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Nota de Abertura

Os evangelhos relatam que o Senhor 

Jesus tinha relacionamento com as 

crianças, ao ponto de repreender os 

discípulos que estavam impedindo as 

crianças de chegarem a Jesus.
 

Devemos amar, cuidar e proteger as 

crianças, para que elas se tornem adultos 

emocionalmente saudáveis. 
 

No Livres, damos prioridade ao trabalho 

com crianças, aliás, você sabia que o 

Livres teve início por causa das crianças?
 

Sim! E elas estão sempre no foco de tudo 

que fazemos: formação e evangelismo no 

sertão, acolhimento, cuidado, proteção, 

lazer e muito amor!!

Já reparou como o tempo está 

passando rapidamente? Ontem era 

janeiro, hoje é outubro! Neste mês é 

comemorado o Dia da Criança.
 

Já reparou em como, em condições 

normais, as crianças são felizes? Com 

sua alegria, sinceridade e pureza, uma 

criança consegue conquistar qualquer 

pessoa sem muito esforço!
 

Nós, adultos, devemos educar as 

crianças nos caminhos de Deus. Essa 

instrução é bíblica, veja: 

Ensina a criança no caminho em 

que deve andar, e mesmo quando 

for idoso não se desviará dele. 

Provérbios 22.6

Continue lendo o boletim e veja o quanto 

foi realizado em setembro.
 

Abraços, Equipe Livres.
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cestas básicas 
doadas

293

cultos no 
espaço livres09

jovens impactados 
pelo Outcast

50

edições do Programa Espaço 
Livres na Rádio Ingazeira AM

21 

pessoas participando 
dos cultos

630

aconselhamentos 
pastorais com 
mulheres

36   
mulheres participando 
do Encontro de 
Mulheres Livres

44

cultos Casas
de Paz10 pessoas abençoadas 

pelos cultos Casas de Paz

300

4
TON

toneladas 
de alimentos 
doados04

pessoa se 
arrependeram e 
aceitaram a Jesus10

homens de honra
estiveram nos 
encontros de homens31

pessoas beneficiadas
1465

pessoas assistiram as 
4 peças teatrais

175

Resultados de algumas de 
nossas ações em setembro
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Quando olhamos para o Leonardo 

vemos o quão apaixonado ele é por 

Cristo. Um pregador das boas novas, que 

tem zelo e amor pela Sagrada Escritura.
 

Léo nasceu em São Bernardo do 

Campo, cidade grande do ABC Paulista. 

Hoje, ele reside em Paulistana com a 

sua esposa Brenda Cintra, ambos são 

missionários no Livres.
 
Estudante de Teologia na Faculdade 

Batista do Paraná, o jovem é muito 

dedicado, ama ler, tocar violão e assistir 

filmes e séries.
 

Sua comida preferida é lasanha, na 

verdade, ele ama massas em geral e é 

maluco por doces (eita! E como ele faz 

pra ficar magrinho assim?! 😱).
 

É torcedor do São Paulo, mas futebol 

não é exatamente seu esporte favorito. 

Ele gosta mais de lutas, em sua infância 

praticava Judô.
 

Para escrever essa matéria, a nossa 

equipe conversou com a Brenda, afinal, 

ninguém conhece mais o Léo do que 

ela, né? 
 

Dentro das perguntas feitas, uma tocou 

o coração dela. Perguntamos como eles 

se conheceram, e veja a resposta: “Nós 

nos conhecemos na igreja, éramos 

bem novos, ele tinha 14 anos e eu 16 

anos. Foi somente anos depois que 

Conheça o Léo

fomos unidos num relacionamento 
pelo propósito missionário. Em uma 
pregação do Léo sobre os 8 povos 
menos evangelizados do Brasil eu 
pensei “poxa vida, eu casaria com 
alguém como ele”. Jesus ouviu e 
assim aconteceu, temos hoje 3 anos 
de casados.”

