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Olá, queridos e queridas! Mais um mês se 
passou e desejamos compartilhar com 
vocês o que Deus fez em nosso meio.

O sertão está no coração de Jesus e é 
incrível poder fazer parte do que Ele está 

realizando aqui.

Obrigada pela sua companhia!

Equipe Livres

Nota de Abertura
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Foram dois longos anos de espera… 
Mas o Impacto Sertão Livre voltou! 

Em julho realizamos não apenas uma, 
mas duas edições do Impacto seguidas, 
a 16º na cidade de Jacobina e a 17º 
em Patos do Piauí. E, meus amigos, 
foram dias inesquecíveis. 

Já no início do mês, a equipe do 
Livres no Piauí estava a todo vapor. 
Muitas visitas às cidades, conversas 
com prefeitos, vereadores e secretários 
municipais, organização dos utensílios 
de cozinha (“alguém viu aquela panela 
do Rui?”), transporte das estruturas 
do evento, construção de chuveiros e 
reparos nas acomodações…. Ufa! 
Deu um trabalhão. Mas valeu todo o 
esforço, porque nos domingos dos dias 
17 e 24 desembarcou em Jacobina e 
Patos uma multidão de amarelinhos! 

Era gente de todo canto do 
Brasil. Mineiros, baianos, paulistas, 

Especial Impacto

O Impacto voltou!
catarinenses, brasilienses, cearenses, 
alagoanos, paraenses e cariocas, 
cada um com seu sotaque único e 
com muita alegria para compartilhar. 

Cada pessoa de uma igreja diferente, 
mas juntos, ali, como um só povo e 
com um só coração: proclamar a boa 
notícia de Jesus de Nazaré! Sério, eles 
eram incríveis. 

O primeiro dia foi o check-in onde os 
amarelinhos receberam as instruções 
do Impacto. As características da 
cidade, os horários das ações, 
a divisão das equipes nas suas 
respectivas áreas e, é claro, o famoso 
banho de 3 minutos (sim, dá pra tomar 
banho em 3 minutos). 

Passadas as informações, finalizamos 
o dia com um belíssimo culto de 
adoração ao Senhor.
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Os dias funcionaram assim: de manhã a 
devocional e, então, mãos à obra! Cada 
um vai para sua equipe, crianças, visitas, 
saúde, comunicação, cursos e oficinas. 

Ao meio-dia o almoço, um pouco de 
descanso, renova o protetor solar e de 
volta para as atividades. No fim do dia, 
após o jantar, todos iam para a praça, 
para a grande festa que o impacto faz 
na cidade. Aí é diversão com as muitas 
crianças, a clássica dança do Pororó, 
adoração e pregação do evangelho. 
A noite que começa com risos termina 
com lágrimas de alegria por tudo 
aquilo que Deus opera na praça. 
É demais!

E assim seguem todos os dias do 
Impacto, recheados de testemunhos 
de curas, conversões, libertação e 
celebração. Conforme os dias vão 
passando, a cidade vai se enchendo 
de amor e os amarelinhos se tornam 
cada vez mais queridos dos moradores. 
Cada visita, cada atendimento, 
cada brincadeira é uma história e 
todos, moradores e amarelinhos, são 
impactados pelo agir de Cristo. 

O único problema do Impacto é que 
ele acaba. São poucos dias juntos, 
porém são tão marcantes que dão a 
impressão que todos são amigos desde 
sempre! E, depois de um tempo tão 
maravilhoso, como ir embora? É aquela 
choradeira. Os moradores choram e 
perguntam quando os amarelinhos 
irão voltar enquanto as crianças 
pedem em lágrimas para eles ficarem. 
Como dizer tchau? Os participantes se 
abraçam e terminam o evento não com 
apenas colegas de colete, mas como 
verdadeiros irmãos que os carregarão 
no coração para sempre.

Ainda que os amarelinhos possam partir, 
o Senhor Jesus, que atuou ali todos os 
dias, permanecerá trabalhando. Que 
glória é fazer parte da missão de Deus! 

Talvez você esteja lendo este relato com 
pesar por não ter podido participar de 
tudo isso. Mas não fique triste, ano que 
vem tem mais! E você está, sem dúvida, 
convidado a participar da 18º edição 
do Impacto Sertão Livre. Fique ligado e 
não perca a oportunidade de viver dias 
transformadores aqui no sertão. 
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O momento que marcou o 
coração da Giovana 

Conversamos com a querida Giovana Feltrim, participante da 16 edição 
do Impacto Sertão Livre que ocorreu em Jacobina do Piauí, e pedimos 
para ela nos contar um pouco do que viveu lá. Confira!

“Eu cheguei no Sertão achando 
que iria impactar e deixar minha 
marca, mas adivinhem? Fui 
marcada e impactada, totalmente 
constrangida com tanto amor. 

