Site: www.voluntariosemcampo..org.br
E-mail: contato@voluntariosemcampo.org.br
Facebook: VoluntariosEmCampo
Twitter: @conexaovec
Instagram: @conexaovec
Ano V, Julho, 2019 | Conexão Voluntário em Campo

VEC REALIZA
CURSOS PARA
CAPACITAR
VOLUNTÁRIOS
Editorial

Depoimentos

VEC em Ação

Relógio de oração

pag. 02

pag. 03, 04 e 05

pag. 06 e 07

Agenda
pag. 09

pag. 08
pag. 07

Conexão News. Ano V, Julho/2019
Conexão Voluntários em Campo

02

EDITORIAL

Servindo com excelência à Obra Missionária
Por:
Miriam Reiche
Há uma frase muito citada
entre os evangélicos: “Deus não
escolhe os capacitados, mas capacita
os escolhidos.” Embora a segunda
parte da frase seja verdadeira, não
posso dizer o mesmo da primeira
parte, porquanto percebemos Deus
escolhendo e usando homens e
mulheres extremamente capacitados
na Bíblia e na História da Igreja. Para
citar alguns exemplos: Doutor Lucas,
Mestre Apolo e Apóstolo Paulo na
Bíblia. Cynthia Farrar, Betty Greene,
Ruth Siemens, Nikole Kim, Durvalina
Bezerra, Jim e Elizabeth Elliot,
Hudson Taylor, Adoniram Judson,
Jonathan Goforth, para encurtar a
lista.
É uma verdade que Deus
capacita aqueles a quem Ele chama,
mas há uma parte da capacitação que
cabe a todos esses chamados para
servi-Lo. Além de estudar a língua e
cultura do país aonde você vai servir,
uma graduação, cursos em áreas
diversas, formação teológica são
muito úteis e podem abrir muitas
portas
para
construir
relacionamentos e servir à nação onde
Deus irá levá-lo.
Segundo pesquisas recentes
feitas no Brasil, somos um dos países
do mundo que possui a maior taxa de
retorno
precoce
do
campo
missionário. A principal causa desse
retorno é a falta de preparo. Está
comprovado que, quanto melhor o
preparo, menor a probabilidade de
retorno prematuro. A doutora Antonia
Leonora Van Der Meer aﬁrmou: “O
preparo cultural do missionário é a chave
para uma boa adaptação, integração no
campo e o bom êxito do seu ministério”. É
preciso ressaltar que a capacitação
não
elimina
naturalmente
os
problemas de adaptação no campo, no
entanto, diminui consideravelmente o

impacto deles.
Quando pensamos na Igreja
Sofredora, por exemplo, ela precisa de
socorro sim, mas de socorro
adequado,
levado
por
gente
capacitada, que sabe o que está
fazendo. Não é porque as pessoas
precisam, são pobres, estão em
desespero, que podemos ir de
qualquer maneira servi-las. Uma
pessoa despreparada e desqualiﬁcada
pode causar prejuízos e impactos
negativos ao campo, à agência ou
organização enviadora e até mesmo a
sua própria vida.
A Conexão Voluntários em
Campo acredita e busca levar ao
campo jovens, homens e mulheres
capacitados e qualiﬁcados para a
Missão. Por essa razão, no primeiro
semestre de todo ano, oferecemos
Cursos que visam a capacitação de
nossos voluntários. Neste ano, 164
pessoas participaram da capacitação
missionária promovida pela Conexão
VEC na PIB de Santo André. Que
alegria para nós ver o povo de Deus
com sede de aprender para servir
melhor!!! Foram dias intensos,
cansativos,
mas
de
muita
aprendizagem,
conhecimento
e
comunhão.
Ronaldo Lidório, um dos
brasileiros mais competentes e
experientes da Obra Missionária,
declarou
numa
entrevista:
“Precisamos usar os instrumentos de
instrução que o Senhor tem nos dado,
investir no entendimento antropológico
cultural, conhecer a Palavra, a ﬁm de
propor um evangelho inteligível, e
estudar as línguas para que haja
comunicação. Entretanto, é necessário
sempre
lembrar
que
nenhum
conhecimento acadêmico fala mais alto
do que uma vida transformada.”
Portanto, podemos dizer que Deus

escolhe e chama quem Ele quer,
“capacitados ou não”, capacita a todos
que Ele chama com uma capacitação
proveniente do alto, porém, é preciso
também fazer a nossa parte nesse
preparo pré-campo. Que o Senhor das
Missões nos ajude a cumprir com
excelência nossa vocação!
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VEC EM AÇÃO
Cursos de Capacitação
A Conexão VEC realizou cursos durante o mês de junho com o objetivo de preparar e capacitar os voluntários
para atuarem no campo:

