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Usando seu hijab, "Mounia", do Iêmen, ouviu o Evangelho e sentiu o amor de Deus em nossa 
igreja internacional. Ela foi convidada por uma colega de classe ruandêsa e teve a permissão 
de seu marido para nos visitar. Sem falar árabe ou com visto para o Iémen, em vez de voar 
para Sanaa, fomos recebê-la. Em um país com 0,03% de evangélicos, poderá ela levar o 
evangelho para casa?

"Lázaro" da Tanzânia disse com determinação: "Enquanto eu estiver na China, quero 
preencher a minha vida com a Palavra de Deus". Ele é um membro ativo da nossa 
congregação. Vivendo na China com sua esposa e duas filhas pequenas; lutando contra o 
racismo (especialmente contra os africanos), “Lázaro” tem fome para crescer e voltar para 
casa preparado como um discípulo de Cristo. Poderá ele fortalecer a igreja na Tanzânia?

Estes são alguns dos quase meio milhão de estudantes estrangeiros na China, chegando de 
todos os cantos do mundo para um contexto onde a complexidade cultural encontra 
limitações contextuais e oportunidades evangélicas. Eles formam um campo misto, dinâmico 
e crescente de influenciadores ambiciosos da próxima geração. Entre eles estão primeiros 
ministros, CEOs, decisores políticos e líderes do futuro.

Como a igreja global pode abraçar essa oportunidade?
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Crescimento da população estudantil internacional

Quem imaginaria que a China seria o terceiro maior destino para estudantes em todo o 
mundo, depois dos EUA e do Reino Unido? Com 442.733 estudantes estrangeiros, em 2016 
houve um aumento de 11,4% em relação a 2015. E esse número se multiplicou nos últimos 
dez anos. Parece que, com um crescimento consistente, números elevados e diversidade, a 
China está se tornando um "centro de conexão" para impactar o mundo por meio de 
estudantes estrangeiros.

Mapa dos principais países de origem

Eles vêm de praticamente todos os lugares do mundo. Este mapa de 2016 mostra estudantes 
de 116 nacionalidades que vieram somente para a Universidade de Tsinghua.

Em toda a China, quase 60%
dos estudantes vêm da Ásia
(incluindo a Ásia Central e o
Oriente Médio). Uma explicação
pode ser o fenômeno crescente
dos estudantes "glocais" -
aqueles que seguem uma
educação estrangeira enquanto
permanecem em sua região. É
mais barato e culturalmente
mais confortável do que ir ao
Ocidente.
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No entanto, o crescimento surpreendente vem da África. A partir de 2015 ouve um aumento 
ano após ano de 23,7%. Globalmente, a China é o principal destino para os africanos 
anglófonos. Embora a Coréia do Sul envie mais estudantes de uma única nação (15,93%), os 
estudantes africanos no total constituem o segundo maior grupo, com quase um em cada sete
sendo africano. Bolsas de estudo chinesas e dos países de origem impulsionam esse 
crescimento, assim como a posição geopolítica proativa e envolvente da China, 
especialmente no que diz respeito ao fortalecimento das relações econômicas bilaterais.

Quinze dos principais países a enviar estudantes não são de origem asiáticos, e eles são 
incrivelmente misturados. Oito deles totalizando quase 120 mil alunos - são classificados 
como "não alcançáveis" ou "minimamente alcançáveis" pelo evangelho. 
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Classificação Pais
1  Korea do Sul 70.540 15,93% 16,44%

Africa (todos paises) 61.594 13,91%
2 EUA 23.838 5,38% 26,45%
3 Tailandia 23.044 5,20% 0,51%
4 Índia 18.717 4,23% 2,20%
5 Paquistão 18.626 4,21% 0,60%
6 Rússia 17.971 4,06% 1,21%
7 Indonesia 14.714 3,32% 3,76%
8 Cazaquistão 13.996 3,16% 0,63%
9 Japão 13.595 3,07% 0,58%

