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“Seminário por Extensão Às Nações”
Muito obrigado pelo seu apoio contínuo e orações. Esperamos que seja encorajado pelas
seguintes fotografias, testemunhos e notícias que temos recebido recentemente.

Murcia, Espanha
Infelizmente, os cursos SEAN não
são tão amplamente utilizados na
Europa, como são em outros
continentes. Por isso, fomos
particularmente encorajados quando recebemos
notícias de Espanha. Na fotografia, podemos ver um
grupo, liderado pelo Pastor Ginés Lardin Díez,
graduando-se depois de completar os cursos "Vida
Abundante", "Luz Abundante” e "A Vida de Cristo".
Eles começaram a utilizar os nossos cursos em
espanhol, mas agora têm pessoas de língua inglesa
com nacionalidade britânica que querem estudar e,
por isso, solicitaram os nossos cursos em Inglês!

Tóquio, Japão
Os cursos SEAN estão a ser
usados em mais de 100 países
ao redor do mundo. Este grupo,
em Tóquio, acabou de concluir o curso “Luz
Abundante”, liderado por Antonio Jacquet, um
missionário da América do Sul! Eles estão agora a
estudar o curso do SEAN acerca do "Pentateuco" os primeiros cinco livros da Bíblia.

Libéria
Aqui estão alguns alunos na Libéria,
em África, a fazer o exame de final do
curso "Vida Abundante". O seu pastor,
Philip Biomah, tem sido um parceiro do
SEAN por vários anos. A sua esposa
Glória está sentada com o grupo.

Nepal
O nosso parceiro IETEN (Instituto de Educação Teológica por Extensão no Nepal) tem
trabalhando em circunstâncias muito difíceis, mas a sua fidelidade e dedicação a este
ministério está a ter um grande impacto. Aqui estão dois testemunhos dos alunos que
têm estado a fazer os cursos do SEAN através do programa IETEN...
"O curso do IETEN mudou minha vida ...No passado, eu costumava ir à igreja
todas semana, mas era apenas um desperdício de tempo para mim, porque não era
capaz de entender a palavra de Deus e não me afetava. No entanto, quando entrei
no Curso IETEN (SEAN) na minha igreja, com outros membros da igreja, vi uma
mudança real na minha vida. Agora sou capaz de compreender a importância da
comunhão na vida cristã, e minha fé em Jesus aumentou de dia para dia quando
comecei a estudar os livros do curso IETEN. Aprendi a memorizar versículos da
Bíblia e como compartilhar com outras pessoas as coisas que eu aprendi com o
curso. Os livros do curso IETEN ajudaram-me verdadeiramente a manter-me perto
do Senhor na minha vida diária. "
"Eu descobri o curso IETEN (SEAN) quando estava na Igreja Asha,
Basundhara, Kathmandu, onde tive a oportunidade de fazer o cursos "Vida
Abundante" e "Vida de Cristo" (livro 1). Isto abençou-me tanto!
Costumava pensar que, só porque eu nasci em uma família cristã, era filho
de Deus. Mas, durante o meu estudo, percebi que para ser um filho de Deus,
temos que acreditar nele e aceitá-Lo pessoalmente na nossa vida. O curso
IETEN abriu-me meus olhos e permitiu-me conhecer a verdade. Arrependime então, e aceitei a Jesus na minha vida como meu Salvador. Agora, estou
no distrito de Dhankuta, na parte oriental do Nepal, a ministrar na igreja,
através do ensino do IETEN, para os crentes da igreja local. "
Suman Rai, Dhankuta

Coreia do Sul
O SEAN Internacional tem dois parceiros na Coreia do Sul - ETE Coreia e Ministérios
ETEC. Juntos, têm tido um grande impacto. Abaixo estão alguns exemplos do que
está a acontecer na Coreia do Sul e em outros lugares através dos seus ministérios ...
(Nota: ETE = Educação Teológica por Extensão)

ETE COREA
A ETE na Coreia tem trabalhado para discipular crentes em bases militares, usando materiais da ETE/
SEAN, nos últimos 14 anos. Pelo menos 15.000 soldados, oficiais (com cargos baixos e elevados) e os
seus cônjuges têm estudado pelo menos um curso. Este tem-se tornado um grande movimento dentro
das Forças Armadas, com um programa quase auto- sustentável, exigindo uma ajuda mínima da ETE da
Coreia. Abaixo estão algumas fotos de um facilitador de uma sessão de formação para 102 soldados,
oficiais e as suas famílias.

MINISTÉRIOS ETEC
Os ministérios ETEC trabalham com igrejas locais na
Coreia, assim como, com as igrejas coreanas e missões
em todo o mundo. Entre 2002 e Abril de 2016, 2.945
centros de extensão foram criados na Coreia e cerca de
15.000 líderes da igreja participaram dos seus
seminários para pastores e líderes.
Os ministérios ETEC também trabalham com uma
organização cristã chamada 'E-land" e os seus líderes. A
E-land é uma das 50 principais empresas na Coreia. Eles
têm 15.000 empregados na Coreia, 30.000 na China,
bem como 30 filiais e 60 líderes que trabalham
diligentemente para treinar e equipar os empregados com
os valores bíblicos.
Os ministérios ETEC também apoiam missionários que
trabalham na Índia, Filipinas, Ásia Central, Mongólia,
Tailândia, Vietnã e Japão.
Nas Filipinas, os coreanos, treinados e equipados pela
ETE / SEAN, estão agora a passar para pastores filipinos
e membros da igreja, as lições que aprenderam. Muitos
correspondentes estrangeiros coreanos vivem em Manila,
a capital, e porque não têm barreiras linguísticas, são
capazes, de forma muito fácil, ministrar aos filipinos.
Um ancião, Park Jin-Ho e sua esposa estão atualmente a
treinar 50 pastores filipinos, usando materiais do SEAN.
Dez desses pastores formaram-se e, através do seu
ministério, 175 novos crentes foram batizados no dia 02
de outubro de 2016.
É maravilhoso como coreanos, juntamente com outros,
têm desempenhado um papel tão importante na
propagação da ETE / SEAN, desde as suas origens
humildes na América do Sul, a muitos outros países ao
redor do mundo.

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

