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Outubro foi um mês de sorrisos no Sertão.

Sorrisos esses que puderam ser encontrados em 
muitos lugares. No rostinho feliz das crianças 
nordestinas nas festas do mês das crianças; na alegria 
de toda uma comunidade ao ver a água jorrar de um 
poço que há muito esperavam que fosse perfurado; 
nas feições das famílias de um antigo quilombo que 
agora possui a presença recorrente de uma igreja; 
e, certamente, no rosto de cada um dos missionários 
que fizeram parte de tudo isso. 
 
Quer sorrir com a gente? Então acompanhe neste 
boletim essas e outras aventuras do mês de Outubro 
aqui na Missão Livres! 

   
   Equipe Livres

Nota de Abertura
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Os amarelinhos fazem um programa 
da tarde na Rádio Ingazeira 1470 
AM há quase dois anos. De segunda 
à sexta-feira, às 17:00, entra no ar o 
Programa Espaço Livres, o programa 
que ama pessoas (essa é a vinheta que 
a rádio fez para nós). 

A sede da rádio fica em Paulistana e 
ela é muito famosa em toda a região, 
alcançando mais de 5 municípios com 
grande audiência nos interiores.

Quando a programação do Livres teve 
início, estávamos no meio da pandemia 
e as regras de distanciamento estavam 
em voga. Por conta disso, o programa 
ocorria sempre remotamente via 
aplicativo ou por gravação. 

Conheça a Missão Livres
 O programa Espaço Livres está de cara nova! 

Porém, com o avanço das 
vacinações e o fim das restrições 
de distanciamento, a rádio voltou a 
aceitar programas presenciais em 
seus estúdios. Aproveitando esta 
oportunidade, reformulamos toda 
a programação para torná-la mais 
efetiva e interativa.

A grade do programa contempla 
músicas, recados, mensagens e 
ilustrações. Os missionários se revezam 
na programação cada um com seu 
estilo. Pelo seu grande alcance, a 
rádio se torna um excelente canal de 
comunicação com a população. Nela, 
podemos informar sobre os eventos da 
missão, notícias dos sistemas Mais Água 
e a nossa presença nas comunidades. 
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Mas não apenas isso, o programa 
é uma oportunidade de levar 
adoração e evangelização a 
regiões que talvez não tenhamos a 
oportunidade de conhecer. 

Neste mês, iniciamos uma série de 
mensagens chamada Encontros com 
Jesus, onde falamos sobre as histórias 
de pessoas na Bíblia que, ao se 
encontrarem com Cristo, tiveram suas 
vidas transformadas. 

Como é frutífero e prazeroso poder 
contar dos encontros do Mestre com 
pescadores, homens e mulheres da 
roça e pessoas que não eram tidas 
em estima! Recheamos cada história 
com ilustrações e aplicações que 
se conectam com a vida do povo 
no sertão. Cremos que assim novos 
encontros entre as pessoas e Cristo 
estão sendo promovidos. 

Para completar, nessa nova fase do 
programa, os irmãos sanfoneiros 
Jonathan e Junior, que são aqui do 
Piauí, concederam livre acesso às 
suas músicas para serem utilizadas 
no programa. Então, depois de 
falarmos das palavras de Jesus, soa o 
acordeom entoando “Porque ele vive 
posso crer no amanhã…”

O Programa Espaço Livres 
tem sido uma benção para 
compartilhar o Evangelho aqui 
na missão. E se você quiser, 
pode acompanhar o programa 
também. Basta acessar o link 
abaixo e curtir com a gente o 
programa dos amarelinhos, o 
programa que ama pessoas! 

Acompanhe às 17:00 todos os dias!

ACESSAR

5

http://play.radios.com.br/25514
http://play.radios.com.br/25514


Outubro foi um mês e tanto para nós aqui 
no Sertão. Não enfrentamos apenas um 
grande desafio, mas sim três!  

