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Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
Marcos 16:15

Mongólia



Escola Secundária Tusgal

A Mongólia é um país asiático que faz fronteira com a China e a Rússia, e está a apenas 38 quilômetros do 
Cazaquistão.

É conhecida por suas áreas escarpadas, com montanhas ao Norte e ao Oeste. Ao Sul �ca o deserto de Gobi. 
A Mongólia tem escassez de terras aráveis, sendo sua maior parte coberta por estepes, ou campos. A dieta da 
população consiste sobretudo em carne, sendo os vegetais em sua maior parte importados.

A língua o�cial é o Calca-mongol. De sua população de 3.269.000, 45% vive na capital Ulaanbaatar e 30% 
são nômades ou semi-nômades.

A religião predominante é o Budismo tibetano, mas o Xamanismo mongol é a religião popular indígena mais 
antiga ainda praticada no país e está associada à adoração de vários deuses. O país possui uma grande 
população sem religião, herança do domínio comunista no século XX. Apenas 2% da população é cristã.
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A Missão da Mongólia faz parte da Divisão Ásia Pací�co Norte, da Igreja Adventista. A Missão possui 28 
igrejas e 2909 membros e tem como presidente, o pastor Yo Han Kim.

Desde o início de fevereiro deste ano, o IDE-GO assinou parceria com a Missão, para o patrocínio de um 
obreiro bíblico que é coordenado pelo pastor Nyamsuren Myagmar.

O pastor brasileiro, Diogo Santos, foi quem ajudou o IDE-GO a �rmar a parceria com a Missão. Na 
época, ele era o Vice-Diretor da Escola Secundária Tusgal, que �ca em Ulaanbaatar. Hoje ele está de volta 
ao Brasil, depois de 4 anos dedicados à Mongólia.

Bandeira



Enkhchuluun Khuderchuluun ou Êgui, é o obreiro bíblico IDE-GO, que lidera a ‘Amazing Grace Church’.  
Devido à pandemia do Covid 19, Êgui tem realizado os cultos dos sábados e estudos bíblicos, on-line,  com os 
membros da Igreja. 

Todos os dias ele partilha devocionais matinais, on-line, para cerca de 290 pessoas. 
Êgui realizou uma semana de oração, on-line, durante 8 manhãs. Assim, os membros estão sendo alcançados e 
alimentados virtualmente.

Pastor Êgui
obreiro bíblico IDE-GO

Pastor Êgui dá treinamento aos líderes
da igreja local

Missionários do distrito 
oriental e pastores reunidos 

na igreja
de Nalaikh, em Ulaanbaatar.

Pastor Êgui dando diploma aos membros da igreja local, que participaram 
ativamente do trabalho junto à ADRA, dando assistência �nanceira às pessoas 
necessitadas, devido ao COVID 19.  Enquanto eles ajudavam os necessitados, 

pregavam o evangelho, quando surgia oportunidade.

Êgui junto com a senhora
que está sendo preparada

como líder do ministério da mulher



Adote 1 evangelista em terras missionárias. Entre em contato conosco no Cel. (19) 99928-7589

Testemunho do pastor Diogo Santos

Na janela 10/40, todos os missionários enfrentam desa�os que vão desde as condições de vida e clima até 
di�culdades de ordem cultural, social e política. E, na Mongólia não é diferente. Embora o país tenha liberdade 
religiosa em sua Constituição, na prática, o governo encontra meios mil de cerceá-la. Um desses pontos de 
estrangulamento religioso é a proibição de proselitismo com menores de 18 anos. 
Sempre tomamos muito cuidado para evitar uma relação beligerante com o governo porque entendemos que é 
melhor um missionário prudente no campo do que um corajoso fora dele. E foi assim até que um dia, em 
2019, Handaa, de 15 anos, me achou no Facebook. Mandou uma mensagem demonstrando interesse em 
estudar a Bíblia e posteriormente via telefone deixou claro que gostaria de aprender mais sobre a Bíblia. Eu 
neguei de imediato, mas disse que poderia ajudá-la aprender mais inglês - o que na verdade era apenas um 
pretexto para estudarmos as Escrituras. Tudo correu bem até um dia que ela sem querer deixou escapar que 
iria estudar a Bíblia em minha casa para a zeladora do meu prédio. Essa mulher levou o assunto para a 
síndica, que por sua vez fez isso chegar até as autoridades competentes. Graças a Deus a coisa não passou de 
uma repreensão porque não houve �agrante. Um ano após o início dos estudos quando remotamente estudá-
vamos João 8:32, Handaa disse uma das coisas mais bonitas que um missionário pode ouvir. Disse ela: “Eu 
ERA budista, você sabe'', e continuou: “eu tinha um deus em casa pra quem eu orava, mas ainda sim vivia 
com medo; hoje com Cristo ao meu lado eu não vivo mais com medo". Glória! Glória! Ver uma jovem mongol 
demonstrar interesse no evangelho dessa maneira é prova do mover do Espírito de Deus na vida dos mongóis. 
Deus ainda tem grandes coisas por fazer nesse país. Eu creio!

