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     Há cerca de 200 pessoas registradas em nosso grupo do
Google, "Knowledge Stewardship for Kingdom Impact" – KSKI
(Mordomia do Conhecimento para o Impacto do Reino). Esse
número está em consonância com o número de 600 inscritos que

recebem a versão em inglês deste boletim. Durante 2019, 46 das 200 pessoas participantes do KSKI
postaram mensagens para o grupo, o que parece ser uma boa taxa de participação.

     Havia quatro postagens específicas que geraram muita discussão. Uma delas, de Nelson Jennings,
tinha o simples título de "Fonte da estatística?" e dizia: 'Me perguntaram sobre a fonte da alegação
amplamente repetida de que "85% dos que servem como pastores têm pouca formação formal."
Alguém sabe?’  É bastante comum que as pessoas perguntem à KSKI sobre as fontes de informação e,
como de costume, esta solicitação gera algumas respostas diretas à pergunta. Além disso, as
solicitações também levam à discussão sobre o significado da afirmação, nesse caso, o valor da
"formação formal", e, qual tipo de formação é mais valiosa. Às vezes, as menores postagens podem
levar a longas discussões. 

     Um outro título  de postagem muito intrigante foi "A Hipótese Rival da Aleatoriedade". Nesse título,
Les Hirst compartilhou um link para um artigo fascinante que chama a nossa atenção para uma grande
falha em pesquisas. Hipóteses rivais de muitos tipos são muitas vezes negligenciadas quando tiramos
conclusões sobre nossa pesquisa." Isso levou à discussão sobre nossos próprios preconceitos e o que
fazer a respeito deles. 

     Jay Matenga, por sua vez, nos pediu para reconsiderarmos o conceito de "a tarefa", lançando o
seguinte desafio: "... meu desafio a este grupo e à comunidade mais ampla de Pesquisadores de
Informações sobre Missões é sobre como nós podemos avançar com pesquisas em missões, de tal
maneira a não mercantilizar nem objetificar o foco das atividades de Missões...". Isso deu início à maior
discussão do ano, ou melhor, à várias discussões, uma vez que a postagem inicial de Jay englobou
uma ampla gama de questões e as pessoas foram abordando diferentes pontos de vista em relação a
ela. Notamos que Jay foi nomeado diretor executivo da WEA Mission
Commission (Comissão de Missões da Aliança Evangélica Mundial)
desde então. Será que postar no KSKI alavanca sua carreira em
missões, ou seria o meu viés cegando-me a uma hipótese "rival" para
explicar esta observação? 

     Uma postagem iniciou uma pesquisa de opinião sobre aplicativos
de oração produzidos por organizações de pesquisas sobre missões:
"Esta postagem é feita para realizar uma enquete entre os membros
da comunidade KSKI acerca da conscientização, uso e promoção de 
dois importantes aplicativos de oração produzidos por estas
organizações: http://operationworld.org/prayer-app/ (em inglês) e  
https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday/app (em português)." A
partir das respostas ficou claro que a própria pesquisa incentivou algumas pessoas a começarem a 
usar esses aplicativos para si mesmos. 

Você pode ouvir (ou participar) de discussões como estas, assinando o boletim do KSKI.
Basta seguir as instruções em: https://globalcmiw.org/joinkski.

(as discussões são feitas em inglês)
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Finalizando a Tarefa 2019

     O objetivo da iniciativa 'Finishing The Task' (FTT), cuja tradução literal é “Finalizando a Tarefa”, tem
sido catalisar o engajamento evangélico aos "Povos não Alcançados” e aos “Povos não Engajados”
(PNA e PNE),  que possuam uma população maior do que 500 pessoas além do alcance do Evangelho
de Jesus Cristo". O ano de 2019 marcou várias mudanças para a FTT, permanecendo, no entanto, o
objetivo original da iniciativa. 

     Paul Eshleman literalmente passou o bastão no palco para Rick Warren como o novo líder da
iniciativa. Paul estava no comando da FTT desde o início. Outra grande diferença na conferência deste
ano é que faltava o foco intenso e habitual em uma lista de PNAs e PNEs para “adotar”. Isso ocorre
porque no ano de 2018 vimos a adoção dos últimos grupos que atenderam aos critérios. Embora ainda
houvesse 261 na lista porque o envolvimento ainda não havia ocorrido de fato entre esses grupos, o
foco estava definitivamente em outro lugar.

     Um recém-chegado à conferência (e haviam muitos) seria perdoado por se perguntar onde será
esse "outro lugar". No passado, "a lista" era um ponto de encontro, agindo como uma cola que
mantinha a conferência unida. Nesse ano de transição, ficamos com incertezas em relação à direção
da FTT. 

     Nos bastidores, Rick e sua equipe ouviram várias vozes-chave que contribuíram para essa direção.
As sugestões incluíram o exame do "baixo engajamento" de povos, a inclusão de "segmentos" para
outros povos e a consideração do indicador de “não envolvimento” por área geográfica (localização). 

