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Da CEO da SAT-7
o sofrimento das numerosas pessoas obrigadas a sair pesadas. 

Em nossa região, entendemos muito bem o que significa quando 
a guerra devasta nossas pátrias.

04 10 As pessoas continuam em movimento em todo o Oriente Médio e Norte da África (MENA). Milhões de 

pessoas afetadas pelos conflitos no Iraque e na Síria ainda estão deslocadas em seus próprios países 

ou abrigadas no exterior. A migração do Afeganistão após a tomada do Talibã no ano passado levou 

mais refugiados para o Irã e outros lugares. Os países anfitriões enfrentam graves desafios sociais e 

econômicos ao tentar acomodar um grande número de pessoas muito necessitadas. E tragicamente, 

alguns daqueles que estão tentando fugir da pobreza ou da violência perecem na tentativa. É quase 

certo que o impacto do conflito na Europa no abastecimento global de alimentos impulsionará mais 

migração e criará mais refugiados aqui também.
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também está em movimento na Bíblia. Desde a viagem de Abraão de Ur a Canaã, passando pelo 

êxodo de Israel do Egito e do exílio para a Babilônia, até a dispersão dos primeiros cristãos com 

a mensagem do Evangelho, muitas vezes eles têm que arrancar suas raízes e construir novas 

vidas em outros lugares. No Evangelho de Mateus, até mesmo nosso Senhor se torna um 

refugiado, quando Seus pais o levam para o Egito longe do assassino Herodes. No entanto, 

quando Seu povo está disperso entre as nações, nosso Deus prova ser um santuário para eles 

para onde foram (Ezequiel 11:16).
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Nos programas do SAT-7, as pessoas hoje podem encontrar esse Deus que é Ele mesmo um lar para os 

sem-teto, oferecendo-lhes conforto em suas angústias, comunhão em seu isolamento, provisão em 

suas necessidades e segurança em seus perigos. Eles também podem fazer conexões com cristãos que 

trilharam a mesma estrada solitária e dolorosa antes e podem testemunhar a fidelidade de Deus em 

seus tempos mais sombrios. Nesta edição

doENTENDIMENTOvocê pode ler sobre como Deus está 

usando o SAT-7 para transformar a vida das pessoas em 

movimento através do amor e da esperança oferecidos a elas 

no Evangelho de Cristo.

Imagem da capa: Uma criança refugiada em um acampamento 

no Líbano

Muito obrigado pelo seu apoio ao nosso trabalho. Por 

favor, mantenha em suas orações as inúmeras famílias 

do MENA que não têm escolha a não ser deixar suas 

casas, e ore por nós também enquanto compartilhamos 

o amor de Deus com eles.
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“Ame-os como a si mesmo,
PORQUE VÓS ESTRANGEIROS NO EGITO” (LEVÍTICO 19:34)

“Eu era um sírio entre o povo 
libanês. Eles não me aceitariam. 
Eles achavam que porque eu era 
sírio, eu não prestava.
Fady*

Fady faz parte do projeto liderado pelo SAT-7Líbano: nossa história. 

Agora adolescente, ele conta como ele e sua família, que são cristãos, 

fugiram para o Líbano quando as condições se deterioraram em sua 

terra natal.

sua família fugiu da fome, como muitos dos migrantes econômicos de 

hoje. O povo de Deus viveu no exílio por gerações, assim como os 

cristãos iranianos e afegãos de hoje, que não podem retornar às suas 

terras natais.

“Quando eu estava na Síria, e tinha seis anos, aconteceu um 

acidente comigo”, diz ele. “Eu estava saindo da escola e havia um 

ônibus do exército do lado de fora. Bombas foram plantadas nele, 

e ele explodiu.”

As leis do Antigo Testamento exigem proteção para os peregrinos, bem 

como formas para que eles se tornem parte da comunidade. Mas talvez 

nenhum exemplo seja mais tangível do que a atitude de Jesus para com 

os samaritanos, um grupo de desprezados “outros” que Ele tratou como 

dignos e amados.

Testemunhar as mortes brutais das pessoas no ônibus deixou Fady 

com uma condição psicológica, para a qual era difícil encontrar ajuda 

na Síria devastada pela guerra. “Encontrei um médico para me 

ajudar, mas ele também foi morto em um atentado a bomba”, 

explica. Embora Fady finalmente tenha encontrado os cuidados 

certos, sua família acabou decidindo deixar o país.

Todas as pessoas são feitas à imagem de Deus e, portanto, todas são 

valorizadas e carregam o potencial de contribuir para a sociedade. 

Esta mensagem deve ser comunicada às pessoas em movimento e às 

comunidades que as acolhem. Ela também deve ser vivida pelos 

crentes ao redor do mundo.

Esta história é comum entre as pessoas em movimento no 
Oriente Médio e Norte da África (MENA), que abriga a maior 
população de refugiados do mundo. Violência. Trauma. Uma 
falta desesperada do básico da vida, como cuidados médicos. 
E no país de refúgio? Rejeição e uma sensação generalizada 
de ser “menos que”.

O SAT-7 amplifica vozes como a de Fady para manter as necessidades 

dos refugiados, incluindo os jovens adultos que fugiram da Síria quando 

crianças, aos olhos do público e combater a discriminação com a 

humanidade comum. Nosso ministério para pessoas em movimento em 

países de língua árabe, persa e turca também inclui discipulado para 

crentes, educação para crianças e projetos para melhorar a integração 

dos refugiados na sociedade.

Você lerá nas páginas a seguir que cuidar de pessoas deslocadas é 

uma parte importante do ministério de mídia do SAT-7. Por quê? 

Porque Deus não vê ninguém como “menos que”. Esperamos que você seja encorajado ao ler sobre a resiliência dos 

refugiados e como as barreiras estão sendo quebradas através do 

ministério de amor, esperança e renovação do SAT-7.A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram 

desafios semelhantes e que foram amadas por Deus. Noemi e
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SER OUVIDO, ENCONTRAR ESPERANÇA
MIGRAÇÃO NO MUNDO ÁRABE

Líbano: Primavera de 
2022... Um episódio 
recente do SAT-7 ARABIC
programaVocê não está sozinho

centrado no trágico “Barco da 

Morte”. Em abril, um pequeno 

navio afundou ao largo de Trípoli 

em

Líbano enquanto carregava
pessoas, principalmente libanesas, mas incluindo alguns sírios, que 
tentavam fugir do país, e pelo menos seis pessoas morreram, incluindo 
a família de Youssef e Mohammad Al Jamal. Youssef disse ao 
apresentador: “Se houvesse outro barco disponível agora, eu voltaria 
assim que enterrasse minha família”.

levando milhões de pessoas em toda a região a fugir para salvar suas 
vidas ou a buscar melhores oportunidades econômicas que lhes 
permitam viver com dignidade.

