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2022 chegou ao fim… 

Como foi difícil se despedir de um ano tão incrível. 
Conhecemos pessoas maravilhosas, vivemos experiências 
inesquecíveis, recebemos e compartilhamos bênçãos, 
choramos e sorrimos tantas vezes; certamente este foi um 
ano para se guardar na memória. 

Sabemos que o mesmo Deus que nos sustentou em 2022 
estará conosco em 2023. Por isso podemos olhar para os 
meses que se passaram e relembrar seu agir em nós e 
através de nós. Relembrar nos leva a avançar!  

Este boletim é mais que uma retrospectiva, é um convite 
para você festejar conosco. Vamos revisitar juntos os 
grandes momentos da missão em 2022 para nos alegrarmos 
mais uma vez. Vem com a gente! 

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

   Equipe Livres

Nota de Abertura
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Que ano foi 2022! 

Com a flexibilização da pandemia, tivemos a 
oportunidade de pôr a mão na massa e realizar 

projetos muito aguardados. Duas edições do 
Livres Experience, o retorno do Impacto Sertão 
Livre, a inauguração de dois novos sistemas do 

Mais Água, o sucesso da EBI no Espaço Livres e 
tantas outras coisas incríveis rolaram esse ano…  

Vale a pena relembrar!

Vamos voltar no tempo juntos e reviver 
esses momentos. Bora? 

Melhores momentos  
de 2022!
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Aconteceu um evento sem 
precedentes na missão aqui 
em Paulistana, uma Collab 
entre a escola de evangelismo 
Outreach (@outreach.outreach) 
e o nosso curso de missões Livres 
Experience (@institutolivres).  
Foi a junção de 32 amigos, 
completamente apaixonados 
por Jesus, com nossas ações 
missionárias no sertão do Piauí. 

Essa equipe liderada pelo 
Luca Martini (@olucamartini) e 
pelo Rica (@ricaprodutor), foi 
formada por jovens de vários 
lugares diferentes do Brasil, 
mas com algo em comum: um 
desejo avassalador de pregar o 
evangelho! 

A collab do Livres Experience  
com o Outreach School

1.621
Pessoas impactadas 

com o evangelho

Sob o lema “Cristo Vive!” que 
era falado, gritado, cantado e 
repetido pelos alunos, visitamos 
9 comunidades, 3 cidades, 2 
estados e impactamos com o 
evangelho 1.621 pessoas em 7 
dias! Houveram mais de 45 curas 
físicas e dezenas de sertanejos 
que confessaram Jesus como 
Senhor de suas vidas. Foi demais!

5

https://www.instagram.com/outreach.outreach/
https://www.instagram.com/institutolivres/
https://www.instagram.com/olucamartini/
https://www.instagram.com/ricaprodutor/


Comunidades 
atendidas

03Em 2022 plantamos células em 3 
comunidades sertanejas: Comunidade 
Chapada, Assentamento Serra Branca e 
Quilombo Contente. Já trabalhávamos 
nessas regiões há muitos meses, mas 
o Senhor nos permitiu consolidar o 
trabalho com as famílias neste ano. O 
evangelismo que já era feito se tornou 
em discipulado e a cada nova reunião 
as pessoas conheciam e adoravam 
mais a Jesus. 

Com a chegada de novos Amarelinhos, 
demos start nas células infantis que 
foram um sucesso. Quantas crianças do 
interior entregaram sua vida ao Senhor 
nesses encontros! Temos certeza que 
muitas outras serão impactadas nesse 
próximo ano. 

Glória a Jesus que caminha nas 
veredas do sertão! 

Células nos interiores
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crianças 
alcançadas

40
+ de

2022 também foi o ano da EBI. Nossa Escola Bíblica 
Infantil começou no Espaço Livres com apenas 3 
crianças no primeiro encontro, mas terminou com 
mais de 40 no último! Foram centenas de atividades, 
estudos bíblicos, brincadeiras e, é claro, lanchinhos 
preparados com muito carinho. E não foram apenas as 
crianças que foram beneficiadas, suas famílias também 
através de visitas e doações. A EBI certamente superou 
nossas expectativas. 

EBI - Escola Bíblica  
Infantil dos Amarelinhos!

7



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 16ª na 
cidade de Jacobina e a 17ª em 
Patos do Piauí. E, meus amigos, 
foram dias inesquecíveis. 

Era gente de todo canto do 
Brasil. Mineiros, baianos, 
paulistas, catarinenses, 
maranhenses, paraenses e 
cariocas, cada um com seu 
sotaque único e com muita 
alegria para compartilhar. 
Cada pessoa de uma igreja, 
mas juntos ali como um só 
povo, uma só igreja, com um 
só coração: proclamar a boa 
notícia de Jesus de Nazaré! 
Sério, eles eram incríveis.  

