Paralelo 10: uma fé do tamanho do Brasil

Primeiro capítulo: A história
Era janeiro de 2006. Tínhamos acabado de participar do Missão 2006, promovido pela ABUB em
Viçosa (MG). Sentimo-nos ainda mais desafiados de servir ao Reino de Deus. Logo depois, a
Tearfund nos convidou para participar de um encontro com seus parceiros em João Pessoa (PB),
onde foi definido o marco estratégico da organização para os próximos anos. Klênia Fassoni (hoje
diretora geral da Editora) e Lissânder Dias (então coordenador da Rede Mãos Dadas) foram.
Naqueles dias, fomos fortemente tocados pela constatação das desigualdades regionais e pelas
histórias tristes de pessoas reais, provocadas por esta situação.
Mas a história começou antes: nossos contatos com muitos amigos de caminhada e parceiros das
regiões Norte e Nordeste já tinham trazido à tona alguma tristeza e desconforto com o
distanciamento da igreja nacional destas regiões. Ultimato já apoiava várias iniciativas destes
irmãos e organizações, seja auxiliando na divulgação de eventos e de suas histórias, seja
enviando revistas gratuitamente.
O que uma editora poderia fazer?
Chegando do encontro em João Pessoa, nos perguntamos: o que uma editora pode fazer para
diminuir este abismo? De que forma nossos produtos (revista, livros, conteúdo online) e nosso
trabalho poderiam contribuir? Com conselhos de parceiros e irmãos das regiões citadas,
elaboramos uma proposta e a submetemos à Tearfund. No final de 2007 recebemos, com muita
alegria, a resposta positiva. Por meio de um concurso, escolhemos o nome Paralelo 10, que faz
uma referência ao paralelo que corta alguns estados do Norte e Nordeste.
O que foi alcançado?
O projeto começou oficialmente em abril de 2008. Além do apoio da Tearfund, temos a parceria
do Centro Evangélico de Missões (CEM). Objetivos: fortalecer lideranças do Norte e Nordeste do
Brasil para a prática da missão integral e, por meio de um intercâmbio entre as regiões
brasileiras, tornar as igrejas nortistas e nordestinas mais conhecidas e reconhecidas. Nestes sete
anos de existência do projeto, quase 80 mil revistas Ultimato e mais de mil exemplares de livros
da editora foram enviados gratuitamente a líderes cristãos das duas regiões.
Embora os números possam servir de indicadores, sabemos que o Paralelo 10 faz um trabalho de
“formiguinha”. Escolhemos estar ao lado dos líderes mais simples e afastados das oportunidades,
fomentar um relacionamento entre nós e eles, permitir a formação paulatina por meio da leitura,
alegrarmo-nos com suas pequenas conquistas.

Segundo capítulo: Sete anos de aproximação
O Paralelo 10 tornou-se, ao longo dos anos, um incentivador de grupos de estudos locais,
envolvendo gente que sabemos quem é: com nome, rosto, história. Eles estudam assuntos em
comum e estão espalhados em dezenas de cidades do Norte e Nordeste, como: São Luís, MA, Nova
Cruz, RN e Parintins, AM. Com os olhos firmados em Cristo, o Paralelo 10 tem aproximado
pessoas, igrejas, comunidades, regiões, talentos, recursos, experiências.
Aproximação ‘geográfica’
O Paralelo 10 visa também promover a unidade entre estes irmãos das regiões Norte e Nordeste.
Em ambientes mais pobres, eles se sentem isolados e com poucas oportunidades de participação
na vida da igreja brasileira. Desde o início, o projeto mantém um blog que divulga notícias das
igrejas locais, promovendo a troca de boas experiências por meio da publicação de iniciativas,
projetos, reflexões, imagens, canções e outras coisas boas realizadas no Norte e Nordeste. Além
disso, já ajudamos com bolsas de estudo para dez pessoas na formação em missão integral ou
cursos de mestrado no CEM.
Aproximação de recursos
Valdemar Alves mora em Manaíra, PB. Ele é membro da Ação Evangélica (ACEV), igreja muito
atuante na Paraíba. Seu sustento vem do trabalho como pedreiro, mas ele desenvolve outras
atividades não remuneradas, entre as quais a de representante do Paralelo 10. Há dois anos e
meio, ele promove encontros com irmãos da igreja e outros conhecidos a partir da leitura dos
artigos publicados na revista Ultimato. Sua alegria e animação são contagiantes!
Em 2014 o Projeto Água Viva (PROAVI), com atuação exclusiva no Nordeste, divulgou na revista
Ultimato uma oportunidade de financiamento parcial para a construção de templos no Nordeste.
Ao saber da notícia, Valdemar logo inscreveu sua comunidade e o projeto foi aprovado. O passo
seguinte – construir o templo – não foi problema para ele, já que é um experiente profissional.
Foi assim que, somando habilidade profissional e boa vontade na comunicação do evangelho de
Jesus, a comunidade de Mandacaru, em Manaíra, construiu um templo para os cultos da ACEV ali.
O primeiro encontro aconteceu no dia 16 de março deste ano e Valdemar compartilhou sua
alegria conosco.
Aproximação de talentos
A Igreja Assembleia de Deus de Nova Cruz, RN, não é a mesma desde que o seu pastor, Jean
Rodrigues de Oliveira, passou a ser representante do Paralelo 10. Interessado nas questões da
comunidade onde está a igreja, Jean encontrou no projeto o incentivo necessário para se
envolver e incentivar os crentes a trabalharem com ela. Ele faz questão de destacar que há dois
anos é representante do Paralelo 10 na igreja e na cidade. Desde então, somou às atividades
pastorais a liderança de um grupo de estudos sobre missão integral e outras atividades
relacionadas aos bons-tratos de crianças e ao combate à exploração sexual infanto-juvenil e ao
uso de drogas nas escolas. Jean não faz nada disso sozinho. Segundo ele, o projeto é um estímulo
ao trabalho pela promoção do reino de Deus e ao envolvimento de outros nesta missão.

