
edição 008

Outubro: O mês agitado no sertão



No mês de Outubro, 

tivemos 
um mês 
agitado 
nas missões no sertão!



Só temos a agradecer 

primeiramente a Deus por tudo 

que tem feito em nós e através de 

nós no sertão e por vocês que nos 

apoiam financeiramente e com 

orações para que a manifestação 

do Reino de Bondade do Nosso 

Deus avance!

“Estejam sempre 
alegres, orem 
sempre e sejam 
agradecidos a 
Deus em todas 
as ocasiões. Isso 
é o que Deus 
quer de vocês 
por estarem 
unidos com 
Cristo Jesus. ” 
1Ts 5:16-18

No mês de Outubro, 
geralmente, celebramos o Dia 

das Crianças, do professor 

e o mês de conscientização 

sobre o câncer de mama – 

Outubro Rosa... contudo, e 

para além disso tudo, tivemos 

um mês agitado nas missões 

no sertão!

clique aqui para ver

Selecionamos alguns vídeos para 

você ficar por dentro, dê uma olhada

https://1drv.ms/u/s!AurFUCDSUcGJkutMX6Q_e-fgfcc42A?e=JkEKFE


Nossa equipe esteve reunida na 

base em Paulistana na 1ª semana 

de outubro avançando com os 

trabalhos, fortalecendo a equipe 

local e preparando os trabalhos 

para fecharmos 2020 com chave 

de ouro e adentrarmos 2021 com 

muitas novidades!

Tivemos um tempo incrível de 

capacitação da equipe Livres e de 

voluntários locais sobre Formação 

em Missões com o Pastor Daniel 

Cezário; pudemos nos reunir em 

vários momentos de devocional e 

comunhão com orações por todo 

o trabalho que tem sido realizado 

e pelas vidas que Deus tem 

disponibilizado nessa obra.

Participamos de muitos encontros 

evangelísticos nos lares, na nossa 

própria base, onde as pessoas tem 

vindo buscando uma PALAVRA, 

uma direção, um alento. 

11 
ENCONTROS DO TEMPO LIVRE – 40 
PESSOAS EM MÉDIA POR ENCONTRO.

A participação das famílias tem crescido 

tanto, um dos últimos encontros tinha mais 

de 100 pessoas na base!, que decidimos 

buscar um novo local para a realização de 

nossas atividades: o LIVRES HALL. (depois 

daremos mais detalhes pra vcs!)

262 
PESSOAS BENEFICIADAS

47
CRIANÇAS PARTICIPANDO

Em Outubro foram:

36
ADOLESCENTES PARTICIPANDO



Estivemos revisitando comunidades 

beneficiadas com o projeto Mais 

Água para ver como estão os 

sistemas dessalinizadores, como 

a população se sente e qual o 

impacto de ter acesso à água 

potável na vida delas. Para isso 

estivemos em Capitão Gervásio, 

onde a comunidade também é 

assistida social e espiritualmente 

pelo Pr. Diego Oliveira, do Instituto 

SIM, nosso amigo e parceiro. 

Estivemos também em Campo 

Alegre do Fidalgo... e quantos 

testemunhos! Quantas famílias 

usufruindo dos benefícios 

promovidos por nós através da 

confiança e dos recursos de 

todos VOCÊS que têm ofertado 

para nossa missão.

E claro, o que não podia faltar: 

visitamos as comunidades que 

sofrem com a falta de acesso 

à água para diagnosticar a 

situação e planejar soluções para 

podermos assisti-las. As obras do 

sistema em Baixio dos Belos está 

quase pronta e 05 comunidades 

serão beneficiadas!

Um novo sistema 
na comunidade 
de Barro Vermelho 
também já está 
em andamento!



As crianças continuam no nosso 

alvo de amor! Para o Dia das 

Crianças, nossa equipe com 25 

voluntários organizaram uma linda 

festa para elas! Muita guloseima, 

lanchinhos, brinquedos e atividades 

pedagógicas e recreativas 

estavam disponíveis. Foi um dia, 

verdadeiramente, de muita festa!

