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Nota de Abertura

Atualmente, estamos vivendo na era 

da informação. O tempo todo somos 

impactados por conteúdos que 

diretamente acabam moldando a nossa 

visão de mundo.

Pare por 2 minutos e reflita: o que você 

tem assistido na TV e no Youtube? Ou 

quais são as músicas que tocam em seu 

celular? O que você consome afeta a sua 

saúde emocional! 

Se você consumir muito alimento gorduroso, 

rico em açúcar e sódio e não ingerir água, 

o que vai acontecer com a sua saúde? 

Aposto que você sabe a resposta!

A nossa mente funciona da mesma forma. 

Se não a nutrirmos bem, teremos problemas 

emocionais. Diante dessa informação, é 

fundamental filtrarmos os tipos de conteúdo 

que consumimos. 

Os nossos olhos e ouvidos são as portas dos 

nosso coração.

Em Mateus 6:22, o Senhor Jesus disse 

que: “Os olhos são a candeia do corpo. 

Se os teus olhos forem bons, todo o seu 

corpo será cheio de luz.”

Olhar o bem e desviar os olhos da maldade 

é um alerta bíblico importante para não 

ofuscarmos a luz que habita em nós. A 

partir da visão, daquilo que escolhemos ver, 

podemos trazer clareza ou atrair escuridão 

e pecado.

Nessa nota de abertura, queremos instruir 

você, leitor, a se autoavaliar e refletir sobre o 

que tem influenciado você.

Nós precisamos nutrir a nossa mente com 

as Escrituras, livros cristãos, louvores e 

conteúdos que potencializam as nossas 

vocações, profissões e ministérios.

Não podemos perder tempo com 

informações inúteis, sem valores.

O desejo do Livres é que você seja seletivo 

e faça boas escolhas.

Forte abraço, equipe Livres.
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Cultos no 
Espaço Livres14

Encontros de 
Jovens Outcast

04

Edições do Programa Espaço 
Livres na Rádio Ingazeira AM

23 

Pessoas em média 
paticipando dos cultos

55

Aconselhamentos 
pastorais femininos

24   
Encontros de Mulheres 
Livres com participação 
média de 32 mulheres

02

Encontros
Casas de Paz09 Pessoas participando 

das Casas de Paz

238

Pessoas beneficiadas 
pela Missão Social

2043
Crianças receberam 
carinho, amor e atenção 
dos voluntários

134

Voluntários engajados nas 
atividades da Missão Social

35

Cursos
ministrados 
a igreja05 Apresentações de teatro 

realizadas com público de 
261 pessoas

03

Homens foram aos 
Encontros Homens de 
Honra

23   

Pessoas foram batizadas
13

Comunidades 
visitadas

07

Visitas nos lares
84

Resultados de algumas das 
nossas ações em novembro

É com o coração cheio de ternura e alegria que apresentamos 

para você alguns dos resultados do nosso trabalho em novembro. 

Agradecemos a todos que oram e doam financeiramente para o 

Livres. Tenham certeza de que vocês fazem parte desses resultados!
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Um jovem de 20 anos, cheio de 

talentos e muita vontade de servir ao 

Reino de Deus.

Ele chegou para fazer a diferença! 

É assim que podemos falar sobre a 

participação do Danilo na Missão 

Social, em Paulistana - PI. 

Ele cresceu na pequena comunidade 

de Tamanduá, povoada por 

aproximadamente 30 famílias. Aos 

19 anos, deixou a comunidade e foi 

morar em Paulistana.

Paixão por fotografia

Danilo é daqueles que não perdem a 

oportunidade de fazer um clique! Ele 

é apaixonado por fazer fotografias. 

Inclusive, ele é quem faz grande parte 

das fotos da Missão Social. 

O que muitos não sabem é que em 

2018, Danilo conheceu um missionário 

que atuava na cidade de Curral Novo 

do Piauí e esse missionário emprestou 

uma câmera fotográfica para o 

Danilo, que começou a fazer as suas 

primeiras fotos de missões.

