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O mês de maio foi desafiador.
Em meio à maior crise epidêmica no Brasil, provocada pelo COVID-19, no Piauí, 

a nossa equipe não parou.

Trabalhamos no planejamento dos projetos que estamos desenvolvendo no 

sertão, estabelecendo novas metas, ajustando os métodos de trabalho para o 

enfrentamento da covid, sim, mas também para sermos mais efetivos em nossos 

propósitos, tudo isso para alcançarmos 25 mil vidas em 2021.

Toda dedicação, trabalho e esforço tem dado bons resultados. Veja como 

estão as ações de missão social no sertão do Piauí. Boa leitura!!!

No mês de Maio

foram muitos 
desafios, mas nossa 
equipe não parou!



cestas básicas

Nossa equipe de agentes sociais tem recebido muitas 

solicitações de doações, pedidos de socorro. Muitas famílias 

estão sem comida na mesa, antes já estavam, mas com a 

pandemia o cenário de extrema pobreza foi agravado. 

Visando atender à grande demanda que aumentou 

com a redução do auxílio emergencial, no mês de 

Junho, estamos nos organizando para visitarmos 27 

comunidades e doarmos mais de 1000 cestas básicas 

que recebemos da parceria do Grupo UOL, Instituto Galo 

da Manhã e outras pessoas articuladas no Movimento 

família apoia família.

Estamos contando com o carinho e as ofertas dos 

amigos, parceiros e irmãos para nos ajudarem a 

alcançar mais esta meta! Manter as ações no sertão 

demanda recursos para o sustento dos missionários, 

para a logística, e claro, para a estrutura que viabiliza a 

realização e desenvolvimento de todos os nossos projetos.

152 cestas básicas entregues. Foram 

doadas 100 unidades de cestas básicas para 

que parceiros e agentes locais assistam os 

povoados da cidade de Betânia do Piauí. 

Outras 52 unidades foram distribuídas para 

a população paulistanense, por meio dos 

nossos parceiros locais: Pastor Robervânio, 

Pastor Rafael e o radialista Cleodon.

760 pessoas foram assistidas por meio das 

cestas básicas doadas. A distribuição da 

“ferinha”, como eles chamam localmente, 

tem proporcionado sustento, melhor 

qualidade de vida, dignidade e bem-estar 

para as famílias sertanejas.

152

760
pessoas

em maio foram:



Lembrando que o Programa Espaço Livres é de segunda a 

sexta das 17h até as 17h30, na Rádio Ingazeira AM 1470.

O Livres tem cada vez mais se conectado ao sertão. O programa 

Espaço Livres é um sucesso!

Muitos temas têm sido abordados, como: cuidados básicos para 

prevenção do Covid-19, educação familiar, o poder de perdoar, 

entre outros temas relevantes. 

Em maio, 21 programas foram ao ar! Nossa equipe tem se 

dedicado para levar conteúdos excelentes para o povo sertanejo.

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

lidarem melhor com isso à luz do evangelho. 

Programa Espaço 
Livres

Diariamente são 15 mil ouvintes 
que estão ligados no programa! 
Somos muito gratos!

confira aqui
Juliano Son tem falado sobre o Ser Cheio 
do Espírito, já viu e ouviu?

https://missaolivres.org.br/evidencia-de-uma-pessoa-cheia-do-espirito-santo/


Tempo Livre 
no Lar

No Espaço Livres, a nossa equipe liderada pelo Pastor Ivan 

Tenente organizou 3 cultos obedecendo as medidas de 

prevenção e enfrentamento da covid. Ao todo, 172 pessoas 

participaram dos cultos.

Os resultados estão aparecendo: 8 pessoas decidiram 

participar do curso de batismo. No ano passado, 9 pessoas 

se batizaram. É muito bom ver que o Reino de Deus tem 

avançado no sertão!

Espaço Livres 

O processo de preparação de líderes que iniciamos desde 2020 

tem frutificado. Iniciamos com líderes locais realizando as reuniões 

nos lares, nomeadas como Tempo Livre no Lar. Esse projeto está 

no coração do Livres desde que chegamos em Paulistana. 

O projeto teve início em 2020 com o acompanhamento e 

mediação dos missionários do Livres. O objetivo sempre foi 

preparar pessoas, moradores de Paulistana, para assumirem 

as reuniões e assim multiplicarem, de lar em lar, as boas novas 

de Cristo. Em maio, 3 casas firmaram o compromisso com 

o evangelho e 48 pessoas participaram dos encontros. O 

aprendizado de adoração, o conhecimento do evangelho, da 

mensagem de Deus, do seu amor e arrependimento genuínos 

têm ocorrido nas reuniões. Muito legal, né?



(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

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!
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Deus o abençoe 
poderosamente!

confira aqui

E tem canção nova
do Juliano Son no ar!
Jesus és o meu amado!

https://vaivalerapena.org.br/#OthersWays
https://missaolivres.org.br/jesus-es-o-meu-amado-e-o-novo-single-de-juliano-son/

