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Pelos Campos

Norte
Rev. José Esmelindo e família

Campo de Lábrea- AM
“Mas os que esperam no Senhor renovam as suas
forças. Voam alto como águias; correm e não ficam
exaustos, andam e não se cansam.” Isaías 40:31
DADO HISTÓRICO DA CIDADE
Em dezembro de 1871 chega a maior leva de
maranhenses, sob o comando do Coronel Antonio
Rodrigues Pereira Labre, instalando-se às margens
do rio Purus, na terra firme de Amaciari, que passa a
denominar-se Lábrea.
O Município de Lábrea fica localizado na
Região Sul do Amazonas, situado na margem direita
do Rio Purus, afluente do Rio Solimões. Fundada em
março de 1881. População: 40 mil. Chega-se a
Cidade a partir de Porto Velho, Capital de Rondônia
após 50 minutos de Voo. Para se chegar a capital do
Estado, Manaus, se gasta de barco 4 dias no inverno
(período de chuva), 8 dias no verão (período de seca)
e de avião 2h e 30mim. Lábrea está distante de
Manaus cerca de 836 km em linha reta.
O Campo possui 50 entre congregados e
membros. Foram criados grupos de louvores:
adolescentes, jovens e infantis.
O missionário tem trabalhado com grupos
familiares, estudos bíblicos, ministério de capelania
hospitalar, visitas e culto nos lares.
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Tem realizado na Escola Pública da cidade
várias atividades com crianças e adolescentes. As
crianças ouvem a palavra de Deus e os adolescentes
são orientados pelo Pastor (aconselhamento
Pastoral). Este trabalho de Capelania Escolar tem
dado frutos, pois muitos desses adolescentes estão
indo para a igreja.
Há um programa de Rádio na cidade que vai
ao ar diariamente das 08:00 h da manhã até ás
09:00h. Este programa tem grande audiência na
cidade, pois, utilizam as mensagens do Cada Dia e
Luz para o caminho. Através dessa programação
radiofônica algumas pessoas têm visitado a Igreja,
entre ela alguns grupos de povos indígenas.
Um dos objetivos de 2014 e a aquisição de um
terreno para a construção do templo.
Rogamos orações pela adaptação climática e
da saúde da filha do missionário, Emely. Haja vista
que na cidade não tem pediatras, somente em Porto
Velho-RO ou Manaus-AM.
Somos gratos a Deus que tem levantado
servos dedicados na Obra do Senhor.
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Rev. Moisés Araújo e Esposa