O Léo é um servo de Deus, ama servir 
a igreja local e sempre trabalhou em 
tudo, desde teatro, data-show, limpeza, 
manutenção e é claro, evangelismo
e missões.

Aos 17 anos, Léo participou do Impacto 
Sertão Livre, edição de Acauã. Desde 
o dia que conheceu o sertão, o sertão 
enraizou nele. 6 anos se passaram, até 
que chegou o momento em que Deus 
o chamou para a obra no sertão.

Se você quer conhecer mais sobre o 
Léo, sugerimos que leia o blog dele! 
Você pode aprender muito com o 
conteúdo desse filho de Deus.

 
Aproveite e siga ele no Instagram
@leonardovieirac

acessar o blog
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Assista o Vídeo

Dica do LIVRES

Temos uma ótima notícia! Em 2022, 

vamos voltar com as edições do 

Impacto Sertão Livre!!!

Os Amarelinhos vão invadir o sertão de 

amor, alegria e muita celebração!

Em 2019, fizemos a maior de todas as 

nossas edições do projeto. Mais de 850 

voluntários missionários envolvidos e 

engajados nessa causa! 

Queremos mostrar para você um 

pouco do que foi o Impacto Sertão 

Livre em Picos. 

Assista aqui e deixe os testemunhos 

tocarem sua vida!
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Inspire-se

Uma mulher apaixonada por 

Jesus. Uma mulher focada em sua 

missão. Conheça um pouco sobre 

a história da Heidi Baker.

A americana Heidi Baker tem 62 

anos, é casada com o missionário 

Rolland Baker, juntos o casal tem 

2 filhos biológicos (+ milhares de 

filhos espirituais).

Nem tudo foi flores na vida de 

Baker. Sua infância foi difícil. Aos 

12 anos de idade, segundo ela 

contou no The Send, sua mãe ficou 

tão brava que disse que iria matá-

la, só porque ela queria ter um 

cavalo preto. Ao chegar na montanha, a mãe 

parou o carro e começou a chorar. 

Quando Heidi se rendeu ao pleno 

amor de Jesus, Deus a ensinou 

a perdoar sua família. Então ela 

pode deixar o passado para trás e 

multiplicar a mensagem de amor e 

graça para sua mãe.

Deus tinha grandes planos para Heidi. 

Em 1980, já casada, ela e o marido 

deram início ao ministério Iris Global, 

nos Estados Unidos. Inicialmente, eles 

promoviam viagens missionárias de 

curto prazo para países da Ásia, tais 

como Filipinas, Taiwan, Indonésia e 

Hong Kong.

“Você vai entrar no carro agora, 

vamos escalar uma montanha e 

eu vou matar você e eu ao mesmo 

tempo’’, disse a mãe dela.
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Em 1985, o casal decidiu mudar-se 

para a Indonésia, porém, tiveram 

problemas com o visto e foram 

morar em Hong Kong.

No país asiático, eles se 

concentravam no cuidado e na 

evangelização dos moradores das 

favelas mais populosas e pobres. O 

casal plantou uma igreja no país que 

abençoa muitas pessoas até hoje.

Após 4 anos em Hong Kong, eles 

foram para Londres, Inglaterra, 

para estudar teologia. Ali, eles 

plantaram outra igreja, a Believer’s 

Center, e continuaram a trabalhar 

especialmente com moradores de 

rua, além de estudantes universitários, 

advogados e empresários.

Da Inglaterra para a África, em 

1995, Rolland e Heidi chegaram 

a Moçambique e continuam lá 

até hoje. O trabalho deles tem 

beneficiado muitos africanos.

Deus tem multiplicado o ministério 

iniciado pelo casal, pois hoje, 36 

nações recebem o projeto. 

Como é gostoso ler histórias 

como essa!

A vida dessa grande mulher de 

Deus é uma inspiração para 

todos os cristãos. Que Deus 

continue derramando graça 

sobre a vida do casal e que 

esse ministério cresça cada vez 

mais, assim, muito mais pessoas 

conhecerão a Cristo!

