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A 8º Conferência Internacional de pesquisadores (LIRC8)

A 8º Conferência Internacional Lausanne de Missionários 
Pesquisadores (LIRC8 - sigla em inglês) é agora história. Muitos 
dos participantes comentaram que foi uma experiência positiva de 
aprendizado. Para outros, foi transformacional - um evento de vida 
que afeta tudo o que se segue. Para aqueles que não puderam 
estar presentes, um breve resumo com algumas fotos pode ser 
encontrado em: http://www.ocresearch.info/?q=content/gathering-together-propel-
kingdom-forward-through-research

A seguir transcreve-se o texto apresentado pelo Dr. Donald K. Smith, fundador da Daystar University, 
durante a LIRC8. Talvez ele faça seu coração queimar com entusiasmo, assim como o nosso, pelo que
a pesquisa pode fazer no mundo missionário.

O Comitê de Planejamento da LIRC8

Pesquisa, muito além da demografia

      Somente depois de quinze anos em missões, reconhecemos que a pesquisa é a mais fundamental
das ferramentas humanas, com um poder além de nossa compreensão. Ela utiliza nossa inteligência
dada por Deus, a parte de Sua imagem em nós. Por isso, na Daystar Communications tentamos nos
concentrar na pesquisa e na capacitação para utilização dos resultados da pesquisa.

     Entre o período de 1967 a 1985, realizamos cerca de 75 projetos de pesquisa na Daystar. Poucos
deles foram publicados em revistas acadêmicas ou eventos missionários. Alguns estavam focados em
uma situação muito especifica, alguns grupos solicitaram a confidencialidade dos resultados, outros
acharam as descobertas muito perturbadoras para suas abordagens. Na maioria dos casos,
simplesmente não tivemos tempo para preparar o material para um amplo público. Mas dezenas, talvez
centenas, dos nossos alunos aprenderam como usar a pesquisa e utilizar os resultados para aumentar
a eficácia.

     Nós não estávamos contando essencialmente quem conhece a
Jesus, quem não O conhece, nem onde cada tipo de pessoas vive. Isso
é fundamental, mas não nos leva para fora da dependência inconsciente
de nossos próprios padrões culturais como norma. Da mesma forma, tal
conhecimento também não nos leva à proclamação criativa e orientada
pelo Espírito Santo. Isto nos diz para onde apontar, mas não como
atingir o alvo, ou seja, como fazer missões de forma eficaz. Entender e
transmitir como fazer missões de forma eficaz tem sido nossa paixão.

     Nossa pesquisa tem sido motivada pela obrigação de criar
entendimento do Evangelho. Precisamos saber como criar
entendimento apesar da proclamação inadequada, das barreiras
culturais e dos estereótipos. Pesquisa que deseja fornecer alicerce para
a verdadeira liderança cristã da Igreja. Nós simplesmente queríamos
que todos conhecessem e amassem a Jesus!

     Quando compartilhamos as descobertas, os princípios comuns se
tornaram aparentes. Nós gradualmente reconhecemos a necessidade
de ministros do evangelho e cristãos em geral, de fato, conhecer e aplicar esses princípios de 
proclamação. Oficinas com grupos culturais diferentes na África, na Ásia, na Europa e na América do 
Norte não apenas confirmaram sua relevância, mas contribuíram para nossa própria compreensão de 
sua abrangência do uso através de novas ideias vindas dos participantes. A pesquisa bibliográfica 
frequentemente verifica princípios individuais através do trabalho de ambos estudiosos, cristãos e 
seculares.

“O que você acha?” Vol. 8, No. 3, Julho 2018 Página 1

http://www.ocresearch.info/?q=content/gathering-together-propel-kingdom-forward-through-research
http://www.ocresearch.info/?q=content/gathering-together-propel-kingdom-forward-through-research


     Assim, quatro elementos – pesquisa de campo orientada para o problema, contribuições dos alunos,
pesquisa acadêmica e aprofundamento do estudo bíblico da comunicação - se combinam para 
desenvolver o ensino de como criar a compreensão da Verdade dada por Deus. O primeiro treinamento
intensivo dentro desse modelo emergente aconteceu em 1971, com duração de seis semanas, no 
Instituto Internacional de Comunicação Cristã, localizado no que hoje é Harare, no Zimbábue. O 
segundo treinamento foi realizado perto de Nairóbi, Quênia, em 1972. Houve um crescimento dos 35 
participantes iniciais de 20 nações no primeiro evento para 70 participantes de 35 nações no segundo. 
Em seguida, esse grupo evoluiu para um pequeno campus residencial em Nairobi, culminando na 
fundação da Daystar University com mais de 5.000 alunos matriculados. Isto reflete uma genuína e 
entusiástica aceitação dos princípios “Criando entendimento”, publicados em 1992. 

