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Já parou para pensar em como é 

gostoso chamar alguém de amigo? 

Amigos são uma grande influência em 

nossas vidas.

Um bom amigo ajuda e dá força nos 

momentos difíceis, corrige quando 

estamos seguindo caminhos errados e 

apoia os nossos sonhos.

Verdadeiros amigos inspiram! A Bíblia diz 

que Abraão, por meio da fé em Deus, 

foi justificado e chamado amigo de 

Deus (Tiago 2:23). Como é bom saber 

que nós, que cremos em Jesus, temos 

amizade com Deus, que é o nosso Pai.

O Livres tem essa cultura da amizade 

enraizada, por isso, temos o prazer de te 

chamar de amigo.

Caro amigo leitor, modéstia à parte, o 

boletim de missões está demais. Não 

pelo que fazemos, mas pelo que ELE faz. 

Leia, releia e compartilhe esse boletim. 

Quanto mais pessoas souberem do 

trabalho que estamos realizando no 

sertão, mais vidas serão impactadas 

e mais possibilidades teremos de 

receber recursos que sustentem a obra 

missionária na região.

Desejamos que você tenha uma 

excelente leitura! =)

Equipe Livres. 

Nota de Abertura
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Ela é a nossa mãezona! Mulher 

de personalidade forte, que 

sempre tem uma palavra para 

ensinar, corrigir e admoestar. 

Casada há 30 anos com o 

querido pastor Ivan Tenente, 

ela é mãe de 2 filhos 

biológicos e muitos filhos e 

filhas na fé.

Junto com o pastor Ivan 

Tenente, a pastora também 

está à frente do trabalho

que o Livres está fazendo

em Paulistana.

Quando chegou em 

Paulistana, foi conhecendo 

a necessidade local de 

termos trabalhos específicos 

voltados às mulheres. Hoje, 

Rosane lidera 2 projetos que 

vêm fazendo a diferença nas 

vidas de muitas mulheres.

O Aconselhamento de 

Mulheres é realizado 

diariamente, mediante 

agendamento, na Base de 

Missões do LIVRES. Muitas 

mulheres que estão passando 

por desafios pessoais,

Saiba mais sobre a 
Rosase Tenente

seja consigo mesmas, ou em seus 

casamentos, em educar filhos, 

abandonar vícios e outros, têm se 

aconselhado com a pastora.

Em 2021, demos início ao 

Encontro de Mulheres Livres, 

que acontece quinzenalmente. 

O projeto visa trazer unidade 

e crescimento espiritual para 

mulheres que são atendidas 

pela pastora e já tem dado 

muitos frutos. 
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Ela nasceu em Guarani d’Oeste, uma 

pequena cidade do interior de São Paulo. 

Para descontrair, gosta de assistir filmes 

de investigação policial. Nada mal com 

uma pipoca, né?

A pastora é uma mãezona: tem 2 filhos 

casados. Ser avó é um dos sonhos 

que Rosane tem (está aguardando 

ansiosamente os filhos e noras encherem 

a casa!). Ela também gostaria de 

conhecer Israel, a terra santa. 

Na cozinha, ela manda muito bem! 

Gosta de comida bem temperada e 

seu prato favorito é uma bela lasanha 

à bolonhesa. Agora já sabemos como 

agradá-la quando a convidarmos para 

um almoço, certo?  😉

A Rô entregou a sua vida para o Senhor 

há 30 anos e, desde então, vem vivendo o 

sobrenatural de Deus.

Ela é a fiel companheira do pastor Ivan 

Tenente, e juntos eles estão pastoreando o 

rebanho do senhor Jesus.

Perguntamos qual é o versículo da 

Bíblia que mais toca no seu coração 

e ela nos respondeu: Romanos 8:28 

- “Sabemos que Deus age em todas 

as coisas para o bem daqueles que o 

amam, dos que foram chamados de 

acordo com o seu propósito.”

