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Nota de Abertura

Obrigado 2021!
O que falar de 2021? Para o Livres
foi um período de aprendizado,
superação e crescimento.
Iniciamos 2021 focados em avançar
de forma sustentável com a Missão
Social e os demais projetos: Mais
Água, Impacto Sertão Livre, Livre Ser.
Com as suas orações e contribuições
financeiras conseguimos dar
grandes passos.
2022 chegou! Que sejamos
persistentes, sempre dando graças
em tudo, pois sabemos que essa é
a vontade de Deus. Desejamos que
2022 você realize sonhos, que haja
paz, amor e crescimento para você
e sua família.
Temos uma frase que nos motiva
a seguirmos em unidade: JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES!
Que 2022 possamos caminhar juntos,
seguindo com o avanço do Reino
de Deus.
Obrigado, leitores! Vocês são a nossa
força motriz.
Não existe missão sem oração,
doação e muita entrega!
Forte abraço!
Equipe Livres
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Resultados do ano de 2021
Nesse último boletim sobre 2021, vamos compartilhar os resultados
do ano com você. Em 2021, suamos o colete, heim?!
Você vai se surpreender com os resultados.

Todas as nossas ações realizadas em 2021
beneficiaram 37.881 pessoas.

❤

Como você sabe, damos muita atenção às crianças. Em 2021
beneficiamos 1.556 crianças, que tiveram atendimento
especial no projeto Compassion, suplementação vitamínica,
acompanhamento psicossocial, além de serem assistidas com
donativos básicos (alimentos, água, roupas, calçados e brinquedos).

A nossa equipe tem acompanhado de perto a realidade sertaneja
por meio de visitas periódicas em 53 comunidades no sertão.

🙌

Em 2021, continuamos com doações de cestas básicas, por meio de
doações financeiras de amigos, empresas e da igreja. Alcançamos
um número expressivo de doações de cestas básicas: 5.439,
totalizando 65 toneladas de alimentos distribuídos.

Somando todas as atividades realizadas como: cultos, casas de
paz, visitas, aconselhamentos, atividades direcionadas a jovens
e crianças, entre outras tantas ações, contabilizamos 1.826
atividades realizadas. Realmente 2021 foi muito produtivo!

Queremos agradecer aos nossos voluntários, que doaram seu
tempo com tanto amor e dedicação!
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Conheça o Odair

O contato com o Livres não
demorou muito. Já em 2014
participou da primeira edição do
Impacto Sertão Livre, realizada
na cidade de Betânia do Piauí.

Se você já participou do Impacto
Sertão Livre é bem provável que
tenha conhecido o Odair, mais

desde então, participa ativamente
na evangelização, construção de

conhecido como Oda.

igrejas, receptivo e acolhimento dos

Neste boletim, vamos contar um

na cozinha!

pouco da história desse missionário
que caminha conosco desde 2014.
Odair Aparecido de Oliveira é
natural de Itaberá, uma pequena
cidade do interior de São Paulo. Em
2010, foi impactado pelo Evangelho
de Jesus Cristo, quando participava
de um programa de tratamento
de dependência química, na
casa de recuperação do Campo
Missionário Berseba. No mesmo
ano, desceu as águas, deixando o
velho homem para trás e seguindo
a nova vida em Cristo.
Seu coração começou a queimar
pelo IDE e, em 2012, ingressou na
escola de missões da Jocum em
Almirante Tamandaré, situada
no estado do Paraná. Do sul ao
nordeste em 1 ano, em 2013, Odair
foi convidado para ir ao Piauí
trabalhar na missão Macedônia e
na Jocum Teresina.
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Oda se apaixonou pelo projeto e,

