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“Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do 
homem o anseio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue 
compreender inteiramente o que Deus fez.” - Eclesiastes 3.11

O nosso Deus é o Senhor do tempo. Antes mesmo de haver a 
eternidade ele já era Deus. Por isso, temos a confiança de que cada 
dia, mês e ano que passa em nossa vida está debaixo da poderosa 
mão do Pai. Não há um segundo sequer da nossa existência que 
Deus desperdice. Certamente os trinta e um dias do mês de maio não 
foram uma exceção.

Não houve nem mesmo um instante em que Cristo não esteve 
presente e atuante no sertão. Temos o privilégio de viver este tempo 
do agir de Deus na vida do povo nordestino. E não podemos deixar 
você de fora disso.

Não perca tempo! Acompanhe com a gente tudo que rolou 
na missão Livres em maio, neste boletim que preparamos 
especialmente para você. Temos certeza que será um momento de 
muita alegria e edificação para o seu dia.

   Equipe Livres

Nota de Abertura

3



Um dos programas do Livre Ser 
Sertão, nosso projeto voltado para 
crianças e adolescentes, é a Escola 
Bíblica Infantil (EBI) que acontece 
semanalmente no Espaço Livres.

Funcionando em um modelo de 
contraturno, as crianças de até 
onze anos se dirigem ao Espaço 
Livres, onde são feitas brincadeiras, 
atividades e estudos bíblicos 
recheados de músicas, pinturas 
e desenhos. É oferecido a elas 
um lanche preparado de forma 
muito especial pelo missionário 
Odair, que tem um verdadeiro dom 
para cozinhar. É uma alegria ver a 
felicidade em cada rostinho. 

Além do aprendizado bíblico e dos 
momentos de recreação, cada 
criança recebe um estojo para 
higiene bucal. 

Conheça a Missão Livres

Elas aprendem sobre a importância 
do autocuidado e a valorizar a 
saúde desde pequenas. Visamos 
promover uma experiência de 
sócio aprendizagem e autonomia 
responsável. Por conta deste objetivo, 
abordamos temas que geram a 
prevenção de abusos e envolvemos 
os pais e responsáveis para a 
manutenção de cada aprendizado.

Temos recebido uma média de 14 
crianças por semana e desejamos 
alcançar muitas outras no futuro. 

Cremos na promoção de uma 
geração impactada pelo evangelho 
que irá transformar a realidade das 
famílias sertanejas.

EBI

Saiba como fazer parte da 
história dessas crianças
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Mês das mães

No mês de Maio, o mês das mães, 
promovemos dois eventos para as 
mulheres sertanejas. O primeiro 
foi para as mães das crianças do 
Livre Ser Sertão. Cada uma delas foi 
convidada para uma tarde especial 
no Espaço Livres. Através da liderança 
da missionária Julie, os missionários 
e voluntários prepararam uma linda 
decoração e um delicioso café da 
tarde para receber as mamães. 

Elas foram recebidas com muito amor, 
ouviram uma palestra sobre valorização 
e autocuidado, participaram de 
gincanas e ganharam muitos presentes. 
Foi sensacional!

Aconteceu no sertão

Pela graça e provisão de Deus, este 
não foi o único evento do mês para 
as mulheres. Em parceria com a 
associação do povoado de Serra 
Vermelha, os amarelinhos promoveram 
o mesmo evento que havia 
acontecido na área urbana, agora na 
área rural, com mais de cem mulheres 
da comunidade. 

Foi uma grande festa com direito a 
repentistas profissionais, brincadeiras, 
brindes e muita comida. 

Nenhuma mulher que esteve presente 
saiu dali sem saber o quanto é 
amada por Deus!
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Veredas sertanejas

Por conta da difícil situação econômica do 
país, os itens básicos de consumo tiveram 
uma alta vertiginosa, o que tem afetado 
seriamente as famílias de baixa renda do 
sertão. Além disso, há um sério problema 
de acesso a tratamentos de saúde de 
qualidade nesta região do Piauí. 

