
 

Episódio 74 

Missão no Sudeste Asiático 
com Aline Piologro 

Hoje vamos conversar com uma missionária que está num país que eu 
amo de paixão e quem acompanha o podcast há mais tempo já sabe 

de que lugar estou falando. Se você não faz ideia, continua lendo que foi 
uma entrevista muito legal que tive com a Aline Piologro e vocês vão 

gostar muito de conhecer não só o trabalho que ela está 
desenvolvendo, mas a trajetória missionária dela também. 

Liz: Oi, Aline. Como vai você?


Aline: Tudo bem, Liz. Tudo certo graças a Deus.


Liz: Eu estou tão feliz de te ter aqui no podcast porque você além 
de ser companheira de podcast, é uma missionária que tenho 
aprendido a amar e admirar.


Aline: Imagina eu, pensando que ainda que estou num sonho. 
Porque comecei a escutar seus podcasts, virei fã e agora estou no 
seu podcast.


Liz: Mas sabe o que é mais legal? Acho que todos que entrevistei 
aqui foram pessoas que conheci por meio do próprio podcast ou 
vídeos no Youtube. Isso dá uma alegria, acho que só tenho 
continuado até hoje porque tem gerado um senso de comunidade 
tão legal. Você mesmo foi uma das pessoas que me incentivou 
muito a continuar. Vejo que tem unido missionários ao redor de um 
objetivo comum e dou graças a Deus porque podemos trocar 
algumas ideias. Quero que conte ao pessoal quem você é, onde e 
o que você está fazendo.
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Aline: Eu sou uma contadora que não se considera contadora que 
veio pro Camboja como professora de inglês, estou quase um ano 
e meio aqui, e ajudando o pessoal na parte contábil do escritório 
também. 


Liz: Muitos sabem que eu tenho uma paixão pelo Camboja e foi 
muito engraçado, quando você me mandou a primeira mensagem 
eu já estava te stalkeando, checando todas suas fotos e fiquei 
super empolgada de saber mais sobre seu trabalho. Então faz um 
resumo de onde começou sua carreira missionária e onde você 
está agora no sentindo de estágios da missão.


Aline: Eu atuo numa escola no interior do Camboja, há duas horas 
do Vietnã. É um povoado animista, a religião do Camboja é o 
budismo, mas a segunda religião mais forte é o animismo. A escola 
atua na comunidade ajudando de todas as formas. Também 
fazemos plantio de igreja encontrando pessoas que têm interesse 
de estudar a Bíblia em pequenos grupos e assim continuar a 
pregação do evangelho. Mas como agora estamos na situação do 
Coronavírus, os alunos estão proibidos de vir à escola e estamos 
indo para gravar aulas para eles, só que ainda é um trabalho muito 
precário porque nem todos têm computador ou acesso à internet.


Liz: Como começou na sua vida missionária antes do Camboja, 
antes disso tudo. Como você se tornou missionária? Essa é sua 
primeira missão? 


Aline: Essa é minha primeira missão oficialmente com uma agência 
missionária, porém antes disso eu sempre atuei na igreja.  Eu 
sempre estive inventando alguma coisa. No tempo que morei no 
Peru, dei o que eles chamavam de terapia bíblica numa casa de 
recuperação de meninas usuárias de drogas. Começou quando 
perguntei se poderia dar aula de português para as meninas, a 
diretora topou e realmente é uma atividade que abre as portas. 
Então eu dava uma hora de devocional (estudo da Bíblia e alguma 
atividade cognitiva para que conseguissem usar as funções 
manuais e colocar em prática o que tinham aprendido) e depois 
dava uma hora de português. Depois de alguns meses a diretora 
veio falar comigo para cessar as aulas de português porque tinha 
uma rotatividade alta de alunas, por isso não conseguia dar 
continuidade na questão dos idiomas. Mas ela pediu que eu 
continuasse indo para fazer a “terapia bíblica”, e me contou sobre 
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como a vida dessas meninas tinha mudado desde que começamos 
a introduzir músicas cristãs, estudo da Bíblia, oração. Vários 
testemunhos que cada vez que lembro tenho vontade de chorar. Eu 
sempre me envolvia em alguma coisa e me considerava 
missionária, mas ao mesmo não por não ter a estrutura missionária 
devido a ser sempre meu dinheiro, minha ideia e eu mesma 
pegando um ônibus para outra cidade fazer alguma coisa, eu 
acabava não me chamando de missionária.