Iae, curtiu a sessão Inspire-se 

deste mês?

AUTOR: Renan Lacerda

Fontes de Pesquisa:

https://irisbrasil.org/

Iris-Global-2020-Annual-Report

https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Baker

http://luzdasalvacao.com.br/
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Edificando a sua vida

Neste mês, resolvemos trazer um texto 

criado pelo missionário Léo. Nesse texto 

o autor traz uma abordagem sobre o 

sermão da montanha. Veja:

“bem-aventurados os misericordiosos 

pois obterão misericórdia” – Mateus 5.7

Todo o sermão do monte é, por si, 

subversivo. Da primeira afirmação de 

Cristo até a última, são observados 

absurdos paradoxos para o mundo 

Como pode alguém que é pobre de 

espírito e que chora ser mais que feliz? 

Muito mais, como pode alguém que 

se vê no papel de exercer misericórdia, 

ter nisso algum motivo de alegria? Ser 

misericordioso pressupõe que você 

foi lesado. Alguém lhe ofendeu, feriu, 

roubou, caluniou e você fica feliz?

Não obstante, nos diz o Apóstolo 

Paulo que o evangelho é loucura 

para os que se perdem, os que 

não creem (1 Co 1.18), pois para o 

cidadão do Reino essa declaração 

deve fazer todo o sentido. Só pode 

ser alguém verdadeiramente 

misericordioso se tiver provado o 

doce sabor da misericórdia. Só pode 

ter alguém provado da misericórdia 

se for pobre de espírito e se ver em 

prantos pelo seu pecado. Essa é a 

descrição daquele a quem Jesus 

chama bem-aventurado.

Reconhecer o tamanho da sua 

miséria diante de Deus e receber 

o perdão de pecados juntamente 

com a adoção de filhos, faz o 

crente, de todos os homens, o mais 

misericordioso. A questão é, qualquer 

ofensa, por mais cruel e vil que seja, 
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que possa ser cometida contra o 

cristão, jamais será maior que a 

ofensa dele próprio que foi sanada 

diante de Deus. Como pode alguém 

cobrar uma dívida de 10 reais depois 

de ter sido perdoado por 1 milhão 

de dólares? Compreender quem 

somos e o que foi feito por nós nos faz 

perdoar. Ou pelo menos deveria.

Pertencer ao Senhor é o imitar em 

todas as coisas. Aprendemos a 

ser mansos com sua mansidão, 

cheios de compaixão com seu 

amor e misericordiosos com a sua 

misericórdia. Em Cristo temos, não a 

opção, mas a obrigação, o dever de 

perdoar quem nos ofende. Sempre

se lembre de que o Senhor, que 

nunca pecou, foi massacrado, 

escarrado e assassinado para 

perdoar as mesmas pessoas que 

fizeram isso com ele. Como sempre,

o segredo está em Jesus.

Que a nossa misericórdia berre aos 

ouvidos daqueles que nos maltratam 

e oprimem. Que a outra face seja 

uma declaração grandiosa da vitória 

na cruz. Que o Senhor nos ensine a o 

imitar porque ele é manso e humilde 

de coração e podemos encontrar 

nele descanso para nossas almas 

(Mt 11.28-30).
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Devocional com 
a Equipe

A equipe missionária e os 

moradores de Paulistana, que 

tem caminhado com o Livres, 

estão lendo um livro muito bom: 

Espiritualidade Emocionalmente 

Saudável, do pastor Peter Scazzero.

O Livro relata a própria experiência 

do autor, que apesar de sua 

vida e sua igreja estarem indo 

aparentemente tudo bem, no 

fundo ele descobriu que sua 

espiritualidade madura, não servia 

de nada diante de uma saúde 

emocionalmente imatura.

Sabemos do impacto que as 

emoções têm na vida de uma 

pessoa e o quão necessário é 

cuidarmos das emoções.