Curso de Desenvolvimento Comunitário para Regiões
Carentes e Vulneráveis.
Ministrado por David Brown e Jo Brown, diretores para o
continente americano da BGR – Resposta Batista Global, uma
organização que atua em situações de catástrofes mundiais, prestando
atendimento às vítimas de tragédias. O Curso de Desenvolvimento
Comunitário para Regiões Carentes e Vulneráveis explorou a base
bíblica para o desenvolvimento comunitário, as etapas no processo de
desenvolvimento, os dois tipos de necessidades: Aguda e Crônica e
como construir uma estratégia comunitária

Curso Segurança do Missionário e Atendimento em
Áreas de Risco (nível A)
O conteúdo se debruça em protocolos de Segurança Pessoal e
Patrimonial, treina evacuação de campo, destaca a segurança da
informação, que inclui pseudônimos e plataformas de trabalho e
demonstra como é uma situação de interrogatório. Destaca ainda o
atendimento Emergencial em Situação de Catástrofe, que inclui a
organização do Plano de Atendimento de Emergência. Apresenta
noções práticas de Primeiros Socorros, que inclui Primeiros Socorros
Psicológicos (PSP). Além disso, trata do porquê da importância da
provisão de água potável em locais de catástrofes e algumas
estratégias de puriﬁcação de água em situações de caos.

Curso Internacional de Capelania Esportiva
Com a presença de quatro instrutores: Tom Joyner, Carl West e
Paulo Wescher (FCA – EUA e Brasil) e Rodrigo Zuliani (Atletas de Cristo
– Brasil), o objetivo do curso foi capacitar líderes para o alcance,
pastoreio e orientação de esportistas de diferentes modalidades com
conhecimentos contemporâneos e especíﬁcos nas áreas de
aconselhamento e mentoria de esportistas, com base em experiências
bem-sucedidas no Brasil e em outros países. O curso tem a parceria
com a FCA - Fellowship Christian Athletes – o Ministério esportivo
norte-americano mais antigo do mundo, especialista em capelania
esportiva.
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VEC EM AÇÃO
Curso Alcançando Muçulmanos
Apresenta os 5 pilares do Islã, as crenças muçulmanas, as
diferentes divisões do islamismo e as principais diferenças entre o
Alcorão e a Bíblia. Além de demonstrar os aspectos contemporâneos e
o radicalismo muçulmano moderno, passando por Bin Laden e
realizando um levantamento histórico, onde apresenta as principais
causas do fundamentalismo islâmico. Por ﬁm, treina como
compartilhar nossa fé com os muçulmanos.

Curso Internacional de Captação de Recursos para
Missionários Efetivos e Voluntário
Lembre-se: o desaﬁo de realizar Missões é grande! Neste
momento, a capacitação de pessoas é extremamente importante para a
obra. Não perca os próximos cursos que o VEC vai oferecer. Você poderá
usar este conhecimento para ganhar mais vidas para o Reino e ajudar
quem passa por situações difíceis.

Dia do Missionário Voluntário - DMV
“Cristo: Esperança em meio às aﬂições” foi o tema do Dia do
Missionário Voluntário – DMV – 2019, celebrado no último domingo de
março. Nesse dia, homenageamos os voluntários que dedicaram seu
tempo para servir ao próximo em nosso país ou fora dele. Dedicamos
este momento especial para agradecer a Deus por todas as vidas que
ofereceram mais amor e atenção a quem precisa, levando seus dons e
talentos ao campo. Você, que foi voluntário em alguma de nossas
viagens, receba nossa gratidão por sua participação e nossa celebração
aos pés da cruz por sua vida. Esperamos vê-lo nas próximas viagens.
Deus abençoe todos os nossos missionários voluntários!
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VEC EM AÇÃO
Conexão Peru