Agora você conhece um pouco mais 

sobre essa grande mulher de Deus, que 

tem se disposto como instrumento nas 

mãos de Deus para que muitas vidas 

sejam alcançadas com a graça, o amor 

e a salvação de Deus pelo conhecimento 

do Evangelho do Senhor Jesus. 
 

Acompanha um pouco da rotina dela 

pelo perfil @ivanerosane

Curiosidades sobre
a Pra. Rosane

Tempo de Ministério
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confira a pregação

Dica do LIVRES

Você conhece o pastor Francis Chan? 

Ele é autor de diversas obras, como 

Louco Amor, O Deus esquecido, 

Apagando o inferno, entre outras.  

    

Ele fundou a Cornerstone Community 

Church, na Califórnia. Atualmente ele 

tem se dedicado na plantação de 

igrejas.

O pastor é casado com Lisa Chan e, 

juntos, eles têm sete filhos. 

Neste boletim, queremos te convidar a 

assistir uma ministração poderosa do 

Francis, que ocorreu na Conferência 

Livres 2017.

Separe um caderno e uma caneta, 
e anote tudo o que esse homem de 

Deus vai te ensinar.

Nós temos certeza de que você 
será abençoado!
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Inspire-se
“Nós somos as Bíblias que o mundo está 

lendo. Nós somos os sermões que o mundo 

está prestando atenção.”     

     

É com essa frase marcante que vamos 

falar de um dos maiores evangelistas que 

o cristianismo teve: Billy Graham.   

      

Em 7 de novembro de 1918, o mundo 

ganhou de presente William Franklin Graham 

Jr, nascido na cidade de Charlotte, Carolina 

do Norte, Estados Unidos.

   

Os pais eram cristãos e a família ia 

regularmente a uma igreja presbiteriana 

reformada. Mas foi aos 15 anos que 

ele se converteu ao cristianismo, por 

meio do ministério de Mordecai Ham, 

um evangelista viajante, que visitou 

Charlotte para uma série de reuniões de 

avivamento.

Em 1936, quando fez 18 anos, foi estudar

na Faculdade Bob Jones, em Cleveland,

no Tennesse, contudo, não se adaptou,

e em janeiro de 1937, foi para o Instituto 

Bíblico da Flórida.

Deus tinha grandes planos para Billy 

Graham! Em 1939 foi ordenado a pastor 

pela Igreja Batista Peniel em Palatka, 

Flórida. Em 1943, se formou como teólogo 

na Faculdade de Wheaton (Wheaton 

College), no estado de Illinois. No mesmo 

ano que se formou, se casou com Ruth 

Graham e tiveram 5 filhos.

Em 1943 ele se formou como teólogo 

na Faculdade de Wheaton (Wheaton 

College), no estado de Illinois. No mesmo 

ano que se formou, ele se casou com 

Ruth Graham, juntos o casal teve 5 filhos. 

Graham pastoreou a Igreja da Vila de 

Western Springs (agora Igreja Batista 

de Western Springs) em Western 

Springs, Illinois, antes de ingressar 

na Youth for Christ, uma organização 

fundada para o ministério de jovens 

e militares durante a Segunda Guerra 

Mundial. Pregou nos Estados Unidos 

e na Europa na era do pós-guerra 

imediato, emergindo como um jovem 

evangelista em ascensão.

“A ansiedade é o resultado natural de 

centralizarmos nossas esperanças em 

qualquer coisa menor do que Deus e 

Sua vontade para nós” - Billy Graham.
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assista o filme

Temente a Deus, Graham criou em 

conjunto com a sua equipe um 

manifesto para viver uma vida íntegra e 

reta diante de Deus e dos homens.

O código de ética descrito no manifesto 

visava à proteção ministerial contra 

acusações de abuso de poder, 

corrupção financeira e sexual.