10 Vietnam 10.639 2,40% 1,83%
11 Franca 10.414 2,35% 1,08%
12 Laos 9.907 2,24% 2,33%
13 Mongolia 8.508 1,92% 1,64%
14 Alemanha 8.145 1,84% 2,13%
15 Malásia 6.880 1,55% 3,25%

Total de estudantes
na China a partir

Deste país / região

Percentagem  total de
estudantes internacionais

na China
Evangélicos
nesse país



No entanto, surpreendentemente, apesar da reputação da China de controle e restrição, esses
estudantes podem visitar livremente uma igreja internacional ou se envolverem com colegas 
de opinião cristãs. A natural reavaliação de visão do mundo na fase adulta gera grande 
abertura. Essa seria uma oportunidade para “ganhar” os não alcançáveis?

Destinos na China

Embora Pequim (17%) e Xangai (14%) tenham atraído a maior parte dos estudantes 
estrangeiros em 2016, houve uma disseminação notável por todo o país.
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Razões para migrar

Devido a uma combinação de diversos fatores, a China continuará a crescer como um destino
para estudantes de todo o mundo. O país possui algumas das melhores universidades do 
mundo,  uma grande diversidade de instituições e programas, e o custo de vida é muito mais 
barato do que os destinos ocidentais. Ao mesmo tempo, mais de 800 faculdades e 
universidades na China aceitam estudantes estrangeiros, com muitos oferecendo cursos de 
graduação e pós-graduação acessíveis, inteiramente em inglês.

Além disso, as universidades chinesas estão ganhando reputação como atraentes ambientes 
de pesquisa. Uma estratégia de educação voltada para atrair mais estudantes estrangeiros 
em 2020, combinada com investimentos maciços (49.022 bolsas de estudo em 2016) tem 
chamado a atenção de muitos jovens. Apesar disso, na China, os estudantes estrangeiros 
representam apenas 0,9% do total de estudantes de ensino superior, em comparação com 
mais de 20% no Reino Unido e na Austrália, deixando uma capacidade significativa para 
receber mais estudantes.

Diversidade estudantil

Em comparação com muitos contextos ocidentais, a população estudantil internacional na 
China parece mais culturalmente diversificada, por isso há mais potencial para o conflito 
intercultural. O que é aceitável para um aluno poder ofender outro. Além disso, a 
ingenuidade cultural torna difícil para estudantes de sociedades culturalmente homogêneas 
compreender, aceitar e fazer amizade com outro.

Imagina-se que todos os estudantes estrangeiros na China falam inglês. Na verdade não. 
Muitos, como o crescente número provindos da Ásia Central, não possuem inglês funcional. 
Além disso, mesmo aqueles que falam inglês nem sempre podem entender um ao outro 
devido à diferença entre sotaques. Então, às vezes, a melhor maneira de se comunicar é em 
mandarim, embora muitas vezes limitado - a nova lingua franca. 

Essa diversidade linguística também se percebe nos cultos e no ministério. Quando um 
estudante americano cristão reuniu recentemente mais de uma dúzia de colegas de classe e 
amigos dos EUA, Coréia do Sul, Tailândia, Japão, Reino Unido, Austrália, Mongólia, Uruguai, 
Rússia e China, para uma festa de Natal, a conversa foi inteiramente em mandarim. Embora o
ministério mais eficaz seja, naturalmente, na linguagem do coração, um estrangeiro ou local 
que fale mandarim pode  facilmente se conectar com um grande número de estudantes 
estrangeiros que não falam inglês.

Com grande diversidade religiosa, muitos estudantes são muçulmanos, cristãos, budistas, 
hindus, ateus, agnósticos e baha’i. Entre aqueles que se identificam como cristãos, encontra-
se todas as afiliações e níveis de compromisso. Muitos cultos também atraem a presença de 
estudantes solitários e estressados.
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Tudo isso exclui um modelo de ministério "de tamanho único" e exige criatividade. Apesar 
dos desafios, o ministério dos estudantes internacional oferece oportunidades maravilhosas 
para a proclamação do evangelho. Sem o controle da família e da cultura familiar, com uma 
nova e intrigante liberdade, os alunos estão se perguntando: "No que eu acredito e por quê?"