O autoconhecimento a respeito 

de nós mesmos é o primeiro passo 

para podermos desenvolver uma 

espiritualidade saudável, curada, 

como filhos que carregam o DNA do 

Pai Celestial.

Veja o relato da Bianca Liberato, 

voluntária que mora em Paulistana, ela 

leu o livro e aprendeu bastante.

“Na leitura do livro Espiritualidade 
Emocionalmente Saudável, do Peter 
Scazzero, eu aprendi de fato como
se dá uma verdadeira revolução 
com Cristo.

‘É impossível ser espiritualmente 
maduro quando se é 
emocionalmente imaturo.’ Esta é a 
síntese da problemática que o livro 
se propõe a resolver.

Extrair a verdade de quem somos em 
nosso interior é a uma das propostas 
de cura que o autor estabelece.

Conhecer as nossas emoções, saber 
identifica-las, conhecer e reconhecer 
a nós mesmo para conhecer a Deus 
é entender que Ele também fala 
através de nossas emoções, pois 
quase todos os problemas na vida 
espiritual têm sua origem na falta de 
autoconhecimento e na censura de 
nossas emoções.”
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Casamento no
Espaço Livres

Quando projetamos criar o 
Espaço Livres, pensamos em 
ter um local para multi social, 
para abençoarmos o povo 
de Paulistana.

No dia 25/09 realizamos um 
casamento no Espaço Livres.

Foi emocionante!

Antes de contar sobre o 
casamento, precisamos 
falar como conhecemos 
esse casal. A nossa equipe 
missionária conheceu o 
casal durante uma visita que 
fizemos na casa deles. 

O casal foi acolhido pela equipe, 
que sugeriu o casamento.

Jucelino da Silva e Maria de 
Lourdes Rodrigues assumiram 
perante Deus o compromisso do 
casamento. 

Estamos muito felizes por tudo o 
que Deus está fazendo.

‘
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faça sua doação

Unidos pelo sertão

O projeto Toneladas de Alimentos no 

sertão continua, aliás, não pode parar! 

“Na crise, nos tornamos ainda mais 

responsáveis por levar palavras de 

otimismo e de esperança para as 

famílias, usando todos os recursos que 

estão ao nosso alcance para combater 

a fome e a seca no sertão do Brasil” – 

Juliano Son.

As cestas básicas que recebemos de 

parceiros e que temos doado na região 

têm abençoado muitas famílias!

Foram distribuídas 293 cestas básicas, 

que beneficiaram 1.465 pessoas nas 

comunidades de Topa, Humaitá, Rocinha 

e Sitiozinho e algumas foram doadas na 

região urbana de Paulistana mesmo.

Destas, doamos 70 cestas básicas 

para o Pastor Deivid Machado, líder da 

igreja local Vida Nova Sertão em São 

Francisco de Assis. O Deivid é um grande 

homem de Deus e parceiro nosso. Faz um 

trabalho lindo com a comunidade, tanto 

pastoral quanto social. Somos gratos 

ao Senhor pelos irmãos que caminham 

conosco no sertão!
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Agradecimentos

Agradecemos a Deus 
pelo privilégio de 

estarmos na missão.

Sabemos que a missão 
é de Dele, e nós somos 

cooperadores.

Obrigado Senhor por 
permitir que façamos 
parte do avanço do 

Seu Reino!

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 Agosto
Relembre o que fizemos 
no mês de Agosto!
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/2021/09/BOLETIM_AGOSTO_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.linkedin.com/company/instituto-livre-ser/
https://www.facebook.com/institutolivres/
https://www.instagram.com/institutolivres/
https://twitter.com/institutolivres
https://www.youtube.com/channel/UCWYTzpVSAxlk2DR8eUBXU_g
https://web.whatsapp.com/send?phone=5511985426677&text=Ol%C3%A1%2C+tudo+bem%3F
https://doe.institutolivres.org.br/

