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fim-de-ano e levar para os lares de

POR GUSTAVO BORGES

Salvador Jesus Cristo!

nosso país a história que transformou o
mundo. A história do nosso Senhor e

Espero sinceramente que desfrutem da
leitura e que se aproximem da Tent no
É com muita alegria que escrevo o editorial desse
primeiro jornal produzido exclusivamente pela tent
Brasil. A história da Tent no Brasil passa pela história
de como eu conheci o universo dos fazedores de

Brasil e no mundo e que tenhamos
oportunidade de nos encontrar em um de
nossos programas durante o ano de
2022.

tendas em 2013. A indicação de um amigo que havia
estudado na Noruega me levou a esse incrível universo
que me fez enxergar o quanto Deus pode atuar no
mundo por meio de nossas vidas e dos dons e talentos
que Ele mesmo nos deu.
Nossas profissões são ferramentas práticas que Deus
usa para moldar a nossa visão de mundo e transformar
vidas por meio das nossas histórias. Neste documento
vamos apresentar histórias de pessoas comuns que têm
vivido em outros países trabalhando e estudando com
o objetivo de levar o nome de Jesus a todos os povos.
Vamos trazer também algumas estratégias criativas
para que possamos aproveitar as festividades de

Quem é Gustavo
Borges
Gustavo Borges é diretor da Tent no
Brasil e profissional do mercado financeiro
ha cerca de 20 anos. Casado, pai de quatro
filhos vive em Brasília onde trabalha e da
aulas sobre fé e trabalho na escola bíblica
de sua igreja local.

10 Pontos-chave
sobre trabalho na
bíblia que todo
cristão deveria
saber
ARTIGO DO MÊS
Essa é uma indicação de artigo vindo do
"Theology of Work", traduzido pelo movimento
Lausanne Brasil e disponibilizado no
Instagram. Para ler o artigo completo

CLIQUE

AQUI.

Os 10 pontos tratados pelo artigo são:

A Bíblia deixa claro que
trabalho importa para Deus.
Não importa qual é a sua
profissão ou ocupação - seja você
um pai ou mãe, um motorista de
ônibus, um artista ou engenheiro
- Deus se importa com o seu
trabalho.

1- O trabalho faz parte do panorama geral de Deus.
2-Nosso trabalho importa para Deus, agora e
eternamente.
3- Deus nos dá habilidades, dons e talentos únicos e
nos chama para atividades e funções específicas.
4- Qualidade, caráter e ética são fundamentais
para o nosso trabalho.
5- Nosso trabalho está unido com Cristo.
6- Nosso trabalho deve ser centrado no serviço ao
próximo.
7- Um ritmo de trabalho e descanso é essencial
para a vida.
8- O uso de riquezas e os nossos investimentos

ANDY MILLS, CO-PRESIDENTE
DO THEOLOGY OF WORK
PROJECT.

devem ser dirigidos por
Deus.
9- A obra de Deus se multiplica por meio de
relacionamentos e por meio da igreja local:
10- Trabalho é uma dádiva de Deus.
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Conheça um pouco da história de nossos
tentemakers que já estão em campo, e ore por eles!

Uma tentmaker na Noruega
CONHEÇA VITÓRIA REGINA
Há mais de 10 anos trabalho numa empresa

Tenho buscado compartilhar a minha fé com

da indústria do Petróleo,

essas pessoas.Atualmente, um colega da

me chamo Vitória

Regina e estou atuando na área como

Tailândia, país majoritariamente budista, tem

técnica de manutenção para Perfilagem e

ido comigo a igreja e ele tem buscado

me formei

aprender mais e mais sobre a fé cristã.

no curso técnico de

Eletromecânica em Macaé. Conheci o curso

Também compartilho o evangelho com

Go Equipped em 2015, o primeiro realizado

brasileiros que encontro aqui.

no Brasil, e em 2019 fui transferida para a
Noruega sendo enviada pela minha igreja,
ADPC, em parceria com a Tent.