As estatísticas por si só são verdadeiramente chocantes:

· 10 milhõesmigrantes do norte da África em 20201

· 6,7 milhõesRefugiados sírios em 2021, a maioria abaixo da linha da pobreza2

· 4 milhõespessoas deslocadas pela guerra civil no Iêmen desde 20153

· 1.2 milhõesiraquianos deslocados internamente4

· 410 pessoasdado como desaparecido no Mediterrâneo em 
janeiro-março de 20225

Mohammad e Youssef Al Jamal, que 
sobreviveram ao 'barco da morte'

Por trás dessas figuras frias estão as dolorosas experiências humanas de 
escassez, falta de moradia e negação de serviços básicos.

O Líbano está atualmente atolado em uma profunda crise na qual a inflação 
desenfreada dificulta até mesmo a sobrevivência básica. Uma jovem libanesa 
em Beirute disse ao SAT-7: “Dois ou três anos atrás, com uma nota de 100.000 
liras, eu poderia ter enchido um carrinho de compras no supermercado. Com a 
mesma conta agora só posso comprar um café e talvez um pequeno lanche.” 
Sua tia acrescentou: “O Líbano costumava ser o hospital do Oriente Médio, mas 
todos os médicos migraram devido à inflação e o sistema médico entrou em 
colapso”. “A principal razão pela qual entramos no 'barco da morte' é a falta de 
remédios”, disse Mohammad.

Nashwan do Iraque
possuía um florescente
negócios e uma casa, mas 

quando os chamados

Estado Islâmico invadiu
sua área, os jihadistas 
ameaçaram matá-lo e 
sua família. Tendo 
fugido de sua casa, o
família mais tarde mudou-se para o Egito, mas não conseguiu obter documentos 

residenciais que permitissem que as filhas de Nashwan se matriculassem na escola. 

Ele também não pode obter uma autorização de trabalho e encontrar um emprego 

adequado.

Nashwan e sua família fugiram da perseguição no Iraque

PARA LER O ARTIGO

Uma crise regional
As escolhas desesperadas enfrentadas pelo povo libanês hoje são um 
exemplo da aguda crise migratória que aflige grande parte do 
mundo árabe. Anos de conflito e catástrofes humanitárias são

No entanto, Nashwan e muitos outros migrantes não são esmagados por suas 

dificuldades, e muitas vezes têm histórias impressionantes e inspiradoras para 

contar…

1https://africacenter.org/spotlight/african-migration-trends-to-watch-in-2022/
2https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html; https://gho.unocha.org/appeals/middle-east-and-north-africa 3https://
reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022 4https://gho.unocha.org/appeals/middle-
east-and-north-africa
5https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/225_QMMU_Q1_2022_NA.pdf

https://sat7plus.org/episode/11022
https://sat7plus.org/episode/11022
https://sat7.org/we-are-resilient-but-for-how-long-voices-from-beirut/
https://africacenter.org/spotlight/african-migration-trends-to-watch-in-2022/
https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
https://gho.unocha.org/appeals/middle-east-and-north-africa
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022
https://gho.unocha.org/appeals/middle-east-and-north-africa
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/225_QMMU_Q1_2022_NA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m0jGKNJgI4o
https://sat7.org/we-are-resilient-but-for-how-long-voices-from-beirut/
https://sat7.org/we-are-resilient-but-for-how-long-voices-from-beirut/
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Contos de Refugiados

À medida que as crises se aprofundam em todo o mundo 
árabe, forçando mais e mais pessoas a deixarem suas casas 
e países, os canais árabes do SAT-7 desenvolveram uma 
programação para apoiar os migrantes em suas diversas 
necessidades.Minha escola, que atualmente está gravando 
sua quinta temporada, é baseado no currículo nacional sírio 
de árabe, inglês, francês, matemática e ciências, e foi 
projetado para atender às necessidades das crianças sírias 
que perderam anos de escolaridade.

tenho, como meu filho e a bênção de estar com boa 
saúde. Eu tento mostrar cuidado a todos ao meu redor 
o máximo que posso.” “Eu tento não focar 

no que eu não 
tenho, mas sim
na bela
coisas que tenho, 
como meu filho e 
a bênção
de estar bem de 
saúde. Eu tento 
mostrar cuidado a 
todos ao meu redor
Tanto quanto eu puder.

Outros episódios apresentavam um músico sírio 
que iniciou coros, abriu um café e oferece 
musicoterapia, e uma jovem síria que se envolveu 
em oficinas de integração para colegas refugiados 
quando tinha apenas 15 anos.

Jannat, uma famosa cantora egípcia, também gravou 
uma música sobre a aceitação de refugiados; o vídeo 
foi intercalado com imagens e clipes dos programas.Mas o SAT-7 quer não apenas falar com os refugiados, mas 

também ouvi-los e amplificar suas vozes abafadas para que 
suas histórias possam ajudar a desafiar a discriminação que 
enfrentam com frequência nos lugares onde buscam refúgio. 
O SAT-7 recentemente transmitiu uma nova e poderosa série 
de documentários curtos e pessoais,Contos de Refugiados, 
que tanto relata as lutas dos refugiados no Egito quanto 
mostra sua tenacidade e resiliência. O programa faz parte de 
um projeto SAT-7 mais amplo, financiado pela Norwegian 
Mission Society, para promover os direitos de migrantes e 
outras pessoas marginalizadas na região árabe.

Mundial, fortalecendo a integração e a coexistência 
pacífica. A série alcançou notáveis   números de audiência; 
cerca de 227.000 pessoas assistiram a um episódio 
completo de oito minutos nas mídias sociais.

Ashwaq, um sudanês
refugiado no Egito

Jannat, uma famosa cantora egípcia, gravou uma música 
paraContos de Refugiados

As histórias provocaram uma enxurrada de 
comentários de apoio e carinho dos 
telespectadores. Um espectador na Argélia 
encorajou Ashwaq: “Não se desespere, irmã, confie 
em Deus e se aproxime Dele em oração e você será 
libertada se Deus quiser muito em breve”. Outro 
espectador disse: “Você é a mulher mais corajosa 
que já vi e a mais otimista; Deus abençoe." Um 
terceiro disse: “Você é um herói; Deus está com 
você e nunca o abandonará”.

Um episódio apresentou Shefaa El-Rifai, uma síria que 
fugiu para o Egito em 2012, e mostrou como ela está 
apoiando e capacitando outras mulheres refugiadas e 
locais por meio do centro de desenvolvimento social que 
ela fundou em Alexandria. Muitas das mulheres 
passaram a treinar outras.

