
edição 004

junho: bem-estar físico, social e espiritual



No mês de junho,
nossos missionários 
estiveram à frente de 
diversas ações de 
promoção do bem-estar 
físico, social e espiritual 
de muitas famílias em 
Paulistana/PI e região. 

Apesar das medidas de enfrentamento 

do covid-19 e restrições do próprio 

governo local para conter uma 

epidemia local, pudemos, com 

autorização deles, assistir às famílias 

sertanejas mais carentes.



A equipe Livres promoveu 75 atividades, 

dentre elas visitas às comunidades rurais 

e quilombolas, reuniões do projeto 

Tempo Livre de ensino da palavra e 

fortalecimento de vínculos, caminhadas 

ao ar livre, visitas às casas dos moradores 

na região urbana com mais necessidade, 

distribuição de máscaras no comércio da 

cidade e participaram de entrevistas na 

Rádio da região.
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 “E disse-lhes: Ide por 
todo o mundo, pregai 
o evangelho a toda 
criatura.” Marcos 16:15

VISITAS RURAIS

15
VISITAS NA ÁREA URBANA

08
COMUNIDADES ATENDIDAS - AROEIRA, 
BATE MARÉ, CARAIBERA, ROCINHA, MARIA 
PRETA, BARRO VERMELHO , SERRA VERMELHA, 
QUILOMBO CONTENTE.



Nossas ações de evangelização da 

região do sertão do Piauí envolvem o 

ensino da palavra, o fortalecimento de 

vínculos, o discipulado, mas também 

envolvem a assistência social nas 

necessidades básicas, como alimentos, 

água limpa, roupas, fazer curativos, 

levar medicamentos, afeto, valorização 

da vida...

20

“Quando necessitei 
de roupas, vós me 
vestistes; estive 
enfermo, e vós me 
cuidastes; estive preso, 
e fostes visitar-me’.” 
Mateus 25:36

CESTAS BÁSICAS DOADAS, JUNTAMENTE 
COM ROUPAS, BRINQUEDOS, MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO AO COVID E BÍBLIAS
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27
PESSOAS ENTREGARAM A VIDA A JESUS

12
TESTEMUNHOS DE CURA

08
CARRETAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA 03 DAS 
COMUNIDADES QUE NÃO TEM ACESSO E 
SOFREM COM A SEDE E COM A FOME. AS 
CARRETAS FORAM DOADAS PELA EMPRESA 
SCHIN EM PARCERIA COM O PROJETO 

CURATIVOS



09
ENCONTROS EM JULHO COM 
19 ACONSELHAMENTOS

3.500
EXEMPLARES DA MUNDO CRISTÃO

6.000
EXEMPLARES DA JESUS COPY

“Visto ser um material 
escasso na região, 
cujo conteúdo tem 
valor eterno, podemos 
esperar que, na 
eternidade, ouviremos 
falar dos frutos gerados 
pela cumplicidade!” 
- Juliano Son

Nos encontros do Tempo Livre, nossa 

equipe iniciou atividades com as 

crianças (cineminha e estudo bíblico) 

e, com os adultos, o encontro, que 

acontece aos sábados, envolve louvor, 

ensino da palavra, oração e comunhão.

Para as atividades de ensino da 

palavra e discipulado, o material de 

devocionais e bíblias é fundamental.



Iniciamos com a seleção das 

crianças e treinos no Projeto Fut 

Livres, que visa o esporte e instrução 

às crianças e adolescentes sobre 

Respeito, Submissão, Obediência aos 

pais e sobre o Amigo Jesus.

O envolvimento da população local 

é fundamental. As igrejas Assembléia 

de Deus, Betesda e Igreja do Sertão 

tem nos ajudado muito, participando 

como voluntárias em 

nossas ações, promovendo a 

unidade e o avanço do reino!
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ADOLESCENTES E CRIANÇAS AO TODO. 
JÁ TIVEMOS O PRIMEIRO TREINO NA 
COMUNIDADE ROCINHA E ALGO MUITO 
IMPORTANTE É QUE RECEBEMOS DE DOAÇÃO 
DOS COMERCIANTES LOCAIS 33 CHUTEIRAS 
E 18 MEIÕES PARA AS ATIVIDADES COM ELES.

Em virtude da situação de 

alastramento do covid-19 no 

estado, pouco antes do comércio 

fechar, pudemos realizar ações 

de distribuição de máscaras, 

compartilhando orientações e uma 

palavra de esperança com eles.

500
MÁSCARAS NOS COMÉRCIOS LOCAIS. 
SENDO 57 LOJAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E O 
HOSPITAL DA CIDADE.

E vamos avançando, 
felizes porque confiamos 

no Senhor e sabemos que 
você está conosco!
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