Capítulo 3: A linha do tempo
2008
 Início do projeto. Começamos a pesquisar contatos para recebimento de material de
capacitação. Alvo: 3 mil nomes do Norte e Nordeste.
 O primeiro bolsista do projeto chega para fazer o curso de Missão Integral no CEM. Um
mestrando retoma os estudos com o apoio do projeto. Ambos nordestinos.
 Quase 1.500 líderes alcançados pelo material do projeto.

2009
 Mais 3 bolsistas chegam ao CEM para o curso de Missão Integral e mais 2 alunos são
apoiados para o mestrado.
 Inauguração do Blog do Paralelo 10 e do boletim eletrônico “Conversa Paralela”.
 Apoio no envio de participantes para eventos em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e
Uruguai.
 Envio de quase 300 exemplares do livro O Reino Entre Nós. Participação da equipe do
Paralelo 10 em eventos a fim de representarem o projeto.
 Alcance de 3 mil participantes que receberam material do projeto.
2010
 Ingresso de mais uma aluna para o mestrado. A indígena Leonízia Jutzi chega de São
Gabriel da Cachoeira (AM).
 Participação da equipe em diversos eventos a fim de representar o projeto.
 Apoio no envio de participantes para eventos de capacitação em seis cidades brasileiras e
no Congresso Lausanne 3, em Cidade do Cabo, África do Sul.
 Envio de 200 exemplares do livro O que é missão integral?
 Redução do número de participantes diretos para 2 mil.
2011
 Apoio no envio de 15 participantes para eventos de capacitação em cinco cidades.
 Início do trabalho com representantes locais. Os representantes passaram a receber um
pacote de revistas para reunir pequenos grupos de estudo. Acompanhamento de 5 grupos
locais.
 Envio de 100 exemplares do livro O Reino Entre Nós
2012
 Envio de 85 exemplares do livro Práticas Devocionais.
 Equipe representou o projeto em, pelo menos, três eventos.
 Oito participantes estiveram no Congresso Brasileiro de Evangelização do Sertão
Nordestino. Uma participante do Paralelo 10 esteve no Encontro Renas, em Manaus (AM).
 Crescimento do trabalho com os representantes locais: 12 grupos passam a se reunir.
2013
 Envio de 125 exemplares do livro O Discípulo Radical
 Ingresso de dois novos bolsistas do projeto no curso de missão integral no CEM, ambos do
Amazonas.
 8 participantes foram ao Encontro Renas em Fortaleza (CE).
 20 grupos locais se reunindo.
 4 organizações parceiras passam a receber o material do projeto para distribuir entre seus
contatos e realizar grupos de estudo.
2014
 Envio de 150 exemplares do livro Assim na terra como no céu
 Envio de 150 exemplares do livro A Igreja Autêntica para distribuição entre líderes de
baixa renda feita pela Associação de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão (ALEF), bairro
da periferia de Natal (RN), por ocasião do congresso sobre missão integral promovido ali.
 Encontro dos representantes locais em Natal (RN).
 24 grupos locais se reunindo.
 6 organizações parceiras recebendo material do projeto.