Conheça o Danilo
A paixão virou profissão

A fotografia é a maior fonte de 

renda de Danilo, que presta serviço 

para comerciantes, modelos e 

políticos. Antenado ao meio digital, 

também faz vídeos para algumas 

redes sociais, como o TikTok, onde 

tem 105 mil seguidores.
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Conheça o 
Danilo

Clique aqui

Assista nossa live com 
o Danilo pelo instagram

Quando vestiu o colete amarelinho 

Em janeiro de 2020, promovemos 

a 15ª edição do Impacto Sertão 

Livre, em Paulistana. Danilo que já 

morava na cidade, ficou sabendo 

da movimentação dos amarelinhos 

e, proativamente fez amizade com 

as equipes e se dispôs para fazer 

fotos das atividades. O jovem estava 

eufórico, contudo, ainda tinha um 

desejo: vestir o colete amarelo. Foi 

então que um dos voluntários, que 

estava participando pela segunda 

vez do projeto, presenteou o Danilo 

com seu colete.

Depois de vestir o colete amarelinho, 

Danilo nunca mais deixou de 

caminhar com o Livres. Hoje, é um 

dos nossos queridos voluntários 

na Missão Social, participando 

dos projetos de entregas de cestas 

básicas, do programa de Rádio 

Espaço Livres, como um dos líderes 

do movimento Outcast e participa 

das peças teatrais promovidas pelos 

jovens do Teatro Indie

Somos gratos ao Senhor pela vida do 

Danilo, pois muito do que você vê é 

pelo olhar das lentes dele! 

Obrigado, Danilo Macedo, porque 

você faz a diferença na Missão Social.

Se quiser conhecer mais sobre o 

Danilo, siga-o nas redes sociais: 

Instagram: @danilolorenzoyt

TikTok: danilolorenzo_
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Dica do LIVRES

Ler é dar asas à imaginação e 
crescer em conhecimento. Neste 
mês, a nossa dica é para que 
você leia um clássico Cristão, de 
um autor muito conhecido.

Em um dos períodos mais sombrios 
da humanidade, a Segunda 
Guerra Mundial, C.S. Lewis foi 
convidado pela BBC a fazer uma 
série de palestras pelo rádio com 
o intuito de explicar a fé cristã de 
forma simples e clara. Mais tarde, 
ajustado pelo próprio Lewis, esse 
material daria origem ao livro 
 Cristianismo puro e simples, um 
grande clássico da literatura.

O livro traz inúmeras reflexões 
como: “Deus designou a 
máquina humana para 
funcionar a base dele mesmo. 
Ele mesmo é o combustível 
que nossos espíritos foram 
designados para queimar, 
ou o alimento do qual nossos 
espíritos foram designados para 
se alimentar.”

Lembre-se da nossa nota de 
abertura e alimente sua mente 
com bons conteúdos!

Boa leitura =)
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Inspire-se

Quem nunca se sentiu incapaz de 

realizar uma tarefa grandiosa? 

Ou mesmo sentiu dúvida de que

era capaz?

A Bíblia está cheia de histórias de 

homens incapazes que, por meio  de 

Deus, realizaram grandes obras. 

Antes da monarquia, que teve início 

quando Samuel ungiu Saul, o povo 

era governado por líderes escolhidos 

por Deus, conhecidos como juízes.

Os juízes tinham a função de julgar, 

liderar e proteger o povo de Deus. 

Permaneciam em suas funções até 

morrerem e, diferentemente dos 

reis, não estabeleciam governos 

hereditários em Israel. O primeiro juiz 

de Israel foi Moisés e o último Samuel.

Dentre tantos homens e uma mulher 

(Débora), vamos falar de Gideão, um 

juiz que veio da tribo de Manassés.

Gideão era um homem de visão 

limitada. Inseguro, se achava incapaz 

de realizar uma obra que Deus 

pedisse para ele realizar.

