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Já se passaram 7 meses de 2021 e 

muitas boas notícias aconteceram 

neste período. Vemos a retomada da 

economia aos poucos e das pessoas 

aos ambientes de relacionamento.

Quer outra ótima notícia? No sertão 

piauiense, muitas famílias estão sendo 

beneficiadas pelas doações que 

estamos recebendo. Juntos, estamos 

levando muito carinho, alegria, abraços, 

sorrisos, cestas básicas, água potável, 

roupas, bíblias e os mais importantes: 

O EVANGELHO E O AMOR que supera 

todas as coisas. Viu como Deus é bom? 

Em meio a tantas notícias temerosas 

e mesmo ruins, sempre tem algo bom 

para comemorarmos.

Nossa reflexão é que devemos olhar 

a vida com olhos de esperança, pois 

sabemos que o melhor está por vir: 

a volta de Cristo! Ele virá, essa é uma 

verdade que precisa estar fixada em 

nossos corações. 

Enquanto aguardamos a volta do 

Senhor, nós, Embaixadores do Reino, 

devemos fazer a nossa parte: pregar 

o evangelho e fazer discípulos. 

Acompanhe nas próximas páginas 

e veja os resultados que estamos 

alcançando para o Reino do Senhor. 

Boa leitura =)

Equipe LIVRES

Nota de Abertura

3



A partir deste boletim, vamos 

apresentar os missionários da nossa 

equipe. Essa é uma forma de você nos 

conhecer mais, afinal, o LIVRES é feito 

por PESSOAS. 

Ivan Tenente. Ele é o nosso ‘capitão’ 

no campo missionário. Para muitos, 

é um paizão, dono de um coração 

gigantesco. Falta adjetivos para 

qualificar o nosso amado pastor Ivan 

Tenente!

Você deve tê-lo visto nas fotos que 

postamos em nossas redes sociais, né? 

O que você não sabe ainda é como 

esse grande homem de Deus veio se 

juntar ao Livres.

Ele nasceu na cidade de Santo André, 

localizada na região metropolitana de 

São Paulo, e tem 52 anos. Casado há 30 

anos com a pastora Rosane Tenente, o 

casal tem 2 filhos, também casados.

Ivan Tenente é um papai apaixonado 

pelos filhos e pelas noras. O pastorzão 

tem como hobbies a leitura e a 

criação de poesias. Sim, ele é um 

grande poeta! Suas poesias expressam 

a alegria e o amor de Deus. Como 

um bom brasileiro, apaixonado por 

futebol, ele é torcedor da Sociedade 

Esportiva Palmeiras.

Muito prazer,
eu sou Ivan Tenente
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O que poucos sabem é que Ivan 

Tenente, antes de seguir a sua vocação 

pastoral, foi um grande executivo, 

trabalhou em grandes empresas, 

liderou muitas equipes, participou de 

eventos internacionais.

Após anos de muito trabalho executivo, 

Deus o direcionou para sua missão: 

pastorear pessoas. O caminho do nosso 

pastor foi longo: buscou conhecimento 

teológico, amadureceu espiritualmente 

e assumiu o pastoreio de uma igreja no 

Parque São Rafael, bairro da cidade de 

São Paulo.

Depois de anos nessa igreja, Deus 

o direcionou para a igreja Comuna 

(Comunidade Missionária de Santo 

André). Na igreja, Ivan fez um belo 

trabalho com os jovens da própria 

Comuna, dependentes químicos 

em clínicas de tratamento e com 

moradores de rua.

Durante o período em que ele estava 

congregando na Comuna, Pr. Ivan 

conheceu o Livres. Ele e a esposa 

Rosane foram para o Impacto Sertão 

Livre edição Picos, em 2019. Participaram 

como membros da equipe de 

organização do evento, que reuniu 850 

voluntários no sertão. 

veja o video!

Se você quer saber como foi essa edição 

do Impacto, sugiro que assista esse vídeo.

Foi em 2019 que Ivan teve seu primeiro 

contato com o sertão e, segundo ele, foi 

amor à primeira vista.
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No mesmo ano, em julho, tivemos a 

14ª edição do Impacto Sertão Livre em 

São Raimundo Nonato, e adivinhem 

quem estava novamente servindo no 

projeto? Sim! Pr. Ivan Tenente e sua esposa 

estavam novamente no sertão com o 

LIVRES.

Não demorou muito para o casal 

deixar a cidade de Santo André, onde 

moravam e mudarem para o sertão. 

