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Novo Diretor da SEAN Internacional Dr Markus Volker, escreve...
Em setembro, a SEAN Internacional realizou sua reunião anual de curadores em Wokingham, no Reino
Unido. Nossa equipe de gestão e curadores trabalharam juntos em questões importantes que enfrentam a nossa caridade. Também analisamos o ano passado e percebemos a fidelidade de Deus em tantas áreas e quão abençoados somos por ter tantas pessoas comprometidas que dedicam tempo e energia, gratuitamente, ao ministério da SEAN. Também demos graças pela provisão financeira de Deus
que nos capacita a continuar servindo à igreja, em Educação Teológica por Extensão (ETE).
Durante nosso tempo juntos, o Rev. Terry Barratt
passou-me as responsabilidades de Diretor Internacional.
Este foi um momento muito especial e emocionante em
nosso encontro e na história da SEAN. Como novo
diretor, expresso minha mais profunda gratidão e
agradeço a Terry pela dedicação, amor, humildade e
sabedoria que ele empenhou na SEAN ao longo de tantas
décadas. Estou ainda mais grato por Terry continuar
servindo a SEAN como Coordenadora Regional para as
Rev Terrick Barratt e Dr Markus Volker
Américas, além de me orientar e ajudar a me adaptar ao
meu novo papel. Enquanto aguardamos ansiosamente o
próximo ano, estamos entusiasmados com as oportunidades e desafios que enfrentamos:


A Conferencia da SEAN Lima em novembro, onde educadores de TEEs de 20 países se reunirão de
5 a 9 de novembro em Lima, Peru. Estamos ansiosos para este evento especial. Obrigado por suas
orações a esse respeito.



Somos muito gratos a Deus por termos sido capazes de nomear um especialista em TI, por um ano,
para nos ajudar a criar um departamento de TI muito necessário. A SEAN está crescendo e também
a quantidade de dados que precisamos processar. Acreditamos que fazer esse compromisso nos
permitirá ser mais eficientes e eficazes no futuro.



Precisamos traduzir os cursos da SEAN em mais idiomas ainda, não apenas para servir melhor os
programas de ETE no mundo todo, mas também para atender às necessidades apresentadas pela
situação da Diáspora e pela migração em larga escala que enfrentamos hoje.



Outra necessidade é de uma pessoa que possa nos ajudar na área da administração. Por favor, ore
conosco que encontremos uma pessoa para preencher essa necessidade.

Nós, em SEAN, realmente apreciamos sua oração e apoio conforme procuramos servir a igreja mundial
em ETE. Eu sou, cordialmente, seu irmão em Cristo.
Dr. Markus Völker

Uma ocasião incrível na Malásia
O Rev. Dr. Tim Green, um administrador da SEAN Internacional, escreve:
“Milhões de pessoas migram para a Malásia de diferentes países asiáticos, em busca de trabalho, refúgio
ou educação. Incluem-se muitos cristãos nepaleses. Eles são os crentes da primeira geração de origem
hindu. Como as igrejas aqui podem ajudá-las a crescer fortes em Cristo e ativas no testemunho, apesar
de não falarem sua língua?

Uma resposta é através dos grupos de discipulado do ETE que se multiplicaram aqui nos últimos três
anos. Imagine só: 60 desses grupos, com um total de 386 alunos, reunidos a cada semana, para fazer
cursos bíblicos em sua linguagem do coração! Em junho, alguns deles se reuniram para a primeira
conferência ETE nepalesa na Malásia. Que alegria foi me juntar a eles!
▪ Um participante, tendo trabalhado durante a noite na fábrica, foi direto para a conferência na manhã
seguinte. Apesar de trabalhar regularmente em turnos de 12 horas, ele ainda encontra tempo para o
trabalho de ETE e até mesmo lidera dois grupos semanais ETE também.
▪ Outro participante crente há quatro anos, mas não entendia a Bíblia anteriormente. Ele disse que os
cursos do ETE deram a ele uma maneira de entender a Palavra de Deus e transmiti-la aos outros.
Quando seu contrato terminar na Malásia, ele retornará ao Nepal, onde planeja iniciar um grupo de
discipulado no seu próprio vilarejo.
▪ Uma terceira pessoa só completou cinco meses de educação formal no Nepal. Mas o primeiro curso de
discipulado de ETE ajudou-o a ler e escrever, e isso lhe deu a confiança para perseverar com os cursos
posteriores mais difíceis. Agora ele está liderando um grupo sozinho.
Os grupos de ETEs estão agora se espalhando em outros três idiomas da diáspora, além do nepalês, e
também em inglês e chinês para os cristãos nacionais. A parceria está crescendo, à medida que mais
igrejas da Malásia dão apoio e ajudam ao trabalho de ETE da diáspora. Este modelo está ganhando
força na Malásia e poderia funcionar tão bem em outros países, onde as igrejas nacionais têm a visão de
discipular as nações em seu meio, como Bangkok, Sydney, Dubai ... ”

