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Em 2021 temos uma grande meta: 
transformar 25 mil vidas. Quando 
estabelecemos essa meta, os nossos 
corações se encheram de alegria. 
Caro leitor, Deus está fazendo grandes obras no sertão.

Famílias estão recebendo alimento físico e espiritual, pessoas se 

arrependendo e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.

Fala sério: isso não enche seu coração de alegria?

Acompanhe nas próximas páginas alguns dos resultados dos trabalhos que 

o Senhor Jesus tem feito por meio de nós.

 

Boa leitura!!!

No mês de Junho

seguimos com nossa 
meta de alcançar
25 mil vidas!



comunidades

Em junho, nossa equipe missionária visitou 17 comunidades 

para levarmos cestas básicas. Rodamos mais de 600 

quilômetros nas estradas de terra para alcançar os ‘famintos’, 

‘sedentos’, alvos do amor de Deus. Foram horas de muito 

trabalho, oração e jejum para que cada família que recebeu 

uma cesta básica se sentisse amada por Deus.

Tivemos a honra de receber o apoio e visita de irmãos que 

caminham conosco há muito tempo nas edições do Impacto 

Sertão Livre e vieram somar conosco e com os voluntários locais! 

Pensa numa alegria que transborda?!

17 comunidades visitadas

por nossa equipe missionária.
17

em junho tivemos:

600 quilômetros rodados nas estradas de terra 

para alcançar os ‘famintos’, ‘sedentos’, alvos do 

amor de Deus.quilômetros
600

Todos sabemos que a pandemia tem gerado dificuldades financeiras para grande 

parte da população. No sertão, muitas famílias estão racionando o alimento, com 

apenas uma refeição ao dia. Graças a Deus, estamos recebendo doações de 

cestas básicas de algumas empresas e pessoas que fazem parte do Movimento 

Família Apoia Família, e esses alimentos têm feito a diferença na vida de muitas 

pessoas em comunidades do sertão piauiense.

Deus tem nos dado o campo para a 
colheita e também tem enviado os 
trabalhadores! Somos muito gratos!



4.490 pessoas foram assistidas por 

meio das cestas básicas doadas.
pessoas

4.490

Foram doadas 16 toneladas de alimentos = 1290 cestas básicas! Glória a Jesus 

por isso.

Todo esse alimento serviu para alimentar 4.490 pessoas das comunidades 

Assentamento Cachoeira, Assentamento Serra Branca, Assentamento Trovão, 

Assunção, Barro Vermelho, Chapada, Fazendinha, Humaitá, Ingá, Itaizinho, 

Quilombo Contente, Rapador, Rocinha, Sitiozinho, Tamanduá, Topa e Umbuzeiro.

Para continuarmos avançando com o evangelho por meio das doações 

de cestas básicas, vamos iniciar uma campanha para arrecadarmos mais 

alimentos. As cestas básicas são mais uma oportunidade que Deus nos 

concedeu de assistir aos pequeninos e nos aproximarmos das famílias, 

conhecê-los, cuidar deles levando a mensagem que salva e liberta.

Fique de olho em nossas Redes Sociais! Sua ajuda pessoal ou da sua Igreja, como 

corpo, será fundamental para o avanço do Reino de Deus no Piauí.

16 toneladas de alimentos foram 

entregues, contabilizando

1.290 cestas básicas. toneladas
16



Não só as comunidades de Paulistana foram assistidas com esse recurso que 

recebemos. Compartilhamos neste mês mais 392 cestas básicas para pastores 

e missionários que caminham conosco no sertão, que estão ali, no dia a dia, 

socorrendo os aflitos.

O pastor Deivid Machado, que está na cidade de São Francisco de Assis, recebeu 

100 cestas básicas para ajudar as famílias da cidade e povoados rurais do entorno. 

O missionário Roberto Amaral, que faz um lindo e efetivo trabalho na Serra do 

Inácio, recebeu 130 cestas básicas para distribuir para as famílias daquela região. 

A cidade de Capitão Gervásio Oliveira foi assistida com 110 cestas, por meio do 

nosso querido irmão em Cristo, pastor Diego Augusto, que retirou as cestas no nosso 

escritório em Paulistana. Outras 62 cestas foram distribuídas para os Missionários em 

Betânia do Piauí e o missionário Gleyson, de Dormentes.

             Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! 

Filipenses4:4

Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de 

beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me 

vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me 

visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e 

te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como 

estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando 

te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?

O Rei responderá: Digo a verdade: ‘O que vocês fizeram a algum dos meus 

menores irmãos, a mim o fizeram’. Mateus 25:35-40



Atendendo a alguns pedidos, lançamos o nosso 

primeiro curso de Formação Missional on-line.

Esse é o primeiro de muitos cursos que 

pretendemos lançar com o objetivo de capacitar 

pessoas que desejam cumprir o IDE do Senhor.

O curso “Fundamentos da Missão” trata sobre 

os princípios bíblicos e práticos da missão. 

Foi gravado em Paulistana/PI, na nossa base 

missionária e contém 6 aulas com 4 horas de 

duração total.

O valor do curso é de R$47,00 com acesso 

vitalício, ou seja, você investe uma única vez e 

tem o conteúdo disponível para quando quiser 

assistir. Vale muito a pena, não acha?