Liderança e ministério

Além disso, um número surpreendente de estudantes cristãos vem para a China com 
experiência de liderança na igreja. Enquanto alguns estão confusos ou mornos na fé, outros 
estão ansiosos para serem equipados para o ministério e são incrivelmente receptivos ao 
treinamento ministerial capaz, focado e amoroso. Um estudante cristão paquistanês 
escreveu: "Preciso de mais orações para poder trabalhar mais para Cristo e tornar-me fonte 
de luz para os outros". Seria essa uma oportunidade para fortalecer as igrejas e treinar as 
pessoas para o ministério?

Simplesmente por serem estudantes estrangeiros e se depararem com os desafios listados 
acima (a menos que eles colapsem sob tensão), os alunos tornam-se culturalmente 
adaptáveis e resilientes. Então seria essa uma nova maneira de treinar estudantes 
estrangeiros para uma missão transcultural, além da diáspora?

Muitos estudantes estrangeiros se tornarão influenciadores culturais e sociais em seus 
países de origem, como alguns já são. A política de bolsas de estudo da China atrai uma maior
proporção de estudantes de graduação e pós-graduação em relação ao Ocidente. Essa é uma 
oportunidade de influenciar os costumes dos alunos com o evangelho de Jesus Cristo?

Pressão e isolamento 

No entanto, permanecem importantes os desafios específicos que os alunos enfrentam na 
China. A homogeneidade a longo prazo da cultura chinesa aumenta o estresse cultural dos 
estudantes estrangeiros. Qualquer pessoa que não é chinesa é um 外国人 (wai guo ren), uma 
"pessoa de fora", e a integração cultural é difícil. Por outro lado, estudantes asiáticos sem o 
idioma e pró-atividdae cultural, podem enfrentar momentos muito difíceis que levam ao 
estresse.

Os africanos se sentem alienados, temerosos e impotentes diante do racismo. Um estudante 
queniano relatou, entristecidamente, que muitas vezes em um ônibus lotado as pessoas 
evitam sentar ao lado de uma pessoa de pele negra. A depressão é generalizada e as 
tendências suicidas não são incomuns, mas a saúde mental e os serviços médicos raramente 
estão disponíveis ou são proibitivamente caros.

Dormitórios raramente têm espaços para congregar e socializar, enquanto pressões 
financeiras, acadêmicas e de tempo dificultam a formação de amizades profundas. Os 
aplicativos de mensagens mais populares usados pelos alunos, como Facebook e WhatsApp, 
são bloqueados na China, impossibilitando o contato com amigos e familiares em seu país 
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natal. A falta de liberdade de associação e as regras da universidade contra o proselitismo 
podem deixar os alunos confusos e temerosos.

Todos esses desafios contribuem para o isolamento e a solidão que podem enfraquecer os 
estudantes cristãos e os fazerem alvos fáceis de influências negativas. Alguns alunos 
desconhecem que existam igrejas estrangeiros ou que podem encontrar um estudo bíblico 
em seu campus. No meio desses desafios, há uma oportunidade para mostrar o acolhedor 
amor de Cristo e abraçar os alunos em uma amorosa comunidade.

O ministério de estudantes estrangeiros na China é inevitavelmente pioneiro. Sim, os 
desafios são imensos, assim como as oportunidades. Quem se comprometerá a alcançar, 
amadurecer e equipar esses alunos para serem sal e luz em todo o mundo?

Lições da história

A convicção de que Deus chama pessoas de todas as nações e que as nações vieram até eles, 
motivaram os pioneiros do ministério de estudantes internacional (MEI). Por que e como os 
movimentos do MEI começaram?

