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Nota de Abertura

Bem-vindo 2022! 

A vida cristã é feita de novos 

recomeços. Diariamente Deus nos dá a 
oportunidade de recomeçarmos. 

Temos um Pai amoroso, misericordioso, 

que conhece as nossas limitações e 

não nos abandona.

Sabendo disso, temos 12 meses 

em 2022 para crescermos na fé, na 

esperança e no amor. 

Não deixe que os desafios que 
aparecerão em 2022 paralise 
você! Saiba que em Deus, nosso 

Pai, temos força, paz, e alegria 

para seguirmos firmes a nossa 

caminhada cristã.

E quando você se sentir abatido, 

lembre-se do que o apóstolo 

Paulo escreveu para os irmãos de 

Éfeso: “Bendito seja o Deus e Pai de 

nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

abençoou com todas as bênçãos 

espirituais nas regiões celestiais em 

Cristo.”  Efésios 1:3

Que verdade maravilhosa essa, né?

O evangelho nos mostra que em 

Cristo somos abençoados, mais que 

vencedores, amados, santos, povo 

exclusivo de Deus, abençoados, 

perdoados, justificados.

Querido leitor, são tantas as bênçãos 
que temos porque aceitamos 
Jesus Cristo como nosso Senhor e 
Salvador. Seja firme nesta verdade: 
Deus te ama!

O desejo da equipe do Livres é que 

você tenha um maravilhoso 2022.

Que Deus te abençoe, amigo leitor!

  Equipe Livres
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453 pessoas participaram dos cultos 
realizados no Espaço Livres.

24 cestas básicas foram doadas nos bairros São Francisco, 
Cohab, Arapiraca e Alto Vistoso.

120 pessoas foram beneficiadas com as doações 
das cestas básicas.

12 mulheres foram atendidas pessoalmente pela 
missionária Rosane Tenente.

A nossa equipe visitou 13 lares para levar amor, carinho e 
uma palavra de esperança.

75 mulheres foram abençoadas nos 2 Encontros de 
Mulheres que ocorreram no Espaço Livres.

51 jovens interagiram nos 3 encontros do Outcast Movement. 

3 mulheres participaram e se formaram no curso 
Projeto Boneca Vida.

Resultados do ano de 2021

O ano começou com muito trabalho e dedicação. É com muita 
alegria que compartilhamos com você alguns dos resultados que 
juntos estamos colaborando para o Reino de Deus.

No total foram realizadas 49 atividades pela Base de Missões do Livres 
em janeiro, impactando diretamente 746 pessoas!
 
Agradecemos a Deus por mover corações para estar conosco nessa 
linda caminhada, ainda é só o começo!
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Bianca Rodrigues Santos é uma 

Jovem de 19 anos, genuinamente 

paulistanense, criada por uma 

família sertaneja tradicional.

Ela chegou em nosso escritório da 

Missão Livres para participar de um 

encontro do Outcast Movement, 

nosso movimento de jovens e 

adolescentes, e de lá pra cá nunca 

mais deixou de participar ativamente 

dos projetos que o Livres promove 

em Paulistana.

É nos livros que Bianca busca 

conhecimento e foi por meio da 

leitura de um livro, escrito por um 

padre francês (padre Sertillanges) 

que ela foi tocada por Deus e 

começou a ler a Bíblia com fé. Até 

então ela era atéia e buscava em 

outras crenças o real sentido da vida. 

Logo que reconheceu Jesus 

Cristo como seu Salvador, Bianca 

iniciou uma mudança de vida 

radical, ao ponto das pessoas não 

reconhecerem ela, deixou para trás 

a velha mulher e tem se permitido ser 

uma nova criatura em Cristo.

Conheça a Bianca
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Conheça a Bianca
Jovem, estudiosa e cheia de garra, está 

sempre disposta a ajudar e nunca nega 

serviço. Atualmente ela é umas das 

líderes do Outcast Movement, além de 

estar muito ativa no Programa de rádio 

Espaço Livres, nas visitas às comunidades, 

na distribuição de cestas básicas e no 

Encontro de Mulheres Livres.

A maior motivação dela é o amor pelas 

pessoas e ver outras pessoas sendo 

transformadas por meio do evangelho. 

Se sentir útil para a sociedade é o que ela 

busca nesta vida.

Perguntada sobre os motivos dela 

trabalhar com os adolescentes, ela deu 

uma resposta marcante: “trabalhar com 

adolescentes é uma oportunidade que 

tenho de direcionar eles a não terem uma 

adolescência ruim, como eu tive, ligada 

ao ócio, bebidas e influências ruins.

O que me cativa é poder ajudar eles, 

cuidar da mente, do futuro. Sabemos que 

a fase da adolescência é decisiva para 

uma pessoa, por isso, devemos dar muita 

atenção para eles.

