
edição 007

Setembro: Ações em favor de transformações no sertão



No mês de setembro tivemos 

muitos alinhamentos de nossas

ações em 
favor da 
transformação 
e melhoria
de vida
das comunidades 

do sertão.



O evangelho tem sido anunciado 

fortemente em comunidades 

não-alcançadas do sertão, 

especialmente quilombolas.

07
VISITAS ÀS COMUNIDADES: 
POVOADO TIGRE, SERRA VERMELHA, 
POVOADO ASSUNÇÃO, RAPADOR, 
ASSENTAMENTO CACHOEIRA, 
ROCINHA E BAIXIO DOS BELOS.

559
CESTAS BÁSICAS ENTREGUES À 549 FAMÍLIAS!

A entrega das cestas é fundamental 

e tem sido de grande ajuda para a 

região, que, em sua maioria, sobrevive 

com auxílio do governo. As famílias 

são bem numerosas e o recurso é 

insuficiente para tanta gente... Por isso, 

quando nossos missionários chegam 

para trazer a palavra e assistir com 

alimentos e água potável, isso os 

ajuda em muito!

2.745
PESSOAS FORAM BENEFICIADAS NESSAS 
AÇÕES NO TOTAL.

13
PESSOAS DECIDIRAM POR ENTREGAR A 
VIDA A CRISTO.

09
VOLUNTÁRIOS LOCAIS QUE TEM CAMINHADO 
CONOSCO CONTINUAMENTE E TEM NOS 
DADO SEU APOIO.

O relacionamento com as lideranças 

das comunidades quilombolas e 

rurais tem sido fundamental para as 

conhecermos melhor, sabermos a 

melhor abordagem, suas necessidades 

e oportunidades de assisti-las.



Nossa equipe, em parceria com uma 

empresária de Paulistana, realizou 

ações de orientação sobre o Setembro 

Amarelo e atendimento nas ruas para 

a população. Com uma tenda na 

região, nossos missionários recebiam 

as pessoas para um lanche e tinham a 

oportunidade de falar sobre o suicídio, 

orar com as pessoas e apresentar-lhes 

Aquele que as Ama.

Evita-se falar de suicídio em nosso 

país, mas precisamos abordá-lo e 

combatê-lo às claras! Escuta é uma 

forma de amor e apoio.

“Mas, bem-aventurados 
os vossos olhos, porque 
vêem, e os vossos 
ouvidos, porque ouvem.” 
Mateus 13:16

02 
DIAS DE ATENDIMENTOS E 
EVANGELIZAÇÃO COM 105 PESSOAS 
ENTRE HOMENS, MULHERES E JOVENS. 
02 PESSOAS FORAM CURADAS E 07 
ENTREGARAM SUA VIDA A CRISTO.



12 
REUNIÕEZINHAS COM UMA MÉDIA DE 15 
CRIANÇAS NO TEMPO LIVRE ORGANIZADO 
PELA EQUIPE NA BASE LIVRES.

Iniciamos também o trabalho 

direcionados aos jovens de 

Paulistana! Encontros para debater 

assuntos ligados à realidade e 

desafios deles, ensinar a Palavra 

e apresentar-lhes oportunidades e 

caminhos de vida.

04 
ENCONTROS OUTCAST - NOME 
ESCOLHIDO POR ELES - COM 
PARTICIPAÇÃO DE ATÉ 70 JOVENS!

O discipulado e ensino bíblico 

direcionado às crianças também 

tem crescido.

24
REUNIÕES DE ACONSELHAMENTO COM 
19 MULHERES

O trabalho de discipulado com 

as mulheres tem crescido.

03
CAMINHADAS LIVRES COM A 
PARTICIPAÇÃO DE 8 MULHERES DE 
FORMA RECORRENTE.



12
REUNIÕES DE TEMPO LIVRE EM QUE TEMOS 
RECEBIDO UMA MÉDIA DE 40 PESSOAS.

Por causa do grande crescimento 

e procura das pessoas, estamos 

buscando um local maior para 

acolher as pessoas para o ensino 

da Palavra, para a realização 

das atividades com as crianças, 

mulheres e jovens. Um local que 

possa atender à comunidade e 

aos parceiros, lideranças locais.

Para acompanhar as famílias e 

fortalecer os vínculos e discipulado, 

nossa Equipe também realizou:

13
VISITAS ÀS CASAS DE 22 FAMÍLIAS, 
ABENÇOANDO DIRETAMENTE 19 CRIANÇAS, 
24 MULHERES E 14 ADOLESCENTES.

O material doado pelos amigos e 

parceiros Mundo Cristão e Jesus Copy 

tem marcado o trabalho missional! As 

pessoas dão muito valor a ter acesso 

a uma bíblia e mesmo os analfabetos 

tem-nos surpreendido porque pedem 

aos netos para lerem para eles e nos 

contam o quanto tem gostado de 

conhecer ao Senhor!

Lindo né? Participe conosco dessa 

missão social no sertão! Sua oferta 

é fundamental para que possamos 

avançar levando o evangelho a 

milhares de famílias no sertão.
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