Fundamentos
da Missão

Faça sua
inscrição

clique aqui

No Espaço Livres, a nossa equipe 

liderada pelo Pastor Ivan Tenente 

organizou 9 cultos obedecendo as 

medidas de prevenção e enfrentamento 

da covid. Ao todo, 528 pessoas 

participaram dos cultos e receberam 

alimento espiritual.

Amigos, pastores e missionários 

estiveram conosco trazendo valor para 

as mensagens e para o relacionamento 

com a comunidade paulistanense, 

compartilhando seus testemunhos 

e dando bons exemplos ao servir a 

comunidade.

No mês de julho, teremos o nosso segundo 

batismo! Nossa equipe missionária está 

preparando os irmãos que decidiram 

descer nas águas. O missionário Leonardo 

Cintra está ministrando o curso sobre a 

importância do batismo para eles.

Buscando fortalecer a fé daqueles que têm 

nos buscado para conhecer mais desse 

Deus lindo ao qual servimos, demos início 

à escola dominical. As aulas acontecem 

aos domingos, às 08h50 no Espaço Livres 

em Paulistana. Muitas pessoas estão 

participando e juntas crescendo na fé.

Glória a Deus!

Espaço Livres 

https://oi.institutolivres.org.br/fundamentosdamissao


As reuniões Tempo Livre no Lar crescem a cada dia. 

Acreditamos na continuidade da missão e para isso 

temos que formar líderes locais. Nos lares o evangelho 

tem sido pregado. Muitos testemunhos estão surgindo 

e, a cada reunião, mais vidas se achegam a Cristo.

Em junho foram 9 reuniões com a participação de 

151 pessoas. Louvado seja Cristo por isso!

Tempo Livre 
no Lar

Temos novidades! Lançamos o nosso encontro voltado para homens.

O Homens de Honra surgiu para fortalecer a identidade sacerdotal, 

formando uma liderança masculina de valor no sertão. O encontro 

é liderado pelo pastor Ivan Tenente, com suporte do missionário 

Leonardo Cintra.

O primeiro encontro foi no dia 11/06, com 20 homens presentes. 

A reunião foi descontraída, com dinâmicas para quebrar a dureza 

e timidez dos sertanejos. O pastor tratou de assuntos voltados à 

maturidade do homem ao longo dos anos. E no final do encontro, 

adivinhem: teve pizza! =)

Homens de 
Honra



Mais doações!!!

O Projeto Ciranda do Saber, através da educadora 

e empreendedora social Meire Nascimento, nos 

presenteou com 2100 livros para os trabalhos de 

desenvolvimento de habilidades e competências com 

as crianças no sertão do Piauí.

A Ciranda do Saber é uma empresa social que 

realiza o fomento da leitura através da destinação 

de livros a ONGs, distribuição em locais públicos, 

eventos literários e projetos sociais, além de promover 

cursos sociais. O projeto é autossustentável e mantido 

pela comercialização dos livros doados. Cada livro 

que chega até a Ciranda do Saber gera inclusão e 

incentivo à leitura.

Que notícia incrível, né?  Estamos muito felizes com 

essa parceria. Acreditamos que a leitura traz diversos 

benefícios na vida de todos, em especial das crianças.

Quem aqui se lembra do nosso Uninho? Infelizmente, após 

desbravar longos caminhos fazendo o bem, ele já não estava nas 

melhores condições. Mas temos uma ótima notícia: conseguimos 

um carro novo! Aliás, dois carros novos. Graças a uma parceria, a 

Retornar doou uma Pajero TR4.

Além disso, pelas doações que recebemos na nossa campanha 

pelo Uninho, conseguimos comprar uma S10 que também nos 

ajudará a transformar vidas no sertão. Deus é bom demais!

Carros novos

Confira aqui 
o video!

clique aqui

Ciranda do 
Saber

https://www.youtube.com/watch?v=2s8L6lZt_sY&feature=youtu.be


Aconteceu também:

28 Aconselhamento 

de Mulheres realizados.

aconselhamentos
28

52 jovens participaram dos 

Encontros Outcast Movement 

que têm focado nos momentos 

de leitura com reflexão dos 

aprendizado para a vida.

jovens
52

2 Encontro de Mulheres Livres  

com participação de 25 mulheres

encontro
de mulheres

2

programas
de rádio 

22

22 programas de Rádio 

Espaço Livres com temas da 

Série do Sermão do Monte 

e convidados especiais, 

missionários que vieram nos 

apoiar neste mês.



Deus tem feito muitas maravilhas no sertão, 

são tantas que é impossível mensurar em 

palavras, fotografias e vídeos.

Esperamos que esse breve boletim tenha 

alegrado você e fortalecido a sua fé!

Acesse nosso site e venha fazer parte 

dessa missão no sertão! Toda ajuda é 

única e essencial!

Caixa Economica Federal

Agência: 3829

Conta Corrente: 1041-3

CNPJ: 08.052.116/0002-67

Operação: 003

CNPJ: 08.052.116/0001-86

Deus o abençoe 
poderosamente!

Boletim Maio

Relembre o que fizemos 
no mês de Maio!
Acesse o nosso boletim

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

www.missaolivres.org.br

Quer participar conosco? 
Apoiar o avanço das missões? 

Faça uma oferta de amor!

clique aqui

http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
https://1drv.ms/b/s!AurFUCDSUcGJlJEP9GKZZqf1au9iHA
http://www.missaolivres.org.br
https://vaivalerapena.org.br/#OthersWays

