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Nota de Abertura

O Senhor Jesus nos ensinou a orar 
pedindo diariamente pelo pão 
(Mt 6.11).

Com isso aprendemos que o 
cuidado de Deus em nossas vidas 
se mostra no dia a dia, nas rotinas, 
tarefas e detalhes. Essa verdade 
gera uma tremenda confiança, pois 
sabemos que o Senhor nos sustentou 
no passado, nos sustenta agora e 
sustentará amanhã. 

E o mês de Fevereiro foi assim, dia 
após dia, debaixo da poderosa mão 
de Deus!

Neste mês vivenciamos milagres, 
nos alegramos com os que se 
alegram e choramos com os que 
choram. Cada dia se mostrou uma 
nova oportunidade para amar e 
compartilhar do amor de Deus com 
o próximo. 

E, sem dúvida, você que lê hoje este 
boletim faz parte dessa história.

Fevereiro foi um 
mês e tanto! 

Por isso queremos dividir as nossas 
experiências no sertão para que 
você seja edificado e se alegre 
também com os frutos dessa 
grande seara. 

Preparado? Então vem com a 
gente e se deixe contagiar pelo 
agir transformador de Jesus em 
sua missão! 

   Equipe Livres
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Queremos que você, que acompanha 
nossos boletins, conheça a fundo o 
que estamos realizando em Paulistana. 
Nesse mês, iremos falar sobre as
”Visitas nas Casas”. 

Desde o início da história do Livres 
no Piauí, com o programa Impacto 
Sertão Livre, observamos como o povo 
nordestino adora uma visita em casa. 
Gente receptiva, acolhedora, que gosta 
mesmo é de uma boa conversa!
Nas 15 edições do Impacto foram 
17.289 casas visitadas e, em Paulistana, 
temos dado continuidade a essa ação 
que faz parte da nossa essência.

A visita é a porta de entrada para o 
relacionamento com as famílias. É a 
partir dela que construímos laços de 
confiança e conhecemos a história das 
pessoas que ali vivem - suas conquistas, 
alegrias, tristezas, dores e dificuldades.

Conheça a Missão Livres

Realizamos as visitas com frequência 
porque o sertanejo se sente honrado 
quando investimos tempo com eles em 
seus lares. 

Já tivemos o privilégio de ver muitas 
necessidades sendo supridas, histórias 
sendo transformadas e sempre nos 
comovemos ao ver a gratidão de uma 
família simples, que mantém o sorriso no 
rosto mesmo em meio a adversidades.

Foram mais de 337 visitas domiciliares 
realizadas. Pedimos que a graça de 
Jesus, seu grande amor e misericórdia 
continuem a nos mover, pois nós 
queremos ir aonde os necessitados 
estão. É uma honra podermos adentrar 
às casas sertanejas e compartilhar 
do que temos, e o que temos de mais 
precioso é o nosso maravilhoso Jesus.

Visitas nas casas
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Aconteceu no sertão 
Célula no interior
No mês de fevereiro algo inédito 
aconteceu: plantamos a primeira 
célula em uma comunidade do 
interior de Paulistana!

Há alguns meses, os missionários do 
Livres adotaram 02 comunidades rurais 
para o projeto de plantação de células 
através de Casas de Paz (método 
evangelístico de entrada). Esses locais 
são o Assentamento Serra Branca e a 
comunidade Chapada. 

Mas por que logo essas comunidades? 
Por um simples desejo: alcançar o não 
alcançado. Essas comunidades não 
possuíam nenhum tipo de trabalho 
missionário recorrente.

Após definir as comunidades, os 
missionários iniciaram a aproximação. 
Visitaram as famílias, conheceram 
os líderes locais, ouviram as histórias 
dos mais velhos, tomaram café com 
as mulheres e brincaram com muitas 
crianças. 

Este primeiro passo é crucial para a 
missão. É através de relacionamentos 
que identificamos as dores, dificuldades, 
alegrias e tristezas do povo. É sempre 
importante ouvir antes de falar.

No Assentamento Serra Branca, as 
famílias impactadas pelas ações 
não queriam que os encontros 
terminassem ao fim das cinco reuniões 
da Casa de Paz. 

Pelo contrário, pediram para que os 
amarelinhos estivessem toda semana 
cultuando a Deus na comunidade. 

Assim, nasceu a primeira Célula 
em uma comunidade rural de 
Paulistana!
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Já na Chapada, onde as casas são 
distantes umas das outras, outras 
famílias pediram que Casas de Paz 
fossem feitas em suas casas. 

Até na comunidade vizinha, chamada 
Russinha, portas se abriram para a 
pregação do Evangelho! Grande é a 
possibilidade dessas ações também se 
converterem em células recorrentes.