John R. Mott foi transferido para cuidar e evangelizar estudantes estrangeiros nos EUA. Em 
1911 ele fundou o Comitê para Relações Amigáveis entre Estudantes Estrangeiros. Como 
estudante internacional na China em 1948, Bob Finley notou o impacto político dos 
estudantes chineses que retornavam da Rússia. As oportunidades estratégicas o levaram a 
estabelecer a International Students Inc. em sua própria casa "para evangelizar, treinar e 
mobilizar estudantes estrangeiros a, de volta aos seus países de origem, implementarem o 
ministério cristão". Em 1954, Mark Hanna e John Bjorkland lançaram os Cidadãos 
Americanos Residentes no Exterior para Estudo e Serviço (ACROSS) "para capacitar os 
americanos a estudar no exterior e assim evangelizar em países próximos."

A missão da diáspora

Nos últimos 15 anos, têm havido um desenvolvimento significativo na missão da diáspora, 
que oferece um argumento estratégico da bíblica para o MEI, e nos dá uma estrutura para 
missões, por meio e além da diáspora. Leiton Chinn escreve de forma convincente sobre a 
base bíblica e o valor estratégico do MEI como parte das missões da diáspora. No passado ele
e a igreja não preocupavam-se com os estudantes estrangeiros, mas agora eles vê a 
importancia de chegar até eles. Essa foi uma mudança e esperiência que ele e a igreja 
tiveram. Com o mesmo zelo, ele aponta o ISM na Ásia como "uma oportunidade de missão 
global mais estrtégica e ao memo tempo menos dispendiosa." Essa é uma jornada na qual a 
igreja de Deus na China já embarcou?

Embora haja uma diversidade de culturas e línguas entre os estudantes na China, em muitos 
aspectos eles podem ser considerados unidos como em uma diáspora - um grupo de pessoas 
que mantém conexões fortes com sua cultura familiar, mas que vivem temporariamente em 
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outra. No entanto, esta é uma diáspora heterogênea obtida de quase todos os países e regiões
do mundo.

Do ponto de vista do Reino, a necessidade teológica e o valor estratégico do MEI foram bem 
estabelecidos. Mas, em comparação com o Ocidente, poucas igrejas, organizações ou 
indivíduos são dedicados a servir estudantes. Se o MEI na China é comandado por Deus, tem 
precedentes históricos encorajadores e faz sentido estrategicamente, quem os alcançará?

Igreja na China

Cristãos têm uma alegre responsabilidade de alcançar vidas onde quer que estejam. Então, o 
MEI é um presente para a igreja na China? "Igreja na China" aqui significa qualquer 
expressão local da igreja dentro da China, incluindo a igreja nacional TSPM, igrejas 
domésticas ou familiares (incluindo igrejas baseadas em repatriados), igrejas estrangeiros e 
ministérios critãos nos campus. O ISM é economicamente acessível, embora de alto impacto; 
oferece uma conexão global local e permite que cada membro esteja envolvido usando suas 
abilidades. Os que não conseguem servir no exterior podem ainda se envolver em missões 
estrangeiros em seus países, enquanto outros podem se preparar para trabalhar, servir e 
estudar no exterior.

Não obstante as pressões existentes, pode-se argumentar que a igreja chinesa tem como 
principal responsabilidade acolher seus membros temporários com o evangelho.

O engajamento internacional da China está crescendo economica e politicamente. Talvez os 
crentes chineses possam seguir essa tendência e se envolverem mais com os estrangeiros. 
Algumas irmãs e irmãos  chineses concluem que não possuem instalações ou contexto legal 
para o MEI, ou que eles não têm experiência e não sabem por onde começar. Outros 
acreditam que o MEI é apenas para membros bem-educados da igreja, provavelmente requer
fundos significativos e equipes altamente organizadas. Muitos acham que para fazer parte do
ministério intercultural tem de sair da China ou que o MEI é para remotas minorias. É 
preciso coragem para orar, ouvir, respeitar e discernir as necessidades dos estudantes 
estrangeiros nas megacidades da China.