Capítulo 4 - Depoimentos
É com grande alegria e entusiasmo que buscamos o conhecimento da palavra de Deus também nas
revistas Ultimato, pois esta é uma apreciada fonte de conhecimento e apropriação por nós dos
propósitos de Deus para nossas vidas e comunidade como um todo. A revista (recebida) foi
estudada e debatida por nós membros e o pastor, na escola bíblica dominical, no seminário e em
outras ocasiões.
Moisés Rêgo (representante do Paralelo 10, em São Luís do Maranhão).
Fico muito grato pelas informações que tenho recebido de vocês, estudos bíblicos, reflexão e
noticias do campo missionário.
Milton Barbosa (participante do Paralelo 10 em João Pessoa, PB)
Admiramos a iniciativa do projeto em valorizar o Norte e Nordeste, distribuindo material de
ótima qualidade. Nunca vimos algo parecido. Os núcleos estão sendo muito abençoados com as
revistas Ultimato e o material impresso do Paralelo 10. Toda as matérias, colunas, entrevistas da
Ultimato nos dão um prato cheio para debates, fóruns, palestras, etc, e isso tem abençoado as
escolas de Macapá (AP).
Everton F. S. de Deus (representante do Paralelo 10 no Amapá desde junho de 2013).
O apoio que recebo conta com edições gratuitas da Revista Ultimato, que distribuo aos colegas de
ministério e pastores de minha igreja, e materiais de apoio à evangelização da comunidade onde
sirvo. Na primeira encomenda, cheguei a receber dois livros ”O Discípulo Radical” do John Stott e
mais de 20 exemplares da Revista Ultimato! Deus é bom!
Filipe Castelo Branco (obreiro da Missão Surfistas de Cristo e representante do Paralelo 10 em
Fortaleza, CE).
Vocês não imaginam o bem que as revistas nos fazem. Principalmente a nós que moramos
distante da capital, onde não há quase nada de informação. Temos aprendido muito como
pessoas e como cristãos. Ficamos radiantes de alegria quando recebemos as revistas. Elas nos
fazem grande bem. Não somente a mim, mas a toda a minha comunidade.
Josias da Luz Carvalho, de Santa Helena, MA
É com muita alegria que venho vos relatar o quanto o conteúdo das revistas Ultimato e e-mails
relacionados ao Paralelo 10 têm me ajudado na missão de propagar o evangelho integral de
Cristo. Atualmente fui consagrado ao presbitério em minha igreja e continuo fazendo parte da
SEMAD (Secretaria Executiva de Missões da Assembleia de Deus).
José Diniz Filho, Campina Grande, PB.
Obrigada aos amigos e parceiros que fazem a Ultimato. Esse apoio vale muito para nós da ACEV
Brasil.
Gleydice Bernardes, Campina Grande, PB
A revista tem sido sempre maravilhosa, mas o recheio dessa edição impulsionou a abraçarmos
uma comunidade vizinha da Igreja como nosso campo missionário. O local já tem o belo nome de
“Vila Boa Esperança” e é isso que desejamos, mostrar a Única ESPERANÇA, Jesus Cristo.
Erik Batista, representante do Paralelo 10 em Recife, PE
Nestes anos do Paralelo 10 fomos ainda mais capacitados e incentivados à promoção da
Missão Integral em nossa comunidade carente de Caixa Dágua, um bairro no subúrbio de Olinda,
PE. Anualmente, no mês de julho, temos realizado um evento social denominado "COM unidade"
com ações na área de saúde, cidadania, jurídica. Dentro deste mesmo evento, visitamos escolas
públicas para apresentar aos jovens os perigos do uso de drogas lícitas e ilícitas, do sexo antes do
casamento, gravidez na adolescência e outros assuntos que diz respeito à nossa juventude.
Gustavo Melo, Olinda, PE

A Ultimato é atual e relevante por dar espaço a opiniões diversas. Alimento-me espiritualmente
com as pastorais e as reflexões dos colunistas. A importância da Ultimato é que ela leva o seu
leitor a refletir e a uma inquietação para buscar mais de Deus, conhecimento e Graça para ser
um obreiro aprovado. O Paralelo 10 é um projeto necessário à Igreja Cristã.
Paulo Roberto é de Recife, PE e faz parte de um grupo de estudo local do Paralelo 10