Liz: É interessante isso, acabamos não percebendo que tudo que 
você fez antes era uma preparação para o que faz agora e já estava 
sendo missionária naquele contexto. Criamos algumas distorções 
onde não damos bola para quem está em casa sendo 
extremamente missionário, mas só porque tem uma pessoa do 
outro lado do mundo que nem está testemunhando ou trabalhando 
na pregação do evangelho confundimos com missionário. É uma 
série de coisas que nos tira a visão clara do que é missão. Mas 
então você já estava sendo totalmente levada por Deus para 
desenvolver esse trabalho que te levou à decisão de ir para outro 
continente ser missionária na linha de frente, na janela 10/40, num 
povo de mais difícil acesso, por assim dizer. Mas conta como tem 
sido o trabalho no sentido de alegrias e desafios.


Aline: Os maiores desafios que temos estão relacionados com a 
cultura. Porque normalmente quando pensamos em países 
ocidentais sempre tem a questão de que cultura e religião ocupam 
espaços diferentes, então na nossa cabeça são coisas diferentes. 
Muitas vezes elas se conectam, mas dentro da nossa cosmovisão 
usamos em espaços diferentes. Aqui não tem diferença, uma coisa 
depende da outra. Se olhar a cultura deles, danças, músicas 
folclóricas, estrutura familiar, contexto religioso que vivem, muitas 
vezes (principalmente onde estou) eles nem sabem que seguem 
uma religião. É tipo “Não, isso é parte da nossa vida. Não tem 
como viver sem fazer isso ou aquilo”. Por exemplo, os sacrifícios, a 
forma de preparar o corpo para o funeral. 


Até o que vemos na Bíblia, depois que Deus dava todas as 
diretrizes, a forma do povo de Israel interagir em comunidade tinha 
a ver com o que Ele ensinava. Aqui é a mesma coisa. O contexto 
da religião deles forma a cultura, é mais difícil de fazer a pregação 
porque temos o princípio de não mudar a cultura dos povos, pois 
esse não é o trabalho do missionário. Fazer o trabalho de mudança 
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cultural fere o que chamamos de missão. No caso do animismo 
existem algumas coisas que é praticamente impossível não 
interferir na cultura local.


Liz: É uma linha tênue, né? 


Aline: E esse desafio muitas vezes congela a gente, você olha para 
situação e depende somente de Deus porque não tem ideia de que 
forma pode se conectar com a pessoa. Mas tem o outro lado, é o 
que deve estar na mente do missionário todos os dias: a conexão 
através dos relacionamentos não tem barreira. Quando você ama, 
sorri e mostra que se interessa por alguém, não tem barreira 
cultural, religiosa e nada que impeça que algo cresça ali.  
É fantástico porque o idioma do país é o khmer, mas onde 
moramos é o pnong que é como se fosse o khmer mais melódico, 
eles usam outras palavras, outro sistema de escrita e numérico, 
tudo diferente. Eu não sei nenhuma palavra em pnong, mas se eu 
for embora as pessoas que vou sentir saudade são as que nunca 
conversei, a gente se abraça, fazemos festa quando nos 
encontramos, vou na casa delas, sinto que amo essas pessoas, 
mas nunca falei com elas. Essa é a ação do Espirito Santo, não tem 
outra explicação.


Liz: Nossa, é fascinante! Também é interessante ver que tem uma 
série de desafios, mas você já encontrou meios de pouco a pouco 
ganhar espaço na comunidade. Tem algum tipo de atividade que 
tem desenvolvido que você identifica que abre portas? 


Aline: O que mais faz diferença aqui e, como grupo de missionários 
fazemos todo o possível participar, são eventos que envolvem 
comida. Sempre que você tiver alguma reunião ou quando visita 
essas pessoas, na cultura cambojana você precisa levar algo de 
comer (fruta, arroz, etc.), assim mostra que se importa com ela. 
Então dentro de todas as brechas que podemos criar para ter 
relacionamentos, a refeição é a maior delas.


Liz: Entendi. Então só para matar a curiosidade, conta para gente o 
que tem de gostoso aí, qual é o seu prato favorito porque lembro 
que você postou arroz doce um dia no seu Instagram. 


