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Carta da Rev. Terrick Barratt, Diretor Internacional—SEAN.
Saudações calorosas, em nome de Jesus. Agora, em nosso 47º ano de
ministério, a SEAN está entrando em uma nova era e, como tal, precisa de
novas ideias e um novo vigor. Diante disso, oramos para que o Senhor
nos provesse um novo Diretor Internacional que pudesse assumir de mim
no futuro próximo.
Tenho o prazer em informá-los que o Senhor providenciou. Assim, em
nossa recente reunião do Conselho de Administração, convidamos o
Pastor Dr. Markus Völker para assumir a liderança do SEAN em setembro
de 2018. Nossa votação foi unânime. Nós acreditamos que abaixo de
Deus, Markus é a pessoa certa para liderar a SEAN. Há muitas razões
para isso, mas eu prefiro deixá-lo se apresentar.
O meu pedido para vocês, nossos parceiros e amigos, é que vocês orem por este momento de
transição, que o Senhor abençoe Markus e sua família, ao finalizar o seu ministério TEE (Educação
Teológica por Extensão) no Peru e se preparar para liderar SEAN no ano que vem.
Que o Senhor abençoe todos voces abundantemente
Pastor Terrick J. Barratt, Diretor International - SEAN

Apresentação do Dr Markus Völker, Futuro Diretor da SEAN
Queridos amigos e familia da SEAN International,
Meu nome é o Dr. Markus Völker e é um grande privilégio e alegria para mim apresentar-me como o
novo diretor da SEAN International. Muitos tem orado e apoiado a liderança da SEAN Internacional
durante esse período. Obrigado a todos por este excelente apoio.
Minha família (minha esposa
Monika e nossos filhos Sophie, Antonia e Valentin) têm
tido o privilégio de morar e
trabalhar em Arequipa, Peru
por mais de 13 anos.
Eu estou envolvido com
educação teológica em uma
pequena escola bíblica e com
TEE. Nossa denominação
local vem trabalhando com os
livros da SEAN por mais de
25 anos e nós podemos ver a
grande bênção que eles tem
sido para aqueles que os
estudaram.

Eu trabalhava como técnico certificado em engenharia de energia elétrica antes de começar meus
estudos de missões M.A. e bíblia. Pastoreando uma igreja na Alemanha e como missionários por um
tempo no Tajiquistão e nos trouxeram para o Peru há 14 anos. Trabalhamos com DMG interpessoal e.v.,
que é uma das maiores agencias de missões na Alemanha. Durante o meu tempo no Peru, tive o
privilégio de continuar meus estudos, culminando em Doutor de Ministério em Educação Teológica
Internacional.
Criado em um lar católico, as tradições religiosas fizeram parte da minha vida desde a infância.
Durante um evangelismo em um clube da juventude da Igreja Luterana, percebi que eu poderia ter um
relacionamento pessoal com Cristo. Isso mudou minha vida para sempre. Monika e eu já somos
membros da Federação de Igrejas Evangélicas Livres (FeG) há muitas décadas, onde ambos
encontramos o nosso lar espiritual.
Gostaria de expressar o meu mais profundo agradecimento ao Rev. Terrick Barratt, atual Diretor da
SEAN Internacional, bem como a toda a equipe da SEAN International por apoiar essa mudança de
liderança e pela a recepção calorosa que recebemos.
Como família, permaneceremos no Peru até 2018 devido a escola de nossos filhos e pelo o ministério
que estamos envolvidos atualmente. Para 2019, fizemos um cronograma anual do trabalho em casa.
Por favor, orem para que tenhamos uma entrega harmoniosa das responsabilidades do diretor. Gostaria
de pedir suas orações sobre onde devemos morar depois das nossas atribuições de casa e pelo o apoio
contínuo à medida que assumimos este novo empreendimento. Que nosso Senhor e Salvador, Jesus
Cristo, abençoe cada um de vocês ricamente. Nele
Dr Markus Völker

Carol Freeman, uma fiduciária da SEAN Internacional, relata: Meus gêmeos e amigos amam o
curso A Vida de Cristo da SEAN,
mas saíram do estado para a
faculdade em agosto. Eles
planejam terminar o Livro 3
durantes as paralizações de Ação
de Graças e Natal. Espero que eles
possam estudar o Livro 4
durante as férias de verão.
Minhas filhas e seus amigos
estiveram em aulas aceleradas
desde a 6ª série no ensino médio,
ainda adoram os materiais
"simples" da SEAN por causa da
maneira muito clara de revelar as
verdades das Escrituras e as
reflexões instigantes que os fazem
pensar sobre a aplicação do
material para suas próprias vidas.
Eles ganham vida com os pontos de discussão! Por causa do que aprenderam até agora no SEAN, eles
também se depararam com uma clara vantagem em seus cursos universitários de Wheaton no Antigo
Testamento e no Novo Testamento neste semestre!

