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Como é bom viver os dias dedicados a Jesus, 
praticando as boas obras que ele já havia 
preparado para nós. 

Acompanhe neste Boletim a alegria das 
histórias que o Senhor nos concedeu viver 
durante o mês de Agosto.

É muito bom ter você conosco nesta jornada! 

   Equipe Livres

Nota de Abertura
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Nós, do Instituto Livres, acreditamos que 
por meio de programas sociais o avanço 
do evangelho pode ser extremamente 
efetivo. Tudo o que vem para auxiliar 
o povo sertanejo em suas maiores 
demandas abre muitas portas para a 
pregação do evangelho, e é isso que 
temos vivido com o Mais Água. 

O Programa Mais Água consiste em 
promover soluções de acesso à água 
potável para localidades que têm difícil 
acesso ou sofrem com a falta de água.

Muitas vezes, quando as comunidades 
possuem água, ela é imprópria para 
consumo, sendo extremamente salgada.

As soluções que temos trabalhado são 
sistema dessalinizador, poço artesiano, 
açude, barragem e caminhão pipa, em 

Conheça a Missão Livres
Programa Mais Água

regiões onde as outras soluções não 
atendem, ou em ocasiões emergenciais.
Para conhecer um pouco mais sobre esse 
programa incrível, confira o nosso site.

Temos contato com famílias que têm 
visto sua realidade mudar por conta do 
acesso à água. E enquanto celebramos 
juntos essa conquista, nós comunicamos 
a eles a maior das verdades: 

“Jesus respondeu: Quem beber desta 
água terá sede outra vez, mas quem 
beber da água que eu lhe der nunca 
mais terá sede. Pelo contrário, a água que 
eu lhe der se tornará nele uma fonte de 
água a jorrar para a vida eterna”.
João 4:13,14

Água boa para beber e Água da Vida 
para a salvação de todo o sertão!
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https://institutolivres.org.br/programas/mais-agua/


Veredas Sertanejas

O Apóstolo Paulo, em sua carta aos 
Romanos, nos deixa um conselho 
importante: “Alegrem-se com os que se 
alegram; chorem com os que choram.” 
Romanos 12:15

Estamos constantemente, no campo 
missionário, pedindo que o Senhor nos 
inunde de sabedoria e compaixão. As 
batalhas e desafios do sertanejo são 
muitas e nós desejamos conduzi-los ao 
lugar correto na busca por soluções, 
que é aos pés de Cristo.

Algo aconteceu neste mês e 
queremos relatar pra você, que tem 
acompanhado a Missão Livres.

Recentemente, em uma de nossas 
células, percebemos que a anfitriã 
estava muito abatida. Nos aproximando 
para conversar, ao perguntar se havia 

Mover-se em compaixão

acontecido algo, a mulher relatou 
que ela e sua mãe (que também 
participa dos encontros semanais) 
se encontravam muito aflitas e 
ansiosas pois o seu irmão, que mora 
em São Paulo, estava imerso no 
vício da bebida, a ponto de não 
querer falar com nenhuma delas e 
não dar notícias por dias. 

Em um momento assim é difícil 
consolar, mas prontamente 
decidimos levar toda a angústia e 
preocupação a Jesus, em sincera 
oração. Assim fizemos e, depois 
do tempo do nosso encontro, 
retornamos para a cidade.

Isso aconteceu em um sábado e, 
já no domingo, no dia seguinte, 
recebemos notícias. 
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Aquele homem pelo qual oramos 
pedindo para que Deus o protegesse e 
o libertasse dos vícios, havia telefonado 
para sua mãe e estava bem! Expressou 
inclusive o desejo de se afastar da 
bebida alcóolica. 

Foi sua irmã que mandou o áudio para 
nós contando tudo, muito admirada 
com a rapidez, e agradeceu pela 
oração que havíamos feito junto com 
elas. Aliás, pediu o endereço da Livres 
Church em SP para direcionar o irmão a 
fazer uma visita!

O que dizer? Que grande privilégio 
é ser dirigido pelo Espírito Santo em 
compaixão e testemunhar o agir Dele, 
mesmo que a quilômetros de distância. 

Esse, sem dúvida, foi mais um sinal 
para fortalecer a fé das nossas amigas 
queridas, que visitamos na Comunidade 
Chapada há mais de um ano e estão 
no processo de reconhecer Jesus como 
aquele que é Deus Todo Poderoso.