amarelinhos, infraestrutura e arrasa

Conheça o
Odair
Em 2016, Odair conheceu a Julie
Dornelas, missionária que estava
trabalhando na Jocum Teresina.
O casal se apaixonou e se casou
em 2017, mesmo ano que Odair
foi convidado para trabalhar
como cozinheiro nas Casas de
Acolhimento Livre Ser. As crianças e
adolescentes amam o tio Odair. Ele
realmente conquistou os corações
dos pequenos com seu carisma,
amor e claro: com os deliciosos
pães artesanais.
Atualmente, ele e sua esposa
moram em Paulistana,
participando em tempo integral
da Missão Social Livres. Outra
grande oportunidade que Deus
deu ao Odair nesse tempo foi a
graduação em Administração, pelo
Instituto Federal do Piauí, o IFPI. Uma
grande conquista!
Quer saber mais sobre o Odair,
siga-o nas redes sociais:
Instagram: @odairejulieem_missoes
Facebook: https://www.facebook.
com/odair.oliveira.100483
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Dica do LIVRES
A dica deste boletim é para
você assistir ao vídeo devocional
Orando Em Nome De Jesus, do
nosso querido Juliano Son.
De forma simples e objetiva, Pr.
Juliano explica o que é orar em
nome de Jesus.

Assista a devocional
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Inspire-se
Você já foi encorajado por
alguém? Já encorajou alguém?
Em nossa caminhada cristã,
passamos por momentos difíceis
que, muitas vezes, nos paralisam
e esfriam a nossa fé, contudo, não
podemos desistir.
A caminhada cristã é de ação e
superação. O próprio Jesus nos
alertou sobre as dificuldades: “Eu
disse essas coisas para que em
mim vocês tenham paz. Neste

Note que o significado do nome

mundo vocês terão aflições;

que os apóstolos deram para José

contudo, tenham ânimo! Eu venci

era encorajador.

o mundo”. João 16:33
Quem foi Barnabé?
Quando o dia mal vier, é
necessário termos pessoas com o

Barnabé era descendente da

perfil ‘encorajador’ ao nosso lado.

tribo de Levi, de uma família

E como é bom termos irmãos para

sacerdotal judaico-cipriota. A Bíblia

nos auxiliarem com uma palavra

relata que ele foi um membro da

de incentivo, não é mesmo?

Igreja Primitiva de Jerusalém, que
caminhou com os apóstolos e mais

Nessa edição do boletim,

tarde veio a ser companheiro de

queremos inspirar você a ser um

Paulo nas missões.

encorajador. Na Bíblia temos um
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homem chamado José, um levita

Quando os discípulos tiveram medo

de Chipre, a quem os apóstolos

de Paulo, logo quando ele foi

deram o nome de Barnabé, que

até Jerusalém, foi Barnabé quem

significa “encorajador”.

apresentou Paulo aos apóstolos.

Inspire-se
Então Barnabé o levou aos

Qualidades de Barnabé

apóstolos e lhes contou como,

• Generosidade - foi um dos

no caminho, Saulo vira o Senhor,

primeiros a vender posses

que lhe falara, e como em

para ajudar os cristãos de

Damasco ele havia pregado

Jerusalém;

corajosamente em nome de
Jesus. Atos 9:27

• Companheirismo - foi o
primeiro a viajar com

A Bíblia não relata como foi a

Paulo, formando um time

conversa entre Barnabé e Paulo,

missionário;

mas as evidências da história
indicam que ele encorajou

• Incentivador - era muito

Paulo a ir até os apóstolos.

influente e inspirador;

Barnabé e Paulo se tornaram
uma ótima dupla missionária!

• Devoto - era fiel à doutrina
de Cristo, por isso foi
considerado um apóstolo.
Podemos aprender muito
com Barnabé em relação
a incentivar as pessoas que
estão à nossa volta.
Somos instrumentos de
Deus neste mundo, não se
esqueça disso.
Seja um incentivador!