Campo Missionário de
Epitaciolândia – AC
Epitaciolândia é um município brasileiro,
localizado no nordeste do Estado do Acre, fundado
em 28 de abril de 1992; com uma população de
17.200 habitantes, área de 1.659 km com a Bolívia.
Limita-se ao Norte com o município de Xapuri, ao Sul
e a Leste com a Bolívia e com o município de
Brasiléia. A sede se estabeleceu nas terras do antigo
Seringal – Bela Flor na margem direita do Rio Acre.
Em 1992 a partir de uma divisão do Município
Epitaciolândia é separada de Brasiléia apenas por
uma ponte sobre o Rio Acre, sua área urbana
também é contígua com a cidade de Cobija, capital
do Departamento de Pando na Bolívia. Brasiléia,
Epitaciolândia e Cobija, abrigam uma população
aproximadamente de 65 mil habitantes, sendo que os
dois municípios brasileiros formam o 3º conglomerado urbano do Estado do Acre.
Dentro das atividades do Rev. Moisés Araújo
dos Santos, foi realizado Culto de Ação de Graças no
dia internacional da mulher, no ginásio de esportes,
contando com a participação dos membros do PRAC
e Sínodo, pastores e membros de todas as igrejas da
capital Rio Brando.
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No trabalho de evangelização com distribuição de folhetos na cidade de Xapuri, contando com a
participação de 40 membros da congregação
presbiterial de Brasiléia e realização de culto
evangelístico na Praça da Casa Branca. Também em
Brasiléia que é fronteira internacional entre Brasil e
Bolívia, o missionário dá assistência pastoral a
congregação, com cultos as terças, quintas e
domingos, escola dominical e culto à noite com visitas
ao campo, e no fortalecimento doutrinário onde
receberam 12 novos membros por profissão de Fé e
batismo, mantendo uma classe de catecúmenos,
preparando uma liderança, promovendo a pintura do
templo, construíram 28 metros de muro, preservando
os limites do imóvel e adquiriram 20 bancos em
madeira de lei. Fica distante da Capital, 240 km.
Participação na reabertura do trabalho na
cidade de Assis Brasil, fronteira internacional
Brasil\Peru, congregação onde uma vez ao mês
ministra a santa ceia e fica distante de Brasiléia 110
km e distante da capital 360 km.
Foi realizado trabalho de evangelização no
acampamento dos Haitianos em Brasiléia com
distribuição de folhetos e material de higiene pessoal.
Em Xapurí, trabalho pioneiro, onde visitaram, dando
assistência a três famílias, distante de Epitaciolândia
70 km. Palestra sobre missões, por ocasião da
reunião dos obreiros do presbitério nas dependências
do colégio João Calvino na Cidade de Rio Branco.
Dentre outras ações do pastorado, dá
assistência com visitas semanais, leitura da Palavra,
oração ás famílias e culto em Epitaciolândia.
Aquisição de um terreno - 10 x 30 mt em área urbana
na cidade de Epitaciolândia para a construção do
futuro templo da igreja.
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Presbiterianismo no ACRE
Um verdadeiro DNA Missionário
“Grandes coisas fez o SENHOR por eles” Salmos.
126: 2.
A JMN/IPB teve uma importante participação
na plantação e expansão presbiteriana na região
norte do Brasil e mais relevante no estado do Acre. A
JMN em parceria com missionário Norte-Americano
Robert Henry Camenisch foram a força propulsora na
plantação do Presbiterianismo não só em Rio Branco
capital do estado mais também nas principais
cidades do estado. A JMN organizou em 1994 o
PRAC- Presbitério do Acre e que já se desdobrou
criando em 2008 – Presbitério do Vale do Juruá PRJU e em 2009 do PRRB – Presbitério do Rio

IP de Cruzeiro do Sul

Campo de Brasiléia - AC

Branco. Dezenas de igrejas organizadas e com o
desdobramento foi possível a organização do Sínodo
do Acre-SAC. Em visita ao campos da JMN no Acre foi
possível constatar que o amor por missões a
fidelidade nos dízimos ao SC-IPB é principio de honra
das igrejas e dos concílios. Percebi que é desejo
latente nos presbitérios alcançarem todas as cidades
do estado e que a JMN é parceira indispensável para
que este intento tenha bom êxito. A JMN mantem três
frentes missionárias: Epitaciolândia - AC, Acrelândia AC e Manoel Urbano-AC e já sinalizou que está
aberta para a recepção de novas propostas de
parcerias. Quero registrar que na área de educação
tanto o Colégio João Calvino em Rio Branco-AC e a
Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul-AC são
referência e possuem histórias de desafios e
superações. Quero parabenizar os missionários
pioneiros que a JMN enviou ao Acre e todos que
fazem a IPB nos dias de hoje e vou resumir tudo isso
afirmando que o DNA do Presbiterianismo do Acre é
Missões. “ Grandes coisas fez o Senhor por eles....”
Desejo neste relato deixar algumas imagens
de templos e reuniões realizadas durante a visita da
JMN ao Acre em dezembro de 2013.
Rev. Mariano Alves
-Supervisor de Campos da JMN-

Campo de Manoel Urbano - AC

IP de Sena Madureira
Igreja plantada pela JMN
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Pelos Campos