     Uma preocupação que tem sido percebida a cada ano tem sido a sub-representação do Sul Global
(mundo majoritário) na conferência, voz que precisa ser ouvida visto que é composta por missionários
pesquisadores de povos que sustentam o movimento. De fato, há uma chamado para se conectar com
essas vozes daqui para frente. Se você conhece alguém do Sul Global que está envolvido na pesquisa
de povos, entre em contato com Lara Heneveld (lara@issacharinitiative.org).

Da esquerda para direita: Dick Eastman, Loren Cunningham, Paul Eshleman e Rick Warren.

Nos vemos lá!

A leitura deste boletim é interessante, caso contrário, você não teria lido até agora! Mas
também gostamos de nos reunir com outros profissionais da informação para bater um papo e trocar
histórias. Aqui estão algumas ocasiões em que sabemos que haverá alguns de nós presentes:

• Blue Med em fevereiro.
• GCPN em fevereiro.
• EMDC em março.
• Não há uma conferência específica, mas alguns de nós visitarão Colorado Springs entre os
dias 20 e 24 de abril.

Se você quiser compartilhar uma refeição ou apenas um café em qualquer uma dessas
ocasiões, informe-nos em info@globalcmiw.org. Vamos te colocar em contato.
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Quem é quem em informações para missões

Entrevistado convidado: Tony Samuel [TS]

1) Por favor, conte-nos sobre você.

      [TS] Sou Tony Enoch Samuel e moro em Nova Delhi, Índia. Meus pais
foram missionários pioneiros que trabalharam com a 'Friends Missionary
Prayer Band' (FMPB) por 40 anos. Minha esposa trabalha como
professora de matemática e nossa filha atualmente é estudante. Por
causa do ministério de meus pais, tive que estudar em vários lugares.
Meus colegas de classe eram de vários povos não alcançados, e isso
serviu para criar em mim um interesse em missões.
     Trabalhei com a Associação de Missões da Índia por sete anos e servi
várias organizações com o cuidado das informações e dos dados. Gene
Davis, fundador da Fundação de Missões Estrangeiras de Portland,
Oregon EUA e Ebenezer Sunder Raj, secretário geral do IMA,
incentivaram-me a me envolver em levantamentos e pesquisa sobre
missões. Eles me disseram para servir todas as missões e igrejas.

2) Qual é o seu ministério atual? 

     [TS] Atualmente, estou ajudando duas missões como membro da equipe:
1. Operation Agape: este trabalho envolve um levantamento e mapeamento de idiomas, principalmente 
para a Índia e o Nepal.
2. Pathways Data: nesta iniciativa mantemos um banco de dados do sul da Ásia com divisões  
administrativas, povos e línguas. Eu os ajudo na pesquisa e no mapeamento.

3) Quais as contribuições que você realizou às missões mundiais que lhe trouxeram a maior 
satisfação?

     [TS] Coletei dados sobre divisões administrativas, povos e línguas da Índia e do sul da Ásia, 
desenvolvi ferramentas de ensino da Bíblia e fiz mais de 70.000 mapas. Publiquei, ainda, vários livros 
sobre pesquisa em missões e dados demográficos para a Índia e sul da Ásia.

4) Que sonhos você tem para seus próximos dez anos de ministério?

     [TS] 1. Espero treinar mais pessoas no evangelismo e plantação de igrejas na Ásia. Quero servir às 
organizações missionárias e igrejas com informações para um planejamento estratégico e eficaz para 
alcançar todos os segmentos da sociedade.
2. Gostaria de ver os movimentos de plantio do reino (Kingdom Planting movements - KPM) iniciados 
em toda a Ásia, começando na Índia. Espero treinar líderes de missões e igrejas para alcançar sua 
própria comunidade e grupos linguisticos próximos.

5) Existe alguma maneira de você querer ajudar a comunidade CMIW? 

     [TS] Além de servir com outras pessoas como mencionado acima (nº 4), eu gostaria de coletar e 
apresentar dados para missões e produzir mapas sobre povos e localizações.

Olhando para Palavra

Jesus respondeu: 'Você lhes dá algo para comer'.
Seus discípulos disseram-lhe: 'Isso levaria mais de meio ano de salário! Devemos gastar muito 
com pão e dar a eles para comer? '
- Quantos pães vocês tem? - ele perguntou. 'Vão e vejam.'
Quando descobriram, disseram: "Cinco pães e dois peixes".
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Grande parte da pesquisa de missão se preocupa em entender a necessidade. Em Marcos 6, Jesus diz
a seus discípulos que pesquisem os recursos disponíveis. Devemos usar mais do nosso tempo e 
atenção nessa direção?

(Esta informação da Palavra foi inspirada em uma palestra proferida
 por Reuben Ezemadu na Oitava Conferência Internacional

 de Pesquisadores de Lausanne - LIRC.)

Detalhes finais:
• Pela graça e ajuda de Deus este boletim é produzido trimestralmente em português, espanhol e

inglês.
• A equipe editorial é composta por Lourenço Kraft, Estefânia Kraft, Chris Maynard, Nelson 

Jennings, Duane Frasier e Rodrigo Tinoco.
• Por favor, envie sugestões para dialogarmos ou quaisquer outras idéias para

 “ info-pt@globalcmiw.org ”.
• Edições anteriores podem ser encontradas em www.globalcmiw.org.
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