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Setembro foi um mês e tanto!

É o início do B-R-Ó-BRÓ aqui no Piauí, o que significa 
que a temporada mais quente do ano chegou. 
Este clima que pode ultrapassar os 40º graus no 
sertão nem se compara com o calor que sentimos 
em nossos corações ao compartilhar com você o 
que Jesus tem feito por aqui!

Pegue o seu chapéu, uma boa garrafa de água 
bem gelada, não esqueça do protetor solar e 
venha com a gente conferir as histórias e aventuras 
da missão em Setembro.
   
    Equipe Livres

Nota de Abertura

3



Em nossos corações, as crianças devem 
ter um lugar especial. Sabemos que 
elas são o futuro da nação, das nossas 
comunidades, da Igreja de Cristo, mas, 
além disso, Jesus quer andar com as 
crianças hoje, no momento presente.

Há meses estamos com o projeto para 
iniciar as células infantis no sertão, 
mas a falta de mão de obra nos 
impossibilitava. Realizamos ações de 
evangelismo, atividades recreativas 
e a nossa EBI na cidade, mas ainda 
faltavam as células infantis nos interiores 
onde atuamos semanalmente.

Deus viu a necessidade e, como Ele 
é o maior interessado em alcançar os 
pequeninos, enviou para o sertão um 

Conheça a Missão Livres
Célula infantil

casal de missionários muito especial, 
que se voluntariou especificamente para 
atuar com as crianças sertanejas.
Aconteceu! Demos início às Células 
Kids no Assentamento Serra Branca e 
na Comunidade Chapada. Tem sido 
incrível ver a alegria desses meninos e 
meninas que estão sedentos por Jesus 
e por aprender dele. A célula consiste 
num encontro de 30 a 40 minutos, onde 
através de músicas, histórias bíblicas e 
comunhão, as crianças estão sendo 
evangelizadas e discipuladas. 

Ore pela Missão Livres e pelas 
crianças que estão participando 
das atividades do Livre Ser Sertão. 
Desejamos crianças marcadas e 
transformadas pelo amor de Deus.
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É comum que, ao participarmos da missão 
de Cristo, tenhamos o anseio por ver os 
resultados das atitudes que temos no 
campo. Não são poucas às vezes em que 
oramos por pessoas, investimos tempo, 
encorajamos, prestamos um auxílio ou 
pregamos o evangelho. 

Pouco a pouco percebemos que, na 
verdade, na maioria das vezes, não 
veremos frutos ou resultados imediatos. 
Passamos então a descansar em Deus 
e confiar na sua obra misteriosa e 
sobrenatural que acontece apesar de nós.

Entretanto, no mês de Setembro, tivemos 
duas oportunidades de provar o fruto das 
ações de amor e oração. 

Recentemente, iniciamos visitas aos 
hospitais de Paulistana e, num belo 
dia, na ala de maternidade, nossos 
missionários encontraram uma mulher que 
prontamente reconheceu os “amarelinhos”. 

Essa jovem havia conhecido, no Impacto 
Sertão Livre de Jacobina do Piauí, os 
queridos Rodrigo e Jucelia, voluntários 
que vieram do Sul do Brasil pregar o 
evangelho e falar sobre o amor de Deus 
para o povo do sertão. 

Aconteceu no sertão
Reencontros
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Aquele encontro e a oração daquele 
casal marcou a vida da jovem mãe, que 
ainda estava gestante. Neste mês, ela deu 
à luz sua filhinha e os nossos missionários 
tiveram o prazer de encontrá-la e realizar, 
mais uma vez, uma oração por essa 
linda bebê que chegou ao mundo. Que 
experiência maravilhosa ver uma vida 
impactada se alegrando e comemorando 
mais um encontro conosco!

Outro fato marcante ocorreu numa 
visita ao Barro Vermelho, povoado 
onde atuamos com nosso sistema de 
dessalinização de água. Encontramos 
uma família querida que fez um relato: 
há mais de um ano atrás realizamos uma 
visita em sua casa e a anfitriã estava com 
muita dor de ouvido, praticamente sem 
conseguir escutar. 

Com muito amor e simplicidade, uma 
de nossas missionárias realizou uma 
oração pedindo a Jesus que curasse 
aquela mulher e a permitisse voltar a 
ouvir. A cura não ocorreu de imediato, 
mas a própria mulher confirmou que, 
após aquele dia, ela melhorou, as 
dores cessaram e ela pôde voltar a 
ouvir! Que maravilha! 

E como se não bastasse, naquela 
mesma ocasião, oramos também pela 
vida do seu irmão, para que houvesse 
libertação do vício da bebida. Ela 
relatou que, após aquele dia, ele teve 
forças para abandonar seu vício e hoje 
está saudável e trabalhando bastante.

Caro leitor, desejamos que a partir 
desses relatos você possa ser 
encorajado a continuar proclamando 
o nome de Jesus, seu amor e suas 
maravilhas por onde for. Confie 
que Deus age soberanamente no 
sobrenatural. 

