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Nota de Abertura
“Como são grandes as tuas obras, Senhor, como
são profundos os seus propósitos” - Salmos 92.5
No mês de março, nosso coração
está como o do salmista,
maravilhado pelas obras do Senhor
em sua missão.
Foram semanas de milagres,
testemunhos, amizades e salvação.
E, como já é parte da nossa cultura,
queremos dividir tudo com você!
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Vem com a gente nesse boletim que
está especial. Temos certeza que ele
irá edificar profundamente sua fé e
seu coração.
Preparado? Então vamos lá!
Equipe Livres

Conheça a Missão Livres

Você sabe o que é “Casa de Paz”?
Casa de Paz é um método
evangelístico de entrada nos lares,
famílias, vizinhos.

Todo o estudo está baseado em Lucas
10:6 “Se houver ali um homem de paz,
a paz de vocês repousará sobre ele; se
não, ela voltará para vocês.”, portanto,

Após visitarmos uma família, quando existe

o foco desse método é levar a paz às

interesse em um retorno, informamos a ela

famílias que estão perdidas em suas dores

que poderemos fazer um estudo bíblico

e ansiedades, revelando Jesus - a Rocha

(curso, outras visitas recorrentes, o nome

segura, o Deus de bondade.

que melhor se adaptar ao contexto) de
curta duração (em média 40 minutos)

Temos realizado muitas Casas de Paz e,

durante cinco (5) semanas.

através da foto, você pode ter uma ideia
de como é maravilhoso nos reunirmos

O povo sertanejo é bem aberto a ouvir

como igreja aqui no sertão por meio

a palavra de Deus, mesmo com fortes

dessa estratégia baseada na Palavra.

raízes religiosas, então, na grande
maioria das vezes, as famílias aceitam o

Ore pela nossa equipe, para que

estudo e surge uma “Casa de Paz”.

continuemos avançando na pregação
do evangelho, e ore pelas famílias,

Somos parceiros da Igreja Batista Central de

para que a cada dia Deus quebrante

Belo Horizonte, que adaptou o método e nos

os corações e casas se abram para

cede e abençoa com todo o material, bem

receber o Príncipe da Paz.

como o passo a passo para as reuniões da
nossa ação missionária no Piauí.
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Aconteceu no sertão
COLLAB Outreach School
e Livres Experience
Aconteceu um evento sem precedentes
na missão aqui em Paulistana: uma
Collab entre a escola de evangelismo
Outreach School e a nossa experiência
missionária chamada Livres Experience.
Foi a junção de duas escolas missionárias
em uma só ação em prol do avanço da
pregação do evangelho no sertão, 32
amigos apaixonados por Jesus fazendo a
missão conosco no sertão do Piauí.
Primeiro um período de formação teórica,
a equipe liderada pelo Luca Martini e
pelo Rica, formada por jovens de vários
lugares diferentes do Brasil, recebeu um
pouco da cultura de missões do Livres e
foram ministrados sobre diversos outros
temas importantes relativos à missão, mas
todos com algo em comum: um desejo
avassalador de pregar o evangelho
genuíno do Reino!
Sabendo que iríamos receber tantos
jovens missionários aqui no sertão para o
período prático, nossa equipe começou a
longa lista de preparativos para o evento.
De higienizar colchões e limpar banheiros
até visitar o prefeito e a companhia
de energia elétrica da região, nossas
demandas eram muitas.
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No entanto, mesmo nesses momentos
de preparação e organização,
podemos ver a poderosa mão de Deus
agindo. Portas se abriram, contatos
foram feitos e amigos se disponibilizaram
a ajudar, tornando tudo não apenas
possível, mas sobrenatural.
Nossas expectativas para a COLLAB
eram altas, esperávamos dias de
manifestação do Reino de Deus
em Paulistana. Mas, ficamos felizes
em relatar, que, por maior que
fossem nossas projeções, elas foram
totalmente superadas.
Houve mais de 45 curas físicas e
dezenas de sertanejos confessaram
Jesus como Senhor de suas vidas.
Foi demais! Aprendemos muito
com o Outreach School nesses
dias e temos a certeza de que
eles também foram marcados e
mudados pelo sertão.

Os céus se abriram e a boa mensagem
de Jesus foi poderosamente
anunciada seguida de curas e sinais
milagrosos e impressionantes.
Sob o lema “Cristo Vive!” que
anunciado, cantado e repetido pelos
alunos a todo momento, visitamos 9
comunidades, 3 cidades, 2 estados e
impactamos com o evangelho 1621
pessoas em 7 dias!

6

Ficou com vontade de fazer parte
de tudo isso? Então não deixe de
se inscrever no Impacto Sertão
Livre de 2022!

Quero me inscrever

Veredas
sertanejas
Abundância de
Generosidade
Desde que chegamos no Piauí e
iniciamos nossas ações, algo saltou
aos nossos olhos: o povo sertanejo é
extremamente generoso.
Andamos por diversos lugares e, em
cada um deles, independente dos
desafios que as pessoas estejam
enfrentando em seus lares, elas nos
abençoam muito compartilhando

com uma melancia bem doce, com
um almoço abastado de carne de
porco ou carne de carneiro, e o feijão
de corda não pode faltar, já que é a

daquilo que elas têm.

base das plantações por aqui.