Criaram diretrizes para coletar 

ofertas, orientações no caso de 

aconselhamentos que envolvessem 

homens e mulheres (nunca ficar 

sozinho com uma mulher que não 

fosse a sua esposa, ao menos que 

outra pessoa esteja presente), entre 

outras.

     

Com sermões Cristocêntricos e cheios 

de unção, estima-se que Billy Graham 

impactou mais de 200 milhões de 

pessoas com suas cruzadas, programas 

de rádios, participações na televisão, 

pregações em igrejas, 34 livros escritos, 

entre outras formar utilizadas para levar 

a palavra de Deus.

Nixon (1960), George H.W. Bush (1989-

1993), Barack Obama (2009-2017). 

Além dos presidentes citados acima, 

Graham tinha muita afinidade com 

os ex-presidentes Dwight Eisenhower, 

Lyndon B. Johnson, Bill Clinton. 

Billy Graham faleceu aos 99 anos, 

em sua residência em Montreat, na 

Carolina do Norte. “Acho que Billy 

tocou os corações não só dos cristãos, 

mas de pessoas de todas as crenças, 

porque ele era um homem muito bom” - 

George H. W. Bush.

Trouxemos para você um pouquinho 

da história desse grande homem 

de Deus. Seus feitos são inegáveis e 

inspiradores.

Te convidamos a assistir ao filme BILLY 

GRAHAM, OS PRIMEIROS ANOS, disponível 

no Youtube. Prepare a pipoca!

AUTOR: Renan Lacerda
Fontes de Pesquisa: billygraham.
org, paodiario.org.br, pensador.com, 
wikipedia.org e infopedia.pt

“Era um homem que tinha propósito; 

a dedicação em vida. Ele sabia para 

onde estava indo.” - Ruth Bell Graham. 

Em 1950, fundou a Associação 

Evangelística Billy Graham, uma 

organização de evangelização que 

atualmente é liderada pelo seu filho 

William Franklin Graham. O evangelista 

era tão influente e usado por Deus, que 

aconselhava presidentes americanos 

como Harry Truman (1945-1953), Richard 
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Edificando a sua vida

No boletim de julho, trouxemos para 

você o depoimento da Sheila Dourado, 

nossa amiga e irmã em Cristo que tem 

caminhado conosco no sertão.

Nesta edição, vamos trazer um 

testemunho da Julie Dornelas, 

que relatou seu sentimento após 

realizar uma visita no interior de 

Paulistana, em que entregamos cestas 

básicas, realizamos atividades de 

evangelização para crianças e oramos 

pelas pessoas.     

“As boas novas chegaram na 

comunidade. As pessoas reconhecem 

o poder que Deus tem, elas 

apresentam suas dificuldades para 

serem colocadas diante de Deus, 

reconhecendo sua grandeza e poder 

para curar e resolver suas dores.

Estamos, aos poucos, com muito amor 

e planejamento, plantando sementes 

do evangelho nas famílias, que aos poucos 

estão deixando a tradição do catolicismo, 

tão enraizada no sertão. Outro ponto 

importante é a perspectiva futura que se 

apresenta na quantidade de crianças que 

estão recebendo novos valores e visões de 

Deus, por meio das ações dos amarelinhos, 

juntamente com a igreja local.     

    

A esperança está nas crianças, e não é 

mais um jargão, é de fato o que podemos 

ver. O investimento nelas será a garantia do 

sucesso das boas novas que já estão aqui”.

A suas orações e suas doações são os 

impulsos para a realização do nosso 

trabalho, sabia?

Continue conosco nessa causa: evangelizar 

o sertão!

faça sua doação
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Casas de Paz no 
interior de Paulistana

No LIVRES, as novidades não param! 

Estamos sempre buscando mais 

oportunidades para compartilhar o 

evangelho do Senhor Jesus no sertão. 