O livro de Juízes, no capítulo 6, a partir 

do versículo 11, mostra o chamado 

para Gideão:

Então o Anjo do Senhor veio e sentou-

se sob a grande árvore de Ofra, que 

pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, 

filho de Joás, estava malhando o trigo 

num tanque de prensar uvas, para 

escondê-lo dos midianitas. Então o 

Anjo do Senhor apareceu a Gideão 

e lhe disse: “O Senhor está com você, 

poderoso guerreiro”.

Juízes 6:11-12

Note, caro leitor, que o texto deixa 

claro que Deus estava com Gideão, e 

Deus disse que ele era um poderoso 

guerreiro. Quando Deus chama alguém 

para alguma obra, Ele sempre está 

com a pessoa. Foi assim que o Senhor 

fez com Gideão, contudo, no decorrer 

da narrativa bíblica, vemos que Gideão 

pediu inúmeras confirmações para 

Deus até ter certeza.
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Gideão tinha um grande desafio 

pela frente: liderar Israel na batalha 

contra os midianitas, que eram uma 

multidão:

Gideão liderou os homens e, pela 

força de Deus, venceram a batalha. 

A paz reinou em Israel durante 40 

anos nos dias de Gideão.

Qualidades e realizações de Gideão

• Foi o quinto juiz de Israel;

• Está entre os membros da galeria 

da fé, em Hebreus 11:32;

• Liderou o exército de Israel na 

batalha contra os midianitas;

• Depois que creu, não ficou 

em cima do muro, seguiu seu 

propósito até o fim.

Fraquezas e enganos

• Temeu que sua limitações 

impediria o agir de Deus por seu 

intermédio;

• Arrecadou ouro dos midianitas 

e fez um símbolo que se tornou 

objeto maligno de adoração.

Gideão foi um homem falho como 

nós somos, entretanto, serviu a Deus, 

que esteve com ele o tempo todo.

A história nos mostra que Deus se 

move por meio de homens falhos, 

que Deus nos chama para sermos 

cooperadores Dele nessa terra e que 

para Deus não há limitação humana 

que paralise o Seu propósito.

Se Deus quiser fazer, Ele fará!

Autor: Renan Lacerda da Costa

Os midianitas, os amalequitas e 

todos os outros povos que vinham 

do leste haviam se instalado no 

vale; eram numerosos como 

nuvens de gafanhotos. Assim 

como não se pode contar a areia 

da praia, também não se podia 

contar os seus camelos.

Juízes 7:12

Deus, o soberano criador, 

onipotente, onisciente e 

onipresente queria manifestar a 

sua glória naquela batalha, queria 

mostrar para o povo de Israel 

que eles dependiam Dele, JEOVÁ-

SABAOTH para vencer as batalhas, 

ao ponto de o Senhor pedir para 

Gideão levar para a batalha 

somente 300 homens.
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Edificando a
sua vida

Novembro foi um mês muito especial! 

Muitas pessoas decidiram descer às 

águas e nascerem em Cristo. A nossa 

equipe realizou 2 batismos.

O primeiro batismo foi realizado no dia 

13/11 e 7 pessoas foram batizadas.

O segundo ocorreu no dia 27/11 e 6 

pessoas foram batizadas.

Desde 2020, os nossos missionários já 

realizaram 4 batismos, totalizando 30 

pessoas batizadas.

Deus tem movido corações no sertão e 

levado pessoas ao arrependimento e à 

transformação de suas vidas.

Glórias ao Senhor Jesus!
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Clique aqui

Veja mais sobre a 1ª Edição 
do Livres Experience

Unidos pelo sertão

Em novembro finalizamos

o primeiro Livres Experience,

o novo projeto missionário

do Livres!

O Livres Experience é uma 

experiência missionária 

conceitual e prática, que 

acontece nos formatos on-line 

e presencial, com exclusividade 

para 21 pessoas. 

