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Como entoa a antiga canção: “não existe nada melhor 
do que ser amigo de Deus”.  Ele derrama seu amor 
sobre nós, nos convida para sua família, revela nossa 
verdadeira identidade e nos chama para fazer parte de 
sua missão. Que alegria é ser amigo de Deus!

Repletos dessa alegria desejamos dividir com você 
tudo o que o nosso amigo nos permitiu viver no mês de 
Abril. Compartilhamos sua palavra, experimentamos o 
cumprimento de suas promessas e pudemos ver mais 
pessoas se tornarem amigos dEle!

Queremos que as histórias deste mês fortaleçam sua 
amizade com Jesus como fortaleceu a nossa. Vem com 
a gente neste boletim e se alegre também com o que 
Deus tem feito no sertão.

    Equipe Livres

Nota de Abertura
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Neste boletim queremos trazer 
para você o entendimento sobre a 
metodologia que usamos na Missão 
Livres para a consolidação de pessoas 
no evangelho: Células.

As células são encontros recorrentes de 
comunhão, discipulado e evangelismo 
que ocorrem na área rural e também na 
área urbana da cidade de Paulistana. 

O objetivo é alcançar grupos 
interessados em encontros semanais 
para que desenvolvam autonomia 
espiritual e aprendam a manejar bem a 
Bíblia. Fazer discípulos de Cristo que vão 
formar, por sua vez, outros discípulos.

Após realizarmos visitas domiciliares 
e encontros de Casa de Paz, 
percebendo o desejo das pessoas pela 
continuidade, partimos para as células.

Conheça a Missão Livres

Estamos com quatro células ativas, 
que ocorrem toda semana. Têm 
sido momentos especiais de estudo 
da bíblia e comunhão, ação 
essencial para firmar a fé desses 
queridos amigos em Jesus.

Nossa intenção também é inspirar 
as igrejas locais para que adotem 
esse método de discipulado, 
ensinando e auxiliando aquelas 
que demonstram interesse em 
iniciar os encontros.

Continue orando para que venham 
mais trabalhadores para o campo, 
consequentemente aumentando o 
número de células em mais áreas 
do nosso sertão.

Células 
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Oficinas de teatro nas escolas

Após conversar com diretores 
e professores da rede pública, 
percebemos uma dor em comum 
entre eles: os alunos têm apresentado 
diversas dificuldades em retomar a 
antiga rotina escolar.

Por conta do grande hiato das aulas 
presenciais provocado pela pandemia, 
houve uma grande evasão de alunos 
nas escolas da região. Seja por conta 
do trabalho rural ou das dificuldades 
em manter uma rotina de estudos a 
distância, um número considerável de 
alunos abandonou os estudos.

Já dentre aqueles que se mantiveram 
matriculados e retornaram às 
aulas presenciais, diversos deles 
apresentaram crises de ansiedade e 
choro durante as aulas.

Aconteceu no sertão

Este, infelizmente, não é um fenômeno 
isolado. Casos semelhantes ocorreram 
em várias regiões do país, como pode 
ser observado na matéria do dia 10 
de Abril do Diário do Nordeste.

Por conta deste cenário, iniciamos 
um novo projeto cultural, artístico e 
evangelístico: oficinas de teatro nas 
escolas de Paulistana. A primeira a 
aderir o projeto foi a escola de ensino 
fundamental Hermínio Rodriguez.

As oficinas ocorreram durante 3 dias, 
sempre na parte da manhã, para não 
atrapalhar as aulas dos participantes 
que acontecem a tarde. A turma foi 
composta por uma lista de 30 alunos, 
sendo eles meninos e meninas de 11 
a 16 anos de idade.
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https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ultima-hora/pe/crise-de-ansiedade-atinge-26-alunos-de-uma-vez-em-escola-de-recife-entenda-o-caso-1.3215872


Clique aqui e confira o vídeo:As oficinas são compostas por um 
conteúdo introdutório ao teatro, 
como um resumo da história da 
atuação, técnicas de pantomima e 
posicionamento de palco.

No decorrer de cada encontro, 
os alunos são preparados para 
apresentar uma peça evangelística 
para toda a escola. Aqueles que se 
identificam com a arte do teatro 
e querem aprender mais, são 
convidados a se inscreverem na 
Escola de teatro dos amarelinhos, 
que acontece semanalmente no 
Espaço Livres.

Após os encontros, a turma 
apresentou a peça Caminho da Vida 
aos alunos em um evento especial 
de Páscoa. Essa peça, que trata 
sobre como Jesus ajuda aqueles 
que vão até ele com sentimentos 
de inferioridade, foi encenada pelos 
participantes vestidos com o colete 
dos amarelinhos.

O resultado das oficinas foi 
surpreendente! Muitos se inscreveram 
nas aulas de teatro do Espaço Livres 
e a própria diretora da escola deu 
um depoimento das melhorias que o 
projeto trouxe aos adolescentes.

