
Informasjon fra Brasil
 
Hva er en kirke og hvordan kan vi nå stadig flere? 

Selv om Brasil er midt i en pandemi stopper ikke arbeidet opp. Iveren etter å nå videre ut som kirke fort-
setter. Om en ikke fysisk kan gå til kirken sin, kan en møtes på digitale plattformer. Kirke har kanskje for 
mange handlet om å gå til kirken, men pandemien har gitt hjelp til å se at det handler om å være kirke. 
Om å leve ut troen i dagliglivet, ved å leve evangeliet. 
 
Trenger virkelig Brasil flere kirker? 
Nye kirker er bedre på å nye mennesker og nye generasjoner. Undersøkelser viser at 70-80 % av de som 
går i nyere kirker gikk ikke i andre kirker før. Det er nye mennesker som blir kjent med Jesus. 
Brasil trenger kirker som er relevante og som lever som de lærer. Fra mye fokus i Brasil generelt på store 
mega kirker ser vi nå at mindre kirker og fellesskap få større betydning. 
 
Sosial ulikhet og presidentens håndtering av pandemien 
Brasil ser en økende polarisering, både i politikken og i media, men også i kirken. Ulike grupper settes opp 
mot hverandre, fattig – rik, hvit – farget, by – land, politiske fløyer med mer.  
Mange er frustrerte og skylder på landets ledere (guvernører, ordførere eller presidenten) samtidig som de 
ikke selv adlyder smittevernanbefalingene. 
 
Mulighetens år for kirken 
Nå kan en finne sammen på tvers denominasjoner og la evangeliet forvandle kirker og enkeltmennesker. 
Nå er tiden inne til å løfte blikket og se kirken sin som en del av Guds kirke. Lokalmenigheten er et instru-
ment i Guds kirke og en del av den verdensvide kirke. 
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Herre, vi takker deg for den evangelisk lutherske kirken i Brasil og for vår samarbeidspartner Movimento 
Encontrão. Takk for at vi hører sammen slik alle kirker i verden hører sammen. Takk for at utdanningen av 
misjonærer ved fakultetet FATEV har kunnet fortsette digitalt midt i pandemien. Takk for alle unge som 
ønsker å tjene deg og som får ledertrening og oppfølging. 

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, nå ber vi spesielt for alle dem som er rammet av korona-pandemien i Brasil. Du vet om hver og 
en som har mistet livet. Vi ber for de som er syke og for dem som sørger. Vi ber for kirken, at den må få stå 
i forsoningens tjeneste i en tid med mye uro økende skiller mellom folk. Vi ber om vilje og evne til å leve 
evangeliet.  

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte i Brasil. Vi ber for studenter og lærere 
ved fakultetet. Vi ber for alle som er involvert i oppfølging og ledertrening av unge ledere. Vi ber for det 
målrettede arbeidet med å danne mye menigheter og fellesskap. Takk for at nye mennesker ønsker å bli 
kjent med deg. Takk for iveren til våre trossøsken i Brasil.  

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen
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