Grande parte das pessoas que precisam 
de atendimento médico especializado, 
acabam sendo forçadas a conseguir 
grandes quantias para pagar por 
tratamentos particulares.

Toda essa realidade gera muita carência 
e este mês se mostrou com dias de muitas 
demandas. Nos deparamos com dezenas 
de casos de necessidade e várias vezes 
com nossa incapacidade de saná-los. 
Por isso, todos os dias, sem exceção, 
dependemos de Deus. E, também por isso, 
vemos muitos milagres.

Desses milagres um ilustra bem essa 
dependência do Pai. Há um senhor em 
uma comunidade rural afastada da 
cidade, chamado Aldecir. 

Necessidade, dependência 
e provisão

Na sua casa em uma roça distante, 
moram ele, sua esposa e filha, uma 
adolescente de 13 anos de nome 
Lorrane. Tudo que existe naquele 
terreno foi construído, plantado e 
cuidado por aquela pequena família. 
Sendo um homem de muita fé, 
Aldecir não perde nenhum dos nossos 
encontros em sua comunidade. Ele 
canta, ora e sempre testemunha do 
agir de Cristo em sua vida.

No entanto, ele estava passando 
por uma grande necessidade. Desde 
que mudara para a região, não havia 
energia elétrica em sua casa. Ele 
não podia ter uma geladeira para 
preservar seus alimentos e sua filha 
não conseguia estudar as matérias da 
escola, tendo sempre que percorrer 
uma grande distância para ir a 
casa dos vizinhos todos os dias. Por 
conta disso, ele foi até os missionários 
pedir algum auxílio para comprar 
todo material necessário para puxar 
energia elétrica para sua casa.
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Sentamos juntos com um café nas mãos 
após nossa célula e ele explicou toda sua 
situação. Frente a tamanha dificuldade, 
nos vimos de mãos atadas. 

Não possuímos esse tipo de recurso e 
todo o processo custaria muito além das 
possibilidades daquela família. Diante 
disso, recorremos juntos àquele para quem 
nada é impossível (Lc 1.37). Fomos ao Pai 
em oração e, então, aguardamos.

Ao retornarmos naquela comunidade 
algumas semanas depois, nos deparamos 
com a tremenda felicidade no largo 
sorriso de Seu Aldecir. Sem saber por 
onde começar, ele contou para todos os 
presentes que o Deus do impossível havia 
feito possível aquilo que ninguém jamais 
imaginou. Em poucos dias ele conseguiu 
toda mão de obra e todos os materiais 
e recursos de que precisava para ligar a 
energia em sua casa!

Cada detalhe foi um verdadeiro milagre. 
Pessoas que ele nem se lembrava mais se 
envolveram para lhe ajudar, ele ganhou 
todos os materiais e, ainda por cima, por 
completo “acaso”, cruzou em uma loja 
com um engenheiro elétrico que fez para 
ele todo o projeto para a ligação. 
A mão poderosa de Deus agiu sobre ele, 
e isso é inegável!

Ele mesmo fez questão de agendar 
um culto de ação de graças para 
toda a comunidade, onde ele deseja 
glorificar ao Deus e Pai do nosso 
Senhor Jesus pela sua tremenda 
bondade manifesta em sua vida. 
Que glória é depender do Deus que 
nunca tarda e jamais falha!

Deus agindo onde não podemos agir 
é um grande professor. Ele sustenta a 
fé dos missionários mostrando que ele 
está em sua missão e ensina o povo 
do sertão a esperar nEle, que está 
atento a eles e os chama para perto. 
No faz compreender que “‘não [é] por 
força e nem por violência, mas pelo 
meu Espírito’ diz o Senhor do Exércitos” 
(Zacarias 4.6).