     Esses princípios foram um desenvolvimento direto da pesquisa de campo original, um aprendizado 
da pesquisa acadêmica e uma aplicação no campo por líderes que também eram aprendizes. Em 
retrospecto, parece um exemplo claro do valor da pesquisa genuína para verificar o conhecido e 
aprender o desconhecido. Um problema leva à uma pesquisa, que leva a uma possível solução, 
verificada pela prática, confirmada pela pesquisa avaliativa que descobre problemas imprevistos que 
levam a novas pesquisas ... e o ciclo cibernético continua - esperançosamente em direção a melhorar 
constantemente a comunicação do Evangelho.

     Ironicamente, a aplicação desses princípios tem sido sistematicamente esquecida nas próprias 
instituições que se originaram a pesquisa aplicada a missões. O propósito no desenvolvimento desses 
princípios era o de aumentar a eficácia na proclamação e discipulado das nações. O objetivo de nossa 
pesquisa foi desenvolver e implementar uma estratégia eficaz para missões em todos os contextos. 
Esse propósito tem sido amplamente submerso na construção de edifícios e programas acadêmicos 
para atender às necessidades nacionais.

     Em Sua misericórdia, no entanto, há centenas de estudantes na Daystar que estão lá para aprender 
sobre Jesus, e não apenas sobre disciplinas acadêmicas, que lhes darão um emprego. Mesmo assim, 
a ponta afiada da pesquisa, utilizada para aumentar a eficácia da proclamação e discipulado, ficou 
enferrujada. Esta instituição não é de modo algum a única a seguir esse caminho decepcionante. A 
pesquisa em missões raramente foi bem-feita e raramente foi posta em prática.

     Daqui há não muito tempo, minha peregrinação será transformada: ao invés de ver através de um 
vidro sujo, O verei face a face. O que me foi ensinado que é útil para os colegas? Por meio de muitas 
circunstâncias felizes (embora geralmente muito difíceis), nosso Senhor nos empurrou além das 
fronteiras - racial, cultural, política, denominacional, profissional e acadêmica. Como resultado, não 
podemos nos acomodar confortavelmente em nenhuma categoria. No entanto, a única categoria que 
abrange todos os cenários é a de Missionário - ‘trabalhador de talentos múltiplos’, servo apenas de Um.

     Em todas as categorias ou locais de serviço, aprendemos a aprender. Fazer isso de maneira 
sistemática e verificável é, em uma palavra, pesquisa. Tal recurso pode ser a ferramenta humana mais 
poderosa que nos foi dada para ir além da demografia até as questões fundamentais de compreensão, 
da motivação e da escolha.

Donald K. Smith
Fundador da Daystar University

Carta aos jovens pesquisadores

Jeanie Currier

     Estou escrevendo este texto uma semana antes de me aposentar, 
depois de 45 anos de envolvimento em missões, sendo mais de 30 
deles focados principalmente em pesquisa. Antes de me tornar uma 
pesquisadora, eu era uma professora de inglês do ensino médio na 
Faith Academy, perto de Manila. Este não é o background mais 
provável para um profissional da informação. No entanto, em 1985, a 
pedido do presidente da minha organização, fui designada para um 
novo ministério em pesquisa. Depois de algumas semanas de 
treinamento em pesquisa sobre crescimento da igreja em nossa sede,
retornei a Manila e me vi subitamente envolvida em uma investigação 
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que tinha como objetivo localizar todas as igrejas na região metropolitana de Manila (Metro Manila). Na 
época, essa região era composta por quatro cidades e 13 municípios, totalizando uma população de 
mais de oito milhões de habitantes).

     O movimento de plantio de igrejas DAWN (Disciple A Whole Nation) estava em andamento e muitas 
denominações estavam fortemente engajadas em iniciar novas igrejas em todo o país, visando atingir o
objetivo de ver uma igreja em cada barangay (aldeia ou vizinhança) ou um total de 50.000 igrejas nas 
Filipinas até o ano 2.000. Minha organização missionária estava totalmente envolvida no apoio a esse 
movimento, mas duas perguntas urgentes nos incomodaram. Como a igreja filipina poderia monitorar o 
progresso que estava fazendo em direção a esse objetivo, se não sabíamos quais barangays tinham 
uma igreja e quais não? E como responderíamos a essa pergunta? O estudo “Investigação na Igreja 
Metropolitana de Manila” em 1985 foi nossa primeira tentativa de resolver esse dilema.