O LIVRES já tinha o desejo de ter uma 

base operacional de missões em 

Paulistana/PI, que consideramos uma 

localização estratégica para o avanço 

do ministério de evangelização. 

Precisávamos de um casal apaixonado 

pela missão, com coração para o sertão 

e que pudesse liderar as ações locais 

segundo a visão do projeto. Após um ano 

de muita oração da liderança do Livres, 

Deus nos mostrou o casal Ivan Tenente e 

Rosana Tenente.

Fizemos o convite e eles aceitaram! 

Glória a Deus! Na sequência tivemos 

um tempo para o preparo deles para o 

campo, com um treinamento que durou 

30 dias. Nesse período, eles ficaram em 

Picos, cidade do Piauí, com os irmãos 

da Igreja Central.

Em janeiro de 2020, o Pr. Ivan e sua 

esposa Rosane foram morar em 

Paulistana. Desde então, muitas 

maravilhas Deus têm feito neles e através 

deles.

Agora você conhece um pouco mais 

sobre esse amigo e irmão. Siga o perfil 

dele no insta @ivanerosane

6

https://www.instagram.com/ivanerosane/


confira a pregação

confira a pregação

Dica do LIVRES

Todo cristão foi chamado para 

amar a Deus e o seu próximo, 

quando amamos pessoas 

demonstramos amor por Deus.

Somos motivados a amar porque 

somos amados.O apóstolo João, 

sabendo disso, nos orienta em 

sua carta sobre esse assunto 

fundamental para a nossa 

caminhada.

“Amados, amemos uns aos outros, 

pois o amor procede de Deus. 

Aquele que ama é nascido de Deus 

e conhece a Deus. Quem não ama 

não conhece a Deus, porque Deus 

é amor.” 1 João 4:7-8

A nossa sugestão deste mês para 

edificar a sua vida é uma pregação 

que o Juliano Son fez no ano 

passado, na Família JesusCopy, 

do nosso querido amigo Douglas 

Gonçalves. Que o Espírito Santo fale 

em seu coração por meio dessa 

pregação.
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Inspire-se

Nossa voluntária, Vanessa Figueiredo, 

compartilhou conosco um artigo 

enriquecedor sobre um grande homem de 

Deus. Se delicie com essa leitura!

George Muller, um justo que viveu pela fé!

George Muller foi um pastor e missionário 

inglês, que nasceu em 27 de março de 1805 

em Bristol, Inglaterra. Tornou-se um homem 

notável pela dedicação que exercia com 

crianças desamparadas, construindo 

orfanatos para abrigá-las, sem nenhum 

recurso próprio, confiando apenas na 

provisão divina para proporcionar a elas, 

roupas, comida e uma boa educação.

Muitos anos antes da sua morte, esse 

admirável pregador afirmou já que tinha 

recebido mais de 5 mil vezes a resposta 

de uma oração feita a Deus, sempre no 

mesmo dia em que fazia o pedido.

Ao vislumbrar a trajetória deste homem, 

pode-se facilmente supor que ele aprendeu 

desde cedo o caminho que deveria seguir. 

Mas não foi sempre assim. Seus pais não 

eram cristãos. Sem nenhum conhecimento 

profundo acerca de Deus, George teve 

uma juventude conturbada, com vícios e 

envolvimento com atividades ilegais. Por 

conta desse comportamento, Muller foi preso 

ainda na adolescência.

Com o objetivo de proporcionar ao filho 

uma vida financeiramente estável, o pai 

de George o enviou para a Universidade 

de Halle, para se tornar um pregador. 

No período, a formação religiosa era 

ensinada em universidades renomadas 

e vista por muitos como atividade 

profissional.

Muller só não imaginava que os planos 

de Deus para ele eram bem maiores. 

Durante o seu período de estudos, 

ele foi convidado para uma reunião 

de oração e estudo da bíblia, e ficou 

atordoado com o que viu e sentiu. 

Ele nunca tinha experimentado a 

presença do Espírito Santo e nem visto 

a devoção de verdadeiros cristãos. 

Desde então, sofreu uma revolução 

em seu interior, passando a buscar 

o Senhor intensamente, por meio de 

períodos de oração e leitura bíblica.
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Segundo Muller, desde o primeiro dia 

que ele entrou em seu quarto para 

orar, aprendeu mais sobre Deus do que 

nos vários meses de estudo, e ainda 

recebeu força para a sua alma. Leu a 

bíblia inteira cerca de 200 vezes durante 

a sua vida, 100 delas foi de joelhos.