Apesar da histórica influência cristã e da
igreja, a falta de fé é crescente na Noruega.
Hoje, o segundo país mais ateu do mundo.

Aqui na Noruega no meu local de trabalho

Muitas pessoas ainda participam de atos

tenho a oportunidade de trabalhar com

cerimoniais por tradição e se percebe um

pessoas de diversos países e religiões. Líbia

forte nominalismo cristão.

Indonésia, Índia, Colômbia, Tailândia e
claro, os noruegueses...
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O esfriamento espiritual é geral e ataca
muitos que vivem aqui.
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No mês de setembro foram realizadas as

Ore para que Deus dê sabedoria aos cristãos

eleições na Noruega. Um novo ministro foi

fiéis para compartilhar sua fé

nomeado que pertence ao Partido

intencionalmente.

Trabalhista. Algumas mudanças estão
previstas com o novo governo, mas

Ore pelos estrangeiros, que eles encontrem

infelizmente este partido defende que o

pessoas dispostas a aproveitar a

aborto seja realizado até metade da

oportunidade de evangelizá-los fora de seu

gestação, atualmente só pode ser realizado

contexto da pressão religiosa em seus países.

até 12 semanas.
Agradecemos a Deus pois Ele certamente
Continue orando pela Noruega para que

escolheu e tem escolhido a Noruega para

Deus use aqueles que lutam pelos valores

abençoar outras nações

cristãos.

Um tentmaker na França
CONHEÇA AUGUSTO AKIRA
Meu nome é Akira, moro na França e sou

para usarem nossa plataforma.

engenheiro agrônomo com especialização em

Hoje preparo-me para um doutorado na França,

Agricultura de Precisão. Cresci num lar cristão,

no qual a ideia é melhor avaliar as práticas

no qual desde pequeno meus pais me

agrícolas dos produtores e promover uma

incentivaram a estudar muito e aprender novos

mudança para práticas mais sustentáveis.

idiomas. Meus antepassados vêm de diferentes

Imaginar um sistema que leve em consideração

regiões e países, isso me motivou a buscar

tantas variáveis sociais, econômicas e ambientais

experiências internacionais. Fiz um ano de

de um continente tão diverso é o grande desafio

intercâmbio no ensino médio na Rússia e meus

desse projeto. Através dele muitas comunidades

dois últimos anos de graduação na França.

na África poderão acessar novos mercados e ter
mais sustentabilidade.

Tenho trabalhado com uma startup francesa
chamada E-tumba e desenvolvemos soluções

Vejo a mão de Deus em todo o processo de

digitais para cooperativas de pequenos

moldagem do meu caráter e meu propósito,

agricultores na África. Temos uma plataforma

esses projetos são uma porta de entrada ao

que permite a comunicação entre os

evangelho em diversas comunidades que

agricultores e a ajuda técnica para melhoria

dependem da agricultura. Sou realmente grato

das práticas agrícolas, as quais também são

de Deus usar um vaso tão pequeno e frágil para

coletadas e mantidas numa base de dados,

projetos de escala global e de impacto social.

além de fornecer previsão meteorológica aos

Peço a ele sabedoria e graça para usar os dons

agricultores. Tive a oportunidade de ir ao

e oportunidades que Ele me tem dado, coragem

Quênia e Mali para treinar técnicos agrícolas

para perseverar e que o Espírito Santo me
conduza em minhas tomadas de decisão.

página 4

Nov 2021

Uma tentmaker na Índia
CONHEÇA REBECA
Meu nome é Rebeca fui nascida e criada em

Ore pela Rebeca

Brasília, sou biomédica, farmacêutica e
professora de séries iniciais, frequento a Igreja

- Gratidão a Deus:

Presbiteriana de Brasília, meus pais aceitaram

pelo meu tempo morando na Índia;

Cristo quando eu tinha 9 anos de idade e nesse

pela finalização do curso de inglês,

mesmo período recebi o chamado do Senhor.

pelos livramentos que Deus me deu
enquanto morava lá.

