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Temos a graça de poder contar 
com pessoas enviadas por Deus 
para nos ajudar a vencer cada 
desafio que surge. 
Por causa do agravamento da pandemia no Brasil e com o endurecimento 

das medidas de segurança, precisamos nos entregar ainda mais para 

sermos capazes de realizar tudo que é necessário para a continuidade da 

missão no sertão.

Na região, 09 voluntários de Paulistana têm sido preciosos, servindo com toda 

dedicação e empenho junto à nossa equipe.

No mês de março

as missões 
não pararam 
por nada!



Temos trabalhado em nossos 

encontros com os povoados e 

com a comunidade paulistanense 

os ensinamentos bíblicos, 

conduzindo nossos encontros e 

bate-papos com reflexões sobre os 

ensinamentos do nosso Deus, do 

Senhor Jesus a todos nós.

Também estamos com um 

programa quinzenal na Rádio 

Ingazeira que tem grande 

alcance na região e nos permite 

compartilhar os valores do 

evangelho, levar uma mensagem 

de esperança, consolo e fé para os 

‘pequeninos’.

Com a ajuda de 22 voluntários, 

distribuímos 39 bíblias e 14 vidas 

foram salvas!

Alguns de nossos voluntários relatam 

que paulistana/PI é uma cidade 

muito segura e tranquila para se 

morar, contudo, sentem falta de 

incentivo ao estudo, lazer saudável, 

desenvolvimento pessoal e não 

encontram oportunidades de um 

futuro promissor. 

Eles enxergam nas ações do Instituto 

Livres no sertão a oportunidade de 

que a cidade de Paulistana precisa 

para obter as ferramentas que precisa 

para, futuramente, se tornar polo 

de desenvolvimento, circulação de 

pessoas, informações, produtos e, 

principalmente, OPORTUNIDADE. 

EM MARÇO FORAM: 

Leve esperança para 
as famílias sertanejas!

clique aqui

305 
cestas
básicas  

distribuídas em 20 comunidades no sertão 

nordestino, sendo elas: San Martin, Cariçó, 

Serra Branca, Feirinha do Tigre, Angical, Serra 

da Melancia, Lixão, Rompe Jibão, Veredão, 

Chupeiro, Centro de Paulistana, Itaizinho, 

Serra Vermelha, Bairro Maninho, Bairro Choró, 

Comunidade Jacaré, Assentamento Cachoeira, 

Rocinha, Caititu e Quilombo Sombrio. 

1540
pessoas

Foram 1540 pessoas abençoadas 

pelas entregas: são 2,8 TONELADAS 

de alimentos doadas!

“Quando você doa, 
o recurso não vai 
para uma conta, 
vai para uma casa 
sertaneja. Assim, 
nossa esperança
é renovada...” 
Bianca Liberato, voluntária na missão

https://vaivalerapena.org.br/


Uma das idealizadoras do projeto OutCast diz que a chegada do 

Instituto Livres, com a possibilidade de novas atuações com a 

população local, tem feito com que toda a comunidade se torne 

mais acolhedora e tolerante.

Há aproximadamente um mês, percebemos que alguns adolescentes 

tinham o desejo de participar dos encontros OutCast mas não tinham 

condições de chegar até o centro da cidade para isso. Por isso, com a 

ajuda do “Uninho guerreiro”, que já atolou, fundiu, deu PT, mas continua 

nos ajudando na missão, podemos buscar esses jovens nas portas de 

suas casas para a participação no OutCast. 

Os encontros OutCast trataram de temas que, infelizmente, tem se manifestado 

também na vida dos mais jovens com muita frequência: a ANSIEDADE.

Foram 04 encontros com participação média de 20 jovens e adolescentes 

por encontro.

“Devemos ser imitadores de Cristo.” – esse foi o tema escolhido para ajudar 

os jovens a lidar com esse mal. Uma opção que também lhes foi apresentada 

para lidar com as adversidades que encontram em suas vidas é a EMPATIA. 

Criar espaços saudáveis e trazer à tona esses temas ajuda os jovens a lidarem 

melhor com isso à luz do evangelho. 

Outcast 
Movement

Estamos alcançando novas vidas com 
os projetos e queremos que todos 
possam estar ao nosso lado.