Jacobina e Patos nunca 
mais serão as mesmas. 
Foram centenas de pessoas 
beneficiadas com os serviços 
sociais e médicos, várias 
famílias visitadas e ministradas 
através do evangelho e muito, 
mas muito Pororó. Foi uma 
grande festa do poderoso agir 
de Deus. Não vemos a hora de 
chegar o próximo!

O retorno do Impacto 
em grande estilo!
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Aprendemos com Jesus a 
servir o próximo e tivemos 
muitas oportunidades para 
isso esse ano. Logo no primeiro 
semestre, recebemos centenas 
de vale-gás para atender as 
famílias carentes da região. 
Foram mais de 200 casas 
beneficiadas com recargas 
para o ano inteiro! 

Inauguramos dois novos 
sistemas do Mais Água, um no 
quilombo San Martin e outro 
em Fazenda Nova Dois, de 
Curral Novo. Também tivemos a 
oportunidade de perfurar dois 
novos poços em Paulistana. 
Essas conquistas fazem toda a 
diferença para as comunidades 
nos períodos de seca. 

Houveram doações de 
alimentos, roupas, brinquedos e 
livros também. Experimentamos 
que verdadeiramente é melhor 
“dar do que receber”. 

Ações  
 sociais 

+ de

Casas beneficiadas

200

9



 
 

O segundo semestre terminou 
com chave de ouro na terceira 
edição do Livres Experience. 
Tivemos o privilégio de não 
apenas compartilhar o evangelho 
junto com os participantes, mas 
também torcer pelo Brasil na Copa 
do Mundo do Qatar.

Depois de um baita curso teórico 
de missões, os participantes 
passaram uma semana em 
Paulistana para a experiência 
prática que foi sensacional!

A agenda da semana estava 
repleta de atividades da missão 
para que os participantes 
colocassem em prática tudo 
aquilo que aprenderam em aula. 
Quatro dias de visita aos interiores, 
Escola Bíblica infantil, culto nas 
igrejas locais, entrega de doações, 

evangelismos na feira da cidade e 
hospitais e visita nas casas. 

É claro que, antes de pôr a mão 
na massa, a chama dos corações 
era alimentada todos os dias 
pela manhã com devocionais de 
adoração e pregação. Em cada 
momento aos pés do Senhor, os 
azuizinhos e os amarelinhos eram 
fortalecidos e profundamente 
motivados para manifestar o Reino 
de Deus durante o dia. 

Cada devocional teve ênfase em 
diferentes aspectos da missão 
e contamos até mesmo com a 
presença preciosa de amigos que 
já atuam no sertão há muitos anos. 
O sentimento foi unânime: todos 
estavam ali para oferecer suas 
vidas na missão, e acabaram 
recebendo muito mais do que 
jamais imaginaram. 

A 3ª edição do Livres 
Experience 
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Conclusão

Estes foram apenas destaques de 
um ano muito intenso. Fizemos 
ainda muitas oficinas nas escolas, 
atividades com as igrejas, 
Casas de Paz e células e tantas 
outras coisas inesquecíveis que 
seria necessário um livro para 
narrar. Mas essa é a bênção de 
trabalhar por tesouros eternos: o 
tempo pode passar, mas o Reino 
de Deus manifesto nessas ações 
terá efeito para sempre. 

Cheios de gratidão pelo que 
passou e também esperança e 
motivação para o que vem pela 
frente, podemos fazer a mesma 
oração do manso profeta: Ensina-
nos a contar os nossos dias para 
que o nosso coração alcance 

sabedoria - Salmo 90.12. Ainda há 
muito a ser feito e 2023 promete 
ser um ano com muitos desafios. O 
que significa também que haverão 
muitas vitórias e novas histórias 
para viver na obra de Deus. 

Nada do que foi feito seria 
realizado sem você que ora, 
apoia, investe e se envolve com 
a missão. Portanto, o nosso muito 
obrigado. Você é parte essencial 
dessa obra.

Que este novo ano seja repleto 
da abundante graça do Senhor 
Jesus sobre o sertão e sobre a 
sua vida. Uma certeza não nos 
faltará: Ele estará conosco até a 
consumação dos séculos!
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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 Dezembro!

“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 Novembro
Relembre o que fizemos 
no mês de Novembro!
Acesse o nosso boletim

Escaneie 
pelo seu App 
bancário

Chave PIX: pix@institutolivres.org.br

Faça uma doação

Conheça nossas 
redes sociais!

@missão.livres

Missão Livres

www.missaolivres.org.br/

http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/12/BOLETIM_NOVEMBRO_2022-1.pdf
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2022/12/BOLETIM_NOVEMBRO_2022-1.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
https://www.instagram.com/missao.livres/
https://www.facebook.com/impactosertaolivre
https://missaolivres.org.br/
https://www.facebook.com/impactosertaolivre


(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/