Autor: Renan Lacerda da Costa
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detentos receberam o direito de ficar um
período em suas casas. Ao voltar à casa
de seus pais, vizinhos à base de Missões
do Livres, ele conheceu nossa equipe
missionária. O início dessa amizade
mudou o coração do Erivan.
Mesmo voltando à penitenciária, ele não
deixou de buscar caminhar com Cristo,
que o perdoou e está transformando
seu caráter dia após dia. Em dezembro,

Edificando a
sua vida
O Senhor deixou uma missão para
todos os cristãos: “portanto, vão e
façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
a obedecer a tudo o que eu ordenei a
vocês. E eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos”. Mateus 28:19-20
Cremos em uma missão saudável,
que caminha na Palavra, com irmãos
batizados em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Deus tem quebrantado os corações dos
paulistanenses. No dia 28 de dezembro,
Erivan Bonfim desceu as águas e
confessou para todos a sua fé em Jesus
Cristo, o Filho do Deus vivo!
Erivan está cumprindo pena de reclusão
na penitenciária de Picos e, durante a
pandemia do Covid-19, ele e alguns
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ele voltou para passar o Natal com sua
família e decidiu se batizar.
Quando lemos ou ouvimos testemunhos
como este, de um homem que estava
perdido em seus pecados e foi resgatado
pela graça de Deus, testificamos o que
as Sagradas Escrituras dizem: “Mas Deus
escolheu as coisas loucas do mundo para
envergonhar os sábios, e escolheu as
coisas fracas do mundo para envergonhar
as fortes. Ele escolheu as coisas
insignificantes do mundo, as desprezadas
e as que nada são, para reduzir a nada as
que são, para que ninguém se vanglorie
diante dele.” 1 Coríntios 1:27-29
Glórias a Deus!

Unidos pelo sertão
Dia de festa para as
crianças
Os comerciantes de Paulistana
têm acompanhado o nosso
trabalho na região e sempre
que podem participam das
ações que promovemos.
Em dezembro, os comerciantes
se mobilizaram e nos doaram
400 peças de roupas, 40
calçados e 20 pares de chinelos.
Distribuímos, no dia 17, todos
os donativos arrecadados
para as crianças da
comunidade Rocinha.
Você já pode imaginar como
foi, né? Muita alegria e diversão!
Veja algumas fotos.
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Unidos pelo sertão
3ª Gincana Juvenil
A equipe do Livres “invadiu” a 3ª
Gincana Juvenil promovida no
dia 04/12. Os jovens alugaram
uma chácara e se organizaram
em 2 times que competiram
em diversas atividades.
Nosso time missionário
marcou presença no evento,
confraternizando com os jovens
da região e, ao final, pudemos
ministrar uma mensagem para
todos sobre: Jesus é real!
Em Paulistana, muitos jovens
nos relataram a falta que
sentiam de amor, alegria e
boas experiências. Visando
solucionar essas carências,
surgiu o Outcast Moviment
com objetivo aproximar os
jovens locais e suprir os gaps
emocionais, espirituais e de
oportunidades de construção
de relacionamentos
socioafetivos positivos
com o conhecimento
do evangelho.
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Feliz 2022
Novo ano chegando
a esperança que se renova
o ambiente é de alegria
existe euforia
Cresce a expectativa,
data festiva,
somos fruto
de um amor,
que exala todo dia
a natureza se expressa
o pássaro se apressa,
seu ninho está pronto,
aguardando a nova promessa.
Até o mandacaru
se manifesta,
com as sua exuberante flor
anuncia o resplendor
da chuva tão aguardada
A terra recebe o frescor,
do barro é gerado beleza,
criação que somos
do nosso Senhor,
aquele que é amor
e a própria realeza.
Feliz 2022!
Autor Poeta: Ivan Tenente
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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!

CNPJ: 08.052.116/0001-86
Caixa Economica Federal

Deus o abençoe
poderosamente!
Relembre o que fizemos
no mês de novembro!
Acesse o nosso boletim

Agência: 3829
Conta Corrente: 1041-3
CNPJ: 08.052.116/0002-67
Operação: 003

Boletim novembro

Quer participar conosco?
Apoiar o avanço das missões?
Faça uma oferta de amor!
clique aqui

(11) 98542-6677
contato@institutolivres.org.br
www.missaolivres.org.br