Dessa forma, semanalmente homens, 
mulheres e crianças ouvem as palavras 
de Jesus, adoram ao Pai e são tocadas 
pelo Espírito Santo onde antes não 
havia pregação. 
Cristo é glorificado e pessoas 
transformadas pelo evangelho.

Portanto, nos ajude em oração. É pelo 
poder da intercessão que cadeias se 
rompem, corações são quebrantados e 
vidas são libertas. 

Ore para que mais casas recebam 
Casas de Paz e também para que 
novas células sejam inauguradas 
nas regiões. Clame por voluntários 
dispostos a somarem a essas ações, 
assim multiplicando as forças e 
expandindo a atuação. 

Ainda existem muitas comunidades 
para alcançar e centenas de 
famílias que carecem da boa 
notícia de Jesus.

Ore por aqueles que estão sendo 
evangelizados, para que tomem a 
decisão pelo batismo e pelo firme 
compromisso do discipulado. 

Não se esqueça também dos 
missionários, interceda por eles 
para que sejam fortalecidos no 
Senhor e na força de seu poder.

Com a graça de Deus e apoio 
de todos que se envolvem com 
o Instituto Livres, muitas outras 
regiões serão alcançadas e 
diversas outras pessoas receberão 
em seus corações e em suas 
casas a alegria da salvação! 

 Faça parte disso você também!
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Descanse, não desista!

Certa vez, quando estava enfrentando 

uma rotina muito pesada no trabalho 

missionário entre os órfãos, me veio um 

pensamento muito forte de desistência, 

estava esgotado, não via mais sentido em 

continuar, só dizia que estava cansado e 

não conseguia mais seguir em frente. 

E realmente estava, até que alguém 

me disse algo muito inspirador naquele 

momento:“Se você está cansado, 

descanse, não desista!”

Isso mudou minha perspectiva, me 

inspirou. Talvez você esteja cansado 

e sobrecarregado com muitas coisas, 

trabalho, estudo, família, responsabilidades, 

obrigações e isso de certa forma nos 

leva a lugares de esgotamentos físicos, 

emocionais e espirituais.

Todos já enfrentamos situações assim, 

inclusive Jesus que, enquanto ensinava seus 

discípulos, ofereceu chaves importantes 

para o verdadeiro descanso.

O jugo dos fariseus quanto a lei/religião 

era muito pesado para as pessoas no 

tempo de Jesus, porém, apenas 

aparente e humano.

“O homem vê a aparência, mas 

Deus vê o coração” (I Samuel 16:7).

Por isso, ninguém é capaz de salvar-

se a si mesmo. O coração do homem 

é mau por natureza, por mais que nos 

esforcemos, por mais inteligentes que 

sejamos ou educados e estudados, 

até por mais dinheiro ou prestígio que 

tenhamos, não podemos nos salvar, 

precisamos de um salvador.

Inspire-se
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Inspire-se

Por esse motivo, qualquer tentativa de 

descanso que parte de nosso esforço próprio 

não nos levará ao verdadeiro descanso que 

Jesus oferece aqui nesses versos: 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados 

e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre 

vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou 

manso e humilde de coração; e encontrareis 

descanso para as vossas almas. Porque o meu 

jugo é suave e o meu fardo é leve.” 

Mateus 11:28-30

O verdadeiro descanso está em ir até 

Jesus e receber o alívio que só Ele pode 

nos oferecer. Muitas pessoas podem nos 

oferecer métodos ou maneiras milagrosas 

para obtermos descanso, mas o verdadeiro 

descanso só vem quando somos salvos de 

nós mesmos por Jesus.

Ele tomou sobre si toda a nossa culpa 
diante de Deus e nos ofereceu em troca o 
seu jugo que é leve e suave, um jugo de 
graça e amor. 

Todo cansaço pode ser aliviado com 

alguma pausa, mas somente em Jesus, 

nossas almas recebem o presente do 

descanso eterno, real e verdadeiro.

Se você é salvo por Jesus e está 

cansado, acalme-se. Por favor, faça 

uma pausa, vá até Jesus e descanse 

nos braços de seu salvador! 

NÃO DESISTA de sua vida, de 
sua família, do seu chamado. 
Em Jesus tudo se faz novo, 
sempre haverá descanso.

     Daniel Cezário
     Coordenador da Missão Livres
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Veredas 
sertanejas

Se você parar para conversar com 

um missionário que atuou no sertão 

nordestino do nosso país, você vai 

se deparar com uma afirmação: a 

evangelização de homens é um desafio.

É claro que, se olharmos para as igrejas 

no geral, perceberemos que o público 

tende a ser majoritariamente feminino. 