Que assim como Jesus, todos nós 
busquemos nos mover em compaixão, 
para que a glória do Pai seja revelada.

Vale a pena!
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Na Astronomia existe o conceito 
de universo observável que 
corresponde ao tamanho estimado 
do universo a partir do que temos 
conhecimento. 

De acordo com os estudos mais 
recentes, calcula-se que o que 
podemos conhecer do universo 
possui o tamanho de 93 bilhões de 
anos luz aproximadamente.

Para compreendermos melhor 
o que isso significa, temos que 
saber que 1 ano luz corresponde 
a 9.461.000.000.000 Km (nove 
trilhões e quatrocentos e sessenta e 
um bilhões de quilômetros).

Multiplique isso por 93 bilhões e 
você terá o tamanho do universo 
conhecido. Deixando ainda mais 
claro, se movendo na velocidade 
da luz, seria possível viajar do Brasil 
para o Japão mais de oito vezes 
por segundo.

O universo é grande. Grande 
como não se pode imaginar.

Inspire-se
Pequenos como 93 bilhões 

de anos luz

Essa informação pode ser assustadora. 
Mas não se compara com a 
afirmação na boca do antigo rei 
Salomão:

“Mas será possível que Deus habite na 
terra? Os céus, mesmo os mais altos 
céus, não podem conter-te. Muito 
menos este templo que construí!” - 
1 Reis 8:27

O sábio filho de Davi não conhecia 
nada sobre a velocidade da luz ou 
medições em parsecs, porém, sabia 
certamente que Deus é grande. 
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Ele havia lido que o Senhor criou tudo 
o que há a partir do nada (Gn 1.1) e 
que dele são os céus e “até os mais 
altos céus” (Dt 10.14). 

Ele podia olhar para cima, contemplar 
a imensidão e dizer que seu pai estava 
coberto de razão quando escreveu: 
“Os céus declaram a glória de Deus; o 
firmamento proclama a obra das suas 
mãos” (Sl 19.1).

Deus é grande. Grande como não 
se pode imaginar.

Mesmo assim, Ele é aquele que 
“defende a causa do órfão e da viúva” 
(Ex 22.22-24). Esse é o mesmo Deus 
que tem contado os fios de cabelo da 
cabeça dos seus e que ouve quando 
seu povo ora (Mt 10.30; 2 Cr 7.14).

E como se tudo isso já não fosse 
impressionante o suficiente, aquele 
que não cabe em 93 bilhões de anos 
luz, o próprio Filho de Deus, se fez 

menino, cresceu, ensinou, sofreu, foi 
crucificado e ressuscitou dos mortos 
para que Ele pudesse habitar em 
nós e nós nele (Jo 14.23).

Deus é grande. Grande o suficiente 
para não caber em 93 bilhões de 
anos luz, mesmo assim nos fazer 
habitação de seu Espírito (1 Co 3.16). 

Como então não glorificar a 
Deus dizendo “Cristo em mim, a 
esperança da glória” (Cl 1.27)?

Para o Senhor somos pequenos 
como 93 bilhões de anos luz o são 
perante Ele. Ainda assim Ele “amou 
o mundo de tal maneira que deu 
seu único filho, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).

Depois de o conhecer, 
simplesmente não dá para olhar 
para cima e não dizer “Os céus 
declaram a glória de Deus”.
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E a nossa dica vai para você que lê tudo 
isso e sente vontade de pisar nesta terra 
para experimentar um pouco do campo 
missionário.

As inscrições para mais um Livres 
Experience estão abertas!

São 21 dias de imersão na missão 
evangelística, sendo 13 dias de aulas online e 
interativas, e 8 dias de experiência prática no 
sertão.

Para saber todos os detalhes e realizar sua 
inscrição, clique no botão abaixo:

Saber mais

Fique atento, porque há vagas somente para 
21 pessoas. Esperamos por você!
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https://missaolivres.org.br/livresexperience/
https://missaolivres.org.br/livresexperience/


Gostou do que viu em nosso Boletim 
de Agosto? Então continue atento 

às nossas redes sociais e gere 
expectativas, pois Deus pode realizar 

muito mais nos próximos dias.

Permaneça envolvido com a Missão 
Livres orando, indo e doando. 

Obrigado pela companhia e até o 
mês que vem!

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

Escaneie 
pelo seu App 
bancário

Chave PIX: pix@institutolivres.org.br

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/2022/08/BOLETIM_JULHO_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/