Em agosto, nossa equipe missionária deu 

mais um grande passo, iniciando duas 

novas Casas de Paz: na Comunidade 

Chapada e outra no Assentamento Serra 

Branca. 

A família do Sr. Nilton César é a primeira 

residência na Comunidade Chapada 

a receber uma Casa de Paz promovida 

pelo Livres. No Assentamento Serra Branca, 

o Sr. Dill é o anfitrião que também abre a 

sua residência para a primeira Casa de 

Paz na comunidade.

Na área urbana de Paulistana, temos 

4 Casas de Paz. A experiência iniciada 

com as Casas no interior vai nos 

preparar para a multiplicação dessa 

metodologia, tanto ali, quanto em 

outras comunidades e povoados, 

preparando outros anfitriões e líderes.

Os missionários Leonardo Vieira, 

Brenda Cintra, Odair Oliveira e Julie 

Dornelas estão à frente desse projeto 

para expansão nas comunidades, 

assentamentos e povoados 

quilombolas de Paulistana e região.

Novidades
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O Reino de Deus avança por 
meio dos filhos curados

Estamos aqui para externar a nossa 

gratidão a Deus pela vida da 

nossa amiga Rogéria Aguiar Alvim, 

que tanto tem feito em benefício 

do próximo. 

Para começar a falar dessa grande 

mulher, temos que contar um 

pouco da história dela. 

Por meio de um dom que Deus 

lhe deu, ela produz bonecas de 

crochê para doar para crianças 

que fazem tratamento de câncer 

no hospital infantil de Vitória. O que 

muitos não sabem é que essa não 

era sua profissão: Rogéria dava 

aulas em escolas. 

O que muitos não sabem é que 

essa não era a profissão dela, 

Rogéria dava aulas em escolas. 

Tudo estava indo bem, quando, de 

repente, ela se deparou com um 

câncer na mama que a afastou 

das salas de aula. Foram quase 

dois anos e meio de tratamento. 

Após o tratamento, a recolocação 

na profissão ficou difícil.

“O meu currículo é bom, mas 

sempre que perguntam por que eu fiquei 

esse tempo parada, sempre acabo 

recebendo um não. Eu tive que me 

refazer.”

Para não ficar parada e desanimada, ela 

começou a fazer uma boneca de crochê 

para a sua sobrinha e foi nesse momento 

que Deus deu uma grande ideia para 

ela.

“Quando eu fui colocar a peruca na 

boneca, me veio à memória quando 

eu perdi os meus cabelos. Literalmente 

Deus me iluminou, pensei nas crianças 

que perdem os cabelos e lembrei das 

crianças do hospital infantil de Vitória.

Me veio essa vontade de fazer essas 

bonecas para doar no Dia das Crianças, 

para as que ficam em tratamento”.

Novidades
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O que Rogéria não imaginava era 

que o dom desenvolvido na infância 

(crochê) seria usado para tocar na vida 

de crianças e de mulheres no sertão. 

Desde que veio ao Impacto Sertão 

Livre pela primeira vez, Rogéria viu a 

oportunidade de ensinar para outras 

mulheres e jovens o crochê, enquanto 

ministrava sobre a vida delas o Amor 

de Deus que Cura através do seu 

testemunho de vida. 

Nesse mês de julho de 2021, Rogéria 

nos visitou novamente em Paulistana e 

aproveitou esse momento para ensinar 

mais mulheres a fazerem bonecas 

de crochê, que podem se tornar, 

também, uma fonte de renda para as 

participantes dessa oficina artesanal. 

Legal, né?

A história de vida da Rogéria é uma 

inspiração para todos nós. Vemos o 

cuidado de Deus na vida dela e o 

quanto ela honra o Senhor por meio do 

projeto Boneca Vida.

Em nome de toda a família Livres, 

queremos deixar o nosso muito 

obrigado para a Rogéria Aguiar Alvim, 

grande amiga e serva de Deus. 