Durante esses dias de competições, cerca de 8.570 atletas vindos de aproximadamente 41 países distintos
estarão competindo em 56 modalidades diferentes. Mais de 3.500 oﬁciais trabalharão em ambos eventos. Portanto,
uma grande oportunidade para a Igreja de Jesus cumprir a Grande Comissão.
Pedimos que cada um dedique um tempo de oração e jejum, pedindo a Deus que use toda a equipe com poder e
autoridade naquele lugar, para que todos sejam instrumentos poderosos na vida de cada peruano e aos turistas que
estarão nos Jogos Panamericanos, porque temos a plena certeza, para que o trabalho aconteça, precisamos ser
revestidos de oração, para vencermos todas as batalhas que surgirão, e assim gloriﬁcarmos a Deus em tudo o que for
realizado ali.
Ore:
- Continue orando pela vida de cada missionário que está aqui, pela saúde física e emocional;
- Pela vida dos missionários locais, Érico Lobão e Cláudia Panzea, que estão concluindo seu trabalho
aqui no Peru;
- Pelos locais onde serão realizadas as atividades nos próximos dias;
- Pelas vidas já alcançadas.
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DEPOIMENTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
Captação de Recursos para Missionários Efetivos e Voluntário
Por: Elcio Mogrão
Eu me chamo Élcio Mogrão, sou cristão há 31 anos, congrego na PIB
em Santo André há quase 4 anos. Na última conferência missionária
participei do curso de captação de recursos, que aconteceu nos dias 19 a 22
de junho, ministrado pelo missionário americano Tom Joyner. O curso abriu
minha cabeça no sentido de como angariar recursos para o missionário
viver no campo. Embora cristão há muito tempo, não havia feito nenhum
curso assim, ou seja, há várias maneiras e estratégias que aprendemos para
se manter no campo e não ser tão pesado para a igreja.
Em novembro de 2018 tive oportunidade de viajar com o VEC ao
Líbano e trabalhar com refugiados sírios. O grupo da nossa igreja, sob a
orientação do pastor Grava, realizou algumas cantinas e, assim, reverteu a
arrecadação para ajudar nos custos da viagem. Também tivemos a
liberdade de extrair das nossas cabeças algumas outras ideias. Agora com a
realização desse curso, podemos fazer parcerias com pessoas que têm
condições e amam a obra missionária para nos abençoar, a ﬁm de que a
obra de Deus seja realizada com um pouco mais de tranquilidade por meio
de recursos angariados.
Se um dia você tiver condições de fazer esse curso, não perca tempo,
creia, ore a Deus e faça, pois, servirá para sua vida no campo missionário.
Lembrando quanto mais parcerias ﬁzermos maior será a recompensa para
o reino e também para os seus projetos.
“E disse Jesus ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”
Marcos 16.15

Desenvolvimento Comunitário
Por: Claudia Lino
Meu nome é Claudia, sou pedagoga escolar no RJ e me inscrevi no
curso de Desenvolvimento Comunitário, buscando agregar conhecimentos
no intuito de contribuir de forma mais relevante nas comunidades onde
atuo.
Minha grande surpresa foi perceber nesta formação que a maior
parte das intervenções feitas, na verdade, eram ações emergenciais,
pontuais, com efeitos transitórios nas comunidades.
Aprendi as bases do desenvolvimento comunitário e a necessidade de
inserir a própria comunidade, tornando-os protagonistas do processo de
mudança.
Foram quatro dias de aprendizado signiﬁcativo e relevante para
minha trajetória de vida, bem como para compartilhamento com outros
voluntários. Grata à Conexão por, mais uma vez, proporcionar cursos
voltados para as reais necessidades da pessoa humana e nosso
envolvimento na Missio Dei.
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DEPOIMENTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
Capelania Esportiva
Por: Fabio Maia e Ciça Maia
O curso de Capelania Esportiva contribuiu de forma muito
signiﬁcativa para o trabalho que estamos desenvolvendo há um tempo.
Para nós, sempre foi fundamental obter o conhecimento necessário para o
desenvolvimento das nossas atividades.
Para mim e minha esposa Ciça, que é atleta em atividade, observamos
diversos tipos de procedimentos e ações inadequadas, onde muitas
pessoas buscam fazer o seu melhor sem nenhuma qualiﬁcação e sem
nenhuma busca para obtê-la.
Um curso de Capelania bem como de capacitação em áreas
esportivas, se forem bem utilizados, podem ser uma ferramenta
fundamental para a restauração de vidas. Foi muito bom perceber as ações
de Deus em nossas vidas. De forma bem objetiva e prática, conseguimos
entender e contribuir para o bom desenvolvimento deste curso.
No geral, louvamos a Deus por todos os esforços dos nossos irmãos.
Contribuíram muito para nosso crescimento e crescimento do reino de
Deus.
A Deus toda honra e toda Glória!