Outro refugiado em destaque é Ashwaq, um jovem 
graduado do Sudão, que veio ao Egito em busca de 
emprego, mas só conseguiu encontrá-lo como ajuda 
doméstica. O dinheiro que ela ganha mal dá para 
pagar o aluguel e pagar as contas, e as pessoas na 
rua a assediam porque ela é mãe solteira. Mas 
Ashwaq enfrenta esses desafios e dificuldades com 
bravura. “Procuro não focar no que não tenho, mas 
sim nas coisas bonitas que tenho

PARA ASSISTIR A HISTÓRIA DE ASHWAQ

PARA OUVIR A MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=HS154cXQ7yo&t=7s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOUMiXbUHzXjb-3can6Mak8i_QsIS0IP2
https://www.youtube.com/watch?v=HS154cXQ7yo&t=7s
https://www.facebook.com/sat7ar/videos/437238874827938/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://youtu.be/UJzqpjLcGN4
https://youtu.be/UJzqpjLcGN4
https://youtu.be/TlThlQJpYvg
https://youtu.be/TlThlQJpYvg
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CONFORTO NO EXÍLIO
MIGRAÇÃO NOS MUNDOS PERSA E TURCO
Conflitos, perseguições e desafios socioeconômicos forçaram centenas de milhares de pessoas de língua persa a 
buscar refúgio além-fronteiras, enquanto milhões de refugiados daqui e de outros lugares agora vivem na 
Turquia. Através de suas atividades de programação e suporte ao espectador, o SAT-7 está falando sobre a 
esperança de Deus em sua desesperança.

O mundo persa
Mais de um milhão de pessoas fugiram do Afeganistão 
desde 15 de agosto de 2021, devido ao conflito, ao 
colapso econômico resultante e ao aumento da opressão 
de mulheres e minorias sob o Talibã. O número total de 
refugiados afegãos registrados é agora de 2,6 milhões.1

Milhares de pessoas continuam
atravessar a fronteira

todo dia,
mas sem
documentos e
muitas vezes trabalham, eles

estão lutando para
reconstruir seus

mora em outro lugar.

No Tajiquistão, as altas taxas de corrupção, insegurança 
alimentar e hídrica, pobreza e conflitos nas suas fronteiras 
levam muitas pessoas a migrar em busca de um trabalho 
melhor, muitas vezes deixando suas famílias para trás. As 
necessidades dos espectadores tadjiques são exclusivas de 
suas circunstâncias, e as altas taxas de suicídio no 
Tadjiquistão falam das pressões que enfrentam. Este ano, o 
SAT-7 está produzindo três programas em Tajik,Saúde 
mental e espiritual, no mundo dos pensamentos das 
mulheres,eJuventude Cristã na Vida Moderna,para atender às 
necessidades dos homens, mulheres e jovens tadjiques.

“me comovo quando
vejo mensagens
dos espectadores,
porque eu posso ver as 
lutas das pessoas
e como Deus
está trazendo novidades

vida e esperança 
em meio às suas 
lutas.

Em meio a um aprofundamento

crise humanitária, 95% das 
famílias afegãs estão passando 
por insegurança alimentar, com 
crianças afegãs morrendo de 
fome todos os dias
(Observação dos Direitos Humanos)

O Irã oferece asilo a milhões de pessoas, especialmente 
refugiados do Afeganistão. Infelizmente, porém, os 
refugiados são muitas vezes maltratados, forçados a 
trabalhar longas e difíceis horas por salários baixos. 
Desafiando tais normas sociais, os programas ao vivo do 
SAT-7 PARS InsiderseSinaldiscutir assuntos atuais e 
desafios sociais com ênfase especial no Irã. Os tópicos 
incentivam os espectadores a olhar para pessoas de 
todas as origens e posições na vida com amor e através 
dos olhos de Cristo.

Entre aqueles que fogem do Afeganistão estão os 
cristãos que temem por suas vidas. “Há cerca de um 
mês, o Talibã começou a fazer buscas de casa em 
casa e até confiscaram os smartphones das pessoas”, 
compartilhou Elham em abril deste ano. “Eu tinha 
alguns artigos sobre o cristianismo no meu telefone 
que tive que deletar por precaução.”

Omeed Jouyandé,
Suporte ao visualizador

Respondendo ao
necessidades espirituais e 

emocionais dos afegãos

deslocados ou no 
exílio, o SAT-7 PARS
sua programação Dari, produzindo duas temporadas de 
uma nova série de ensinoSeguindo a Cristo, em parceria 
com a Media Mission the Messengers, para ajudar os 
crentes afegãos a crescer em sua caminhada com Cristo. 
“Gosto muito de seus programas”, disse Rademan, um 
homem que ainda vive no Afeganistão. “Tenho mais de 
dois bilhões de irmãos e irmãs cujas orações me 
fortalecem para que eu possa superar meus problemas.”

Mais 3,5
milhões de pessoas são

deslocado internamente

dentro do Afeganistão

Os cristãos iranianos também são frequentemente 
forçados a tomar a difícil decisão de fugir da 
perseguição por um futuro incerto em outros 
lugares. Shida* e sua filha deixaram o Irã há quatro 
anos. Desde então, eles vivem na Turquia sem 
resolução para seu status de refugiado, o que 
prejudicou a saúde mental de Shida.

Falar com a equipe de suporte ao espectador do 
SAT-7 PARS e ouvir Deus falar sobre sua situação, 
no entanto, teve um impacto poderoso em Shida, 
pois ela começou a chorar e se encheu de alegria e 
paz. Agradecendo que Deus não a abandonou, 
Shida compartilhou que sua fé havia sido 
restaurada e ela havia sido edificada.

Além disso, transmissões de produções de parceiros do 
SAT-7 pelos Ministérios Pamir de programas em andamento 
em língua dariSegredo da VidaeJanela de luzabordar 
assuntos atuais e desafios sociais na região, fornecendo 
insights bíblicos para ajudar os espectadores a aplicar a 
Palavra de Deus em suas vidas diárias.

As equipes de suporte ao espectador do SAT-7 PARS 
acompanham espectadores como Shida em suas jornadas 
espirituais e emocionais. Falando esperança e

1https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-05/2022%20Factsheet%20-%20Refugees%20Fleeing%20Religious%20Persecution%20Globally.pdf



SAT-7 TÜRK Notíciasé transmitido todos os dias da semana Segredo da VidaApresentadores e equipe

Cristãos refugiados iranianos adorando em uma casa

SAT-7 TURKVisão de mundoApresentadores no set SAT-7 PARSinalApresentadores Hamid M e Niloufar Raisi

iluminando a vida de pessoas no exílio e isoladas, as equipes fornecem 

aconselhamento, encorajamento, oração e orientação bíblica, ao mesmo 

tempo em que compartilham recursos, devocionais e canções de adoração 

que ajudam os espectadores a se sentirem conectados e ouvidos.

O talk show de notícias éticas Visão 
de mundodestacou as jornadas 
traumáticas pelas quais os refugiados 
passam, enfatizou seu valor como 
pessoas amadas por Deus e enfatizou 
os benefícios de ajudá-los a se 
integrar e contribuir positivamente 
para a sociedade.

