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azer missões transculturais exige do ministro
criatividade para vencer os obstáculos,
sejam eles culturais, financeiros e/ou até
mesmo climáticos. Na Europa, as estações são
bem definidas. E, no inverno, em especial, há uma
dificuldade a mais com relação ao deslocamento das
pessoas. Mas, isso não tem impedido a propagação
do Evangelho.
Aproveitando as facilidades e os benefícios
da comunicação por meio da internet, bem como o
grande alcance das redes sociais, os missionários
Isaac e Sayonara estão ensinando a Palavra da
Fé através de um discipulado online semanal,
abençoando a vida de muitos portugueses e também
de brasileiros ao redor do mundo.
Utilizando o microblog Twitter e a Twitcam,
uma de suas ferramentas, o casal ensina a Palavra
de Deus todas às quartas-feiras AO VIVO e ainda
interage com os internautas.
A princípio, a idéia do discipulado era
alcançar os irmãos da Igreja local. Porém, muitas
pessoas, de vários países, passaram a acompanhar
a transmissão. O discipulado foi realizado com
sucesso, mas as ministrações online não cessaram.
Agora, elas estão sendo transmitidas oficialmente
através do que estão chamando de: Verbo da Vida
em sua Casa.
O “estúdio” é a sala do apartamento do
casal, o “equipamento” é o notebook da família e

a “equipe” é formada pelo próprio casal e as suas
duas filhas, as jovens Sarah e Rebeka.
Como auxilio para os temas abordados, eles
tem utilizado um programa para treinamento de
novos ministros. Mas, já contaram com a presença
de convidados, a exemplo do casal de graduados
do Rhema Esdras e Bianca, que hoje residem na
Alemanha.
“Essa idéia tem tudo a ver com a criatividade
brasileira que vence dificuldades. Como os
portugueses dizem, isso é desenrascar-se.”,
Comentou Sayonara.
Muitos são os comentários, agradecimentos
e testemunhos dados, frutos das mensagens
transmitidas pelo Twitcam. A obra em Portugal está
crescendo, pois Deus tem acrescentado à Igreja os
que tem sido salvos. A grande expectativa deles,
agora, é a instalação do Rhema em um futuro
próximo.
O casal permanecerá com esta programação
semanal online até que receba a direção para um
novo passo e estratégia. Então, acesse, assista e
edifique-se pelo Twitter.com/IsaaceSayonara,
todas às quartas-feiras, às 17h (Horário de Brasília).

