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março: um mês desafiador



Um mês que começou forte e, apesar da 
quarentena, com as devidas restrições, tem 
permanecido de pé, afinal, os pequeninos 
não podem ficar desamparados, ainda mais 
nesse momento tão difícil!

Nossa equipe realizou diversas visitas em 
comunidades e hospitais, reuniões do Projeto 
Tempo Livre de comunhão e estudo da 
palavra, palestras e workshops direcionados e 
encontros pastorais para o fortalecimento da 
igreja local.

Nas comunidades Serra do Inácio e Barro 
Vermelho, houve recreação com as crianças, 
distribuição de roupas e brinquedos, 
aconselhamento e oração com as mulheres, 
ministração da Palavra, distribuição de 
alimentos e distribuição de Bíblias.



Foram beneficiadas diretamente 75pessoas, entre crianças, 
adolescentes, mulheres e homens.

19visitas realizadas! Tivemos visitas às comunidades Serra 
Vermelha, Tigre, Quilombo Contente e Quilombo Sombrio com vistas à 
falar sobre a palavra de Deus, assisti-los em suas necessidades primárias, 
desenvolver hábitos saudáveis e de valor com as crianças e conhecer 
melhor as famílias. Ao todo foram 217 alcançadas diretamente nessa 
ação de visitas aos povoados.

Na comunidade quilombola do Sombrio, uma das famílias estava 
completamente desamparada. Panelas vazias, um resto de água suja 
e um dos adolescentes com anemia falciforme e feridas abertas na 
perna. Nossa equipe e os voluntários levaram comida, água potável e 
medicamentos para socorrê-los.

Na comunidade quilombola do Contente, a equipe tem desenvolvido 
várias ações como: curso profissionalizante de costura, violão para 
jovens adolescentes e recreação evangelística com crianças. Também 
realizaram uma palestra sobre alcoolismo para 30 pessoas e estão 
acompanhando aqueles que querem abandonar o vício.



20 encontros de aconselhamento e discipulado.

04  cafés pastorais.

As visitas às casas dos moradores de Paulistana também 
tem sido uma ação constante da nossa equipe. Em março 
foram 10 visitas que beneficiaram 12 famílias, uma média de 
45 pessoas. A Rosane também realizado encontros diários 
de aconselhamento e discipulado com mulheres das 
comunidades. Em março foram 20 encontros!

O Projeto Tempo Livre tem crescido e já são 7 encontros nas 
regiões de Arapiraca e Alto Vistoso com participação de 42 
pessoas.

Outra atividade muito legal que a equipe Livres tem promovido 
na região é o Café com Pastores! É um encontro semanal 
em que os pastores locais se reúnem para orar pela cidade 
e conversar sobre missões. Participaram pastores das igrejas: 
Missão de Jesus, Betesda, Batista, Assembleia de Deus e Igreja da 
Cidade.



A equipe Livres também não tem se 
esquecido dos enfermos, fazendo visitas 
às famílias e a eles no Hospital Municipal 
de Paulistana.

21pessoas entregaram a 
vida a Cristo.

02 curas.

A equipe Livres iniciou um workshop 
sobre missões na cidade, no espaço 
cedido pela Igreja Missão de Jesus. Já 
foram 2 rodadas de capacitação com a 
participação de 77 pessoas.

77participantes no 
Workshop de Missões.

Nossa equipe tem participado 
constantemente da programação da 
rádio Ingazeira. No último encontro, o 
tema foi sobre o Covid 19, sobre como 
cuidar da saúde. Falamos também 
sobre as atividades da Base Missionária 
e pudemos orar com os ouvintes. A 
rádio tem alcance em 8 cidades e 
aproximadamente 60 mil pessoas.

Voluntários e amigos têm nos 
acompanhando e apoiado nessas 
ações: da Igreja Resgate, Betesda, 
Assembléia de Deus e Igreja do Sertão.
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