     Nós nunca tínhamos feito esse tipo de pesquisa e realmente não sabíamos o que estávamos 
fazendo. Nesse contexto, finalmente determinamos que a única maneira de obter essa informação era 
pegar uma lista de igrejas conhecidas e dirigir por todas as igrejas da região metropolitana de Manila 
atualizando nossa lista e observando os locais da igreja nos mapas das cidades. Foram 18 meses para 
concluir a investigação, mas ao final conseguimos desenvolver um conjunto de informações: uma lista 
de igrejas e mapas com a localização das igrejas e os coeficientes entre número de igrejas/população 
para cada cidade e município de Manila. Dessa forma, conseguimos ajudar pastores e plantadores de 
igrejas na decisão de onde direcionar seus esforços de plantio de igrejas.

     Além de obter um curso intensivo em estudos de localização da igreja, aprendi dois princípios 
básicos ao fazer esse tipo de pesquisa. O primeiro foi testar suposições comuns, especialmente 
quando elas levam a decisões sobre como conduzir pessoas e usar recursos do Reino. Nesse caso, a 
maioria dos líderes denominacionais e eclesiásticos da região metropolitana de Manila achava que a 
cidade não precisava de mais igrejas e, portanto, estava designando novos plantadores de igrejas para 
as áreas externas. Em vez disso, os resultados da investigação mostraram que a Manila era uma das 
áreas menos atendidas pela presença de igrejas do país.

     O segundo discernimento veio numa tarde, enquanto eu estava estudando um mapa da região de 
Manila, observando as taxas entre o número de igrejas e a população de todos os barangays da 
cidade. As partes mais escuras do mapa indicavam as seções menos atendidas, ou seja com menos 
igrejas, e as áreas mais claras sombreadas as mais atendidas. Senti o Senhor urgentemente me 
dizendo: "Jeanie, você vê o que eu vejo?" Eu olhei mais de perto para as áreas mais escuras no mapa 
agrupadas em torno da baía de Manila. Eu sabia que essas barangays eram feitas de bairros 
densamente povoados pelos pobres urbanos. Então notei que muitas das partes mais claras do mapa 
ficavam ao sul e a leste da cidade, onde novas edificações estavam sendo construídas para acomodar 
o influxo da crescente classe média.

     De repente, percebi o que o Senhor estava dizendo para mim. A maioria das novas igrejas estava 
focada na migração da classe média, enquanto os pobres urbanos estavam sendo negligenciados. Os 
mesmos bairros deles eram os que precisavam desesperadamente de mais igrejas. Essa percepção 
me levou ao segundo princípio que aprendi ao fazer a investigação em Manila. Frequentemente, os 
resultados de nossa pesquisa produzirão mensagens proféticas que precisam ser urgentemente 
transmitidas a líderes denominacionais e outros líderes da igreja. Consequentemente, nossa 
responsabilidade como pesquisadores não é apenas a de fazer a pesquisa e a análise, mas orar e 
esperar no Senhor para distinguir quais discernimentos Ele mais deseja passar para a Igreja.

     Ao fazer este estudo inicial, aprendemos os fundamentos para realização de pesquisas sobre 
localização de igrejas. Nos próximos anos, investigamos outras cidades importantes e aprendemos 
gradualmente a acompanhar o progresso da igreja filipina em direção ao objetivo do DAWN. Em 1989, 
finalmente estávamos prontos para inspecionar o país inteiro, o qual, três anos depois, estava 
concluído. Pudemos, pela primeira vez, dar aos líderes da igreja filipina uma imagem clara de onde as 
igrejas evangélicas estavam localizadas e quais partes do país mais necessitavam de igrejas.

     Não é de surpreender que tenhamos aprendido que fazer pesquisa em escala nacional requer a 
elaboração de um planejamento cuidadoso e o enfrentamento de inúmeras questões logísticas. O que 
me surpreendeu, embora não devesse, foi a intensa guerra espiritual que aumentava quanto mais perto
chegávamos de completar a investigação. Fazer esse tipo de pesquisa, especialmente em larga escala,
aponta o holofote para áreas escuras e sem igreja, fornecendo uma visão clara para os líderes cristãos 
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de como direcionar seus esforços de plantio de igrejas. Satanás, é óbvio, não gosta disso e luta contra 
tais esforços. Com isso, aprendemos como é vital cobrir todos os aspectos de nossa pesquisa com 
fortes orações de intercessão.