A repercussão levou outras escolas 
a aderirem ao projeto para os 
próximos meses.

Esta experiência demonstra como 
arte e cultura podem servir de 
excelentes ferramentas para abrir 
portas em diversos contextos para 
a pregação do evangelho.

O impacto de ações como essas 
pode não apenas melhorar o 
ambiente escolar, como também 
transformar vidas de jovens e 
adolescentes.

Quer saber como apoiar projetos 
como estes?

Acesse aqui
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https://youtube.com/shorts/_vvy4SV09Vw
https://doe.institutolivres.org.br/


Veredas sertanejas

Ao longo do tempo de caminhada com 
os sertanejos, estamos aprendendo sobre 
seus costumes, rotinas e valores. No mês 
de abril, em todo o mundo, foi celebrada 
a Páscoa e, no sertão, ela possui um valor 
muito grande.

A Páscoa no sertão tem valor de 
ajuntamento, um fim de semana que 
envolve muita comida e tempo entre 
amigos e família. Ela vem finalizando 
um período de quaresma e como é 
majoritária a presença católica nessa 
região do Nordeste, o feriado tem grande 
peso na agenda das famílias.

Os missionários que vivem em Paulistana 
tiveram o prazer de serem convidados 
para um almoço especial na sexta-feira 
santa, na casa da Alessandra e Valdecir. 
Eles vivem com seus filhos Maria Cristina 
e Geórgio em Serra Branca, uma família 
querida que semanalmente procura 
estar presente na célula que realizamos 
próximo à sua casa.

Que almoço! Havia alguns parentes, 
amigos e muita fartura. Uma mesa repleta 
de delícias e, além disso, havia a fartura 
de um ambiente familiar cheio de boas 
histórias, boas risadas e muito aconchego. 
Um dia para se guardar na memória.

A importância da Páscoa

Todo o fim de semana foi regado de 
comunhão à mesa com amigos de 
Paulistana, e a maior das alegrias 
foi poder compartilhar o verdadeiro 
significado da Páscoa em cada um 
desses lugares. 

Páscoa é sinônimo de libertação, 
redenção e reconciliação com Deus 
através do sacrifício de Jesus. Como é 
especial saber que temos liberdade e 
acesso ao Pai por causa do sangue do 
filho, derramado por nós.

Foi sobre isso que refletiram juntos 
no fim de semana da Páscoa 
os missionários e os amigos no 
sertão. Desejamos que cada um 
tenha compreendido de fato o 
real valor dessa data. Desejamos 
aprender também, com o exemplo 
dos sertanejos, como o tempo 
compartilhado ao redor de uma mesa 
com aqueles que são importantes 
para nós é precioso, é necessário.

Guarde isso no seu coração.
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A Dica do Livres deste mês é uma belíssima obra que une a musicalidade 

brasileira, o texto bíblico e a potente poesia de Marco Telles, o álbum Amado 
Timóteo: Um sermão musical.

Inspirado nas últimas palavras do Apóstolo Paulo registradas em 2 Timóteo, 

Marco Telles, juntamente com o Coletivo Candieiro & Filipe da Guia, compõe 

poesias e canções repletas de inspiração e originalidade. 

Este álbum irá aquecer seu coração, não apenas para uma maior intimidade 

de relacionamento com Deus, mas também para a missão do Senhor que 

nos chama para fazer o “trabalho de um evangelista” (2 Timóteo 4.5).

Ouça no Spotify Ouça no Youtube

Dica do Livres
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https://open.spotify.com/album/543JblvjZr3A8KVhupzZW8
https://youtu.be/iSh5wFm-sSY


Nossa gratidão a você que está junto conosco.
Envolva-se com a Missão Livres em oração, 

eventos, nos projetos e também contribuindo 
com sua doação.

Esperamos você no próximo mês. Até lá!

“Deem graças ao Senhor, porque ele é bom.
O seu amor dura para sempre!”

Salmo 136.1

Agradecimentos

Acesse nosso site
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https://missaolivres.org.br/
https://missaolivres.org.br/
https://missaolivres.org.br/


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

Doação pelo PIX

Deus o abençoe poderosamente!

Boletim de Março
Relembre o que fizemos 
no mês de Março!
Acesse o nosso boletim

Escaneie 
pelo seu App 
bancário

Chave PIX: CNPJ: 08.052.116/0001-86

Faça uma doação

http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/04/BOLETIM_MARC%CC%A7O_22.pdf
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/04/BOLETIM_MARC%CC%A7O_22.pdf
https://paybox.doare.org/br/paybox?lang=br&currency=BRL&orgId=6dc61920-0a38-11ea-99bf-06787f1b93fc&campaignId=222d0fb5-a518-407b-8682-dbd9ea5c02ae&hidePicPay=1&values=&amount=&showCurrency=0&newsletter=1&subscribe=1&subscriptionAmount=&showSubscription=1&referer=https:%2F%2Fcampaign.doare.org%2Fcampanha


(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/