No sertão, no entanto, isso fica ainda 

mais evidente. A cultura familiar nessas 

regiões é matriarcal, ou seja, gira em 

torno da mulher.

Por aqui é muito comum vermos mães 

solteiras criando seus filhos, cuidando 

de suas roças, liderando os povoados, 

quilombos, assentamentos e conduzindo 

negócios; trabalhando duro para 

sustentar suas casas.

Ao nos achegarmos nesses círculos 

sociais com a mensagem do 

evangelho, são as mulheres que mais se 

quebrantam ao perceberem seu estado 

de vulnerabilidade, decidindo então a 

entregar suas vidas a Jesus e a andar na 

dependência dele.

O desafio na evangelização 
dos homens

Há uma realidade de degradação 

pessoal que envolve muitos 

homens sertanejos. O problema 

dos vícios, principalmente da 

bebida, é preocupante. A violência 

e infidelidade para com as suas 

esposas e filhos causam feridas 

profundas em suas famílias.

Alguns se tornam apenas 

coadjuvantes e, muitas vezes, sequer 

atuam na educação de filhos, 

tampouco em seu sustento.

Essa situação chama a nossa 
atenção, se torna motivo de oração 
para nós e sempre é difícil pregar a 

verdade da palavra a esse público. 

Muitos são receptivos a uma breve 

conversa, mas o contato com Jesus 

não passa disso - algo momentâneo 

e superficial.

Entretanto, mesmo diante dessa 
realidade, estamos alegres por 
conta de alguns testemunhos do 
mês de Fevereiro.
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No primeiro culto do ano, na 

Comunidade Chapada, o Teones e o 

Washington (ambos pais de família) 

aceitaram a Cristo! E mais, abriram suas 

casas para Casas de Paz e células. 

Já no Assentamento Serra Branca, Deus 

preparou para nós pelo menos três 

oportunidades para visitarmos homens 

- o sr. Ozenildo, que é viúvo, sr. José que 

vive com sua esposa e alguns filhos e o 

Rosendo, que tem sua família vivendo 

distante dele.

Eles nos receberam e ouviram sobre 

a bondade de Jesus, o amor do Pai e 

a salvação que obtemos pela fé em 

Cristo. Alguns abriram seus corações, 

falaram sobre suas vidas e receberam 

orações. 

Estamos esperançosos de que a palavra 

lançada não voltará vazia na vida deles.

Ocorreu também que outro pai de 

família, o Damião, disponibilizou seu 

lar para um encontro de Casa de Paz. 

Isso tudo com certeza é motivo de 

comemoração!

Agora que você leu esse relato, 
lembre-se em suas orações de 
pedir a Deus pelo coração dos 
homens sertanejos.

Peça ao nosso Senhor que conceda 

aos missionários deste campo 

graça e estratégias para se achegar 

cada vez mais a esse público tão 

endurecido pelo pecado e pela 

postura que vem sendo ensinada de 

geração em geração.

Clame a Deus que encontre os 

meninos do Nordeste, as crianças, 

pois ainda que eles venham a 

ser esquecidos, violentados ou 

negligenciados pelas suas figuras 

paternas, o Bom Pai pode acolhê-

los e transformá-los em grandes 

homens segundo o seu coração. 

Nós acreditamos nisso!

E agradeça a Jesus com a gente. 

Afinal, Ele está chamando, alguns 

homens estão ouvindo a sua voz e 

decidindo segui-lo. Glória a Deus!
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Queremos deixar para você uma dica incrível de leitura, 
que irá aquecer seu coração para o ide!

O livro de Bruce Olson: “Por esta Cruz te Matarei”.

Nessa obra, ele traz o relato do seu chamado para levar o evangelho 

até as tribos indígenas da Amazônia e as histórias que vivenciou no 

início da sua vida missionária. 

Um livro verdadeiro, muito tocante, que impulsiona qualquer um a se 

envolver intencionalmente com a obra missionária.

Dica do Livres
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Agradecimentos

É com grande alegria e muito prazer que 
compartilhamos mais um mês!
Não sem desafios, mas com muitas vitórias, 
perseveramos em nossas ações pela graça 
daquele que nos chamou.
Não deixe de fazer parte de tudo isso. Seja 
orando, indo ou contribuindo, há um lugar 
na missão para você!

  Acesse o site para saber mais!

Nossa gratidão a você pelo tempo 
dedicado ao acompanhar este boletim.
Que o Senhor, o nosso Deus, te surpreenda 
sobremaneira neste mês de Março!

“sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres” - Salmo 126.3
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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 Janeiro
Relembre o que fizemos 
no mês de Janeiro!
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/2022/02/BOLETIM_JANEIRO_2022_2.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/