     Ao trabalhar nessas duas investigações de localização de igrejas durante um período de seis anos, 
uma lição geral se destaca. Qualquer pesquisa que desperte uma nova visão na igreja e ajude seus 
líderes a alcançar aqueles que estão nas trevas vem diretamente do coração de Deus para as nações. 
Nos anos seguintes, foi esse discernimento principal que alimentou em mim a paixão de encorajar os 
outros a se engajarem na pesquisa missionária. Que privilégio tem sido servir como Sua serva nos 
últimos 30 anos.

Métricas em Missões

Um resumo das melhores práticas.
David W.

     Liderança em uma organização missionária não é uma tarefa fácil.
Os líderes são responsáveis pela gestão do dinheiro que é doado à
organização, garantindo que o mesmo seja usado para promover a
missão de Deus em todo o mundo. Talvez, mais importante ainda, os
líderes também são responsáveis pelos membros da equipe que eles
supervisionam, fornecendo visão, aconselhamento, orientação,
prestação de contas, recursos, cuidados com a saúde física, espiritual e
muito mais. Essas pessoas estão espalhadas pelo mundo, o que
dificulta a comunicação e os relacionamentos. Frequentemente, são irmãos voluntários que levantaram 
seu próprio sustento e foram enviados por sua igreja local. Sendo assim, podem não ouvir muito a 
orientação da liderança de sua organização, vendo-se responsáveis unicamente em oferecer relatórios 
para Deus e sua igreja local e não para sua organização.

     Além de ser uma tarefa difícil, a liderança em missões também é uma tarefa séria. Uma das 
metáforas mais comuns usadas para liderança no Novo Testamento é a metáfora de um mordomo. Um 
mordomo é alguém que foi confiado pelo seu mestre para administrar uma parte dos recursos do 
mestre (1 Coríntios 4.1-2). Ele é responsável por promover os objetivos e a agenda do mestre. O 
mordomo e o mestre sabem que chegará uma hora em que o mordomo precisará dar conta de seu 
tempo como administrador (Lc 19.15).

     Recentemente, a liderança da minha organização, a Encompass World Partners, estava lutando 
com as questões acima: sendo mordomos dos recursos de Deus, como melhor podemos liderar? 
Líderes na Encompass estavam cientes do fato de que muitas organizações usam métricas - medidas 
numéricas da atividade e progresso do ministério - em sua busca de melhorias na liderança, e também 
estavam cientes do fato de que o Encompass provavelmente usa métricas em menor escala do que a 
maioria das outras organizações estadunidenses. No entanto, alguns expressaram preocupações com 
essa estratégia, apontando que as métricas são mais usadas no mundo dos negócios e podem ter um 
fraco resultado em missões.

     Com essas perguntas em mente, a liderança da Encompass me pediu para pesquisar as melhores 
práticas em relação ao uso de relatórios e métricas no plantio de igrejas. Pediram-me para ler e resumir
uma pesquisa bibliográfica disponível sobre este tópico e para entrevistar líderes de outras 
organizações sobre a sua experiência em usar métricas. Este relatório foi apresentado à liderança da 
Encompass no final de 2017 e pode ser acessado nesta URL:

https://drive.google.com/file/d/1UWHegMwUlMQE7SbQoJ4dVZTcrd5T5Axc/view

     Sugiro a leitura do relatório aos leitores do boletim da CMIW que estejam interessados em saber 
como outros líderes usam métricas dentro de suas organizações missionárias, que desafios 
encontraram e o que consideraram mais eficaz. Eu também apresento no documento um extenso 
resumo da pesquisa bibliográfica, com base em informações de mais de duas dúzias de publicações. 
Aos leitores que querem saber mais sobre como e por que de métricas em missões, convidado-os a ler 
o relatório e sua bibliografia que pode ser acessada nesta URL:

https://drive.google.com/drive/folders/1L1hWbKiprn-7PkkIGzXwIutNPJy4bDP1

Achei este tópico fascinante e prático, e espero que minha pesquisa também possa ajudar aos outros.
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Nos vemos lá!

Você gostaria de conversar pessoalmente com um membro da Comunidade Global? Se você pretende 
participar de um dos seguintes eventos, entre em contato conosco através do <info@globalcmiw.org> 
para que possamos nos encontrar:

• EMS & ISFM conferência, Dallas, Texas - USA, Outubro 12-14
• GACX Fórum Global, Denver, Colorado - USA, Outubro 9-11

Quem é quem em informações para missões:

Entrevista com Tena Stone [TS]

[CMIW] Por favor, conte-nos sobre você e sua família.