Essa realidade de gratidão e

Recentemente, levamos para casa

generosidade nos impactou e
continua impactando cada pessoa
que vem até aqui nos visitar, seja pelo
evento evangelístico Impacto Sertão
Livre ou pela experiência de missões
Livres Experience.
Quando os “locais” abrem as portas de
sua casa ou dispõem de suas cadeiras
de balanço em sua calçada para nós,
eles nos servem com muito amor.
Desde um café com beiju até almoços
e jantares com os frutos da roça e de
suas criações de animais - quando o
sertanejo tem, ele compartilha.
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Mais de uma vez fomos surpreendidos

muita polpa de umbu para fazer
uma vitamina deliciosa chamada
“umbuzada” - bate-se essa polpa
cozida, leite e açúcar - e também
muito milho, já que é época de
colheita e as roças que prosperaram
estão cheias deles.
É claro que, ao andarmos por tantos
lugares, nem sempre encontramos
fartura. O plantio é um processo de
muito trabalho e paciência, afinal, se
não chover o suficiente no chamado
“inverno” - que vai de novembro
à abril em média - muitas famílias
perdem seu sustento.

E ainda que falte a chuva, não falta
contentamento, o povo pode se
entristecer, mas continua grato.
É nesses momentos que, através de
doações e contribuições, nós, da
Missão Livres, podemos ajudar as
famílias com feirinhas (cestas básicas).
Está no nosso coração levar, junto
com o Pão da Vida, também o pão
físico, sempre que possível.
Para finalizar, deixamos um convite
muito especial pra você: no mês
de julho, teremos o Impacto
Sertão Livre! Sim, você pode
conhecer pessoalmente esse povo
e essa realidade que tem nos
inspirado tanto.
Impactaremos a cidade de Patos
do Piauí dos dias 17 a 23 de
A generosidade sertaneja tem nos
confrontado e gostaríamos de deixar
algumas perguntas para você: você
tem sido grato por todo o sustento e
provisão que chegam em suas mãos?
A gratidão e confiança de que Deus
não deixará nada faltar a você tem te
levado a atitudes de generosidade?
Te convidamos a meditar sobre isso
conosco e, se necessário for mudar o
seu olhar sobre esses temas.
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julho, e a cidade de Jacobina
dos dias 24 a 30 de julho. Venha
compartilhar o amor de Jesus aos
sertanejos, servir com sua vida e
seu tempo. O link para inscrição
está logo abaixo.
Que Deus te abençoe!

Quero impactar o sertão!

Dica do Livres
Este mês queremos indicar o trabalho
sensacional do nosso parceiro Luca
Martini. Missionário, youtuber, escritor e
fundador da escola de evangelização
Outreach, Luca Martini tem o propósito
de engajar toda uma geração para o
anúncio do Evangelho.
Em 2017, um vídeo seu viralizou na
internet. Ele e alguns amigos foram
ao maior festival de Rock da Europa,
o Woodstock, para compartilhar a
mensagem de Cristo. Este vídeo retrata
bem o ministério do Luca: alcançar os
não alcançados, orar pelos doentes
e proclamar com toda a ousadia a
ressurreição de Jesus.
Você pode conferir esse vídeo agora

👇

mesmo.

Neste mesmo espírito apaixonado
pela missão, a escola de
evangelização Outreach veio
para o sertão do Piauí em
parceria com o Livres Experience,
para uma grande ação: 7 dias
de evangelização nas cidades,
comunidades e povoados onde o
Livres atua.
Foram dias intensos! E você pode
conferir cada um deles no canal
do Luca Martini, onde há uma série
fantástica desse evento sem igual
que ocorreu no sertão.
Não fique de fora. Acesse e
deixe-se incendiar pela ação
transformadora do Espírito Santo
em sua missão!
Assistir série da COLLAB
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Inspire-se
A igreja é o corpo de Cristo, a reunião
dos discípulos de Jesus em torno de
seus ensinamentos para a comunhão
de uma nova vida em obediência e
amor a Deus e ao próximo.
Existimos para promover o amor a
Deus e o amor entre as pessoas,
vemos uma igreja cheia do Espírito
Santo, nosso amigo, presente e
atuante como testemunha de Cristo
onde quer que estejamos.
A igreja é a agência missionária de
Jesus para tocar todo o mundo que
perece.

Não sei se você já sabe, mas nosso
líder, o pastor Juliano Son, deu início
à Livres Church em São Paulo.
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Deus sempre o chamava para
algo além, para mais um passo
em sua jornada ministerial e esse
tempo chegou!
Em meio a pandemia a Livres
Church nasceu e estamos dando
nossos primeiros passos como igreja.
No canal dele no instagram, você já
pode conferir algumas mensagens
que estão sendo compartilhadas
após os cultos, às terças-feiras, 20
horas, “lives” que ele tem feito, bem
como, pode vir à igreja nos visitar,
conhecer, dar um Oiii...

Todos são muito bem-vindos!

Agradecimentos
Nossa profunda gratidão a você que está
conosco por mais um mês!
Lembre-se de que nós não podemos
continuar sozinhos. Envolva-se com a
Missão Livres em oração, eventos, projetos
e contribuindo de acordo com a sua
possibilidade. Precisamos de seu apoio
para seguir na colheita de Jesus no sertão.
Acesse o site para saber mais!
Muito obrigado e até o mês que vem!
“Deem graças ao Senhor, porque ELE é
bom. O seu amor dura para sempre!”
Salmo 136.1
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Deus tem feito muitas maravilhas no sertão,
tantas que é impossível mensurar em
palavras, fotografias e vídeos.

Doação pelo PIX
Chave PIX: CNPJ: 08.052.116/0001-86

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!

Deus o abençoe poderosamente!

Faça uma doação

Relembre o que fizemos
no mês de Fevereiro!
Acesse o nosso boletim

Escaneie
pelo seu App
bancário

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

Boletim Fevereiro

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

