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julho: o mês carregado de expectativas



foi um mês muito 

intenso e carregado 

de expectativas. 

 “Saibam, portanto, 
que o Senhor, o seu 
Deus, é Deus; ele 
é o Deus � el, que 
mantém a aliança e 
a bondade por mil 
gerações daqueles 
que o amam e 
obedecem aos seus 
mandamentos.”
Deuteronômio 7:9

O mês 
de julho



Foi o mês em que nos preparamos 

para o “Juntos pelo Sertão”, um 

evento transmitido pelo canal 

do LivresO� cial no Youtube, que 

reuniu muitos amigos da música e 

pastores para levantar recursos e dar 

visibilidade à causa do sertanejo. 

Pra quem não assistiu, a LIVE 

continua disponível no canal do 

LivresO� cial e ainda é possível fazer 

a sua contribuição para atender 

demandas emergenciais como a 

sede, a fome e a falta de Esperança 

que assolam a região, mais ainda 

neste período de Pandemia.

“Compartilhe 
a notícia e que 
Deus te abençoe 
e guarde!” 
- Juliano Son

Mês de julho foi um mês de graça e favor 

de Deus no sertão! Recebemos tantas 

boas notícias e tivemos tantos parceiros 

contribuindo para uma realidade mais 

digna para as famílias! E o melhor é ser 

testemunha do avanço do evangelho, da 

graça e favor de Deus no nosso sertão.



Evangelho na Rádio!

Uma grande oportunidade é a 

presença semanal do pastor Ivan 

na rádio local com grande alcance 

na região e muito ouvida tanto na 

cidade quanto na zona rural. 

Pr. Ivan tem compartilhado a 

palavra, falado sobre a mensagem 

do reino de Deus e orado com as 

pessoas. A repercussão tem sido 

extremamente positiva!

“O mês de julho foi 
marcado por grandes 
ações de justiça e 
amor. O Senhor nos 
possibilitou alcançar 
muitas famílias aqui 
no Sertão.” 
Pastor Ivan

1.500
DOCUMENTOS DE RG ENTREGUES PARA 
A COMUNIDADE, FEITOS NA AÇÃO DO 
IMPACTO SERTÃO LIVRE DE JANEIRO/2020, 
EM PARCERIA COM A DPU-PI.MAIS ÁGUA.

De 14 a 17 de julho tivemos o 

privilégio de participar dessa 

ação que garante às pessoas o 

direito a ser cidadão, a ter acesso 

a serviços públicos básicos, como 

saúde e educação.

Assim diz o Senhor: 
administrem a 
verdadeira justiça, 
mostrem misericórdia 
e compaixão uns 
para com os outros.” 
Zacarias 7:9



11
CARRETAS DE ÁGUA POTÁVEL 
DOADAS PELA SCHIN

05
COMUNIDADES BENEFICIADAS: BAIXIO 
DOS BELOS E REGIÃO, BARRO VERMELHO, 
QUILOMBO CONTENTE, SERRA VERMELHA E 
POVOADO BATE MARÉ

56
CISTERNAS ABASTECIDAS

Nossa ação missional tem sido 

acompanhada de obras, porque, 

diante da necessidade dos 

sertanejos, temos buscado assisti-los 

� sica e espiritualmente.

Nossos missionários também 

estiveram em Quiterianópolis_CE 

visitando a comunidade Cajueiro, 

onde temos um sistema para ver 

como estão, conhecer mais as 

famílias e buscar novas soluções 

para a região.

Estiveram, ainda, em Curral 

Novo do Piauí, para conversar 

com o prefeito sobre a estrutura 

do sistema dessalinizador 

que está sendo instalado 

em Baixio dos Belos e vai 

bene� ciar 03 comunidades e 

aproximadamente 650 pessoas.

2.000
PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS COM 
ACESSO À ÁGUA POTÁVEL



Levamos alimento, água potável 

e outros insumos como máscaras 

doadas pelo parceiro Instituto 

Água Viva, medicamentos doados 

pela JMPharma, bíblias e material 

devocional doados pela Jesus Copy 

e Mundo Cristão!

299
CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS EM 05 
COMUNIDADES RURAIS E 04 BAIRROS DE 
PAULISTANA/PI, DOAÇÃO DO GRUPO UOL.

253
FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS 
COM ALIMENTOS.

52
 CESTAS DIRECIONADAS A 03 IGREJAS 
LOCAIS PARCEIRAS PARA ATENDIMENTO DOS 
MAIS NECESSITADOS: ASSEMBLÉIA DE DEUS, 
MISSÃO DE JESUS E RADIALISTA DE CRISTO.

Em todas essas ações, nossa equipe 

reune as famílias para compartilhar 

uma PALAVRA e orar pelas pessoas.
“Tudo o que � zerem, seja 
em palavra seja em ação, 
façam-no em nome do Senhor 
Jesus, dando por meio dele 
graças a Deus Pai.”
Colossenses 3:17

“Julho foi um mês 
inesquecível para mim, 
de muito trabalho e de 
muito aprendizado. O 
que o de� ne: GRATIDÃO”
Renan Lacerda

Povoados: Choró, Lagoa, Quilombo 

Contente, Quilombo Sombrio e Rocinha. 

Bairros Paulistana: Arapiraca, Alto 

Vistoso, Maninhos, São Francisco.



747
PESSOAS BENEFICIADAS.

17
VISITAS EM 15 COMUNIDADES

179 
FAMÍLIAS VISITADAS

30 
DECISÕES POR CRISTO

24 
ENCONTROS DE ACONSELHAMENTO

01
VISITA AO HOSPITAL EM PAULISTANA

20
VOLUNTÁRIOS DAS IGREJAS 
LOCAIS ENVOLVIDOS

04
ENCONTROS DO TEMPOLIVRE: MÉDIA DE 
24 PESSOAS PARTICIPANDO
ESTAMOS FAZENDO UM TRABALHO 
EVANGELÍSTICO COM AS CRIANÇAS, POR 
MEIO DE AULAS DOMINICAIS, SEGUINDO 
A BÍBLIA DE CRIANÇA. DURANTE A AULA, 
TEMOS MOMENTOS DE LOUVORES E 
ORAÇÕES. COM OS ADULTOS, TEMOS O 
MOMENTO DE LOUVOR E PALAVRA.

Igrejas parceiras: Assembléia 

de Deus, Betesda, Missão de 

Jesus, Por Amor, Igreja do Sertão, 

Manaaim, Angelim e Bola de 

Neve! Como é lindo ver o reino 

avançando em unidade!





(11) 98542-6677
(11) 98026-9693

contato@institutolivres.org.br
www.institutolivres.org.br