Há mais de 3,5 milhões de 
refugiados sírios na 
Turquia e várias centenas
mil refugiados de
Iraque, Afeganistão e Irã

Peru
Hoje, a Turquia acolhe mais de quatro milhões de refugiados e 
acolheu a maior população de refugiados do mundo nos últimos sete 
anos.2Infelizmente, esse afluxo de refugiados está colocando uma 
pressão adicional em um país que enfrenta grandes desafios políticos 
e econômicos, e as atitudes em relação aos refugiados começaram a 
endurecer na Turquia.

(Banco de dados de informações de asilo)

Uma mulher cristã turca entrou em contato com o canal para dizer: 
“Há muito tempo que oro pelos refugiados e por aqueles que os 
ajudam. Eu aprendi o quanto eles sofrem e quanta oração e ajuda 
eles realmente precisam.

SAT-7 TÜRK Notícias, o programa de notícias ao vivo do canal, também 
destaca os eventos e circunstâncias que afetam os cristãos na Turquia 
e em todo o mundo, com foco especial em conflitos e perseguições no 
Oriente Médio e Norte da África.

O êxodo em massa do Afeganistão estimulou a preocupação de que o 
fluxo de refugiados para a Turquia continue a aumentar. O SAT-7 TÜRK, 
no entanto, está tentando combater essa ansiedade.

2https://reporting.unhcr.org/turkey#toc-narratives
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COMPOSIÇÃO DE CANÇÕES
DO SOFRIMENTO
Uma série SAT-7 está produzindo novas canções de adoração 

para a sofredora Igreja iraniana, escritas pelo filho de um mártir 

em colaboração com refugiados cristãos iranianos na Turquia.

e programas de adoração, muitos dos quais são 

transmitidos no SAT-7, assim como Gilbert, que é músico, 

professor de Bíblia e autor de mais de 100 canções de 

adoração persas.

Gilbert Hovsepian tinha apenas 17 anos quando seu pai, 
Revd Haik Hovsepian Mehr, presidente do Conselho de 
Igrejas Protestantes no Irã e um corajoso porta-voz da 
liberdade religiosa, foi sequestrado e assassinado em 
1994. O tio de Gilbert, Revd Edward Hovsepian, assumiu 
a liderança das igrejas, mas a perseguição continuou. 
Cinco anos depois, a família deixou o Irã e encontrou 
refúgio no Ocidente: a família de Gilbert nos EUA e a de 
seu tio no Reino Unido.

Colaboração frutífera
O último programa de Gilbert, agora em uma segunda série, 

éComposição com Gilberto. Durante cada episódio de meia 

hora, Gilbert se junta a co-escritores de músicos iranianos 

para discutir o tópico de uma nova música de adoração e 

desenvolvê-la juntos. Ao longo das duas séries, cerca de 30 

cristãos iranianos se juntaram a ele no processo criativo de 

escrever novas músicas para uma comunidade cristã que foi 

em grande parte forçada à clandestinidade pelas autoridades.

Em nenhum momento, porém, a perseguição ou migração 

diminuiu o compromisso apaixonado da família com Cristo 

ou com a Igreja iraniana. Edward supervisionou uma rede 

de igrejas no Reino Unido e na Europa, e usou a mídia e 

visitou o Oriente Médio para continuar ensinando os crentes 

do Irã. Rozita, uma de suas filhas, apresenta programas ao 

vivo no SAT-7 PARS, onde outros membros da família 

também desempenharam papéis importantes. O irmão de 

Gilbert, Joseph, produz ensino

A Igreja iraniana está clamando por boas canções de 

adoração, diz Gilbert. Seu cancioneiro histórico limita-se a 

traduções de canções ocidentais introduzidas antes da 

revolução iraniana de 1979, e aquelas escritas pela primeira 

geração de iranianos.

líderes da igreja, incluindo o 

pai de Gilbert.
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“A Igreja iraniana está desesperada por mais 

canções; músicas que são próprias e não 

emprestadas ou copiadas”, diz Gilbert. Nos últimos 

20 anos, Gilbert e outros escreveram novas canções 

para refletir o estilo da música persa, com suas 

tonalidades menores, bem como a experiência dos 

crentes iranianos.

lindas canções foram escritas, destacando como existem 

problemas no mundo, mas nós consertamos nossos

olhos em Jesus e adorá-Lo independentemente de “
nossas circunstâncias”.

Todos os co-autores
eram refugiados em
circunstâncias difíceis.
Treze lindas
canções foram escritas,
destacando como
há problemas
no mundo, mas 

fixamos nossos olhos

sobre Jesus e
adore-o
independentemente de

nossas circunstâncias.

Muitos dos compositores passaram por 
transformações poderosas. Cinco ou seis eram 
“fanáticos” em sua fé anterior, diz Gilbert. Um 
tinha sido feiticeiro por dez anos, e outro teve que 
deixar o Irã ou ser morto. Ele carrega as cicatrizes 
do espancamento severo de seu sogro por causa 
de sua nova fé e não vê sua filha há seis anos. Os 
dois co-autores de outro episódio são filhos do 
pastor Hossein Soodmand, que em 1990 foi o 
último líder da igreja a ser executado por 
“apostasia” no Irã.

Os cristãos convertidos no Irã são proibidos de se 

reunir, e as poucas congregações cristãs armênias 

e assírias autorizadas são proibidas de adorar na 

língua persa. Os cristãos que conhecem ou 

compartilham sua fé enfrentam a perda de seus 

empregos, multas punitivas, sentenças de prisão e 

exílio. A Igreja iraniana realmente sabe o que é 

participar dos sofrimentos de Cristo (Filipenses 

3:10).

Escritura e experiência
O ponto de partida para as canções da série é a 

experiência pessoal vista através das lentes das 

Escrituras. Gilbert os descreve como “ensinamentos 

melodizados para a igreja”, e diz que os do Oriente 

Médio os consideram melhores do que os sermões 

como fonte de aprendizado e encorajamento.

Gilbert diz: “Essas músicas ministrarão aos iranianos de 

uma maneira muito profunda, pois a maioria dos cristãos 

iranianos vive em tais circunstâncias no Irã, ou no 

exterior, na Turquia, ou mesmo em partes da Europa ou 

Austrália. Para alguns, a dificuldade é financeira e, para 

outros, é estar longe da família.”

Circunstâncias difíceis

Todos aqueles que trabalharam com Gilbert na segunda série 

fugiram de sua terra natal recentemente e estão vivendo 

como refugiados na Turquia.

A série também teve um profundo impacto no próprio 

Gilbert. “Eu tenho ministrado na TV por mais ou menos 

20 anos, mas esse programa de composição se tornou o 

meu favorito”, ele confidencia. “As razões são paixão, 

necessidade e tempo. Eu tenho uma paixão por 

escrever canções, e novas canções boas são a 

necessidade da Igreja iraniana. Outros programas 

desaparecerão depois de um ano ou mais, mas as 

músicas que escrevermos durarão muito mais.”

