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Novembro: Um mês com novos avanços



No mês de Novembro, 

avançamos 
com as 
missões! 



“O teu reino é 
um reino eterno; 
o teu domínio 
dura em todas 
as gerações.” 
Salmos 145:13

Como nos traz satisfação 

compartilhar os avanços do reino 

com cada um de vocês, que estão 

nessa missão conosco, seja orando, 

ofertando, indo...

A Missão Livres inaugurou, no dia 

08 de novembro, um Espaço Social 

para realizar as celebrações, 

cultos e eventos direcionados 

aos jovens, adolescentes e à 

comunidade paulistanense no 

sertão. Percebemos a necessidade 

de dar esse novo passo pelo 

grande número de pessoas que nos 

buscava, que mostrava o interesse 

em se juntar à nossa família para 

aprender mais de Deus. 

Com a questão da pandemia, 

precisávamos de um lugar amplo, 

que comportasse receber a todos 

em segurança. Já em nossa 

inauguração tivemos a alegria de 

ter conosco 50 pessoas!



VEJA COMO NOSSAS ATIVIDADES 

TÊM SIDO UMA BENÇÃO! FORAM:

40
PESSOAS EM MÉDIA (TOTAL: 293 PESSOAS 
PRESENTES)

05
ENCONTROS OUTCAST (COMUNHÃO, 
CONHECIMENTO, ORIENTAÇÃO E ORAÇÃO)

08
ENCONTROS TEMPO LIVRE (COMUNHÃO, 
ESTUDO DA PALAVRA E ORAÇÃO)

40
JOVENS EM MÉDIA (TOTAL: 177 PESSOAS 
PRESENTES)

08
DECISÕES POR CRISTO

21
DIAS DE ACONSELHAMENTO 

39
ATENDIMENTOS DE MULHERES

05
DECISÕES POR CRISTO

06
VISITAS DOMICILIARES

01
DECISÃO POR CRISTO



Outra grande alegria que, com 

certeza, também foi festejada 

nos céus... Tivemos o privilégio 

de ministrar alguns encontros 

para 16 pessoas com palavras 

direcionadas ao batismo e, no dia 

22 de novembro, 09 pessoas em 

Paulistana foram batizadas! 

Também estamos realizando uma 

série de estudos sobre a Bíblia. 

Foram 7 aulas totalizando 16 

horas de aulas, com 17 pessoas 

formadas. Lindo não?!

“Apareceu 
João batizando 
no deserto, e 
pregando o 
batismo de 
arrependimento, 
para remissão 
dos pecados.” 
Marcos 1:4



No trabalho de evangelismo e 

assistência junto às comunidades 

e povoados, em novembro 

estivemos em:

08
COMUNIDADES (MANINHOS, ARAPIRACA, 
ALTO VISTOSO, QUILOMBO SAN MARTIN, 
CARIÇÓ, ASSENTAMENTO SERRA BRANCA, 
HUMAITÁ E QUILOMBO CAITITU)

Quer participar conosco? Apoiar 

o avanço das missões? Faça 

uma oferta de amor!

clique aqui

240
CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS

1.200
PESSOAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS

https://vaivalerapena.org.br/#OthersWays
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(11) 98026-9693
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