Instruído pelo Espírito Santo, ele e sua 

esposa, Mary Groves, começaram 

um albergue em sua própria casa, 

inicialmente com cerca de quarenta 

meninas. Porém o trabalho cresceu 

e cinco lares foram inaugurados, 

atendendo ao longo dos anos, cerca 

de 20 mil crianças.

Contrariando suas primeiras intenções, 

após conhecer a verdade de Cristo, 

George renunciou seu salário mensal 

de pastor, afirmando que o homem 

não deve confiar na estabilidade 

financeira, apenas em Deus. A partir 

desse princípio, ele vivenciou inúmeras 

experiências com o poder sobrenatural 

de Deus. Constantemente, quando 

faltava dinheiro para o aluguel dos 

orfanatos, ou para a alimentação 

diária, ele entrava no seu quarto e 

orava, até que recebesse o milagre, o 

que sempre acontecia!

Uma das experiências de destaque 

vivenciadas por ele foi a respeito de 

uma oração que fez com um amigo, 

durante uma noite, pedindo ao 

Senhor mantimento para os orfanatos, 

pois não havia mais o que comer. 

Pela manhã receberam doações de 

alimentos em abundância, alimentando 

os 2 mil órfãos por um mês.

Após muitos anos dedicando-se apenas 

aos orfanatos e ao serviço pastoral, 

aos 69 anos, começou a fazer viagens 

missionárias. Pregou, incansavelmente, 

para mais de 3 milhões de pessoas de 42 

países. George Muller faleceu em 10 de 

março de 1898, aos 92 anos, deixando 

um legado de fé e compromisso com a 

causa de Cristo, mostrando com sua vida, 

que Deus não desampara os seus, pois o 

“justo viverá pela fé”.

Para muitos ouvintes e leitores 

desatentos, esse pode ser apenas mais 

um versículo, mas para alguém como 

George Muller era a verdade pela qual 

ele vivia.

AUTOR: Vanessa Figueiredo – Voluntária do 

LIVRES. Fonte de Pesquisa: Livro Heróis da 

Fé. Orlando Boyer
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Edificando a sua vida

Em julho, nossa equipe visitou 11 

comunidades para assisti-las em 

suas necessidades, conhecê-

las, cuidar delas e, claro, levar a 

verdade que liberta!

O objetivo das nossas visitas nas 

comunidades é levar às pessoas 

o conhecimento do amor de 

Cristo por elas e o conhecimento 

da Palavra.

Em cada localidade a 

experiência é diferente, pois Deus 

sempre faz algo novo.

Neste mês, trouxemos para você 

um testemunho da nossa irmã 

Sheila Dourado, que mora na 

cidade de Paulistana. Desde que 

iniciamos a operação da base 

missionária em Paulistana, Sheila 

tem caminhado conosco na 

missão e participou da visita na 

comunidade de Bate Maré. 

“Como é bom fazer a vontade do Senhor, 

isso traz paz ao meu coração. Quando 

eu vejo todas aquelas pessoas ouvindo a 

palavra de Deus e conhecendo o amor 

de Jesus, por meio da pregação da 

Palavra, dos louvores e da distribuição 

de alimentos, fico emocionada. Nessa 

visita, eu entreguei cestas básicas, orei por 

mulheres impondo as minhas mãos. Foi 

maravilhoso ver as mulheres com os olhos 

cheios de lágrimas, não de dor, mas por se 

sentirem verdadeiramente amadas. Ir às 

comunidades e realizar esse trabalho não 

tem preço. Agradeço à Deus por esse mover 

que ELE tem feito através do Instituto Livres”. 

Muito lindo o testemunho da Sheila, né? 

Você também pode conhecer o sertão 

e fazer missões com a gente! Lançamos 

o Livres Experience, a nova experiência 

missionária da Livres, que terá sua primeira 

turma em outubro/21. Faça parte!

clique aqui!

Quer saber mais?
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Novidades

Livres e Compassion International, uma 

parceria que pode transformar o futuro 

de muitas crianças no sertão!

Amamos ser surpreendidos pelo favor 

de Deus! E mais uma vez o Senhor 

caprichou!

A Compassion International é uma 

organização interdenominacional, sem 

fins lucrativos, que tem como objetivo 

ajudar crianças em situação de risco ao 

redor do mundo.A organização foi criada 

em 1952 pelo missionário Everett Swanson, 

em resposta à pobreza e à desolação 

de crianças que se ficaram órfãs devido 

à guerra na Coreia Sul. Atualmente, a 

organização ajuda mais de 2 milhões 

de crianças em 25 países ao redor do 

mundo. 