Atualmente estou no Brasil, cheguei da Índia em
Setembro, lá estava com o visto de estudante e

- Motivos de oração:

lá morei por 1 ano e 6 meses. Estou no Brasil no

por esse tempo no Brasil para Deus

meu tempo de descanso e divulgação do meu

direcionar os meus passos.

tempo na Índia.

a cada trimestre uma nova história...
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PRÓXIMOS
EVENTOS E CURSOS
TENT BRASIL E PARCEIROS

ENCONTRO
FÉ E TRABALHO
BRASIL
Este evento é a continuidade brasileira do
FMT (Fórum Mundial do Trabalho),
organizado pelo Movimento de Lausanne
em 2019, que reuniu cerca de 1000 cristãos
nas Filipinas, com o mesmo objetivo de
resgatar o papel missional de profissionais,
acadêmicos, cientistas, empreendedores e
empresários na missão de Deus.

06/11.

Data: 04 a

DETALHES

GO EQUIPPED
BRASIL
Em breve abriremos as inscrições para o
primeiro Go Equipped presencial, pós
pandemia. São 3 dias intensivos
aprendendo formas práticas para se
equipar e se tornar um TentMaker.

Data: 21/04/22
DETALHES
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COMPARTILHANDO
CRISTO COM O
ADVENTO
FERRAMENTA PRÁTICA
Olá, eu me chamo Sabrina e provavelmente
esta não é a melhor maneira de iniciar um
texto. Mas neste editorial vamos falar sobre
o Natal e, para muitos de nós, é aquele
tempo que nos sentimos mais amigáveis e
que, tecnicamente, tudo é perfeito. Estamos
acostumados a passar de sala em sala
desejando um Feliz Natal para os nossos
colegas de trabalho, almoçamos e tomamos
café com pessoas que mal conhecemos e o
“clima de Natal” parece criar um código
para se evitar conflitos e discussões, afinal
“é Natal” e muitos de nós congelaremos o
caos até o Ano Novo.

Ursos polares e pinguins, família se reunindo

Meus Natais sempre foram sinônimo de

ao redor de um pinheiro luminoso em

cantata na igreja sobre o nascimento de

temperaturas agradáveis. Apesar do

Jesus, festa em família, presentes, enfeites

contraste, meus natais sempre renderam

na casa, comidas especiais (nunca

ótimas risadas e memórias, mas,

liberaram o churrasco) e uma noite quente
de verão no Rio de Janeiro. Creio que este
tenha sido o meu primeiro ponto de

recentemente, confesso que se
transformaram em algo mais. Em 2018 passei
minhas primeiras férias no exterior e conciliei
com o curso Go Equipped em Bergen, na

frustração: sempre sonhava com Natais no
Noruega. Neste período, tive a oportunidade

estilo propaganda da Coca-Cola.

de conhecer um pouco da cultura do local e
ouvir sobre alguns costumes de Natal,

Com o aumento astronômico dos preços
dos imóveis em bairros centrais,
propriedades distantes do centro se

especialmente como se atentam ao Advento.
Percebi que este período que antecede o
Natal era utilizado como forma de
preparação e relembrar o real motivo.

tornam opções viáveis.
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Naquele ano e no ano seguinte, comecei a
pesquisar e a acompanhar alguns
devocionais sobre o assunto até que em
2020 eu e algumas pessoas próximas
percebemos que esta é uma época
maravilhosa para ser intencional e
compartilhar the reason for the season “a
razão para a estação”.

E o Verbo se fez carne, e habitou
entre nós, e vimos a sua glória, como a
glória do unigênito do Pai, cheio de
graça e de verdade.