"Panorama Bíblico" na "Church on the Beach"
O coordenador regional da SEAN para a África, Revd Tony Thompson, escreve …….
Em nossa aposentadoria, eu e minha esposa moramos na cidade de Shoreham, no litoral da Inglaterra.
Nós cultuamos na Igreja do Bom Pastor, Shoreham Beach, que, por causa de sua proximidade com a
praia, é frequentemente chamada de "Igreja na Praia".
Durante 2017, um dos meus projetos relacionados à África envolveu trabalhar para a produção do
"Panorama Bíblico", a primeira tradução em português de um curso da SEAN que fornece uma visão
geral de toda a Bíblia. Um dos nossos parceiros em Moçambique desejou usar este curso no seu programa de Educação Teológica por Extensão.
Nesse mesmo ano, foi celebrado pela nossa Diocese Anglicana de Chichester, como o "Ano da Bíblia".
Então, comprometido como estava naquela época, ao "Panorama Bíblico" para Moçambique, decidi que
seria justo oferecer aos membros da "Church on the Beach" a oportunidade de estudar a versão em inglês deste curso.
Durante 2017 e 2018, realizamos o curso cinco vezes e 26 de nossos membros concluíram o curso.
Veja o que três deles escreveram sobre suas experiências:

‘Gostei das reuniões do Grupo de nosso estudo "Panorama Bíblico". A maior parte do estudo bíblico que
eu havia feito anteriormente era sobre um determinado livro ou parte da Bíblia - principalmente o Novo
Testamento. Então, foi muito útil obter conhecimento conjunto de toda a Bíblia e aprender sobre as evidências de sua confiabilidade e veracidade. Eu também achei que as perguntas para nos questionar sobre um versículo bíblico específico como “Que promessa, comando, exemplo ou aviso contém este
versículo?”, muito úteis.’ (Joy Daintree - ela está no primeiro plano esquerdo da foto)
“Eu achei o curso 'Panorama Bíblico' muito esclarecedor. As reuniões do grupo foram muito interessantes e amigáveis. Gostei da oportunidade de ouvir os pensamentos e opiniões dos outros - o tempo
parecia voar. Aprendi muito sobre a Bíblia como nunca antes.” (Robert Caffyn - ele está no primeiro
plano da foto)
‘Percebendo que o meu conhecimento da Bíblia era representado por apenas extratos e citações, tenho
procurado uma "visão geral" para reunir esses elementos. Eu, por tanto, fiquei lisonjeado com o convite
para me juntar ao grupo "Panorama Bíblico". A estrutura do curso, excelentemente apresentada no livro
de estudo em casa e em sessões de grupo, satisfez minhas esperanças e expectativas.’
(Ken Herbert)

A SEAN Internacional dá as boas-vindas
a um novo parceiro - "Relay Trust".
Alex Bjergbæk Klausen, da Relay Trust, escreveu…
“Nós, da Relay Trust, estamos muito satisfeitos por ter firmado uma parceria
formal com a SEAN Internacional.
Quando lemos pela primeira vez sobre seu trabalho, ficamos empolgados ao descobrir que compartilhamos abordagens semelhantes ao treinamento. Estamos, portanto, muito felizes que nosso trabalho conjunto tenha sido formalizado. Através desta parceria, estaremos nos beneficiando de seus
muitos anos de experiência com o treinamento de base de líderes da igreja e Educação Teológica por
Extensão, e estamos felizes em compartilhar nossas experiências e desenvolvimentos adicionais em
troca.
É um "selo de qualidade" importante para
nós, que os materiais do seu curso são
usados e testados em muitos países
diferentes em todo o mundo, o que significa
que eles são adaptáveis a praticamente
qualquer contexto cultural.
Estamos certos de que isso fortalecerá
nossa estratégia de treinar líderes da igreja
em áreas remotas e desafiadas da África
Ocidental, onde os estudantes não podem
viajar muito para receber treinamento.
Da esquerda para a direita:
É nossa esperança que possamos ajudar a
Mette e Alex Bjergbæk Klausen e Lars Gunnarsson
trazer essa abordagem para o treinamento de
base nos novos milênios usando
tecnologia móvel e e-learning na distribuição de materiais de boa qualidade para as áreas mais remotas.
”

Apoiando SEAN Internacional Financeiramente
Estamos muito gratos a todos aqueles que escolhem apoiar financeiramente o SEAN Internacional.
Estas ofertas contribuem para o nosso trabalho com a visão de ver “As igrejas locais, em todo o
mundo, capacitar todos os seus membros para toda uma vida de discipulado, missão e ministério.”
Informações sobre como dar podem ser encontrados no nosso website:
http://www.seaninternational.com/support-us.html


As doações podem ser feitas via Paypal, utilizando o botão "DONATE”



Por correio, o cheque deve estar em nome de "SEAN International" e ser enviado para:
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, Reino Unido.



Se você é um contribuinte do Reino Unido e gostaria de fazer "Gift Aid”, por favor, use o formulário
de declaração Gift Aid. http://www.seaninternational.com/pdfs/GiftAidFormforSEANintMar2012.pdf

Muito obrigado por apoiar o SEAN internacional.
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, UK.
UK Registered Charity No. 286965