“Todos os co-roteiristas eram refugiados em circunstâncias 

difíceis”, explica ele. “Então, quando falamos sobre o assunto 

para escrever uma música, todos estavam relacionados a 

dificuldades e problemas. Treze

1 e 2.Composição com Gilbertobaseia-se 
na inspiração dos líderes de adoração 
iranianos
3. Com um dos músicos que 
participou da série
4. Escrevendo a música juntos
5. Gilbert discute uma música com 
jovens cristãos iranianos

1 2

3 4 5
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ESPERANÇA E EDUCAÇÃO
PARA CRIANÇAS REFUGIADAS
A parceria do SAT-7 com a organização local sem fins 

lucrativos e baseada na fé Heart for Lebanon já está 

em andamento há mais de seis meses.

As escolas HOPE usam aulas de árabe, inglês e 
matemática do popular programa educacional do 
SAT-7Minha escolacom mais de 100 crianças 
refugiadas sírias, em dois centros. O projeto já está 
mudando suas vidas.

“Eles estão na fila! Podemos vê-los descendo do ônibus e 
parando na fila sozinhos sem sequer serem solicitados.  
programa educacional mudou seu comportamento”.

– Raymonda, professora da escola HOPE.

Podemos agora usar
os bens frutíferos
doMinha escola 
episódios para dar
espero que muitos
crianças que
não têm acesso à 
educação. Crianças
que vivem em acampamentos 

estão agora recebendo um

Quando Tawfeek, de 11 anos, começou na escola HOPE, ele 

costumava lutar com seu trabalho, se comportar mal nas 

aulas e brigar com outras crianças. Mas os professores 

trabalharam duro para ajudá-lo a se adaptar ao ambiente, 

reconhecer suas falhas e aprender com seus erros, e com o 

tempo ele começou a mudar. Ele se tornou mais 

comprometido com seus estudos; seu comportamento 

melhorou; e começou a tratar os outros com amor e 

respeito. Sua família também notou a diferença!

A aprendizagem das crianças está sendo avaliada depois 

que elas terminam cada temporada deMinha escola. Cada 

grupo mostrou melhorias significativas em todos os três 

assuntos. Em árabe e inglês, as notas são baseadas no 

reconhecimento de letras e seus sons e na escrita do 

próprio nome, e em matemática na identificação e 

desenho de formas e na contagem de um a dez. As turmas, 

que quase todas pontuaram abaixo de 1,0 em uma escala 

de 0 a 4 no início da série, foram avaliadas entre 2,1 e 3,7 

depois dela.

direito humano básico.
Joanna Abou Rjeily,
Programa educacional
Coordenador, Coração para
LíbanoA Heart for Lebanon observou que as crianças são 

muito apegadas aos centros, seus professores de sala 

de aula e aqueles que assistem na tela. Um destaque 

em março foi a visita de Shams, seu professor de 

matemática daMinha escola, que surpreendeu as 

crianças de um dos centros.

Ela os levou a fazer um cartão para dar às 
mães no Dia das Mães.

Mas o impacto das escolas vai muito além do 

acadêmico. Os professores também avaliaram o 

desenvolvimento social das crianças de acordo com 

uma ampla gama de indicadores, incluindo 

participação nas aulas, seguir as regras da sala de aula 

e ficar na fila do ônibus! Em todas as áreas eles 

mostraram progresso desde a avaliação inicial.

A família deste menino o ajudou fazendo 
uma mochila escolar improvisada com 
um saco de arroz

https://youtu.be/ugoenuOZwfo
https://youtu.be/ugoenuOZwfo
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PROMOVENDO UM BRILHANTE
FUTURO PARA O LÍBANO
A segunda fase do emocionante projeto do SAT-7 

Líbano – Nossa Históriaestá prestes a começar! 

Financiada pelo governo dinamarquês e administrada 

em parceria com as Sociedades Bíblicas Dinamarquesa 

e Libanesa e o Centro para o Desenvolvimento 

Baseado na Igreja (CKU), esta nova iniciativa visa 

reduzir a vulnerabilidade das comunidades de 

refugiados e anfitriãs do Líbano, incentivando para 

desenvolver uma história compartilhada de esperança 

que impulsione a coesão social e o engajamento cívico.

A equipe também está preparando materiais para 

transmissão no SAT-7. Inspirando-se nas histórias 

contadas nos clubes, está em produção um 

documentário que revela as perspectivas de um seleto 

número de participantes. Sete das 20 histórias foram 

filmadas até agora. O programa será então transmitido 

no SAT-7 ARABIC e disponibilizado no serviço de vídeo 

sob demanda SAT-7 PLUS do SAT-7 e em outras 

plataformas online.

Os participantes do
Líbano – Nossa Históriaprojeto

Um roteirista também está montando um drama, 

auxiliado por uma equipe de pesquisadores. Isso 

também se baseará nas histórias dos clubes, 

complementadas por outras narrativas que capturam a 

experiência de refugiados e comunidades anfitriãs no 

Líbano. Foi realizado um workshop para o escritor 

interagir com jovens representantes de diversos 

segmentos da sociedade libanesa. O objetivo do drama 

é envolver as emoções dos espectadores, bem como 

suas mentes, ajudá-los a refletir sobre personagens e 

circunstâncias que não são familiares a eles e abordar 

assuntos às vezes difíceis de maneira criativa e 

envolvente. Este programa também será transmitido 

pelo SAT-7

Após o sucesso das atividades do ano passado – 

incluindo clubes de contação de histórias para jovens 

de diferentes origens e treinamento para 

profissionais de mídia – a equipe no Líbano está 

agora preparando a etapa de mídia do projeto. O 

primeiro elemento disso será um livro com várias 

histórias e obras de arte produzidas pelos 

participantes dos clubes. Relatos comoventes de seus 

encontros com pessoas de diferentes comunidades 

étnicas e religiosas e expressões de sua esperança 

em seu país apontam para um futuro além da divisão 

sectária

promover

comum

“ Vida
e viver
diferir
irmão
irmã w
é isto:
viva isso c

segure e
ainda que

qualquer coisa

outro. B
cada O
nossa diferença

Ara (24
vivendo em
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A PARCERIA
ENCONTRO 2022

O Partnership Gathering, a primeira reunião ministerial de Parceiros, 
ministérios cristãos, emissoras e apoiadores do SAT-7 por três anos, 
ocorreu em Chipre em março de 2022. Sob o temaRespondendo à crise,
Construindo o Futuro, os participantes aprenderam como o SAT-7 
respondeu à pandemia de COVID-19 e outros eventos catastróficos em 
toda a região durante os últimos dois anos, e como o ministério agora 
está se concentrando firmemente no futuro, usando novos meios para 
atrair e envolver o público mais jovem.

Os participantes ficaram visivelmente emocionados com uma apresentação 

em vídeo de Você não está sozinho, programa criado pelo SAT-7 ARABIC no 

início da pandemia. Apesar de abranger os momentos mais desafiadores do 

mundo de língua árabe nos últimos dois anos, o programa continuou a 

enviar mensagens de esperança, tolerância e fé, exemplificando o papel do 

ministério do SAT-7 como portador da esperança e luz de Deus no tempos 

mais sombrios.