Alguns estudantes estrangeiros frequentam igrejas nacionais da TSPM que, ocasionalmente, 
possuem serviços em inglês, mas restrições contextuais mais amplas podem dificultar que 
essas igrejas atinjam estudantes de forma eficaz. Embora sejam sensivelmente receptivas ao 
acolhimento internacional, essas igrejas parecem estar fazendo muito pouco nesta área.

Um vasto número de chineses foram convertidos enquanto estudavam no exterior. Os 
desafios da reintegração na sociedade e a conexão com uma igreja local são imensos, então 
surgiram algumas igrejas que são principalmente composta por repatriados. Poderiam os 
cristãos, cultural e linguisticamente  adeptos, aceitarem a oportunidade de assumirem um 
ministério?
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Muitas igrejas, ao mesmo tempo abertas e mais discretas, estão reconhecendo o alegre dever 
de compartilhar o evangelho com estudantes estrangeiros que vivem na China. Embora às 
vezes se sintam mal equipadaos, culturalmente incertas e sem recursos, elas têm uma 
excitação em alcançar vidas. Alguns membros das igrejas sao professors nas universidades 
em que os estudantes estrangeiros estam a frequentar. As igrejas criaram "encontros 
chineses" (semelhantes às aulas de conversação em inglês no Ocidente) para formar 
amizades com estudantes estrangeiros que estão à procura de um grupo e a oportunidade de
melhorar o seu mandarim. No entanto, alguns não sabem onde os estudantes estrangeiros 
moram, não sabem como se conectar e têm medo de convidar alunos estrangeiro.

Encorajadoramente, apesar das barreiras linguísticas e culturais e de outros fatores 
prejudiciais, algumas igrejas priorizaram o alcance de estudantes estrangeiros. Um líder 
disse recentemente que se a igreja local não pregar o evangelho às nações, especialmente 
quando vieram para a China, então "estamos pecando contra Deus".

Alguns ministérios locais baseados no campus também estão começando a colocar 
estudantes estrangeiros em seus radares. A ideia de centros de intercâmbio cultural está 
crescendo em um contexto legítimo e estratégico para construir amizades com estudantes 
estrangeiros. Sem dúvida, há lições de uma aproximação com os nativos bem-sucedida nos 
ministérios e nas faculdade chinesas, o que poderia formar uma “estrada secundária” de 
atuação para o MEI.

Embora as igrejas estrangeiros na China sejam pequenas, elas operam em muitas cidades e 
têm relativa liberdade para se encontrar abertamente. Algumas não têm congregações 
inglesas. Infelizmente, alguns estudantes cristãos chegam com a ideia de que não há igrejas 
na China, então eles se escondem e lêm suas Bíblias secretamente em seus dormitórios. Para 
outros, as luzes de néon e a nova liberdade os distraem de procurar a comunhão.

Embora essas igrejas internacionais estejam preparadas para o atendimento de qualquer 
estudante estrangeiro, permanecem importantes as limitações políticas e de capacidade. E há
desafios de fazer igreja em um idioma não primário, uma cultura da igreja que é 
radicalmente diferente de "de volta para casa" e um ambiente com fortes cliques étnicas e 
mal-entendidos culturais.

Os alunos que se integram nessas bolsas geralmente encontram grandes encorajamentos ao 
se encontrarem com aqueles que são culturalmente semelhantes e outros que podem 
simpatizar com eles. E para muitos, é também uma coisa surpreendente e gloriosa para 
testemunhar a unidade com a diversidade das nações que adoram, como descrito em 
Apocalipse 7.

Igreja fora da China

Finalmente, como a igreja global pode ser parte da visão MEI na China? Em primeiro lugar, 
irmãos e irmãs poderiam se comprometer a rezar por isso.
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Trabalhadores experientes do MEI poderiam ser enviados para a China para apoiar as igrejas
estrangeiras ou para concorrerem às bolsas locais chinesas e os ministérios do campus. A 
criação de redes poderia ser estabelecida entre MEIs nacionais, MEIs pioneiros fora da China,
igrejas estrangeiros na China, organizações de envio global e o nascente movimento MEI 
chinês.