Aline: Tem uma comida na escola que não sei o nome, mas eu 
gosto muito e sempre que tem, eles separam ou colocam mais 
para mim. Aí eu pensei “Bom, como quero conhecer mais as 
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pessoas, vou convidar a cozinheira da escola para ir em minha 
casa e cozinhar para mim”. Então fui falar com a filha dela que 
entende inglês só que ela que queria fazer amizade comigo e se 
ofereceu para ir. Apesar de insegura por ela ter 13 anos, fiquei sem 
graça e concordei. Quando ela chegou e viu que só tinha facas de 
mesa, pediu para ir em casa para buscar um facão. Daí já percebi 
que tinha subestimado ela porque usava a faca melhor que eu. 
Quando voltou, eu estava cortando as coisas no balcão, bem modo 
ocidental e ela pediu para colocar tudo no chão. Já no chão 
começou a cortar tudo profissionalmente. Então sugeri que o arroz 
da comida fosse feito do modo brasileiro. Nós terminamos, 
coloquei na na mesa (também não deveria ter feito isso porque o 
comum é sentar no chão), começamos a comer e conversar até 
que ela disse: “Eu amei o seu arroz, posso comer mais?”.


A questão toda não era a comida, mas foi tão bonito porque depois 
essa menina teve vários problemas de relacionamento aqui na 
escola por ter um gênio bem forte e diversas vezes me aproximei 
dela e tentei fazer ela olhar de outra forma. Então essa refeição 
mudou nosso relacionamento professor-aluno. Me marcou porque 
subestimei que uma menina de 13 anos não tivesse nada para me 
ensinar. Mas todo mundo tem algo para nos ensinar.


Liz: Mas o que tem de tão gostoso nesse prato?


Aline: Só vão coisas que gosto. Vai abacaxi, batata frita, tomate, 
ketchup, tofu, e um pouco de molho de soja.


Liz: E tema algum doce que você gosta daí?


Aline: Nosso paladar brasileiro é muito forte para doce, aqui é tudo 
muito neutro e eu não considerava sobremesa. Mas tem uma coisa 
que jamais imaginaria comer na minha vida que é jaca recheada 
com arroz doce. 


Liz: Nossa! Vou contar para o Lukas porque ele ama jaca! 
Agora o ponto que eu gostaria de saber, você está aí há um ano e 
meio já e deseja continuar atuando como missionária, mas o que 
tem pensado para o futuro, o próximo passo?


Aline: Tenho pensado muito em ser missionária de auto sustento, 
tenho orado e pesquisado nesse sentido. Não sei se tudo vai fluir, 
porque tenho pessoas que me apoiam e desejam continuar 
apoiando e de repente posso fazer 50% auto sustento e 50% base 
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de doadores. Mas estou nesse momento de elaborar um plano e 
encontrar um caminho mais certo. Porém, com toda certeza 
continuarei na escola até o final do ano letivo que agora com a 
pandemia ninguém sabe se será em agosto ou outubro. Então, 
antes de novembro tenho que tomar uma decisão do próximo 
passo.


Liz: Conta para gente o que está lendo no momento.


Aline: Estou relendo o livro “Profissionais em Missão” (guia de 
estudo para missionários de auto sustento disponível em PDF) para 
fazer anotações e realmente aprender. Confio muito que o Espírito 
Santo fala conosco através de mente, toda essa busca Ele vai 
colocando as coisas no lugar para fazer sentido e ser para honra e 
glória do nome de Deus.


Liz: Amém. E quem sabe no futuro iremos ter um outro episódio 
para acompanhar os próximos passos como já fizemos antes aqui 
no podcast. Tenho certeza que mais para frente vamos escutar 
coisas bem legais do seu trabalho, fico muito feliz de verdade em 
ver como Deus tem encaminhado tudo, como Ele tem te usado aí e 
como vai te mostrar com muita clareza no momento certo qual é a 
próxima etapa para sua vida. Tem mais alguma coisa que gostaria 
de falar para o pessoal antes de encerrar?


Aline: O que eu diria é se é sua primeira vez escutando o Papo 
Missionário, volta lá no começo, escuta tudo e se realmente sente 
que esse é o seu chamado e Deus tem te movido para se entregar 
de corpo e alma para o evangelho, sai da zona de conforto e faça 
alguma coisa.


Liz: Obrigada de coração, até a próxima se Deus quiser. 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https://www.ideatodomundo.org/wp-content/uploads/2020/06/workingport.pdf