Eu amo compartilhar o que vivenciei e o 

que estou aprendendo com eles.

Somos gratos a Deus pela vida da Bianca 

e pelo sim dela. Ela é uma jovem que tem 

feito a diferença no meio em que vive. 

Se você que conhecer mais sobre

a Bianca, siga ela no Instagram

@biancarsliberato
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Dica do LIVRES

A leitura é fundamental para o 
desenvolvimento da fé. No primeiro 
boletim de 2022, queremos indicar 
para você um livro marcante!

Leia o livro EU SOU N. O livro é uma 
coletânea de relatos de cristãos que 
enfrentam o extremismo irlâmico.

Este livro vai edificar a sua fé ao ver 
como parte da igreja de Cristo é 
perseguida em outras nações. 

Há muitos mártires que morrem por 
não se negarem a Cristo. 

O livro é organizado pela missão A 
Voz dos Mártires, fundada em 1967 
pelo pastor Richard Wurmbrand, 
que ficou preso na Romênia 
comunista por catorze anos em 
razão de sua fé em Cristo.

7



Inspire-se

Ele disse: “tudo o que dizemos será 

inútil, se não for confirmado pelo 

que fazemos.”

É com essa frase maravilhosa que 

iniciamos a primeira edição do 

Inspire-se de 2022. 

O autor da frase é um dos maiores 

pregadores e teólogos que existiu: 

Jonathan Edwards.

Edwards nasceu em 5 de outubro 

de 1703, no que é hoje South 

Windsor, no estado americano de 

Connecticut. Ele foi o quinto de 

onze filhos gerados pelo casal Rev. 

Timothy e Esther Edwards. Foi o único 

filho homem entre 11 mulheres.

Desde cedo ele demonstrava a sua 

genialidade, enquanto criança, ele 

passava grande parte do seu tempo 

em exercícios religiosos. Ele era um 

debatedor de assuntos religiosos 

com outros meninos de sua idade.

Seu pai, o Reverendo Timothy 

Edwards era um homem intelectual, 

educou o filho com bastante rigor. 

Estudo bíblico, teologia e línguas 

antigas faziam parte da rotina 

de estudos do menino Jonathan 

Edwards, que cresceu numa 

atmosfera de devoção puritana, 

carinho e aprendizado.

Aos 13 anos, Jonathan entrou para 

a universidade de Yale, na qual se 

engajou em todo tipo de questões 

contemporâneas, tanto na teologia 

quanto na filosofia. Em 1720, prestes 

a completar 17 anos, graduou-se em 

New Haven, ocasião em que foi o 

orador oficial da cerimônia.
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Ele era um leitor voraz e escrevia muito, 

muitas das suas escritas serviram de 

base para os seus sermões.

De agosto de 1722, até abril de 1723, 

foi-lhe oferecido o púlpito de uma 

pequena congregação Presbiteriana 

em Nova Iorque, mas ele recusou 

o convite. Em setembro de 1723, 

ele recebeu o título de mestre e foi 

nomeado tutor na faculdade, em New 

Haven. Em setembro de 1726, deixou a 

tutoria para se tornar pastor, Edwards 

sucedeu seu avô, Solomon Stoddard, 

como pastor auxiliar da igreja em 

Northampton, Massachusetts. 

A igreja era a maior e mais influente 

igreja da época fora de Boston.

Em 28 de julho de 1727, aos 24 

anos de idade, ele casou-se com 

Sarah Pierpont, eles geraram muitos 

filhos, há relatos que dizem que eles 

tiveram 12 filhos.

Com o falecimento do seu avô 

Solomon Stoddard, em 11 de 

fevereiro de 1729, Edwards assumiu o 

pastoreio da igreja. 

Foi um desafio para o jovem que 

tinha a missão de conduzir os 

assuntos de uma igreja considerada 

a maior e mais rica da cidade.

Devido a imaturidade ele cometeu 

muitos erros, no entanto, ele 

conseguiu ganhar e manter a 

confiança, admiração e afeto 

do povo durante a maior parte 

dos 23 anos de seu ministério em 

Northampton.

Em 1734-1735, Edwards supervisionou 

algumas das agitações iniciais do 

Primeiro Grande Avivamento. 

Inspire-se
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Com pregações impactantes, 

escritos publicados, sermões 

impressos e por meio de suas obras 

que tratam dos reavivamentos, ele 

influenciou milhares de pessoas.

“O falso cristão parece limpo e 

claro a seus próprios olhos. O 

verdadeiro cristão, ao contrário, 

conhece o seu próprio coração, 

sente que é um grande pecador.”

Jonathan Edwards

O avivamento que começou em 

Northampton logo se espalhou por 

todos os lados da Nova Inglaterra. 

Edwards e seu colega, também 

pregador, George Whitefield 

viajaram pela região pregando as 

boas-novas e ganhando almas.

