
ABRIL
mês de muitas conquistas 

e novos projetos!
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Gratidão é a palavra que define o 
que vivemos durante o mês de abril. 
Saber que temos Deus ao nosso lado 
direcionando a missão, nos traz paz!
Sabemos da responsabilidade que temos como instituição, e por isso 

estamos aqui para mostrar as maravilhas que o Senhor fez por meio do seu 

corpo, a igreja!

Em verdade sabemos que aquele que negligencia o próximo pensando 

somente em si, não aprendeu nada sobre o AMOR de Deus.

No mês de Abril

foram muitas 
conquistas e 
novos projetos!



Temos muitas novidades! 

Iniciamos o programa de Rádio Espaço Livres. Em parceria a com a 

Rádio Ingazeira (AM 1470 KHz) estamos levando conteúdo de qualidade 

para mais de 15 mil pessoas em comunidades quilombolas e povoados, 

além das cidades de Paulistana, Jacobina, Acauã, São Francisco de 

Assis, Betânia e Curral Novo do Piauí.

A equipe Livres tem explorado temas relevantes para o povo 

sertanejo, tais como: 

• Ressurreição do Cristo e a boa nova da vida eterna;

• Família: Herança do Senhor;

• A importância de usar palavras de afirmação com seu filho.

O programa acontece de segunda a sexta, das 17h até 17h30.

Já recebemos muitos elogios da população, que dizem que os 

conteúdos tem os impactado, provocando mudança de vida.

Programa
Espaço Livres



Outro projeto que foi iniciado em abril é o Grupo de 

Teatro, formado por jovens paulistanenses.

12 adolescentes e 04 voluntários do Livres estão 

criando peças para apresentarmos nas igrejas locais, 

quadras poliesportivas e, futuramente, nas escolas.

Queremos fortalecer a cultura local, despertarmos 

os jovens para as artes cênicas e expandir o Reino 

de Cristo. 

Exercícios teatrais são extremamente importantes para 

desenvolvimento de habilidades de comunicação e 

autoconhecimento. Esse projeto possibilitará que seus 

integrantes encontrem novas formas de se relacionar 

com as pessoas e enxergar o mundo ao seu redor.

O Outcast Movement, nosso movimento para 

jovens e adolescentes, vem crescendo. Com temas 

voltados para cada faixa etária e dinâmicas que 

sempre levam consigo os valores do evangelho. 

O Outcast Teens é voltado para os jovens de faixa 

etária entre 12 a 18 anos e acontece aos sábados, 

às 17h na Base de Missões Livres.  O Outcast Jovens 

é direcionado aos jovens de faixa etária acima 

de 18, também aos sábados, às 19h na Base de 

Missões Livres.

Neste mês tivemos campeonato de videogame, 

filme, leitura, bate-papo e muito aprendizado por 

meio de atividades de comunhão. Em abril foram 8 

encontros com participação de 146 jovens ao todo.

Grupo
de Teatro

Outcast 
Movement

12
adolescentes

04
voluntários



No Espaço Livres, os cultos têm 

cumprido o propósito de ensino 

da Palavra e fortalecimento da 

fé da comunidade, bem como o 

relacionamento entre nossos agentes 

de missão e os cidadãos locais.

Foram 08 cultos realizados com 

participação média de 74 pessoas 

por culto. 34 novas pessoas nos 

visitaram nos cultos. 

Graças ao Senhor Jesus, único 

responsável por atrair os ‘seus’, 

novas pessoas têm recebido o 

evangelho por meio dos momentos 

de adoração, reflexão e gratidão no 

Espaço Livres.

Visando expandir o evangelho nas 

casas dos paulistanenses, temos 

fortalecido as reuniões de Tempo Livre, 

tanto em nossa base, com encontros 

para discipulado e preparação 

para o batismo, quanto promovendo 

recorrência de reuniões nos lares. Em 

abril foram 04 encontros. 

A igreja avança nos lares com uma 

participação média de 20 pessoas 

por encontro! Somos muito gratos!

Nos encontros de 
discipulado, temas como 
Devocionando, Vencendo 
a inconstância espiritual, 
Vocacionados, Curados 
para curar, Exercendo o 
Sacerdócio e Liderança 
inspiradora tem sido 
trabalhados com o grupo.