O primeiro desafio: Um quilombo 
chamado Contente 

O primeiro deles era fruto de um antigo 
desejo. Apenas em Paulistana, existem 
mais de 50 comunidades rurais, que eles 
chamam de “interiores” por aqui. Cada 
uma dessas comunidades possui uma 
história e uma identidade própria. Entre 
elas, estão assentamentos, povoados, 
vilarejos e quilombos históricos.  

A esmagadora maioria dos interiores 
não possui a presença de uma igreja 
evangélica ou mesmo algum trabalho 
missionário recorrente. 
Alcançar essas comunidades sempre 
ardeu em nossos corações.  

Ainda que querendo muito iniciar um 
trabalho missionário contínuo nessas 
comunidades, não possuíamos a 
mão de obra para tanto. Por isso, nos 
limitamos apenas a duas comunidades, o 
Assentamento Serra Branca e a Chapada.  
 
No entanto, pelo agir poderoso do Deus da 
missão, neste mês isso mudou.

Aconteceu no sertão
Três desafios em um único mês

Há cerca de 25 Km de Paulistana, 
pegando a direita em uma pequena 
estrada de terra ladeada de cercas e 
seguindo por ela, é possível observar 
uma frondosa árvore cercada de casas. 
Este lugar se chama Quilombo Contente.  
O Contente é um quilombo reconhecido 
pela Fundação Palmares que preserva 
sua história há mais de cem anos. É 
povoado por cerca de 40 famílias e é lar 
de pessoas muito queridas.  

Embaixo daquela árvore, se encontra 
um tronco com um buraco no topo. 
Aquele tronco era onde os escravos 
eram castigados na época da 
escravidão.  
 

6



Quem conta e preserva essa 
história é a líder da associação do 
Contente, Jucélia. Mulher inteligente 
e dedicada que trabalha em prol do 
bem da comunidade, ela entende a 
necessidade de preservar a história de 
seus antepassados e a cultura que lhes 
foi transferida.  

Já havíamos feito diversas ações 
esporádicas no quilombo, mas nunca 
tivemos a possibilidade de estabelecer 
um trabalho de longo prazo. Porém, 
em parceria com a Igreja do Sertão 
de Paulistana, fizemos um projeto e 
iniciamos uma plantação de células na 
comunidade!  

A alegria do povo foi indizível. Há muito 
tempo eles pediam por cultos e visitas 
ali. E o Deus da seara, que ama o 
povo quilombola, ouviu esses pedidos. 

Estaremos no quilombo semanalmente 
agora apoiando a Igreja do Sertão com 
pregação e célula infantil.  

Com a graça de Cristo, cremos que pode 
nascer uma igreja ao redor daquela 
árvore. A igreja do quilombo Contente! 

O segundo desafio: Água para o 
Jacaré 

O segundo desafio era do Mais Água: 
disponibilizar água para a comunidade 
Jacaré. O Jacaré fica perto da divisa do 
município, e possui cerca de 12 famílias. 
Há muito tempo essas famílias sofriam 
com a falta de acesso a água. Todo mês 
era necessário um caminhão pipa para 
abastecer as cisternas. Foi então que os 
missionários entraram em contato com 
a associação da comunidade para 
compreender a situação.  

Havia duas marcações para a 
perfuração de poços na região, mas os 
moradores não possuíam recurso para 
pagar pelo serviço.  
 
Os amarelinhos falaram com a 
comunidade sobre a possibilidade de 
perfurar um poço na região. De bate e 
pronto, eles ficaram muito felizes e fizeram 
todos os trâmites necessários como 
doar o terreno para a associação da 
comunidade e pedir a ligação elétrica 
para a empresa responsável. 
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Chegou então o grande dia, o dia 
da perfuração. Todos estavam muito 
animados. O equipamento iniciou seu 
trabalho, no entanto, chegando a 20 
metros de profundidade, o maquinário 
encontrou uma rocha que impedia a 
continuidade da broca. O semblante dos 
moradores caiu com a notícia. Mas não 
ficou assim por muito tempo. Na mesma 
hora, o dono do terreno disponibilizou 
outra marcação e o maquinário começou 
a trabalhar. Apenas 20 minutos depois 
a água começou a jorrar do poço, pois 
uma veia foi encontrada!  