Especialistas externos e representantes da Igreja na região 
compartilharam histórias e testemunhos pessoais comoventes 
em apresentações dinâmicas sobre vários tópicos, incluindo 
liberdade de religião ou crença, construção da paz e reconciliação. 
Apresentando um novo projeto Gender and Equality e FoRB que 
começou no mês passado, apoiado pela Norwegian Mission 
Society, Maggie Morgan, do SAT-7, explicou como a escolha de 
seu bisavô de não circuncidar as meninas de sua família e garantir 
que elas fossem educadas igualmente com os meninos mudou a 
vida de gerações de mulheres de sua família.

“SAT-7 não teve que se reinventar. Não precisava aprender como o 
resto de nós; não teve que redefinir como o resto de nós; era apenas o 
que era e continuou a ser o que era”, disse o Arcebispo Angaelos, 
Presidente do Conselho Internacional do SAT-7, durante seu discurso 
de abertura.

Os quatro canais do SAT-7 compartilharam como criaram 47 novos programas, 

séries de mídia social e episódios especiais ao vivo para atender às 

necessidades espirituais, físicas e psicológicas dos espectadores. SAT-7 TÜRK 

falou de como eles se tornaram uma ponte para conectar os cristãos em 

oração, de modo que sua audiência triplicou em número. Vídeos do SAT-7 KIDS 

e do fluxo educacional SAT-7 ACADEMY demonstraram a amplitude de suas 

respostas ao COVID e clipes do programa Cidade das Estrelason SAT-7 ARABIC 

sublinhou a importância da proteção infantil à luz das experiências das 

crianças durante o bloqueio. SAT-7 PARS compartilhou testemunhos 

comoventes do Irã ao Afeganistão, mostrando a importância do apoio do 

espectador em tempos de crise.

Dois outros projetos pioneiros também foram apresentados, mostrando 
como as crises dos últimos dois anos deram ao ministério a 
oportunidade de explorar ainda mais seu papel. As apresentações de 
Líbano Nossa História, uma parceria SAT-7 com a CKU, e as escolas 
HOPE, uma colaboração inspiradora entre a SAT-7 ACADEMY e a Heart 
for Lebanon, apoiando a educação para crianças refugiadas, ilustrou 
claramente o que pode ser alcançado em parceria.

PARA VER O VÍDEO DO SAT-7 KIDS PARA VER UM TESTEMUNHO DE SAT-7 PARS

PARA ASSISTIR A UM VÍDEO DA ESCOLA HOPE PARA ASSISTIR TRECHOS DEVOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO

Para mais informações sobre os outros novos programas, por favorClique aqui

https://youtu.be/gGlcZt-vnwk
https://youtu.be/mrzFtQ3Gu_Y
https://youtu.be/lmMwcX4xkAc
https://youtu.be/igQhzwXEGug
https://sat7.org/wp-content/uploads/2020/05/2020508-SAT-7-COVID-19-INITIATIVES-PACKAGE-V3.pdf 
https://youtu.be/mrzFtQ3Gu_Y
https://youtu.be/igQhzwXEGug
https://youtu.be/lmMwcX4xkAc
https://youtu.be/gGlcZt-vnwk
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Uma tarde no estúdio do SAT-7 PARS em Limassol concentrou-se em 
como as crises proporcionaram oportunidades de inovação nas 
mídias sociais do SAT-7 e no apoio dos espectadores, e nas 
audiências do SAT-7 e suas lutas diárias como cristãos isolados no 
MENA. A equipe do SAT-7 do Norte da África falou sobre os desafios 
e oportunidades para os cristãos na Tunísia e na Argélia. Os 
participantes ouviram em vídeo de um espectador em uma remota 
vila montanhosa na Argélia, onde a comunidade cristã continua a 
crescer pela graça de Deus. Eles também aprenderam sobre os 
desafios e oportunidades de trabalhar como cristãos isolados em 
um país que viu mais fechamentos de igrejas nos últimos meses.

1

No último dia, a CEO do SAT-7, Rita El-Mounayer, apresentou a 
nova estratégia do SAT-7 para 2023-25, que se concentra em 
aumentar a relevância e acessibilidade do SAT-7 para aqueles 
fora da igreja, aprofundando e ampliando o SAT-7 apelar ao 
público além de nossos centros estabelecidos, criando mais 
programação e conteúdo de culturas e contextos específicos e, 
em particular, apoiando os jovens em toda a região, ajudando-
os a ver que a Igreja é relevante para suas vidas e lutas.

3

El-Mounayer descreveu como a programação e o conteúdo de mídia 

social e o suporte ao espectador abordarão todas as áreas da vida 

humana, concentrando-se em quatro imperativos integrados:

1. Compartilhe o Evangelho:oferecer aos espectadores a oportunidade 

de ouvir as Boas Novas de Jesus Cristo e dar sua própria resposta a elas2 4

2. Apoie a Igreja:permitir que os crentes individuais aprofundem 
seu discipulado e ajudar a igreja local a crescer em amplitude e 
profundidade

3. Servir a sociedade:promover o bem-estar holístico entre os 

espectadores de todas as origens e equipá-los para serem agentes de 

mudança positiva

4. Criação do comissário:incentivar estilos de vida sustentáveis   e uma 

relação harmoniosa entre os seres humanos e o mundo natural

5

“Será um futuro brilhante”, concluiu El-Mounayer. 
“Principalmente depois de ver o que está acontecendo na 
região e as histórias de esperança, tenho lágrimas nos olhos 
vendo a dor de muita gente, mas ainda assim a alegria de 
tantos transformando essa dor em algo muito bonito, 
servindo ao Senhor com todo o seu coração e querendo 
servir a sua comunidade”.

A Reunião de Parceria seguiu dois dias de reuniões para o 
Conselho Executivo do SAT-7 e o Conselho Internacional

Ao deixar o The Partnership Gathering, o arcebispo Angaelos resumiu 

sua energia e inspiração em um tweet. “Este é um momento para nos 

levantarmos, falarmos, testemunharmos e defendermos juntos nosso 

mundo ferido, enquanto somos uma presença de esperança”, disse ele. 

“Abençoado por servir ao lado de todos vocês.”

6

1. Visita ao estúdio PARS | 2. Maggie Morgan conta a história de seu bisavô | 3. 
Culto com Marianne Awaraji Daou | 4. Funcionários do SAT-7 PARS e SAT-7 TÜRK 
| 5. Uma apresentação sobre as escolas HOPE | 6. Arcebispo Angaelos
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VIDAS MUDADAS
PELO AMOR DE DEUS
O amor de Deus está mudando vidas no Oriente Médio e Norte da África. Aqui estão apenas algumas das muitas histórias de 

espectadores que tocaram nossos corações em t

“Preciso conhecer o verdadeiro Deus. Estou 

procurando saber a verdade”, foi a primeira 

coisa que Youssef disse à nossa equipe de 

suporte ao espectador em árabe.

