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A identidade gloriosa de Jesus nos constrange. Pense no Apóstolo 
Paulo tendo que tratar algumas desavenças entre os filipenses. Ele 
precisa dar um exemplo de amor, entrega e serviço. Seu ponto é: 
não podemos viver apenas pelos nossos próprios interesses, mas 
também pelos dos outros. Como gerar esse modo de pensar? 
Como inspirar e incentivar os irmãos na radicalidade desse amor? 
Paulo toma a melhor opção, ele aponta para Cristo.

Jesus, que era Deus, “não considerou o ser igual a Deus algo que 
deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, 
assumindo a forma de servo…” (Fp 2.6-7). Estes versículos deveriam 
ser a base fundamental de toda a obra missionária. Como 
deixaremos de servir se “nem mesmo o Filho do homem veio para 
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos” 
(Mc 10.45)? Na missão, servimos a Deus servindo ao próximo.

Este é o nosso desafio diário no campo: imitar o Mestre. E neste 
desafio permanecemos durante o mês de Junho, amando e 
servindo o povo sertanejo.
Acompanhe neste Boletim a alegria das histórias que o Senhor nos 
concedeu viver durante todo este mês!
 
    Equipe Livres

Nota de Abertura
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Nesta edição de Junho, queremos apresentar a você mais uma das 
atividades da Missão Livres.

Grande parte dos sertanejos, principalmente os que moram em 
regiões mais afastadas, ouvem a Rádio Ingazeira - a rádio local de 
Paulistana. Decidimos aproveitar a oportunidade e temos pregado o 
evangelho utilizando esse meio de comunicação tão bacana.

O Programa Espaço Livres, conduzido pelos nossos missionários, 
acontece de segunda à sexta-feira das 17h00 às 17h30, e aos 
domingos, das 7h00 às 7h15. 

Engraçado pensar que os programas de rádio ainda funcionam, 
não é? Na nossa área de atuação eles são muito populares, por 
isso temos levado a mensagem de amor e salvação em Jesus Cristo 
para uma estimativa de 15.000 pessoas, no horário do programa.

Ore para que a palavra transmitida no Programa Espaço Livres 
faça morada nos muitos corações dos ouvintes do sertão.

Conheça a Missão Livres
 Programa Espaço Livres 

4



Gás para o ano todo e um novo poço 
para o Assentamento Serra Branca

Logo na primeira semana de Junho, 
tivemos a alegria de distribuir 200 
vale gás para famílias carentes da 
região de Paulistana. Cada família 
beneficiada poderá usufruir de quatro 
trocas gratuitas do botijão, totalizando 
uma economia de mais de 
quinhentos reais no ano! Este benefício 
foi fruto de uma parceria que 
proporcionou essa grande economia 
para centenas de casas sertanejas.
 
A alegria das pessoas ao receberem 
este presente é impagável. E a 
gente também se deu bem, porque, 
depois disso, cada célula ou culto 
nos interiores sempre conta com um 
bolinho à nossa espera…

Aconteceu no sertão

 No decorrer dos dias tivemos outra 
grande surpresa. Nossos amigos do 
Instituto Novo Sertão, juntamente com 
a IPB de Pinheiros, contemplaram 
nossa querida comunidade do 
Assentamento Serra Branca com a 
perfuração de um poço artesiano de 
72 metros de profundidade.
 
As pessoas do assentamento, que 
sofrem muito com a falta de água 
nos períodos de seca há anos, se 
emocionaram com essa notícia. 

Um dos moradores cedeu boa 
parte de seu próprio terreno para 
a comunidade, onde havia uma 
marcação feita para a furação. 
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No dia em que o maquinário iria 
efetuar a perfuração, os homens 
se organizaram para ajudar, as 
mulheres preparam um almoço e 
as crianças foram assistir o processo 
que levou três horas.

O poço não possui a vazão 
necessária para abastecer todas as 
casas da comunidade, no entanto, 
ele encheu até o topo e será de 
grande ajuda nos períodos de seca. 
Agora, ainda que o barreiro da 
região venha a secar, as famílias 
poderão contar com a água desse 
poço para se abastecerem.
 
Como é bom ver as bênçãos 
do Senhor sendo derramadas 
continuamente sobre este povo! 
Podemos experimentar na prática 
o que nos ensinou o Senhor Jesus: 
“Há mais felicidade em dar do que 
receber” (At. 20.35).