Um momento que me marcou 
muito foi ao realizar uma visita na 
casa de uma senhora. Ela estava 
sentada, então nos aproximamos 
dela e falávamos muito alto, mas 
ela não reagia. Até que o filho dela 
chegou e nos disse “não falem com 
ela, ela não escuta e não vê”. 

Começamos a conversar com o 
filho, falar sobre Jesus e ele com 
um semblante amargo nos disse: 
“meu avô já dizia que quem nasce 
numa religião morre nela.  Eu sou 
católico e vou morrer católico”. 

Depois de um tempo de conversa 
pedimos para orar pela cegueira 
e surdez daquela senhora e o filho 
permitiu, então, oramos e Jesus 
curou a surdez dela, ela passou a 
nos escutar perfeitamente! Uma 
amiga do nosso time orou pela 
cegueira, e após a oração a 
senhora disse: “Você está vestindo 
amarelo!”. 

O filho, impactado, vendo que a 
mãe havia sido curada nos disse 
que gostaria de receber Jesus em 
sua vida e largar o vício da bebida. 

Por fim, a única coisa que eu tenho 
para dizer é: o Senhor está fazendo 
algo especial no sertão.”
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Especial Impacto

Esse grupo realiza visitas às casas da cidade onde o evento acontece buscando 
conhecer os moradores, suas famílias e histórias de vida. 

Eles sempre voltam com muitos relatos emocionantes, amizades que construíram e 
testemunhos do agir poderoso de Jesus nos corações dos sertanejos.

O manifestar do amor nas 
áreas do Impacto Sertão Livre

Com o intuito de amar a comunidade e servi-la da melhor forma possível, o Impacto 
Sertão Livre possui diversas áreas aonde os voluntários que vêm para o evento 
podem servir. 

Em todas elas, o principal objetivo sempre será a evangelização abundante de uma 
maneira simples e alegre, como só os amarelinhos sabem fazer.

Visitas
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Médicos das mais variadas especialidades, dentistas, enfermeiros, 
farmacêuticos e outros profissionais da saúde se inscrevem no Impacto para 
servir o sertão através da sua profissão. 

As cidades têm grande expectativa para os atendimentos de saúde que 
trazemos e, em cada consulta, existe a intenção de promover bem-estar 
para a saúde física, psíquica, emocional e também espiritual. Deus usa 
poderosamente os amarelinhos da saúde.

Saúde

Crianças
Os “tios” e as “tias” chegam preparados para muitos dias de diversão, ensino 
bíblico e amor com as crianças. Todos os dias no Impacto Sertão Livre 
realizamos atividades pedagógicas, recreativas e esportivas para crianças e 
adolescentes da cidade. É um sucesso.
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Além destas três áreas principais, temos também 
a área de mídia e comunicação, cursos 
profissionalizantes, oficinas artesanais e 
atividades musicais que acontecem na praça, 
ao anoitecer. 

O Impacto Sertão Livre é diverso em sua 
atuação com um único propósito: manifestar 
o amor de Jesus Cristo e proclamar o seu 
evangelho até que todos ouçam. Com toda 
certeza você poderá se envolver na sua área de 
vocação, na próxima edição.

Acessar as fotos das últimas edições
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Especial Impacto

E quando o Impacto termina?
Sem dúvida, o Impacto Sertão Livre é transformador. Ele impacta a 
vida de homens, mulheres e crianças sertanejas através da mensagem 
de Jesus e a manifestação de seu amor. Até mesmo o ambiente da 
cidade fica mais leve e todos terminam o evento com lágrimas de 
saudade nos olhos. Mas, e depois? Como ficam as famílias visitadas, as 
crianças atendidas e o resultado de tantos dias de evento? A cidade 
fica desamparada? De forma alguma!

Cremos que tão importante quanto os dias do evento, é a continuidade 
de tudo aquilo que foi feito. Por isso, desde a primeira edição, o Impacto 
ocorre sempre em parceria com missionários e as igrejas locais. Esses 
valentes parceiros são beneficiados pela abrangência das ações 
podendo colher os frutos pós-impacto.

Em Jacobina e Patos não foi diferente. Nossos amigos da Igreja 
do Sertão e da Igreja Missionária do Sertão, que já atuavam nos 
municípios antes do Impacto, poderão revisitar as casas, dar 
continuidade nas ações com as crianças e discipular os convertidos. 
Este é o trabalho dos ceifeiros, recolher dos campos brancos! 

Por isso, ore por eles para que sejam fortalecidos no Senhor e possam 
fazer um excelente trabalho para o Reino de Deus.

“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.” - João 4:35      
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Muito obrigado por estar com a gente.
Permaneça envolvido com a Missão 

Livres orando, indo e também doando.  

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

Até lá!

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 Junho
Relembre o que fizemos 
no mês de Junho!
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/2022/07/BOLETIM_JUNHO_2022.pdf
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/07/BOLETIM_JUNHO_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/

