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O mês de fevereiro nos permitiu crescer 

em unidade com aqueles que fazem 

parte de nossa missão. 

“Eis que a virgem 
vai engravidar e 
dar à luz um filho, 
e o chamarão 
de Emanuel, que 
traduzido significa 
‘Deus conosco’.” 
Mateus 1:23

Nossos agentes missionários 

presenciaram a união da missão 

com necessidades sentimentais e 

emocionais dos paulistanense. 

A presença de crianças, adolescentes, 

jovens e famílias inteiras nas reuniões 

no Espaço Livres e nas Casas de 

Paz abriram as portas para que nós 

pudéssemos também retornar às 

casas da população de Paulistana/

PI e comunidades ao redor para 

auxiliá-los com aconselhamento, 

discipulado, alívio e tratamento para 

cura enfermidades, bem como atendê-

los em algumas outras necessidades 

específicas.

Com muita coragem e determinação 

aceitamos esse chamado e seguimos 

com fé! 

o mês de fevereiro

foi um mês de 
unidade nas 
missões.



Se por um lado a falta do ‘Uninho’ nos 

limitou na chegada até povoados 

distantes, por outro, o Espaço Livres, que 

fica próximo à nossa Base Missionária, 

tem atraído cada vez mais pessoas 

para os momentos de encontros, 

cultos, oração, adoração.

Nesse mês de fevereiro, tivemos 04 

cultos com a participação média de 

37 pessoas por dia! 

Claro que sempre seguindo as 

medidas de segurança contra a 

disseminação da Covid-19.

Os encontros de louvor, comunhão 

e partilha não se limitaram à 

espaços físicos.

Espaço Livres – 
Lugar de Adoração 
e Restauração

Além das reuniões no Espaço Livres, 

também vivenciamos momentos que 

chamamos de Casa de Paz. Nos foram 

abertas as portas de 05 casas durante 

todo o mês para que aqueles que se 

sentissem à vontade pudessem refletir e 

debater sobre práticas benéficas para o 

ambiente familiar.  

Sob a supervisão do líder da missão, os 

voluntários locais ficaram responsáveis 

por planejar e desenvolver os temos 

dos encontros. Sob a questão O que 

estamos cultivando em nossas casas? 

Benção ou maldição? 91 pessoas 

participaram da Casa de Paz. 

EM FEVEREIRO:

04
Comunidades

580 
pessoas

04 comunidades foram visitadas pela equipe 

de missões no sertão. Povoado da Chapada, 

Povoado da Rocinha, Comunidade Tamanduá 

e Vereda do Rancho nos receberam com 

braços abertos, amor no coração e histórias 

inspiradoras para contar. 

580 pessoas se beneficiaram com a entrega 

de 116 cestas básicas.

O trabalho de transporte e entrega 

das cestas básicas pode ser um 

pouco pesado quando feito por 

poucas pessoas, mas tivemos o 

privilégio de contar com a ajuda 

de mais 09 voluntários e voluntárias 

locais para levar essa fonte de vida e 

nutrição para as comunidades. 

Nem só entrega de cestas 

básicas acontecem nas visitas às 

comunidade locais. O missionários 

também distribuíram cerca de 70 

medicamentos para doenças mais 

‘comuns’ dos cidadãos. E tiveram a 

oportunidade de interceder pela cura 

de duas pessoas que os procuraram 

necessitando de ajuda. 

Os missionários ainda destacam que 

os maiores desafios enfrentados foram 

os relacionados à quebra do ‘Uninho’, 

veículo que utilizávamos nas missões. 

Isso impediu a equipe de ir para as 

outras comunidades mais distantes de 

nossa Base de Missões em Paulistana/PI.

Fazer missão no sertão é muito 

marcante para quem participa. 

Confira o testemunho de quem já 

esteve ao nosso lado no sertão!

clique aqui

https://institutolivres.org.br/sem-duvidas-a-maior-e-melhor-experiencia/


A boa nova precisa ser anunciada. Essa é uma de nossas principais 

certezas durante nossa jornada. Por isso, quando o líder da missão 

no sertão foi convidado para participar de quadros de 15 minutos de 

duração na maior rádio local de Paulistana/PI, com alcance de cerca 

de 60.000 pessoas, não pudemos recusar o convite. 

Em fevereiro foram dois dias com mensagens de fé e esperança 

transmitidas pelo Ivan Tenente.  

Adotando o famoso método de ensino à distância (EAD), os agentes 

missionários deram aulas de Cristologia para as pessoas que tivessem 

interesse em saber mais sobre o tema. Foi totalmente gratuito e 

online. As pessoas puderam se encontrar para dividir conhecimento e 

experiências. Ao todo, foram 03 encontros com a participação de 10 

pessoas em cada aula. 

AGORA NÃO PRECISAMOS MAIS 

NOS SENTIR TÃO SOZINHOS

Foi apresentado o “Deus conosco” para as crianças, adolescentes e jovens que 

participam dos encontros Outcast realizados em fevereiro. 

A aceitação do Outcast também tem crescido. Atualmente, os encontros se dividem em 

três: Outcast kids (crianças com menos de 11 anos), Outcast teens (adolescentes de 12 

a 15 anos) e Outcast jovens (com jovens de 16 a 21 anos).

Os assuntos precisam ser adaptados para cada faixa etária, mas, em linhas gerais, as 

conversas, dinâmicas, brincadeiras, leituras e debates giraram em torno dos temas: 

solidão e perdão. 

08 
encontros 

Foram 08 encontros com uma 

participação média de 18 pessoas por 

Outcast. Percebendo que Deus é conosco, 

os jovens também perceberam que não 

precisam mais se sentir tão sozinhos. 

Os voluntários locais sentem-se muito engajados em nos ajudar, por isso, cada 

vez mais abrimos oportunidade para que eles adquiram autonomia e mais 

responsabilidades por meio de cursos de aprendizado.



Nossos encontros 
frutificam cada 
vez mais! 

Quer participar conosco? 
Apoiar o avanço das missões? 
Faça uma oferta de amor!

clique aqui

Você já conhece nosso site de Missões? Não??? Pois está 

perdendo muita coisa boa! Tem matérias sobre as missões 

no sertão, mensagens do Juliano Son e outros pastores 

amigos, artigos de voluntários... Acesse aqui e desfrute de 

boas notícias! E pode compartilhar!

clique aqui

Agora, se você é um apaixonado pelo 

Evangelho e quer que muitas vidas conheçam 

ao Nosso Deus Maravilhoso no sertão, pode nos 

ajudar com sua oferta! Pode fazer um PIX!

CNPJ: 08.052.116/0001-86Deus o abençoe 
poderosamente!

Outro trabalho muito importante tem sido feito desde que 

chegamos em Paulistana/PI. Os agentes missionários estão 

disponíveis para receber aqueles que estão precisando de um 

aconselhamento ou direcionamento na vida. Temos desenvolvido 

um trabalho consistente com as mulheres da região e, nesse mês, 

foram 12 mulheres atendidas individualmente e aconselhadas 

pela pastora Rosane. 

Aconteceram 02 encontros de mulheres coordenados pela 

Rosane Tenente. O primeiro com participação de 13 mulheres. 

O segundo com participação de 26 mulheres. As participantes 

gostaram tantos das experiências que tiveram, que levaram uma 

amiga para a segunda reunião. 

https://vaivalerapena.org.br/#OthersWays
https://institutolivres.org.br/missaolivres/boletim/


Foi um mês com grandes 
realizações para nós!



(11) 98542-6677
contato@institutolivres.org.br 

www.institutolivres.org.br/missaolivres/