Estamos em uma fase de pré parceria 

com a Compassion do Brasil, em que 

estamos alinhando a implementação 

do plano de trabalho direcionado às 

crianças em Paulistana. No plano de 

trabalho, temos aulas direcionadas 

com atividades intencionais de ensino 

para desenvolvimento social, motor, 

psicológico e bíblico para crianças.

Estamos muito felizes com a oportunidade 

de unir conhecimento e experiência com 

a equipe da Compassion do Brasil, tudo 

isso a favor do Reino de Deus. Cremos 

no poder do evangelho para transformar 

a vida, o comportamento e os sonhos 

das crianças do sertão. Aliás, cremos e 

temos buscado parcerias e parceiros que 

somem conosco em soluções e iniciativas 

que nos ajudem a cumprir a MISSÃO aqui 

e por onde o Senhor nos enviar.

Se você crê nisso, então diz amém!
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Novidades

Lançamos no final de julho a 

campanha O SERTÃO PRECISA DE 

ALIMENTO. 

A fome não espera! Precisamos 

intensificar as entregas de cestas 

básicas. A falta de alimentos no sertão 

tem provocado um alto índice de 

desnutrição em grande parte das 

crianças e suas famílias. 

A carência nutricional, quando ocorre 

na primeira infância, está associada à 

maior mortalidade, à recorrência de 

doenças infecciosas, a prejuízos no 

desenvolvimento psicomotor, ao menor 

aproveitamento escolar e à menor 

capacidade produtiva na idade adulta. 

Queremos levar 20 toneladas de 

alimentos nos próximos meses 

para o sertão. 

Para alcançarmos essa meta, 

precisamos muito da sua ajuda! 

Faça parte da campanha. 

#OSertãoPrecisaDeAlimento DOE! 

Juntos podemos combater a fome 

física e espiritual do sertão.
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Unidos pelo sertão

Já falamos que somos uma Familia e 

damos muito valor aos amigos, irmãos 

e parceiros, certo?! Tudo o quanto 

temos recebido, temos repartido na 

região com outros missionários que 

também têm o mesmo propósito e 

podem alcançar mais pessoas. Juntos, 

nosso trabalho é muito mais efetivo.

E cremos que, por isso, Deus tem 

multiplicado os recursos que 

recebemos de todos vocês!

Em julho, estivemos nas comunidades 

Assentamento Trovão e Lagoa do 

Morro para dar apoio ao querido 

amigo pastor Diomédes Mouro, 

líder da Igreja Assembleia de Deus 

Itaizinho. Diomédes e sua família são 

missionários e estão morando no 

Povoado rural de Itaizinho. Nos são 

preciosos e grandes parceiros. Juntos, 

realizamos algumas visitas às famílias e 

um grande culto para a comunidade.

O Livres acredita que a expansão do 

Reino de Deus é feita por filhos de Deus 

que atuam em unidade, por meio do 

amor de Jesus. Promover a unidade 

entre todas as igrejas é um dos pilares 

que sustenta a nossa missão, por isso, 

prezamos muito pela amizade de 

pastores e missionários locais.
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Unidos pelo sertão

Também pudemos nos reunir com o pastor 

Deivid Machado, líder da igreja local Vida 

Nova Sertão, localizada na cidade de São 

Francisco de Assis. Nossa equipe esteve lá, 

fazendo uma pesquisa com os moradores e 

ele é muito querido na região.

O pastor e sua família são missionários e 

estão fazendo um trabalho lindo no sertão. 

Deivid é nosso amigo há muito anos, cuida 

e administra os serviços da igreja construída 

na edição do Impacto Sertão Livre de São 

Francisco de Assis, em 2016. 

Pensa numa pessoa que tem uma alegria 

contagiante?! O pastorzão é um parceiro, 

um braço social na cidade de São Francisco 

de Assis, organizando a distribuição das 

cestas básicas nas comunidades da região. 

Em julho, o pastor e sua equipe rodaram 

mais de 100 km para alcançar as famílias 

mais necessitadas.

Escutem o áudio que o pastor enviou para 

a nossa equipe!

ouça o audio
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Discipulado

O discipulado não para! Buscamos cumprir a 

ordenança que o nosso Senhor deixou: fazer o IDE.

Estamos com 3 casas de paz, que chamamos 

de Tempo Livre no Lar. As equipes que lideram o 

discipulado nas casas dos moradores de 

Paulistana receberam nomes: Ruben, Levie

Simeão. É isso mesmo! As tribos de Israel estão

no sertão!