A experiência foi dividida 

em 2 momentos: 10 dias de 

formação on-line interativa com 

professores missionários e 11 

dias de formação e experiência 

prática no sertão. Ao todo, 

foram 21 dias de imersão na 

missão evangelística.

Confira alguns depoimentos 

dos alunos dessa primeira 

edição para você se inspirar:

12

https://missaolivres.org.br/category/missao-no-sertao/1-edicao-livres-experience/


“

“

Sempre senti Deus perto de mim, no meu dia a dia, na minha 

vida. Mas em especial esse ano, senti suas mãos em minha vida 

de uma forma nunca sentida antes. De março para cá, venho 

vivendo em meu coração a ação de Deus, mas foi no Livres 

Experience que aconteceu a grande transformação. Deus agiu 

em cada momento me mostrando a tranquilidade que é escolher 

entregar a minha vida em suas mãos. Em cada dia, a cada 

devocional, a transformação ocorreu em mim. Em cada olhar nas 

visitas aos interiores, em cada história Deus se mostrou presente. 

Deus falou comigo através de todos. Me esvaziei para me encher 

de Sagrado! Tirei minhas vendas para olhar o outro! Vi Jesus em 

tudo! Senti o Amor! E me decidi por estar ao seu lado! Neste 

caminho, senti queimar em mim a vontade de ter minha Vida em 

Deus e me batizei no sertão! Nunca vou esquecer, nem mesmo por 

um minuto, o que eu vivi naquele lugar.

Daniela Oliveira da Silva

Logo que surgiu o Livres Experience, me inscrevi. Eu tinha em 

mente que seria de fato uma experiência única. No entanto, 

não tinha noção do quanto isso me motivaria, e do tamanho da 

transformação que traria em mim. Em meio ao evangelismo e 

a prestação de serviços sociais nas comunidades, vimos curas 

instantâneas, famílias salvas, abandono de vícios e - pasmem! -

até uma provável situação suicida foi evitada pelo poder do 

evangelho de Cristo. Enfim, posso afirmar sem sombra de dúvida 

que a ida ao sertão foi uma das melhores escolhas da minha vida

Marcos Moraes

Depoimentos
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A minha história é a típica filha de pais cristãos, que cresceu na 

igreja, envolta em todos os ministérios que poderia imaginar 

e, com isso, se perde nos afazeres e o evangelho se torna uma 

lista de coisas a serem feitas, ao invés de uma escolha diária de 

renúncia e entrega.

Uma vez ouvi um missionário dizer que “o evangelho é real”, no 

sentido que o espiritual tem consequências na vida material 

também, assim, há alguns anos, tomei a decisão de seguir a Jesus 

por conta própria e comecei um processo de conhecê-lo e deixar 

Ele transformar a minha vida. Nessa caminhada, cheguei a um 

ponto que precisava ser apenas EU e ELE, uma experiência real e 

verdadeira. Pedi por isso em oração e na mesma semana recebi 

o e-mail do INSTITUTO LIVRES. Lá vivi situações incríveis que, de outra 

forma, não seria possível. Foi um tempo que Deus preparou para 

mim, para trabalhar coisas que ainda precisavam ser moldadas. 

Aprendi a amar a igreja que estou no momento, a servir sem 

expectativas de receber e também a receber o cuidado de outros, 

que até nisso tinha dificuldades. Aprendi que pregar o evangelho 

é simples, que JESUS é simples. Aprendi que para o evangelho ser 

“real”, não preciso de grandes conferências, milagres e curas, mas 

de enxergar Cristo no olho do outro e poder estender a mão para 

quem precisa. Aprendi que as pessoas que te cercam são tão 

importantes quanto a caminhada em si e que Jesus se encontra 

no comum e ordinário!!

E agora posso dizer que antes O conhecia de ouvir falar, mas 

agora os meus olhos viram esse evangelho simples, mas mais real 

que qualquer outra coisa.

Se permita conhecer mais do Senhor também, te garanto que 

valerá a pena!!