Alcançando Mulçumanos
Por: Rita Vanda
O curso Alcançando Muçulmanos, realizado pela Conexão, foi um
ressurgimento. Com uma visão da realidade que eu não tinha, levou-me a
reﬂetir sobre nossa forma de fé (cristianismo). Observei que, a convicção
do muçulmano é absoluta, o Islã vem crescendo e nem todos são radicais;
lutam por ideais, embora essa luta pareça-nos algo errado, eles precisam
muito de nossas orações, para que haja uma intervenção do Espírito Santo
sobre suas vidas e ocorra a Metanoia.
Recomendo este curso a todos e não apenas aos que pretendem
ingressar neste mundo tão misterioso. Quanto ao palestrante, sua
metodologia de ensino é admirável, destacando-se por seu cuidado para
não inﬂuenciar em nossas opiniões (alunos).
Sobre a Conexão, a extraordinária recepção, segurança, educação e
prestatividade de todos os envolvidos na realização do evento, são
reﬂexos da pessoa de seu líder pastor Grava a quem deixo explicito o meu
absoluto respeito, por sua submissão aos planos de Deus, sem o qual, nada
do que se fez seria feito.
Agradeço imensamente pela oportunidade e espero em breve
estar envolvido novamente.
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RELÓGIO DE ORAÇÃO - LAOS

VENEZUELA
VENEZUELA
A crise na Venezuela: controlada pelo
regime socialista ditatorial, tem feito
com que milhares de venezuelanos
dependam de ajuda externa para
conseguir sobreviver, visto que há
falta de comida e outros suprimentos
básicos no país, como remédios. A
igreja enfrenta diversos tipos de
perseguição, principalmente por
apresentarem oposição ao atual
governo.
MOTIVOS DE ORAÇÕES
Domingo: “Do Senhor vem o
livramento. A tua benção está sobre o
seu povo." Salmos 3.8
Ore para o povo seja sustentado pelo
Senhor em suas necessidades básicas,
já que muitas vezes tem de locomover
para o país vizinho a ﬁm de conseguir
comida para suas famílias.

Segunda-feira:
“Responde-me tem sido difundido entre esse atual
quando eu clamo, ó Deus que me faz governo.
justiça.” Salmos 4.1
Quinta-feira: “Escuta, Senhor, as
Interceda pelo governo da Venezuela. minhas palavras, considera o meu
Peça a Deus que coíba os abusos desse gemer.” Salmos 5.1
regime, e que a sabedoria de Deus Ore pela igreja nesse país. Peça a
chegue até os altos patamares Deus força e sabedoria para os líderes,
para que saibam conduzir seu rebanho
governamentais.
frente a tantas perseguições políticas
e sociais.
Terça-feira: “Saibam que o Senhor
escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá
“De manhã ouves,
Sexta-feira:
quando eu o invocar.” Salmos 4.3
Senhor, o meu clamor, de manhã te
Ore pelo país e clame por liberdade apresento a minha oração e aguardo
religiosa
e
social
a
todos, com esperança.” Salmos 5.3
independentemente da visão política
Ore pelas crianças que se sentem
de cada um.
excluídas em função de serem cristãs.
Quarta-feira: “Em paz me deito e logo
adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes
viver em segurança.” Salmos 4.8
Ore para que o governo feche as
portas para o Islamismo, que tanto
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