Nem sempre veremos os resultados 
das nossas ações, mas vale a pena 
proclamar libertação, cura e salvação, 
já que nosso Mestre atua além de nós, 
onde não conseguimos alcançar, onde 
não vemos, mas cremos.
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Veredas Sertanejas

O Piauí enfrenta a infeliz realidade 
de estar entre as três regiões com os 
maiores índices de suicídio no país. 
A taxa registrada no Estado chega 
ao dobro da média nacional, 
conforme matéria publicada no G1. 
Na área onde atuamos como missão, 
este penoso fato é facilmente 
comprovado. 

Recebemos notícias recorrentes de 
famílias enlutadas que perderam seus 
entes queridos que acabaram por 
tirar suas próprias vidas. Até mesmo 
regiões inteiras de determinados 
municípios são popularmente 
conhecidas pela quantidade 
alarmante de casos de suicídio. 

Não é incomum tratarmos casos 
de automutilação, isolamento e 
crises de ansiedade entre jovens e 
adolescentes. 

Esperança viva no Setembro amarelo
Neste triste cenário, é imprescindível não 
apenas “chorar com os que choram”, 
mas também atuar fortemente na 
preservação da vida.

O tema da prevenção ao suicídio 
é abertamente tratado no mês de 
Setembro. Paulistana ainda possui 
o privilégio de dispor de um CAPS 
(Centro de atenção psicossocial) que 
disponibiliza tratamentos psicológicos 
gratuitos para a população. 
No entanto, este assunto ainda é um 
tabu para muitas famílias sertanejas. Por 
conta disso, o papel dos missionários é 
muito importante. 

Tanto no acompanhamento e 
aconselhamento de famílias, quanto 
nas visitas aos hospitais e nos cultos 
nos interiores, sempre reforçamos a 
importância do cuidado integral que é 
do espírito, do corpo e da mente. 
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Buscamos, através da clara 
exposição da Palavra de Deus, 
quebrar preconceitos criados 
quanto à procura de profissionais 
para o tratamento de dificuldades 
psicológicas. 

O estigma de que psicólogos e 
psiquiatras são para “loucos e 
lunáticos” é muito forte, por isso 
sempre ressaltamos o papel dos 
profissionais que são capacitados por 
Deus para os tratamentos.

Com a pregação do Evangelho que 
gera nos corações a esperança 
viva e promete vida e vida em 
abundância e a quebra de 
paradigmas culturais, temos visto 
mudanças ocorrendo aos poucos. 

Filhos e filhas encontram ambientes 
mais seguros para falar de suas 
dificuldades e frustrações com seus 
pais; maridos incentivam suas mulheres 
a manterem acompanhamento 
psicológico; e homens abrem mais 
o coração para tratar sentimentos 
íntimos. Este é um claro resultado da 
luz da Palavra de Deus brilhando onde 
antes só havia trevas. No entanto, 
ainda há muito trabalho a ser feito. 

É necessário divulgar em larga 
escala campanhas de preservação 
à vida e conscientização de 
sintomas depressivos, mas 
principalmente a proclamação 
daquele que venceu a morte. 

Precisamos ir mais longe para 
sermos sal e luz em lugares onde 
há trevas e degradação. Portanto, 
ore pelo Piauí e pelo avanço 
missionário. Cremos que, pelo poder 
do Espírito Santo, este Estado pode 
deixar de ser conhecido pela morte, 
para ser celebrado pela vida. 
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Neste mês, a dica especial do Livres para você é uma arretada 
versão do hino Porque Ele Vive, interpretada por nossos amigos 
sanfoneiros Jonathan e Junior!

Esses dois irmãos são nascidos e criados na cidade de 
Picos - PI onde ocorreu a 13ª edição do Impacto Sertão Livre. 
Talentosos e de coração e alma nordestina, eles são sempre 
presença confirmada em nossos eventos. 

Curta o clipe e não deixe de comentar no vídeo o que achou! 

Dica do Livres

PORQUE ELE VIVE | JONATHAN E JUNIOR AO VIVO
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É com grande alegria e muito prazer que 
compartilhamos mais um mês! Não sem desafios, 
mas com muitas vitórias, perseveramos em nossas 

ações pela graça daquele que nos chamou.

Não deixe de fazer parte de tudo isso. 
Seja orando, indo ou contribuindo, há um lugar 

na missão para você! 

Nossa gratidão a você pelo tempo dedicado ao 
acompanhar este boletim.

Que o Senhor, o nosso Deus, te surpreenda 
sobremaneira neste mês de Outubro!

“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por 
isso estamos alegres” - Salmo 126.3

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 Agosto
Relembre o que fizemos 
no mês de Agosto!
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/2022/09/BOLETIM_AGOSTO_2022.pdf
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/09/BOLETIM_AGOSTO_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/