Caroline Damascena

Depoimentos

“
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Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda 

a sua alma e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu 

próximo como a si mesmo. Foi lá no sertão, convivendo com 

os missionários, visitando as famílias, que descobri o verdadeiro 

significado desses mandamentos.  Ver o amor que cada 

missionário tem pelo povo sertanejo me ensinou muito.

Caroline Viana de Andrade

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 

renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rm.12.2. 

Ver a vontade de Deus, agindo em nós, através de curas e 

libertações, foi algo incrível. Evidenciar o amor dos missionários 

e voluntários com as comunidades, só fortaleceu o Ide na 

minha vida.

Eliane Ferreira Viana

Depoimentos

“
“
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Participar do Livres Experience foi uma honra, sempre 

acompanhei o Instituto Livres pelas redes sociais, buscando 

contribuir de alguma forma, e esperando pelo momento 

certo de participar do Impacto Sertão Livre. Eis que surgiu essa 

oportunidade, através desse novo projeto, que me surpreendeu.

As aulas on-line e presenciais geraram grande transformação e 

avivamento em minha vida. Poder acompanhar de perto essa 

equipe foi um grande diferencial. Saber que existem pessoas 

alicerçadas e arraigadas no amor, um amor que excede o 

entendimento, o amor de Cristo, me faz prosseguir mais convicta 

de que Aquele que começou a boa obra, tanto em São Paulo, 

quanto no Sertão, é fiel para cumprir!

Stefany nogueira santos

Se você gostou do que leu, fique ligado porque em breve 

abriremos a nova turma para a próxima edição.

 

Acesse o site e cadastre-se, para receber informações =)

Depoimentos

“

Cadastre-se no site
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O Espaço Livres 
completou 1 ano!

Ide por todo mundo e fazei 

discípulos! Mateus 28:19,20

No dia 05/11 comemoramos 1 ano 

do Espaço Livres em Paulistana.

Tudo começou em uma casa, 

a base da Missão Livres em 

Paulistana, com reuniões semanais 

de pessoas que queriam adorar a 

Deus e aprenderem sobre como 

ser discípulos de Jesus. Algumas 

pessoas eram convidadas para 

os encontros e convidavam 

novas pessoas. A multiplicação foi 

inevitável pois, a cada encontro, 

pessoas traziam outras pessoas.

“Eu me recordo que tivemos cultos 

com mais de 40 pessoas em uma

sala, fora as crianças que 

ficavam na garagem”, relembra 

o missionário Renan Lacerda, que 

esteve durante 6 meses no sertão 

e acompanhou o início de todo o 

trabalho missionário.
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O Espaço Livres 
completou 1 ano!

Em menos de 8 meses, o Livres 

alugou o galpão onde hoje é 

Espaço Livres, para servir como 

um espaço para a cidade e 

para a missão, onde também 

essas pessoas se reúnem 

em torno da palavra e do 

aprendizado de Jesus e muito 

tem sido realizado. São ações 

intencionais, direcionadas à 

população local, às crianças, 

jovens, mulheres e homens, às 

comunidades rurais quilombolas, 

cada uma pensada e 

estruturada com muito carinho 

pela equipe local.

O Livres atua como parceiro das 

demais igrejas em Paulistana 

e no sertão, disponibilizando o 

espaço Livres para as demais 

igrejas locais também usufruírem. 

Acreditamos que a igreja é do 

Senhor Jesus e que somos o 

corpo de Cristo e que devemos 

servir o próximo em unidade.

Veja um pouco do início desta 

iniciativa do Espaço Livres e 

como foi a celebração de 

1 ano deste espaço que tanto 

tem nos abençoado.
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Agradecimentos

Agradecemos a Deus pelo 
privilégio de estarmos 

na missão.

Sabemos que a missão é 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 outubro
Relembre o que fizemos 
no mês de outubro!
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/2021/11/BOLETIM_OUTUBRO_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/