Saiba mais sobre o projeto dela no site 

https://www.bonecavida.com/loja 

ou pelo Instagram: @bonecavida

Novidades
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Novidades
A festa foi completa com a 
participação de Isaque Folha
no OutCast.

O Outcast é o nosso ministério de 

adolescentes e jovens. Liderado pela 

jovem Bianca Liberado, moradora de 

Paulistana, o ministério tem beneficiado 

muitos jovens que não tinham boas 

opções de entretenimento na cidade.

Essa era uma queixa que os próprios 

jovens faziam para nós, antes de 

iniciarmos o Outcast.

Em julho, o nosso querido amigo e 

parceiro Isaque Folha esteve conosco 

em missões e participou de um 

encontro Outcast. Nós só temos uma 

frase para expressar a nossa alegria: 

FOI SENSACIONAL!

Isaque Folha, mora em Teresina, capital 

do Piauí. Ele é um grande amigo e 

sempre está conosco nas edições 

do Impacto Sertão Livre.

Formado em pedagogia, é 

professor, músico educador, 

conferencista na área de Relações 

Humanas, escritor, cantor e 

compositor. 

Desde 1997, atua na Educação 

por todo o Brasil, compartilhando 

suas experiências no Ensino 

Infantil. A literatura e a música são 

recursos utilizados por Isaque para 

educar e evangelizar crianças e 

adolescentes.    
    

Em nome de toda a família Livres, 

queremos deixar o nosso MUITO 

OBRIGADO ao Isaque Folha e sua 

esposa, que nunca pouparam 

esforços para colaborar conosco 

no sertão. Valeu, Isaque!

Conheça o trabalho dele, leve para 

sua igreja, ministério e vida! Saiba 

mais em @isaquefolha
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Novidades

Participe da campanha
a Sua solidariedade
alimenta o sertão.

A campanha continua! A fome

não espera.

Para ajudar o povo sertanejo, queremos 

levar 20 toneladas de alimentos nos 

próximos meses para o sertão. 

Você sabia que ainda existem hoje 

famílias no sertão que não têm 

absolutamente nada para comer? 

A seca esse ano chegou forte, impedindo 
o cultivo de diversos alimentos e os 
preços nos mercados subiram muito. A 
realidade é que muitas famílias não têm 

mesmo o que comer.

Para alcançarmos essa meta 

precisamos muito da sua ajuda! Isso dá 

um total de quase 1.600 cestas básicas, 

que assistem a quase 9 mil pessoas! 

01 ou 03 cestas básicas pode parecer 

pouco para nós, mas é MUITO para 

quem está com fome. Vamos juntos 

mudar essa realidade?

#OSertãoPrecisaDeAlimento DOE!

faça sua doação
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Unidos pelo sertão

Planejamento e alinhamento 
para avançarmos de
forma sustentável

Os conselhos são importantes 

para quem quiser fazer planos, 

e quem sai à guerra precisa de 

orientação. Provérbios 20.18

Nossa equipe estratégica, 

composta pelo Diretor Executivo, 

Clever Murilo, pelo Gestor, Raul 

Ribeiro, e pelo Vice-Presidente 

e Coordenador, Pastor Daniel 

Cezário, esteve em Paulistana 

durante cinco dias com a

equipe missionária para

planejar o avanço da missão 

social sustentável no sertão. 

Eles se reuniram com a equipe 

missionária para planejar 

o avanço da missão social 

sustentável no sertão. 

Muitas novidades estão por vir!

Foi um tempo maravilhoso 

de comunhão, união, 

planejamento e aprendizado, 

que trará inúmeros benefícios e 

resultados para os projetos que 

temos desenvolvido. O LIVRES 

preza muito pelo planejamento 

e união para conduzirmos o 

que Deus tem nos dado de 

direção para o ministério, 

ancorados na visão e liderança 

do pastor Juliano Son.