Joan Newton, 1919-2017
Em 10 de agosto, Joan Newton, uma colega muito especial da SEAN, foi chamada para o Lar. Ela tinha 97 anos.
Fluente em Marathi, Joan serviu na Índia por 35 anos
sob o BMMF, (mais tarde na Interserve), ministrando
mulheres e meninas. Sua experiência de ensino na
educação de adultos deu a ela uma visão notável de
como a educação de extensão, especialmente o TEE
com seu aprendizado de abordagem programada, seria
benéfica para o discipulado cristão e as necessidades de
treinamento de liderança em toda a Índia.
Mais tarde, servindo com o Programa de Diploma
TAFTEE (Associação pela Educação Teológica por
Extensão) em Bangalore, Joan reconhecia que o
material SEAN da América do Sul, com seus manuais de
tutor, poderia ser útilmente adaptado para a Índia.
Seu trabalho dedicado permitiu que os 6 Livros do curso
A Vida de Cristo da SEAN se tornassem a base do
Programa de Nível de Certificado da TAFTEE. Isso levou a suas traduções para Marathi, Hindi, Tamil,
Gujurati, Kannada, Malayam e Oriya.
Aposentendo-se no Reino Unido nos seus 60 anos, Joan foi integrada por Tony Barratt para ajudá-lo na
revisão e adaptação do material da SEAN existente, além de escrever cursos adicionais. Tive o privilégio
de me unir a eles. Joan, acompanhada por Balu, seu cachorrinho, me orientou nas habilidades básicas
do TEE.
Joan tinha um amor profundo por seu Salvador, Sua Palavra e a Índia. Uma pensadora sábia e clara com
um coração de serva, ela foi uma mentora e um incentivo maravilhoso. Ela possuía uma paciência notável sempre com aquele senso de humor gentil e sorriso atraente.
Michael Huggins

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

SEAN International é uma instituição de caridade cristã de base
criada para ajudar a discipular novos crentes e treinar líderes
dentro do contexto da igreja e da comunidade local.
Nossa visão é ver:
"Igrejas locais, em todo o mundo, capacitando e equipando todos os seus membros para uma
vida inteira de discipulado, missão e ministério em seus contextos".

Buscamos ajudar a habilitar a isso por:
 Fornecer materiais biblicos de facil compreensão de treinamentos práticos;
 Parceria com outros para tornar estes materiais disponíveis globalmente;
 Equipando nossos parceiros para usar os materiais efetivamente em suas situações.

Como trabalhamos?
Tendo investido o tempo e energia para desenvolver mais de 30 cursos diferentes para se encaixar
em um programa de estudo mais amplo, a SEAN International agora possui várias ênfases
fundamentais:
 Apoiar nossos parceiros existentes em todo o mundo e ajudar a dar-lhes acesso a recursos e
treinamento para fortalecer seus ministérios localmente.
 Responder a novos pedidos de grupos para usar nossos materiais e dar-lhes o que eles precisam
para começar e desenvolver um programa de maneira efetiva.
 Ajudar a proporcionar oportunidades para os novos parceiros e já existentes se reunirem e compartilhar seus conhecimentos; melhores práticas e criar redes de encorajamento e apoio mútuo.

Como estamos estruturados?
 A SEAN é uma organização parceira que capacita nossos parceiros fornecer materiais de cursos

localmente. Nossas parcerias são a chave para um alcance global efetivo de nosso ministério.
 A SEAN possui uma estrutura predominantemente voluntária de governo e gerenciamento, a partir
da dedicação e compromisso de um grupo amplo e experiente, incluindo nosso Conselho de
Curadores e Conselho Internacional de Referência.