Que benção a alegria das famílias diante 
de tanta água! Foi uma verdadeira festa. 
O poço foi perfurado com 80 metros de 
profundidade e agora o Jacaré possui sua 
própria fonte de água. Glória a Jesus que 
provê tudo o que precisamos!  

O terceiro desafio: festa para 90 
crianças
 
Por último, mas não menos importante, 
o terceiro desafio do mês de Outubro 
foram as festas do mês das crianças. 
A demanda: atender as crianças 
da EBI na área urbana e todas as 
crianças das comunidades rurais que 
trabalhamos recorrentemente com 
uma festa em cada lugar. Somando 
tudo, dava mais de 90 crianças!  
 
O tamanho do desafio em nada nos 
abalou. Colocamos a mão na massa 
e conseguimos um pula-pula para 
cada festa, cachorro-quente para 
todos, máquina de algodão doce, 
decoração, brincadeiras e até teatro 
com direito a super-heróis! 

Cada um fez seu papel: o Odair foi 
o incrível Hulk, a Bre se transformou 
na Mulher Maravilha, o Cris virou o 
Homem-Aranha, a Taís uma menina 
brincalhona e o Léo, o Senhor Jesus! 
Foi uma aventura e tanto. 
 
Todas as crianças se divertiram 
muito. A fila da cama elástica não 
parava, tinha pipoca de sobra e muito 
algodão doce. Havia crianças que 
nunca tinham provado um algodão 
doce ou brincado em um pula-pula. 
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Como foi bom poder prover 
alegria para cada pequeno 
nosso desse Sertão. 

Os desafios não podem nos 
paralisar. Cristo disse: “sem mim 
nada podeis fazer” (Jo 15.5) e isso é 
um fato. Não cumprimos a missão 
na força de nossos braços. Todavia, 
o contrário também é verdade: com 
Jesus tudo é possível”. É sobre este 
alicerce que caminhamos. 

O Senhor é o mais interessado em 
sua missão e nos capacita a fazer 
sua vontade. 
Com Cristo, os desafios se tornam 
testemunhos de vitória! 
 
Você faz parte disso. Você que doa, 
ora, investe e acompanha essa 
obra aqui no sertão. Por isso, não 
deixe de se envolver completando 
nossa alegria com a do povo 
sertanejo tão amado por Deus. 
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Dica do Livres
A dica do Livres deste mês é 
o fascinante livro de Bernardo 
Cho, O Enredo da Salvação.

“A leitura individualista e 
fragmentada do texto bíblico 
tem impedido aos cristãos uma 
compreensão mais abrangente 
de sua fé e de seu papel como 
cidadãos do reino”.

O professor Bernardo tem feito 
uma série de estudos com a 
Livres Church e os missionários da 
Missão Livres baseados em seu 
novo livro. Esses encontros têm 
abençoado nossa compreensão 

ADQUIRA O LIVRO NA AMAZON

das Escrituras e do plano de Deus 
no mundo, e isso é essencial para 
se cumprir a missão. 

Queremos que você seja tão 
edificado quanto nós! Não 
podemos fazer Deus conhecido se 
não conhecermos sua revelação. 
Portanto, não deixe de conferir 
essa excelente obra, fruto de muito 
estudo e esmero teológico. 

Certamente, este livro te levará 
a adorar mais ao Senhor e a 
anunciar este enredo da salvação.
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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 Novembro!

“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 Setembro
Relembre o que fizemos 
no mês de Setembro!
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/2022/10/BOLETIM_SETEMBRO_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/