O Tempo Livre no Lar acontece semanalmente, 

todas as segundas-feiras. Cada reunião traz um 

conteúdo e proposta de aprendizado diferente. 

Um dos estudos de julho foi sobre

Filipenses 2: 5-11. Esse texto bíblico é tão

maravilho que decidimos colocá-lo aqui

para você reler.

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo 

Jesus, que, embora sendo Deus, não

considerou que o ser igual a Deus era

algo a que devia apegar-se; mas

esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,

tornando-se semelhante aos homens.

E, sendo encontrado em forma humana,

humilhou-se a si mesmo e foi obediente

até a morte, e morte de cruz! Por isso 

Deus o exaltou à mais alta posição e 

lhe deu o nome que está acima de 

todo nome, para que ao nome de 

Jesus se dobre todo joelho, nos céus, 

na terra e debaixo da terra, e toda 

língua confesse que Jesus Cristo é o 

Senhor, para a glória de Deus Pai.”

Ao longo dos estudos, mergulhamos 

em Cristo por meio da revelação de 

quem Ele é. Compartilhamos com os 

irmãos o que aprendemos e vivemos: 

que toda a Escritura aponta para Cristo. 

Temos desafiado aos que se achegam a 

lerem diariamente a Bíblica e assistirem a 

série The Chosen. 

Você tem desfrutado do prazer de ler a 

Palavra diariamente? Já assistiu a série 

The Chosen? #ficaadica
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Batismos

O nosso coração está radiante!

Em 2020 realizamos o nosso 

primeiro batismo em Paulistana. 

Na ocasião, 9 pessoas tomaram 

essa decisão.

No dia 10 de julho, tivemos 

o segundo batismo em 

Paulistana, com mais 9 pessoas. 

O batismo foi realizado em uma 

linda chácara cedida por um 

casal de amigos da cidade.

Os que decidiram se 

batizar e seus familiares se 

reuniram conosco numa 

grande celebração, onde 

compartilhamos de um tempo 

de comunhão muito agradável.

O nosso missionário Leonardo 

Cintra, que participou 

auxiliando o pastor Ivan 

Tenente, contou como se sentiu: 

“É inexplicável a sensação de 

paz e alegria que senti. Fazer 

parte disso é sensacional”.

Veja a lista dos irmãos que 

decidiram em Cristo ter uma 

nova vida: 

Aaron Nery Alves Pereira, Aquila Priscila de Sousa 

Lima, Edsonia Helena de Jesus, Eloá Vitoria 

Alencar Rodrigues, Francimary Cavalcante Nery, 

Kaylane Tainá Silva Carvalho, Maria de Lurdes 

Rodrigues, Mariana de Sousa Soares e Marta 

Moura Silva.

Veja o video!

Agora te convido a assistir o vídeo. 
Pega o lenço para enxugar as lágrimas. 
MARANATA!!!
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cestas básicas doadas
1058

cultos no 
espaço livres8

jovens participando 
das atividades

102

pessoas beneficiadas
5290

comunidades 
visitadas

11

pessoas em média na 
audiência dos programas

15 MILprogramas 
de rádio22

pessoas participando 
dos cultos

544

encontros 
outcast7

aconselhamentos 
pastorais com 
mulheres28encontros 

de mulheres3
Tamanduá

Quilombo Sombrio

San Martin

Bate Maré

Serra Vermelha

Tigre

São Francisco de Assis

Serra do InácioLagoa do Gentil

Ingá

Caldeirãozinho

Veja o que aconteceu!
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Agradecimentos

Agradecemos a Jesus por tudo que 
tem feito em nós e através de nós.

Aproveitamos para deixar o nosso 
muito obrigado aos parceiros 

doadores, aos voluntários 
missionários, aos colaboradores do 

Livres que buscam a excelência 
diariamente em tudo que fazem.

Agradecemos a igreja de Cristo 
que ora por nós e pela missão no 

sertão e no mundo!

O Reino de Deus avança!
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Deus tem feito muitas maravilhas no sertão, 

tantas que é impossível mensurar em 

palavras, fotografias e vídeos. 

Esperamos que esse breve boletim tenha te 

alegrado 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 Junho
Relembre o que fizemos 
no mês de Junho!
Acesse o nosso boletim

http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
https://1drv.ms/b/s!AurFUCDSUcGJlJpMqD8-qbDFR9diQQ


(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
https://doe.institutolivres.org.br/