Jonathan Edwards estimulou esse 

avivamento com o seu próprio tipo 

de pregação ardente.

Em 22 de junho de 1750, o conselho 

da igreja na qual ele pastoreava 

votou para que ele fosse demitido 

da sua função pastoral.

A demissão ocorreu porque 

ele tentou impor mais rigor na 

admissão dos sacramentos, pois 

estava preocupado com uma 

tolerância que estaria permitindo 

a entrada de hipócritas e 

incrédulos na membresia.

Aos 46 anos, com uma família 

numerosa, após a demissão da 

igreja, Edwards passou por um 

período difícil, mas ele tinha fé 

em Deus que não o abandonou, 

neste período muitas ofertas 

chegaram para a família.

Inspire-se
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Em dezembro de 1750, ele foi 

convidado por uma pequena igreja 

de Stockbridge para se tornar um 

missionário entre os índios, que 

formavam uma grande parte do 

assentamento em Stockbridge, 

Jonathan aceitou o convite e foi 

pregar as boas novas para os índios.

No final de 1757, um convite 

para assumir a presidência da 

Universidade de Princeton foi 

formalizado para Jonathan Edwards, 

ele aceitou o desafio.

Ao chegar na cidade de 

Princeton, que estava passando 

por uma epidemia de varíola, 

como medida de precaução 

ele foi vacinado, porém, o 

organismo dele não aguentou 

a doença e em 22 de março de 

1758 ele faleceu.

Caro leitor, aqui nós resumimos 

em poucas páginas um pouco 

da história desse grande 

homem de Deus. Sugerimos que 

você busque saber mais sobre 

Jonathan Edwards. 

Texto criado por Renan Lacerda

Fontes: Ministério Pão Diário, 

Centro de pesquisa em Jonathan 

Edwards, Livro Pecadores nas 

mãos de um Deus irado.

Inspire-se
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Edificando 
a sua vida
No dia 28/01 recebemos a irmã 

Magda Carvalho como preletora do 

Encontro de Mulheres Livres, ministério 

que visa unir mulheres em busca 

de cura, de crescimento espiritual e 

maturidade cristã.

O encontro foi realizado no Espaço 

Livres e contou com dezenas de 

mulheres que foram abençoadas por 

uma ministração poderosa. 

Magda explanou sobre Gênesis 46:1-

4, e deixou uma reflexão sobre os 

planos de Deus que acontecem de 

repentemente em nossas vidas.

A irmã nasceu em Paulistana e é 

casada com o também paulistanense 

Roberto Heuchayer, devido a profissão 

do marido, que é jogador profissional 

de futebol, ela não mora em Paulistana.

Determinada e dedicada, ela estudou 

contabilidade, gastronomia, nutrição 

e marketing. Recentemente abriu a 

AGO, uma marca de roupas feminina, 

sonho que Deus tinha colocado em seu 

coração há 10 anos.

O nome da marca tem um sentido 

especial, AGO é uma palavra hebraica 

que significa uma ação do Espírito Santo.

Como é lindo ver nossos irmãos 

buscando realizar os seus sonhos. 

Desejamos para Magda Carvalho e 

sua família todo sucesso, que o Senhor 

conduza seus passos e abra novas portas 

para vocês.

Conheça mais sobre a Magda pelo 

Instagram: @magdaacarvalho
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Unidos pelo sertão
Neste mês recebemos de um grupo de 

empresários 60 cestas básicas. A nossa 

equipe missionária imediatamente 

iniciou a distribuição.

Desde 2020 estamos trabalhando na 

distribuição de cestas básicas no sertão, 

mais de 5.439 cestas básicas foram 

doadas para o povo sertanejo.

Todo esse trabalho de levar alimentos 

para as pessoas visa honrar a Cristo 

Jesus, pois ele mesmo disse que quando 

alimentamos um necessitado estamos 

alimento a ele mesmo.

Pois eu tive fome, e vocês me deram 

de comer; tive sede, e vocês me deram 

de beber; fui estrangeiro, e vocês me 

acolheram; necessitei de roupas, e 

vocês me vestiram; estive enfermo, e 

vocês cuidaram de mim; estive preso, e 

vocês me visitaram’.

Então os justos lhe responderão: 

Senhor, quando te vimos com fome e 

te demos de comer, ou com sede e te 

demos de beber? Quando te vimos 

como estrangeiro e te acolhemos, ou 

necessitado de roupas e te vestimos? 

Quando te vimos enfermo ou preso 

e fomos te visitar? O Rei responderá: 

Digo a verdade: O que vocês fizeram a 

algum dos meus menores irmãos, a mim 

o fizeram. Mateus 25:35-40
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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 dezembro
Relembre o que fizemos 
no mês de dezembro!
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/2022/01/BOLETIM_DEZEMBRO_2021-rev.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/