Espaço Livres
e culto nos lares 



As visitas às comunidades e às casas, tanto na região rural 

quanto na área urbana não param! Foram 05 visitas em 

comunidades e 08 visitas às casas em abril.

As comunidades Itaizinho, Barro Vermelho, Imbuzeiro e Serra 

Vermelha receberam a equipe Livres. As visitas foram feitas 

para vistoriarmos o sistema dessalinizador do projeto Mais 

Água que foi instalado na comunidade Barro Vermelho e, claro, 

aproveitamos para conversar com as famílias, saber como estão 

as crianças com os estudos na pandemia, levarmos uma palavra 

de esperança e entregarmos cestas básicas. 

O Movimento Família Apoia Família, por meio da Empresa 

Central das Cestas, doou 3.000 cestas básicas para assistirmos as 

famílias que vivem em quadros agravados de pobreza no sertão. 

Entregamos 863 cestas básicas para diversas comunidades 

paulistanenses e cidades próximas, como Capitão Gervásio, São 

Francisco de Assis e Serra do Inácio.  Cada família recebeu uma 

cesta básica, esse trabalho beneficiou 4.315 mil pessoas. O bem 

que recebemos, repartimos com parceiros locais, missionários e 

líderes que redistribuem as cestas aos mais necessitados. 

Queremos agradecer a Igreja Missão Jesus, Igreja Betesda, Igreja 

Batista de Paulistana, Igreja Assembleia Madureira, ao Pastor 

David - São Francisco de Assis, Pastor Diego - Capitão Gervásio, 

Pastor Roberto - Serra do Inácio, ao Radialista Cleudon, ao Jerry 

e Igreja AD Missões. Vocês tornam nosso trabalho mais inclusivo 

e estendem a graça de Deus pelo sertão em tempo hábil. 

Amamos a vida de cada um!

A articulação com líderes locais é essencial para distribuição das 

cestas. Eles conhecem a fundo a necessidade da região e nos 

ajudam na assertividade das ações de entrega de cesta.

Comida na mesa de 
muitas famílias =)



“A entrega 
de cesta é 
uma desculpa 
para poder 
conhecer, 
abraçar e dar 
amor para 
as pessoas” 
Dira Lima, voluntária na missão.

O trabalho com as mulheres também 

tem avançado!

Nossa equipe feminina tem caprichado 

nos eventos engajando muitas mulheres 

da região. No mês de abril, aconteceram 

03 Encontros de Mulheres Livres. 

Contamos com a participação média de 

16 mulheres por reunião. 

O projeto tem como objetivo trazer cura, 

empoderamento de fé e assistência 

psicoemocional para as mulheres 

paulistanenses.

Além dos encontros, temos 

aconselhamentos diários com a pastora 

Rosane Tenente, na Base de Missões do 

Livres. 36 mulheres foram aconselhadas 

pela pastora Rosane Tenente em abril. 

afirma a querida Rô.

O avanço
das Mulheres 36

mulheres no total 
dos encontros

03
encontros

“Aqui, desejamos 
que as mulheres 
se tornem fortaleza 
umas para as outras 
e para suas famílias”



(11) 98542-6677
contato@institutolivres.org.br 

www.institutolivres.org.br/missaolivres/

Quer participar conosco? 
Apoiar o avanço das missões? 
Faça uma oferta de amor!

clique aqui

Você já conhece nosso site de Missões? 

Não??? Pois está perdendo muita coisa boa! Tem 

matérias sobre as missões no sertão, mensagens 

do Juliano Son e outros pastores amigos, artigos 

de voluntários... Acesse aqui e desfrute de boas 

notícias! E pode compartilhar!

Caixa Economica Federal

Agência: 3829

Conta Corrente: 1041-3

CNPJ: 08.052.116/0002-67

Operação: 003

Quer fazer parte dessa missão no 

sertão? Faça uma oferta! Toda ajuda é 

única e essencial! CNPJ: 08.052.116/0001-86

Deus o abençoe 
poderosamente!

https://vaivalerapena.org.br/#OthersWays