A idéia de enviar pessoas para um lugar para ministrar aos que não são desse lugar pode ser 
um desafio. Algumas organizações de envio, historicamente se concentraram apenas no 
fortalecimento da igreja chinesa. Independentemente de reconhecer a realidade da missão 
da diáspora "de todos os lugares para todos os lugares", essas igrejas poderão abraçar o MEI 
como uma maneira estratégica de implementar a visão transcultural da igreja chinesa e a 
capacidade de cumprir a Grande Comissão? A realidade das diásporas levanta questões 
saudáveis sobre a melhor forma e modo de enviar missionário.

Hoje existem programas para facilitar que os estudantes missionários venham estudar na 
China. Até agora, eles se concentraram em alcançar estudantes chineses, não estrangeiros, 
mas, gradualmente, estão abraçando o valor estratégico dos estudantes estrangeiros 
orientados para o MEI. Por exemplo, a igreja nigeriana está considerando enviar estudantes 
de pós-graduação que estão ansiosos para alcançar os estrangeiros. Uma vez que o centro 
cristão mudou para África, Ásia e América Latina, pode haver uma responsabilidade para 
essas regiões para enviar trabalhadores do MEI e estudantes missionários para a China.

O caminho a seguir

Deixe a igreja global junto com o povo de Deus na China rezar pelos estudantes estrangeiros 
na China. Devemos nos arrepender por falta de visão e ação, e agora aproveitarmos 
alegremente essa oportunidade.

Pode haver muito fruto no evangelho de ouvir as esperanças, medos e necessidades dos 
cristãos chineses. Juntos, precisamos entender melhor o contexto, identificar aqueles em 
quem o Senhor colocou o trabalho para alcançar estudantes estrangeiros, discernir 
oportunidades e desenvolver modelos de ministério práticos.

Talvez Deus esteja nos dando a compaixão que Jesus teve, colocando os estudantes 
estrangeiros diretamente na agenda da igreja local na China e além da igreja global .

"Por isso, rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita" (Mateus 
9:38). Estudantes estrangeiros na China são campo maduro para a colheita. Quem os amará?

Para referências, consulte o artigo original em inglês publicado na EMQ.
http://tinyurl.com/emq-ism-china
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Endorsements
Hidden in plain sight—in a country known more for religious repression than religious 
freedom—is an opportunity to reach the nations! With the third highest international 
student population in the world, China attracts future leaders from throughout Asia and
Africa. Using the framework of diaspora missiology, this book examines how the 
challenges facing these students during their time in China can become entry points for 
the Gospel. The question is not whether the church can grow among them, but rather 
who will commit to serving in their midst. Creativity, partnership, and a willingness to 
view cross-cultural ministry through fresh eyes are the keys to addressing this pioneering
opportunity. 

Brent Fulton, Founder and President, ChinaSource

The international student population in China has become the third largest in the 
world, representing a huge mission opportunity for the gospel.  Phil Jones has 
summarized the current situation clearly and realistically, from demographic data to a 
compelling call for the church inside and outside China to not miss this historical 
moment to change the world through courageous ministry to this strategic population.  
Inspiring!

Marc Papai, National Director ISM, InterVarsity/USA

Phil Jones' article provides the most compelling and comprehensive summary depiction 
and rationale of the opportunity and need for developing international student ministry 
in China.  Equally signifcant and worthy of full attention are the practical questions to, 
yes, the Church in China, but also to the global Church, mission agencies, campus 
ministries, professionals in the marketplace, and to potential study-abroad students.  
Truly, the global scholastic harvest feld in China is ripe and ready, and this publication 
provides the foundational perspectives to take some next steps towards ISM in China.