Após 1 ano de estudos bíblicos com a Haanda,  ela dá mais um passo importante: quer ir a uma igreja e pede 
uma indicação. 
Eu achava que Handaa ainda não estava pronta, mas ela está. Deus, por meio de Seu Espírito Santo, está 
movendo corações. 

Que o Espírito esteja sempre na dianteira determinando o tempo e a velocidade com que as coisas acontecem.

Não me canso me admirar do poder do Espírito Santo em mudar as pessoas!  Para o Espírito não há prazo, 
cultura ou barreiras legais que O impeça. 

“Levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa” João 4:35. Os campos na 
Mongólia estão brancos. Glória a Deus!

Pastor Êgui junto com jovens e pastores da igreja local, participando no 
levantamento de um edifício, no sistema "ger ou yurt", de construção.

Pastor Diogo Santos e sua família



RESULTADOS DA PARCERIA ENTRE IDE-GO E CAMPOS

*Costa do Marfim, na evangelização de professores não adventistas.
*São Paulo - Universidade Adventista de São Paulo (UNASP-EC), no patrocínio de 1 indígena 
  Xerente, no curso de Pedagogia.
*Togo, no evangelismo no presídio e escola adventista. 
*Tocantins, no evangelismo com os indígenas Xerentes e Carajás.

*Amazonas - Instituto Adventista da Amazônia (FAAMA), no patrocínio do curso teológico para
1 estudante surdo.
*Goiás - Instituto Adventista Brasil Central (IABC), no patrocínio de 2 indígenas Xerentes no curso 
  Estudos em Religião.
*São Paulo - Associação Paulistana, no patrocínio de 1 obreiro surdo.
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FAÇA PARTE DA MISSÃO

SEJA UM DOADOR

Para doar com segurança use um dos meios abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3104-6
Conta Corrente: 2345-0

Bradesco
Agência: 0892-3
Conta Corrente: 96-5

Caixa Econômica
Agência: 4991
Op.: 003 Conta: 090-0

Link Direto PagSeguro
Doe através do código ao lado.
É necessário um app leitor de QR Code.
CNPJ: 13.546.612/0001-26

Fale conosco no       (19) 99928-7589

secretaria@ide-go.org.br

Qualquer doação é bem-vinda,
desde que não seja dízimo ou pacto.

Instituto de Disseminação do Evangelho
Gospel Outreach do Brasil

www.ide-go.org.br  |      facebook.com/idegobr

O IDE-GO é uma organização de apoio à Associação Geral da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, Uniões, Associações e Missões, com o objetivo 
de evangelizar os países da “Janela 10/40”, e no Brasil, alcançar regiões 

não evangelizadas e grupos minoritários. O trabalho é realizado por 
obreiros nativos em parceria com as Associações e Missões da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia.

Instituto de Disseminação do Evangelho Gospel 
Outreach do Brasil • IDE-GO CEP 13445-970. 

Engenheiro Coelho-SP  CNPJ: 13.546.612/0001-26
Endereço: Alameda Mogno, 157, fundos, Residencial 

Lagoa Bonita, Engenheiro Coelho, SP. CEP 13448-902