130
CRIANÇAS PARTICIPARAM DA FESTA

Em uma comunidade mais carente, 

a Rocinha, nossa equipe visitou as 

crianças para entregar presentes 

e sacolinhas com doces para as 

crianças da Rocinha. Foi um tempo 

maravilhoso dedicado a elas. 

Distribuímos bola, carrinhos e bonecas. 

Mais de 35 crianças participaram 

da ação. Para levar uma mensagem 

evangelística para elas, nossa equipe 

preparou uma peça teatral.

Outra notícia que queremos 

compartilhar com vocês, para 

que orem conosco, é que estamos 

participando do processo de seleção 

do Itau Social Unicef. Temos realizado 

encontros semanais para analisar o 

território, o contexto e planejar ações 

que possam ser implementadas de 

forma a cuidar e transformar a vida 

das crianças. O resultado sai em 

dezembro/janeiro! Torça conosco! 

Essa oportunidade fará muita 

diferença na vida de todos.



Pela 1ª vez aconteceu em Paulistana, 

no sertão, um Encontro dos Líderes 

dos Povoados e Comunidades 

realizado pelo LIVRES... 

18
LÍDERES 

Quilombo Angical; Quilombo Sombrio; 

Quilombo Contente; Quilombo San 

Martin; Quilombo Caititu - Curral 

Novo; Assentamento Cachoeira; 

Povoado Bate Maré; Povoado Barro 

Vermelho; Povoado Serra Vermelha; 

Povoado Itaizinho; Comunidade 

Imbuzeiro; Comunidade Humaitá; 

Comunidade Assunção; Comunidade 

Vereda do Rancho; Comunidade 

Tamanduá; Comunidade Serra Branca; 

Comunidade Rocinha.

Objetivo principal do Encontro: 

Evangelizar as lideranças locais 

das comunidades, povoados e 

quilombos de Paulistana. Mas 

também, ter um tempo comunhão 

para capacitá-los nos assuntos: 

criatividade, sustentabilidade e 

inovação. Participaram 29 pessoas, 

e tivemos o apoio dos voluntários 

locais e igrejas da região. 

“A articulação é essencial 
para o desenvolvimento das 
comunidades, pois assim, 
saberemos das necessidades 
locais e podemos agregar 
para as comunidades 
soluções. Juntos somos 
mais fortes. O resultado 
do encontro está sendo 

repercutido até agora!” 

Pastor Ivan

Veja no nosso site uma 

matéria com mais detalhes e 

depoimentos dos Líderes! 

clique aqui pra ver

https://institutolivres.org.br/um-encontro-que-gera-comunhao-e-capacitacao/


Em outubro, foram 32 COMUNIDADES 

VISITADAS durante nossas ações!

Nossa equipe também realizou 10 visitas 

diretas à 15 famílias em necessidade.

Retomamos a distribuição das cestas 

básicas e já foram entregues mais 260 

cestas básicas:

65
CESTAS NO SOMBRIO

55
CESTAS NO BARRO VERMELHO

45
CESTAS NA COMUNIDADE ASSUNÇÃO

50
CESTAS PARA A LÍDER DO QUILOMBO 
SAN MARTIN

50
CESTAS PARA A LÍDER DO ANGICAL

O discipulado também continua: 30 

Encontros de ACONSELHAMENTO 

com mulheres, caminhadas livres, 

participação nos programas da rádio 

para compartilhar a Palavra, rsss

E as atividades com os jovens vem 

crescendo! Uma média de 25 JOVENS 

tem participado semanalmente 

do OUTCAST! Temas que tem sido 

trabalhados com eles:

Os imparáveis - Foco da mensagem era 

mostrar que nenhuma circunstância da 

vida pode nos paralizar.

Detox da alma - Foca da mensagem era 

trazer uma reflexão sobre o que temos 

assistido, quais amizades estamos tendo, 

o que precisamos fazer para desintoxicar 

a nossa vida.

Liberdade que há em Cristo.
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