O estudante de 20 anos do Iêmen 
encontrou a página do Facebook SAT-7 
Daily Bread, que compartilha conteúdo 
de discipulado por meio de
videoclipes e postagens. As postagens que
levou Youssef a escrever um ensinamento oferecido aos crentes 
sobre como crescer na vida de oração.

vídeos do SAT-7
foram observados

2 milhões de vezes
no Facebook*

Em resposta à pergunta de Youssef, um membro da equipe 
de suporte ao espectador compartilhou quem é Jesus, que 
Deus nos ama e como podemos entrar em relacionamento 
com Ele através do sacrifício de Jesus por nós. À medida que 
a conversa continuava, Youssef fez muitas perguntas 
inteligentes. “Se Jesus é Deus, como Deus poderia morrer?” 
“Como Ele poderia ser totalmente humano e totalmente 
Deus ao mesmo tempo?” “Qual é a diferença entre os quatro 
Evangelhos?” O conselheiro deu o tempo que Youssef 
precisava para ouvir e dar respostas. Ao final da conversa, 
enviaram a Youssef uma Bíblia digital.

A próxima coisa que Youssef compartilhou foi: “Estou 
convencido de que Jesus é Deus! Ele é a imagem de Deus 
encarnado e morreu na cruz para expiar nossos pecados”.

Youssef tinha muito medo de como sua comunidade 
reagiria se o vissem praticar publicamente sua fé, e 
asseguramos a ele que seu relacionamento com Deus 
pode ser completamente privado, se necessário. Em 
lágrimas, ele compartilhou que queria aceitar o amor e a 
salvação de Deus. Ele queria rezar, mas não tinha certeza 
se seria aceitável, já que ele não havia se lavado 
ritualmente primeiro. Quando o membro da equipe 
compartilhou que é o coração que deve ser puro, por 
meio de Jesus, ele disse: “Essa escritura me deu arrepios”. 
Ele orou com o membro da equipe, depois se desculpou, 
dizendo: “Não consigo conter as lágrimas de alegria!”

“Não consigo segurar as 
lágrimas de alegria!
Youssef no Iêmen

* Todas as estatísticas cobrem o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2022. As visualizações 

do Facebook são apenas visualizações de vídeos com mais de 30 segundos.
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foi a principal localização dos 

espectadores do SAT-7 PLUS, o 

vídeo sob demanda do SAT-7

e transmissão ao vivo
serviço*

Como muitas pessoas na Turquia, Bahri 
tinha sentimentos negativos em relação 
aos cristãos. Antes de começar a assistir 

SAT-7 TÜRK, ele disse: “Eu era tendencioso”.

Cinza e assistiu, porém, Bahri comovido.
“Vocês têm uma comunidade honesta e atenciosa”, diz ele. “Meu 
preconceito foi completamente destruído. Seu canal me faz ver a 
verdade.”

Bahri's é uma das várias histórias que o canal testemunhou 
recentemente em que os espectadores compartilharam que o 
canal mostrou que eles estavam errados em sua compreensão do 
cristianismo. Este é um objetivo importante para o SAT-7 na 
Turquia, onde os cristãos são uma pequena minoria e enfrentam 
muita hostilidade.

“EU
eu

haeu caí
n amor com Jesus

Roshanak no Irã
Agora Bahri diz: “Fico feliz em assistir seu canal. Porque 
estou assistindo, toda a minha casa se voltou contra 
mim.” Mas mesmo que os membros de sua família o 
evitem, ele os encoraja a assistir SAT-7 TÜRK também.

Roshanak no Irã ouviu pela primeira vez sobre Jesus através 
do programa SAT-7 PARSConselho de Ouro: Selva de 
Golpand, um programa infantil persa que inclui ensino 
cristão, jogos e canções. Ela adorava a apresentadora 
Maryam, então quando Maryam lançouChurch4Kids, um 
projeto de discipulado entregue através do Instagram, ela 
decidiu participar.

“Não importa o que aconteça, continuarei assistindo”, diz ele.

Roshanak disse a Maryam: “Eu te 
amava quando você estava em [
Golpand]. Quando eu te vi e falei com 
você, fiquei tão feliz. Então eu vi o 
quanto o programa falava sobre Jesus 
e sobre como o Senhor é bondoso e 
amoroso. Eu me apaixonei por Jesus 
Cristo e a partir de então,
Eu coloquei minha fé Nele completamente.”

As equipes do SAT-7 realizaram

29.000
um a um
conversas
com espectadores

como Roshanak*

Roshanak compartilhou que alguns dias após essa 
percepção, ela corajosamente disse à mãe que queria se 
tornar cristã. Para surpresa da jovem, sua mãe disse: “'Eu 
realmente vi a bondade deles [dos cristãos] e como a tia 
Maryam fala amorosamente com as crianças, e eu 
também me apaixonei por Jesus. Então vamos nos tornar 
cristãos juntos, pois eu adoraria ser um cristão.' Então 
minha mãe veio à fé em Jesus Cristo e nós dois nos 
tornamos cristãos.”

Desde que se tornou crente, Roshanak continuou a 
participar deChurch4Kidse tem sido uma fonte de 
encorajamento para outros. “Não devemos ter medo, 
porque temos Deus, temos Jesus Cristo e temos nosso Pai 
Celestial. Assim como nosso versículo de hoje, Josué 1:9, diz: 
'Seja forte e ousado porque Deus estará com você.' Na 
verdade, onde quer que estejamos e quaisquer problemas 
que possamos enfrentar, Deus está sempre conosco”.

“Meu preconceito foi
completamente destruído
Bahri na Turquia

Por favor, ore por Youssef, Roshanak, Bahri e os milhões de outros que assistem à programação e conteúdo 
digital do SAT-7. Ore para que eles cresçam em seu conhecimento de Deus e Seu amor, e que suas vidas 
continuem a dar frutos.

Turquia
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MARIA E
AMIGOS DELA
As crianças adoram histórias que inspiram e preenchem sua imaginação 

jovem. Assim, o SAT-7 KIDS criou um programa especial para crianças 

contando histórias, no qual uma jovem conversa com seus fantoches antes de 

ir para a cama todas as noites. As histórias de Mariam são inspiradas na Bíblia 

e ensinam as crianças sobre Cristo.

“O JESUS   QUE CURA”
CONFERÊNCIA
SAT-7 ARABIC forneceu cobertura ao vivo de um encontro espiritual especial 
para cristãos árabes no Kuwait. O evento de três dias concentrou-se no tema 
da cura. Centenas se reuniram para louvar e adorar ao Senhor, guiados pela 
equipe do coral “Luz para as Nações”. Então, o apologista cristão e psiquiatra 
Dr Maher Samuel pregou sobre as curas de Jesus.

