenas o Novo
Testamento e 897 possuem apenas
porções das Escrituras. São, portanto,
4.295 etnias sem as Escrituras em
seu idioma. No Brasil, menos de um
terço das 180 línguas nativas possui
alguma tradução da Bíblia. O esforço
de tradução levou a Sociedade Bíblica
do Brasil a coordenar um encontro

nacional e outro internacional sobre o
tema em 2011.
Dentre os obreiros evangélicos
mundiais, 93% atuam em áreas já
cristianizadas e 7% entre tribos e
nações iniciantes no Evangelho. “Ou
cremos que Deus vocacionou 97%
para os alcançados e somente 3% para
os não alcançados ou há milhares de
pessoas vocacionadas trabalhando no

lugar errado”, analisa Ronaldo Lidório
no livreto “A Igreja Local e Missões”.
Lidório está atualmente entre os
indígenas da Amazônia.
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Doe e receba o dinheiro de volta
É possível ajudar o Abrigo
Evangélico da Pedra de Guaratiba e
receber de volta o valor doado. O acerto
é feito na declaração anual de Imposto
de Renda. A possibilidade é aberta a
todos que têm parte dos rendimentos
retidos na fonte. Quem sempre tem
restituição receberia, por causa da
doação, uma restituição maior. Quem
paga imposto poderá pagar menos ou
nem pagar. O depósito deve ser feito até
30 de dezembro e as orientações estão
no site da igreja.

Foi a primeira vez que os adolescentes participaram de um evento sem os pais e querem mais.

No início de novembro, os
adolescentes Albert Júnior, Alexandra,
André, Dominiky e Lucas foram
com a Walkiria para Benevides (PA)
participar do Retiro de Vocacionados
do Seminário Palavra da Vida
Norte. Ouviram pessoas experientes,
observaram o contexto bíblico e

tiveram que mostrar na prática se
sabiam evangelizar. O desafio era
ser ouvido por segmentos sociais
resistentes à Palavra, como moradores
de rua e tribos urbanas. A dinâmica
foi garantida com a encenação dos
seminaristas, que se fizeram de ricos,
“emos”, drogados, prostitutas etc.

Crianças se apresentam na festa de Natal
em Pirenópolis (GO). O campo é atendido
pelo Pb. Luciano José Bispo da Graça, sua
esposa Luciana e a filha Letícia, enquanto
não há um missionário para assumir a obra.

Dia da Bíblia

De volta às ruas

A Bíblia é o referencial de vida
do cristão, a fonte racional da fé. Pela
sua importância, comemora-se o Dia
da Bíblia no segundo domingo de
dezembro. A data foi instituída em
1549, na Grã Bretanha, por sugestão do
Bispo Cranmer ao Rei Eduardo VI para
haver um dia especial para a população
interceder em favor da leitura do Livro
Sagrado. No Brasil, é celebrada desde
1850, após a chegada dos primeiros
missionários evangélicos.

O programa de evangelização
nas ruas da IEC de Brasília – o Semear e
Restaurar – foi retomado em setembro.
Nas noites de sexta-feira, uma equipe vai
ao Núcleo Bandeirante, cidade-satélite
da capital, levar alimentos, louvores e
a palavra de Deus. As pessoas visitadas
são sempre as mesmas para ampliar
a possibilidade de restaurar vidas. Os
moradores de rua e os evangelizadores
precisam de muita oração e de ajuda
constante.

De jovem para jovem
Teresópolis (RJ) sediou o
Encontro Nacional de Missões, de
2 a 4 de dezembro. Na pauta, temas
para fortalecer o Projeto Colheita:
Evangelismo, Plantio de Igrejas, Avanços
Missionários, Discipulado, Missões
Urbanas e Alcançando Crianças.

Há mais de um ano, mães do
grupo “Desperta Débora” de Itaperuna
(RJ) oravam pela ação de Deus nas
escolas da cidade. Em Brasília, jovens
do grupo MPCênicas (aí incluída
Tathiane, da IEC de Brasília) buscavam
oportunidades para evangelizar. Deus
uniu os interesses e em outubro ocorreu
o “Escola da Vida” no colégio CIEP 263

Luna Bo Bardi. Uma das atividades
era uma redação sobre a relação com
Deus. Uma cadeirante falou do grande
desejo de andar. E aconteceu! No
encerramento, quando a maioria ficou
de pé, simbolizando a decisão por uma
vida com Jesus, a menina levantou
da cadeira de rodas e, sustentada por
orações, andou sem ajuda!

