EVANGELIZANDO O SERTÃO NORDESTINO

O recém-lançado livro "Cidades do Interior; uma proposta missionária”, de Sérgio
Paulo Ribeiro Lyra, pastor presbiteriano e doutor em ministérios, traz um veemente
apelo em favor do envio de pastores e missionários plantadores de igrejas para o
interior do país, principalmente para as regiões Norte e Nordeste, as mais
necessitadas. Segundo o autor, a grande maioria das cidades pobres possui menos de
5% de evangélicos, o que não acontece com as cidades financeiramente boas. Em
Pernambuco, por exemplo, o censo de 2010 aponta 33 cidades com menos de 3% de
crentes. Na Paraíba, a situação é quase três vezes pior (90 cidades).
Os dados do Censo de 2000 listou 5.560 muncípios, mostrando que existem 1.133
cidades com menos de 5 % de evangélicos e 71 cidades com menos de 1% de
evangélicos. A Região Nordeste do Brasil está muito atrás do restante do Brasil em
termos de presença evangélica. A média de presença evangélica dentre a população
em todas as regiões do país é de 15,41%. No Nordeste, essa média cai para 10,26%.
Enquanto que 12 estados brasileiros apresentam taxas acima de 20%, o Nordeste não
há nenhum estado com mais de 15% de evangélicos em sua população. E pior. Em 6
estados nordestinos a população de Evangélicos está abaixo de 10%: Alagoas, Ceará,
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Desses seis estados, Paraíba é o que
possui a maior concentração de cidades com menos de 5% de evangélicos. Alagoas fica
com o lamentável índice de estado com a maior concentração de cidades com menos
de 1% de evangélicos. Já o estado do Piauí é o que possui a população com o mais
baixo percentual de evangélicos do país. A capital baiana – Salvador – cidade
nacionalmente conhecida pelo grande número de adeptos da Umbanda e do
Candomblé, só aparece na 172ª posição da lista.

O que fazer diante de tal realidade? Algumas ações práticas podem mudar a realidade
de nossas comunidades e também de nossa nação. A primeira dessas ações á a
intercessão. Cremos que a oração a nível estratégico, objetiva, apaixonada diante do
Senhor pode romper fortalezas e mudar as estruturas. Se o povo de Deus se
comprometer em orar para que essa realidade evangélica em nosso país alcance o
nível que Ele deseja, cremos que isso acontecerá.
Outra atitude que devemos ter é divulgar esses dados ao maior número de irmãos,
igrejas e instituições que conseguirmos. Como diz o profeta Oséias: “meu povo se
perde porque lhe falta o conhecimento” (4:6). Se tornarmos esse conhecimento
disponível às pessoas podemos gerar uma paixão pelas pessoas que estão
necessitando do Evangelho nesses lugares. Eu não tenho medo do mal dos injustos,
mas sim da omissão dos bons.

Podemos agir também indo a esses lugares ou organizando caravanas em nossas
comunidades, com o intuito de conhecer, orar e evangelizar esses lugares.
Outra forma é contribuir financeiramente com agências missionárias que estão
focadas nessas necessidades. Dessa forma, podemos alcançar as pessoas sem
estarmos lá.
Atualmente vemos um despertar promovido por Deus no meio das igrejas evangélicas
visando a evangelização do sertão nordestino. Em 2012 houve o 1º Congresso Nacional
de Evangelização do Sertão Nordestino, com o propósito de criar 10.000 novas igrejas
em 10 anos no interior do Nordeste. Neste congresso participaram mais de 1.000
líderes de igrejas e teve a participação da pastora Ana Paula Valadão do Ministério
Diante do Trono.

O 2º Congresso é a continuação deste projeto e ocorrerá nos dias 25 a 28 de agosto de
2014 em Juazeiro do Norte-CE. A Ceen participará deste evento. Orem e divulguem!
Dia 14 de agosto sairá uma VAN de Brasília passando pela Bahia, Pernambuco, Paraíba,
Ceará, Piauí e Maranhão. Esta caravana vai percorrer 6.000km do sertão nordestino,
assistindo e implantando novas igrejas.
A CEEN estará em sintonia com o projeto a nível nacional de evangelização do sertão,
que pretende implantar 10.000 novas igrejas em 10 anos no sertão nordestino.

Necessitamos da sua contribuição!
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