
Uma história real que aconteceu na Ásia, testemunhada pela
missionária Tita. Essa leitura vai aquecer o seu coração e
motivar você a espalhar a notícia de Jesus, o Deus verdadeiro e
a vida eterna para todos os povos. 

“E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos
ao Deus verdadeiro... Ele é o Deus verdadeiro e é a Vida Eterna.” I João 5.20

São Paulo, dezembro de 2021

Como um bom menino de oito anos, Max é
alegre e cheio de vida, fala mais que a boca,
porém muitíssimo bem educado. Ele é nosso
aluno desde que abrimos a Escola e uma das
primeiras coisas que ele disse é que era
muçulmano e que não podia comer carne de
porco.

Max faz parte de um grupo minoritário da
etnia H* que, segundo o Censo de 1990,
corresponde à metade dos mais de 17
milhões de muçulmanos no país. Eles falam,
principalmente a língua majoritária,
diferente de outros povos, têm a religião
islâmica como elemento unificador da sua
identidade.

Apesar disso, Max sempre participou de
todas as festas de Natal da Escola. 

Sua família não apenas sabe que somos
cristãos, como o incentiva a participar de
todas as atividades, sempre seguindo a
restrição de não comer carne de porco.

No último Natal, por questões de restrição
em face à Pandemia, fomos proibidos de
fazer uma grande festa com todas as crianças
reunidas, como fazemos todo ano, então
optamos por celebrar com cada classe,
reunindo grupos menores, no horário de
aula.

Como faço todos os anos, contei a cada
classe a verdadeira história do Natal, que fala
de um Deus Criador de todas as coisas que se
fez homem e veio morar entre nós, morreu e
ressuscitou para nossa salvação.

Ele é o Deus Verdadeiro

Max é um nome fictício.



Hoje há mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar do verdadeiro Deus, da salvação
em Jesus. Max fazia parte dessa estatística, mas por meio da presença nos nossos missionários, que ousaram
pregar num país fechado ao Evangelho, ele pôde não somente ouvir, mas também crer em Jesus, o Deus
verdadeiro.

Porque Jesus veio e nos deu a oportunidade de entender essa verdade, agora, a nossa missão é
compartilhar a maravilhosa noticia de que Ele é o Salvador do mundo. O nosso desejo aqui na APMT é
que assim como Max conheceu o Deus verdadeiro, outras pessoas também digam “Eu creio em
Jesus”. 

Não podemos realizar sozinhos essa tarefa, precisamos de igrejas parceiras, irmãos comprometidos, para
juntos continuarmos semeando a Palavra. Que neste Natal você também contribua para que o Evangelho
continue chegando até às regiões menos alcançadas.

Pelos, ainda não alcançados,
Rev. Marcos Agripino
Executivo da APMT

Max, 8 anos.
Ásia.

Celebre conosco esses frutos!
Eles são tão nossos quanto de
todos aqueles que participam do
trabalho missionário da APMT!

Quando terminei a história, tive uma grande
surpresa! Max ficou em pé diante dos colegas e
disse em alta voz:

“Eu acredito nesse Jesus que criou o mundo e
morreu por mim. Se vocês acreditam, eu não
sei [se referindo aos outros alunos], mas eu
sou um muçulmano que crê em Cristo,
porque ninguém é tão inteligente para criar o
mundo e nos salvar a não ser o Deus
verdadeiro. E ele é o Deus verdadeiro.”

A confissão pública de fé do Max foi um grande
presente de Natal para nós e creio que será para
você também. Ele entendeu que o Deus
verdadeiro é o Criador e também o Salvador.

Max está sendo discipulado. Ele tem uma Bíblia
infantil, que já leu quatro vezes! Ele é bem curioso
e sempre faz perguntas sobre o que não entendeu!

Saiba como ofertar para esta Campanha
de Natal  em nosso site:

apmt.org.br/natal

https://apmt.org.br/natal/