João 1:14

Por mais que as investigações mostrem que

25 PRESENTES

Jesus não nasceu em dezembro há um dia
separado no Brasil e em muitos países do
mundo para celebrar o nascimento de

Em 2018 na Noruega, ouvi sobre “Os 25
presentes”. Estes presentes são pequenas
lembranças que são abertas ao longo do mês

Cristo. Para aqueles que possuem colegas e
de dezembro. Ano passado, desde março

amigos de outras culturas é uma
oportunidade de apresentar o motivo de
uma das maiores celebrações do mundo! E,

não encontrava minha chefe e uma outra
colega de equipe. Devido à pandemia,
nossas escalas eram alternadas. Então

infelizmente, muitos ditos cristãos celebram

resolvi deixar um presente, na verdade, um

o Natal sem conhecer ou entender a

conjunto de presentes natalinos. Coloquei

verdadeira causa. Sem dúvidas, está é uma

alguns presentes temáticos e resolvi colocar

oportunidade que não precisamos

os personagens de um presépio de Natal.

aproveitar! Ele abriu mão da sua glória, se
fez carne, em um corpo como o nosso, se
revelou ao mundo, se entregou em nosso
lugar, morreu numa cruz, foi sepultado,

Elas não seguem a Jesus, mas pensei em
trazer um pouco do sentido do Natal para a
comemoração delas. Além disso, imprimi
cartões com versículos. Um para cada dia.
Tudo ficou muito lindo! Perfeito! Só que não,

ressuscitou e está a destra do Pai! Sim, a
pois esqueci de deixar as instruções e elas

esse Jesus que nos amou primeiro, nos o
amamos e o seguimos.
E se nós, suas testemunhas, resolvêssemos
contar o começo da história para alguns

abriram tudo de uma vez! Então, fica a lição:
Avise as regras da brincadeira! A
receptividade foi ótima e tenho certeza que
sementes foram lançadas.

colegas, familiares e vizinhos?
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UM NATAL MAIS DOCE
Com a pandemia retornei para o
condomínio de casas onde meus pais
moram. A boa notícia é que a
intencionalidade do Natal se espalhou pela
família! Decidimos presentear nossos
vizinhos com uma caixa de pão de mel
juntamente como uma mensagem de Natal.
Distribuímos em mais de 50 casas e, apesar
das restrições devido à pandemia, vimos o
agir de Deus e a alegria de nos
aproximarmos de nossos vizinhos. Não
esperávamos tamanha receptividade, foram
palavras de gratidão, lágrimas e novas
oportunidades de compartilhar o real motivo
de Natal. Até ganhamos chocolates e
jabuticabas! Tudo foi pensado para ser
intencional e agora já estamos ansiosos
sobre o que fazer neste ano!

Quem é Sabrina
Barroso
Sabrina Barroso é geóloga, flamenguista,
ama a Jesus e sonha em ser TentMaker.
Também atua como vice-diretora da Tent
Brasil.

página 9

Nov 2021

O que
aconteceu
em 2021

ATUALIZAÇÕES E REALIZAÇÕES
UM BREVE RESUMO
Criação do Stay Connected
02 edições do GoExperience com 70 participantes no total
Gravação do Curso Fé e Trabalho que será lançado em Dezembro
05 novos membros para o GoAhead
03 novos membros para o GoTogether
Gravação de 10 podcasts com os países: Hungria, Egito, Alemanha, França, Japão,
Eslovaquia e Ásia.

Você também pode fazer parte disso, seja indo ou ficando no Brasil. O Stay Connected é um
programa que criamos exatamente para àqueles que desejam ficar, mas de forma intencional,
proclamar o amor de Jesus. Ao se inscrever no programa você ganha:
Acesso ao grupo exclusivo no Club House
Acesso à descontos nos programas da Tent e de parceiros
Desconto em cursos e livros da Envisionar
Newsletter (esse documento) trimestralmente
Participação na conferência anual Tent Brazil, que é feita exclusivamente para apoiadores e
membros de nossos programas GO Ahead, GO Together e Stay Connected.
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