Assim, juntos, nós missionários e as 
famílias do sertão podemos testificar o 
que nos afirma a Palavra:

 “Os necessitados O verão e se 
alegrarão; a vocês que buscam a 
Deus, vida ao seu coração!
O Senhor ouve o pobre e não 
despreza o seu povo aprisionado.”
 - Salmos 69:32,33

Contribua com essa missão
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Você já parou para pensar nas 
palavras de Jesus a seus discípulos 
no Evangelho de João, no capítulo 
4, verso 35? Diz o texto: Vocês não 
dizem: ‘Daqui a quatro meses haverá 
a colheita’? Eu lhes digo: Abram os 
olhos e vejam os campos! Eles estão 
maduros para a colheita.”

Jesus estava diante de um campo 
de trigo verde, não pronto para a 
colheita, porque o olhar de Jesus não 
estava posto nas coisas terrenas, ele 
estava vendo uma pequena multidão 
de pessoas que haviam aceito o 
convite de virem até Ele, feito pela 
Samaritana que havia estado com Ele 
um pouco antes.

Três lições inspiradoras: 

1) Jesus diz: ”Abram os olhos!” - O 
que indica que o olhar dos discípulos 
estava errado, fechado. Somos 
desafiados aqui a olhar para as coisas 
certas, o que é do alto, levantar, abrir 
os olhos e olhar para o lugar certo, 
não para o trigo verde, mas para as 
pessoas que estavam chegando até 
Jesus através daqueles campos. 

Inspire-se
Olhe para o lugar certo, o lugar que 
Jesus está te direcionando a olhar.

2) ”Olhem para os campos” - Os 
discípulos pareciam não entender 
o que estava acontecendo porque 
estavam olhando para o campo 
errado. O campo de Jesus são pessoas, 
gente. Precisamos aprender a olhar e 
amar as pessoas e não as coisas.

3) ”Eles estão maduros para a 
colheita” - Quando achamos que os 
campos estão verdes é porque não 
olhamos para o lugar certo. Jesus 
nos ensina a olhar para as pessoas e 
elas estão prontas para conhecerem 
Jesus e virem até Ele. As pessoas estão 
prontas para virem a Jesus e conhecê-
lo, convide-as!

Jesus quer ajustar nosso olhar como 
seus discípulos e nos encoraja a uma 
ação de ”colheita”, ousada e corajosa 
onde quer que estejamos.

É tempo de colheita!
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A Dica do Livres deste mês é o mais 

novo livro do renomado escritor e 

missionário Ronaldo Lidório: Teologia, 

piedade e missão - A influência de 

Gisbertus Voetius na missiologia e no 

plantio de igrejas.

Vários dos assuntos que são tratados em 

outros livros do Lidório demonstram sua 

origem nos pensamentos de Gisbertus 

Voetius, grande teólogo do século XVII 

que pensou e fundamentou grande 

parte da teologia e prática missionária.

Temas preciosos como o chamado e o 

envio simultâneo da igreja, a natureza 

do evangelho como essencialmente a 

Dica do Livres

pessoa de Jesus, o aspecto trinitário 

da missão de Deus e a plantação 

de igrejas como cumprimento da 

missão, estão presentes na teologia 

de Voetius e são explanados pelo 

autor nesta excelente obra.

Além do aprofundamento teórico, 

teológico e metodológico, típico dos 

livros do Lidório, a obra apresenta 

diversas ações práticas para o 

auxílio de pastores, missionários e 

plantadores de igreja. Sem dúvida, 
é um material de cabeceira para 
todos que amam a missão.
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Nossa gratidão a você que está junto conosco.
Envolva-se com a Missão Livres em oração, nos 
eventos, nos projetos e também contribuindo 

com sua oferta e 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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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 Abril
Relembre o que fizemos 
no mês de Abril!
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/2022/05/BOLETIM_ABRIL_22.pdf
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIM_ABRIL_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/