[TS] Eu moro nas belas montanhas do norte da Geórgia, nos
Estados Unidos, com meu marido Vince. Temos 5 filhos (incluindo
aqueles que se casaram com a nossa família) e 2 netos. Eu
trabalho como uma funcionária remota que viaja com frequência.

[CMIW] Qual é o seu ministério atual?

[TS] Trabalho como Diretora de Pesquisa e Treinamento da
OneHope, um ministério internacional focado no engajamento das
escrituras para crianças e jovens. Este ano, o OneHope alcançará
mais de 100 milhões de crianças e jovens com livros, aplicativos, filmes e outros programas que são 
ricos em escrituras e contextualizados à sua cultura, idioma e idade. O OneHope é uma organização 
que valoriza muito a pesquisa, dentro de uma forte cultura de design e inovação. É uma alegria 
trabalhar lá.

[CMIW] Quais são as contribuições que você fez para missões mundiais que lhe trouxeram a 
maior satisfação?

[TS] O trabalho que fazemos no OneHope é altamente colaborativo. Sendo assim, eu realmente não 
tenho contribuições que consegui por mim mesmo, mas sim em conjunto com um monte de pessoas 
verdadeiramente talentosas e dedicadas. Alguns dos meus projetos favoritos estão centrados na 
pesquisa de plantio de igrejas tanto na América do Norte rural, quanto na África francófona. Também 
temos um corpo crescente de pesquisas sobre iniciativas digitais, incluindo o aplicativo “Bible App for 
Kids” e o treinamento on-line para líderes de ministérios infantis.

[CMIW] Que sonhos você tem para seus próximos dez anos de ministério?

[TS] Estou no estágio da minha vida em que desenvolver a próxima geração é muito importante para 
mim. Encorajar e, quando apropriado, orientar a geração mais jovem, que é apaixonada por ministério e
missões, é muito gratificante. Desde que me tornei avó também tenho um interesse real na formação 
espiritual de crianças. Muita pesquisa acontece em torno de adolescentes e jovens adultos. Eu gostaria
de realizar mais pesquisas na área de desenvolvimento da fé na pré-escola e na pré-adolescência. Um 
estudo global que olha para esta área entre diferentes culturas seria muito emocionante!

[CMIW] Existe alguma maneira de você estar disposta a ajudar a comunidade CMIW?

[TS] Gostaria de receber a oportunidade de servir ou colaborar. Qualquer pesquisa que fazemos é 
também no modelo de cultura aberta, incluindo metodologia e instrumentos.
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Olhando para Palavra

     Os evangelhos estão cheios de relatos de Jesus percebendo e cuidando de pessoas que outros 
ignoraram e até rejeitaram. Apenas alguns exemplos de Marcos são: Jesus curando a mulher com fluxo
de sangue que tocou em sua vestimenta (5: 25-34), Jesus insistindo em que as crianças fossem 
trazidas a ele (10: 13-16) e Jesus curando o cego Bartimeu (10: 46- 52). A pesquisa guiada pelo 
Espírito deve nos dar novos olhos para ver e cuidar de pessoas que, de outra forma, poderiam ser 
negligenciadas ou mesmo esquecidas. Vocês e outras pessoas com quem serve estão enxergando 
com os novos e capazes olhos espirituais da pesquisa as pessoas que encontram-se mais 
necessitadas dos sinais do reino de Deus?

Este boletim está agora em três idiomas!

Devido aos esforços de colaboração de Duane Frasier do Joshua Project
e de Rodrigo Tinoco da Conectar à Videira, é com muito prazer que

anunciamos (se tudo correr como planejado) que esta edição do boletim
de julho será divulgado em três idiomas - espanhol, português e inglês.

Se, com a ajuda de Deus, pudermos continuar, então, no futuro,
pediremos ao Senhor que acrescente outras línguas importantes.

Se você deseja ajudar, por favor nos avise.

Detalhes finais:
• Este boletim é produzido pelo grupo de trabalho da Comunidade Global focada em Informação 

para Missões composto por Larry Kraft, Stephanie Kraft, Chris Maynard e Nelson Jennings. Por 
favor, envie sugestões para dialogarmos ou quaisquer outras idéias para 
“info@globalcmiw.org”.

• Edições anteriores podem ser encontradas em: www.globalcmiw.org.
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