Tempo Livre 
nas Casas

O Espaço Livres tem sido ponto de encontro para quem procura caminhar ao 

nosso lado e, dessa forma, encontrar um novo sentido para sua vida.

Em março, aconteceram 04 cultos, com presença de 66 pessoas por reunião. 

Tratamos sobre a importância de filtrar as informações que chegam até nós e 

sobre o trabalho de escuta para fortalecimento da fé.

Também tivemos 04 reuniões de Tempo Livre com a participação média de 05 

crianças, 30 mulheres, 15 homens e 10 adolescentes. As reuniões são momentos 

de comunhão, acolhimento e ensino da Palavra.

Nosso pastor e presidente, Juliano Son, tem compartilhado em suas redes 

sociais algumas mensagens de fé e esperança, trazendo os ensinos da Palavra. 

Espaço Livres 

Em março também aconteceram 04 encontros Tempo Livre nas 

casas da população de Paulistana/PI. Eles acontecem às segundas 

feiras às 20hs, geralmente. Contamos com a presença média de 32 

pessoas por encontro. É um milagre, especialmente, no sertão.

Os temas da reflexão dos encontros foram: Somos testemunhos 

confiáveis? Da transformação de Cristo em nossas vidas. Por que 

eu sigo a Jesus? Será que temos nos esforçados verdadeiramente 

para fazer a obra do Senhor?

Acesse aqui uma de 
suas mensagens!

clique aqui

“Ensina-me o bom senso e o 
conhecimento, pois confio em teus 
mandamentos. Ensina-me a fazer a 
tua vontade, pois tu és o meu Deus; 
que o teu bondoso Espírito me 
conduza por terreno plano. Bendirei o 
Senhor, que me aconselha; na escura 
noite o meu coração me ensina!”

https://www.instagram.com/p/CM-hpYmlNyV/


Já há algum tempo, as mulheres marcam 

forte presença em TODOS os eventos que 

realizamos, por isso, não poderíamos deixar 

de dedicar momentos especiais exclusivos 

para elas. Criamos espaços e momentos 

dedicados a elas: as Mulheres Livres.

Foram realizados 03 encontros semanais de 

mulheres que contaram com a participação 

de, pelo menos, 26 mulheres por encontro.

Para que todas as mulheres pudessem 

participar integralmente dos encontros sem 

preocupação com seus filhos e filhas, os 

voluntários locais prepararam e cuidaram da 

sessão cinema. Tivemos filme, muita pipoca e 

aprendizado também para as crianças!

Os encontros de mulheres fazem com 

que as moradoras de Paulistana e região 

encontrem um ambiente de apoio e 

confiança. Um lugar que se sintam à 

vontade para falar sobre suas vidas, 

problemas e diversões. Esse ambiente 

colabora para que os agentes de missão 

social possam tomar conhecimento de 

situações que possam ser resolvidas com 

a ajuda de nossa equipe.

À exemplo do sucesso do engajamento 

das mulheres com nossas ações, 

o aconselhamento de mulheres se 

manteve firme e com crescimento 

considerável. 

36
mulheres 

foram aconselhadas e 

discipuladas em março

06
novas mulheres

buscaram nosso apoio

04
mulheres

se decidiram Cristo!

Com grande alegria comunicamos que um novo casal de missionários 

do LIVRES – Leonardo e sua esposa Brenda – chega à Paulistana para 

cooperar nessa missão de alcançarmos vidas com o Evangelho que 

cura e liberta! O poder do AMOR tem sido revelador em tudo o que 

temos vivido servindo ao PAI no sertão!

Com a ajuda dos muitos amigos e parceiros, temos conseguido 

socorrer os mais necessitados: o Instituto Água Viva e a FortLev 

nos doaram 14 caixas d’água, fundamentais para continuidade e 

expansão do Projeto Mais Água que viabiliza acesso à água potável 

para essas comunidades; e o Movimento Família Apoia Família, que 

tem nos ajudado com as cestas básicas!

Você e Sua Igreja também podem ser cooperadores 

da Missão Livres. Faça sua Oferta! clique aqui

http://doe.institutolivres.org.br 


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!

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


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

www.institutolivres.org.br/missaolivres/