6



Veredas sertanejas

O que temos aprendido convivendo 
com os amigos do Assentamento 
Serra Branca e da Comunidade 
Chapada há um ano? Sim, estamos 
alegres porque completamos esse 
tempo atuando nessas localidades 
toda semana, com nossas visitas, 
células e atividades.

Já na primeira visita nesses locais, 
Deus falou aos nossos corações sobre 
aquelas pessoas. Quando Deus fala 
acerca de algo que ele quer fazer ou 
de alguém que ele deseja alcançar, 
é irresistível. Nesse texto, gostaríamos 
de deixar listadas três lições que 
aprendemos até aqui, em um ano 
no Assentamento Serra Branca e na 
Comunidade Chapada, desejando 
que nosso aprendizado também 
edifique a sua vida.

A primeira lição é: ouça e decida 
amar. Para conhecer as pessoas de 
verdade precisamos ouvi-las. 

Um ano, três lições
Estamos muito acostumados a falar, 
proclamar a palavra, dar conselhos 
e respostas, orar pelas pessoas. 
Tudo isso é excelente, mas ouvir 
e decidir amar a pessoa após 
conhecer mais sobre a sua história, 
suas vitórias e suas falhas é a base 
para criarmos vínculos reais, e Deus 
usará esses vínculos em sua obra.

A segunda lição é: foco em Cristo. 
Após ter mais intimidade com 
famílias tão queridas, é natural 
que a gente queira fazer de tudo 
por elas. Muitas são as demandas 
da alma e da vida cotidiana do 
sertanejo, mas as soluções não 
estão em nós.

As respostas para as necessidades 
de cada homem, mulher, 
adolescente e criança do 
Assentamento Serra Branca e da 
Chapada estão em Cristo Jesus e 
precisamos apontar para Ele. 
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Quando entendemos isso, descansamos 
e oramos com eles pedindo o que 
precisam ao nosso Deus. 

O resultado é assistir como o nosso Pai 
faz tudo de maneira perfeita, e se Ele 
ainda não fez, ajudamos os amigos a 
praticar a fé confiante. Foco em Cristo.

E a terceira e última lição é: persevere 
pacientemente. Nem tudo são flores.
O inimigo das nossas almas opera 
suas investidas, as pessoas ao redor 
decepcionam, a saúde fraqueja, 
o dia mau bate à porta. Perseverar 
pacientemente e obedecer o Mestre, 
mesmo quando é mais custoso, 
aliado à nossa devoção pessoal 
com momentos de comunhão entre 
missionários e amigos próximos, é o 
que nos permite dar continuidade ao 
chamado de Cristo para nós.

Até aqui o Senhor nos ajudou e há 
muito mais para se ver e aprender. 
O seu contexto pode ser totalmente 
diferente, mas temos certeza de 
que essas lições podem te ajudar a 
caminhar no seu dia a dia também.

Continue orando pelas nossas 
comunidades queridas e se alegre 
conosco! Jesus anda e efetua 
maravilhas, visíveis e invisíveis, no 
Assentamento Serra Branca e na 
Comunidade Chapada.
 

8



A Dica do Livres deste mês 
é uma poderosa mensagem 
pregada por Hernandes Dias 
Lopes na 28º Conferência Fiel 
para Pastores e Líderes em 2012. 

Para exemplificar um líder que 
serviu a Cristo com toda sua 
vida, o reverendo expõe a 
trajetória do Apóstolo Paulo em 
sua conversão e ministério a 
serviço da glória de Deus. 

Dica do Livres

Podemos nós, também, servir a 
Deus com excelência? Como 
nossas vidas podem contribuir 
para o avanço do evangelho? 
“Combati um bom combate” 
poderá ser uma afirmação em 
nossa boca quando o Senhor 
nos chamar? 

Essas e outras muitas questões 
nos desafiam durante este 
belíssimo sermão. Ele é, sem 
dúvida, inesquecível!

Clique aqui para assistir
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https://youtu.be/MwHEGuL6sy0
https://youtu.be/MwHEGuL6sy0


Somos muito gratos pela sua vida!
Permaneça envolvido com a Missão 

Livres orando, indo e doando. 
 

Voltamos com mais novidades sobre o 
campo missionário no mês que vem.

Deus abençoe você!

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 Maio
Relembre o que fizemos 
no mês de Maio!
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/2022/06/BOLETIM_MAIO_2022.pdf
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/06/BOLETIM_MAIO_2022.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/