O LIVRES preza muito pelo 

planejamento e união para 

conduzirmos o que Deus tem 

nos dado de direção para o 

ministério, ancorados na visão e 

liderança do pastor Juliano Son.
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Destaque do mês

Equipe de teatro tem feito peças nas 
escolas e nas comunidades.

Sabemos que Deus é o maior artista que 

existe. Basta olharmos para o universo e seus 

elementos, obras de suas poderosas mãos.  

     

Quem nunca olhou para o céu, em um belo 

fim de tarde e não ficou maravilhado com a 

explosão de cores? Sim, o céu é a aquarela 

de Deus. Você já observou as cores das flores 

e as suas formas?

Não há como negar que Deus ama as artes! 

  

Uma das formas mais eficientes de 

evangelizar pessoas é por meio das artes: 

música, pintura, estátua, teatro, vídeo, entre 

tantas outras formas. 

Pensando nisso, a Jaqueline Araújo, líder do 

Teatro Indie, iniciou junto com a galerinha 

jovem do Outcast uma série de peças 

de teatro, com objetivo é evangelizar os 

telespectadores. Em agosto, a equipe 

produziu 3 peças: Imitose Cristã, Onde 

estamos? e O banco.

As peças estão sendo apresentadas 

nos colégios, nas comunidades, igrejas 

e no Espaço Livres.

Graças a Deus, o projeto está sendo 
bem aceito pelo sertanejo e a 
¹agenda está cheia, veja:

19/08: Colégio Hermínio, peça: 
Imitose Cristã. 
26/08: comunidades Rapador e 
Assunção, peça: Onde estamos? 
31/08: Assentamento Cachoeira, 
peça: O banco. 
04/09: Igreja Assembleia de Deus 
Madureira, peça: Onde estamos? 
26/09: Espaço Livres, peça: O banco. 
09/10: Espaço Livres, peça: Onde 
estamos? 
10/10: Comunidade Chapada, peça: 
Caminho da vida. 
11/10: Assentamento Serra Branca, 
peça: Caminho da vida.
12/10: Comunidade Rocinha, peça: 
Caminho da vida. 
24/10: Espaço Livres, peça: Detox.

¹Agenda sujeita a alterações. 

Deixamos o roteiro da peça Imitose 
Cristã para você ler.

leia a peça
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cestas básicas doadas
1042

cultos no 
espaço livres09

jovens participando 
das atividades

77

famílias beneficiadas
1271

comunidades 
visitadas

16

pessoas em média na 
audiência dos programas

15 MIL

pessoas participando 
dos cultos

567

aconselhamentos 
pastorais com 
mulheres

32
mulheres participando 
do Encontro de 
Mulheres Livres

44

Assunção

Embuzeiro

Cariçó

Chapada

Contente Jacaré

Fazendinha

ItaizinhoBarro Vermelho

Assentamento Cachoeira

Caititu

San Martin

RapadorRocinha

Sitiozinho

Serra Branca

cultos Casas
de Paz15 pessoas abençoadas 

pelos cultos Casas de Paz

312

Veja o que aconteceu!
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Agradecimentos

Obrigado Senhor, por sua 
misericórdia e amor. A sua graça 
nos dá força e nos mantém firmes 
no propósito que Cristo nos deu: 

“vão pelo mundo todo e preguem 
o evangelho a todas as pessoas”.

Agradecemos por sua igreja, 
porque por meio dela o 

evangelho é pregado e vidas são 
transformadas. 

Obrigado Senhor, por tocar nos 
corações doadores. Por intermédio 
dos recursos que recebemos, vidas 
estão sendo abençoadas no sertão.

Ansiamos por sua volta Jesus! 
MARANATA!
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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 Julho
Relembre o que fizemos 
no mês de Julho!
Acesse o nosso boletim

http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2021/08/BOLETIM_JULHO_2021.pdf


(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://www.instagram.com/institutolivres/
https://doe.institutolivres.org.br/