A conferência decorreu de 14 a 16 de abril.

Apresentado por três adolescentes, o novo 

programaTempo de qualidade alcança 

adolescentes e jovens adultos, orientando-

os em sua jornada espiritual. O programa 

combina esquetes, música de adoração, 

leitura da Bíblia e oração para envolver os 

espectadores em aprender mais sobre o 

Senhor e como viver uma vida cristã ativa. 

Oferece orientação aprofundada para os 

jovens, em contraste com o que eles 

aprendem por meio das mídias sociais, que 

atualmente são sua principal fonte de 

informação e entretenimento. Também lhes 

dá a oportunidade de expressar seus 

pensamentos sobre questões bíblicas à luz 

de seus desafios diários.



NOTÍCIAS DOS CANAIS17

EU VI DEUS
Os espectadores do SAT-7 ARABIC têm a oportunidade de ver 
como a mão de Deus toca a vida das pessoas no programa 
especial de testemunhosEu vi Deus. O novo programa 
apresenta histórias pessoais e testemunhos de fé e cura como 
testemunho da obra contínua do Senhor.

Meritte Mahroos, uma cristã de trinta e poucos anos, foi informada por seu 

médico que ela tinha semanas de vida depois de passar por uma longa 

série de exames médicos em busca de um diagnóstico. Mas depois que ela 

fez uma oração sincera em sua profunda angústia, o Senhor interveio na 

undécima hora e a curou completamente.

“Minha visão de vida mudou. Eu me sinto diferente por dentro e 

não apenas no meu corpo. Minhas prioridades mudaram. Eu sou 

uma nova criação”, diz ela emEu vi Deus.

RESPOSTA CONTÍNUA ÀS NECESSIDADES DOS AFEGÕES
O SAT-7 PARS está respondendo à crescente necessidade de apoio 

emocional e espiritual no Afeganistão através de transmissões ao vivo 

regulares deSegredo da Vidae o programa pré-gravadoJanela de luz, 

ambos produzidos pelos Ministérios Pamir, parceiros do SAT-7. O canal 

produziu duas temporadas do programa de ensino das Escrituras em 

DariSeguindo a Cristo, que será transmitido ainda este ano. Também 

encontrou novas oportunidades para compartilhar produções de mídia 

social em dari em suas várias páginas de mídia social.

Cristão afegão que vive nos EUA que explorará quem é Jesus 
Cristo e o que Ele fez pela humanidade e apresentará aos 
espectadores o que significa a salvação em Cristo.

As necessidades das pessoas no Afeganistão estão aumentando 
continuamente à medida que seus direitos e liberdades são 
abusados. As promessas do Talibã de abrir escolas para meninas 
em março foram quebradas; as mulheres estão sendo obrigadas a 
cobrir seus rostos, anonimizadas na esfera pública; e a economia 
entrou em colapso, mergulhando o país em uma das piores crises 
humanitárias do mundo.Novas conexões promissoras com falantes de dari 

abriram outra porta, pois o canal planeja produzir um 
programa que abordará os fundamentos da fé cristã. 
Dado o títuloDeus, eu quero conhecer você, o 
programa será apresentado por Bilquis Zhobin,

Nossa principal produtora de PARS fica em Chipre e temos um 

estúdio em Londres. Por favor, ore para que Deus continue a 

permitir que o SAT-7 PARS responda melhor às necessidades dos 

telespectadores afegãos.



Joanna Abou Rjeily (à esquerda) do parceiro do SAT-7 Heart for Lebanon, visitando 
uma família de refugiados
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VOCÊ AJUDARÁ SAT-7 A TRAZER 
ESPERANÇA NO ORIENTE MÉDIO?
O ministério do SAT-7 está apoiando comunidades migrantes vulneráveis   em todo o Oriente 

Médio e Norte da África. Está trazendo conselhos sábios, esperança segura e uma chance de ser 

ouvido para aqueles que perderam suas casas e, muitas vezes, suas pátrias também. Mas 

nenhum deste trabalho vital é possível sem a generosidade de nossos doadores.

Por favor, você consideraria fazer uma doação para sustentar e expandir a ajuda do 
SAT-7 para pessoas em movimento e para todos na região? Com o seu apoio, seja 
grande ou pequeno, podemos continuar a iluminar a luz de Cristo nas vidas daqueles 
sobre os quais você leu aqui – e milhões mais.

Para fazer parceria com o SAT-7 hoje, visite www.sat7brasil.org/envolva-se,   
diferentes maneiras de contribuir, ou envie PIX para brasil@sat7.org.

Como encontrar a SAT-7 Internacional
SAT-7 ARABIC SAT-7 PARS (PERSA)
SATÉLITE: Nilesat (E7WA) a 7° Oeste, 11,354 GHz Vertical; 

Cobrindo Oriente Médio e Norte da África. 

www.sat7.com | www.facebook.com/sat7ar 

www.youtube.com/user/SAT7ARABIC Aplicativo para 

smartphone: SAT-7

SATÉLITE: Yahsat 13 a 52,5º Leste, 11,958 GHz Vertical; 

Cobrindo o Oriente Médio

www.sat7pars.com | www.facebook.com/sat7pars 

www.youtube.com/user/SAT7PARS

Aplicativo para smartphone: SAT-7 PARS

CONECTADOS: CONECTADOS:

SAT-7 KIDS SAT-7 PLUS
(ÁRABE)

SATÉLITE: Nilesat (E7WA) a 7° Oeste, 11,354 GHz Vertical; 

Cobrindo Oriente Médio e Norte da África. 

www.sat7kids.com | www.facebook.com/sat7kids 

www.youtube.com/user/SAT7KIDS

Aplicativo para smartphone: SAT-7 KIDS

https://sat7plus.org

CONECTADOS:

Detalhes do contato

Europa europe@sat7.org

SAT-7 TURK Reino Unido uk@sat7.org
(TURCO)

SATÉLITE: Türksat 4A a 42° Este, 12,265 GHz Vertical; 

Cobrindo a Turquia, Europa e Ásia Central. 

www.sat7turk.com | www.facebook.com/

sat7turk www.youtube.com/user/SAT7TURK

Aplicativo para smartphone: SAT-7 TÜRK

EUA usa@sat7.org

Canadá canadá@sat7.org
CONECTADOS:

Brasil brasil@sat7.org

Ásia Hong Kong@sat7.org

https://sat7.org/get-involved/donate/ 


Assim diz o Soberano Senhor: “Embora eu os tenha enviado 
para longe entre as nações e os tenha espalhado entre os 
países, por pouco tempo tenho sido um santuário para eles 
nos países para onde foram”.Ezequiel 11:16

Refugiados cristãos iranianos em oração

SAT-7 Brasil O FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

LINKEDIN

+ 5511972771590|brasil@sat7.org
www.sat7brasil.org
Para contribuir PIX brasil@sat.org