Leiton Chinn, ISM Mobilizer, Former Lausanne Catalyst for ISM

Long ago Nebuchadnezzar sought to extend Babylon’s global footprint by enlisting the 
brightest and best from around his world for service. I am witnessing something similar 
in Beijing, China today. Indeed, the brightest and best international students from far 
away nations are here to study in China’s universities. And just as the Lord of the 
Hebrews had a purpose bigger than Nebuchadnezzar’s, the Lord of His Church has a 
grand kingdom purpose for many who will again scatter to be leaders. They are here 
now for us to serve. We’re surprised but rejoice to see many fnd, follow, and bear fruit 
for the Lord Jesus Christ in our international fellowship! And we are hearing great 
things about their impact across the globe. Do you want to reach the far corners of the 
earth? The best vantage point might be a global-city such as this.

Mark Blair, Beijing International Christian Fellowship, Zhongguancun

An Indonesian Muslim encourages a struggling nominal Catholic Filipino to a Bible 
study through a testimony of a Zambian Christian classmate. Phil Jones passionately 
describes the cultural mix and unique contextual challenges that the Chinese situation 



poses, and the unique opportunities to reach out and disciple international students. 
What a training ground China is for budding cross-cultural workers to scatter around 
the world! The trickle of testimonies of Cubans reached by Chinese returnees, Brazilians
reaching out to Iranians, Nigerians re-engaging nominal Americans brings great joy, but
with more mobilising what vast impact could those mobilised in China have back across 
the globe?

Nia Early, Beijing International Christian Fellowship

Phil Jones has put forth a strong and compelling case for shifting our sight to reaching 
International students in China. Using history, current Chinese realities and relevant 
global trends he asks thought-provoking questions about the role of the local and global 
church to this unprecedented opportunity to reach the world that has come to China’s 
door. He understands the multi-layered challenges facing international students in 
China supported by numerous examples.  Jones insists that this new population cannot 
be ignored and rightly so.

Lisa Espineli Chinn, Former ISM Director of InterVarsity/USA

I’m a fruit of international student ministry! And in China now we have a tremendous 
God-given opportunity to reach the nations. Seeing this epoch through the lens of 
Ecclesiastes 3:1-8, we must live in the present, creatively using the freedoms we have, 
while holding eternal truth in mind. Global sending organisations must rethink their 
missiology, genuinely engaging with the diaspora of international students in China. 
God is calling both the Chinese church and the global church to reach and disciple 
these international students. Such workers can be strategic bridge-builders who "model 
the way" by living a life of Christ’s love and sacrifcial discipleship.

Patrick Fung, General Director of OMF International



Resources for the Global Church
This ebook has been made available in multiple languages and multiple formats. All are 

available at ChinaSource.org.

• English: “International Student Ministry in China”

• Français: “Les Etudiants Internationaux en Chine”

• 한국어: “중국의 외국인 유 학생들”

• Pусский: “Международные студенты в Китае”

• Português: “Estudantes Internacionais na China”

• Español: “Estudiantes Internacionales en China”

• 中文: “留学生在中国” 

How can the global church be involved in this strategic ministry to reach international 

students in China? Here are six ways:

1. Find out more and pray for international students in China, and for those 

reaching them.

2. Share with others about the needs. You can share this ebook, or some shorter 

articles here.

3. Study in China as a mission-minded international student. There are many 

scholarships available at world-class universities at all levels.

4. Encourage university students in your ministry to consider studying in 

China, and connect to various study abroad programs.

5. Do a ministry internship in China reaching international students.

6. Consider coming long term, committed to learning and serving amongst 

international students.

https://www.chinasource.org/resource-library/ebooks/international-student-ministry-in-china
https://www.chinasource.org/resource-library/ebooks/international-student-ministry-in-china
https://www.chinasource.org/resource-library/chinasource-blog-posts/ism-in-reverse-in-china
https://www.chinasource.org/resource-library/series-index/international-students-in-china-an-unreached-diaspora
https://www.chinasource.org/resource-library/series-index/international-students-in-china-an-unreached-diaspora