Nordeste
Missionária Rejane Maria e família

Campo Missionário de
João Lisboa- MA
O projeto de abertura do Campo Missionário
na Cidade de João Lisboa iniciou em janeiro de 2008.
Obedecendo ao “Ide” de Jesus e de se cumprir um
grande chamado de Deus para aquele povo com a
plantação de um campo da Junta de Missões tendo
em vista que a cidade oferecia boas condições de
crescimento, localização e possibilidade de assim
alcançar outras cidades em uma região com
pouquíssima presença presbiteriana. Assim, foi
designada para o trabalho no campo a missionária
Euvi Viana Alves da Silva, que tratou de imediato de
estabelecer agenda de visitas aos moradores da
cidade com o fim de evangelizá-los e, com isso
movida pela boa mão do Senhor começaram brotar
os primeiros frutos. O trabalho continuou com o
aluguel do prédio na avenida principal da cidade, logo
na entrada, onde o campo passou a ter referência fixa
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na cidade; cultos, campanhas de oração, estudos
bíblicos, evangelizações, escolinhas de futebol,
grupos de estudo para reforço de atividades
escolares, exibições de filmes evangelísticos e
presença ativa na vida da cidade com o propósito de
proclamar Jesus como Salvador a todos aqueles que
se encontravam sedentos pela palavra do Senhor.
O trabalho iniciou com duas famílias e logo
muitas crianças e adolescentes já participavam das
atividades da igreja, sendo que devido esse numero
de jovens e considerando que na maioria eram do
sexo masculino, a missionária começou uma
escolinha de futebol com eles, juntando crianças e
adolescentes com idade de 06 a 17 anos, o que
possibilitou formar dois times e envolvê-los em
atividades na cidade, em competições Sub 13 e sub
15. Destaca-se também o Projeto Missionário
Maranhão do Sul – PROMASUL, que teve por
objetivo realizar um grande avanço missionário na
cidade de João Lisboa, no mês de março de 2008
com envolvimento de muitas igrejas evangélicas da
cidade. Em meados do mês de julho aconteceu uma
grande cruzada evangelística coordenada pela União
de Homens Presbiterianos, dessa vez com a
presença do presbitério de São Luís.
Como resposta do Senhor às orações da
Igreja, foi ofertado para o campo, o terreno para
construção do templo com grande participação do
vereador João Meneses, presidente da câmara de
vereadores. O trabalho foi uma bênção e o Senhor
em tudo os acolheu, a Ele a Honra, Glória e o Louvor.
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Os trabalhos tiveram continuidade com a
missionária Rejane Maria Alves Soares, que no dia 16
de novembro de 2013 foi realizada a consagração do
templo do campo missionário de João Lisboa. Para
representar a JMN foi designado o Rev. José Batista
da Hora, como também presentes: o Rev. José Alves
da 2ª IPB da cidade de Imperatriz representado o
Sínodo do Maranhão, o Presbítero Habacuque
representando o Presbitério do Sul do Maranhão PSMA, Rev. Jorge Luis do Campo missionário da
JMN na cidade de Amarante, Rev. Manoel Amorim da
3ª IPB de Imperatriz, Presbítero Charles da1ª IPB de
Imperatriz, representantes de igrejas evangélicas de
João Lisboa.
Após o culto solene, descerramento da placa e
consagração do templo, o campo missionário prestou
homenagem com o titulo de menção honrosa a
Prefeitura Municipal de João Lisboa recebida na
pessoa do Secretário de comunicação, Claudyo
Jackson, e a Câmara Municipal de Vereadores,
recebido na pessoa do Vereador, Aracanjo Lima dos
Santos. Gratidão também ao Rev. José Mendes de
Sousa que tem dado os atos pastorais há 03 anos em
João Lisboa.
O esposo da missionária Rejane, Jorge dos
Santos Soares, recebeu em sessão solene na
Câmara de Vereadores o titulo de "Cidadão
Joãolisboense" por sua contribuição para o bem estar
social da cidade pelos seguintes trabalhos: Criou o
movimento “ Os idosos tem direito,” para defender o
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direito dos idosos a entrar nos ônibus como manda o
estatuto do idoso. Idealizador junto com a promotora
da Infância e juventude de João Lisboa Drª Maria
José, a criação do Comissariado da Infância e
juventude (onde os cidadãos trabalham de forma
voluntaria na defesa dos direitos das crianças e
adolescente) ligado a Vara da infância de juventude
do poder judiciário de João Lisboa e tornando-se o
primeiro coordenador do conselho dos comissários
da infância e juventude. Idealizador e criador do
movimento de melhoria do transporte coletivo na
cidade, (hoje João Lisboa tem a melhor frota de
ônibus do Maranhão). Criador do projeto evangelizando através do esporte. Fomentador do conselho
de pastores e ministros evangélicos de João Lisboa.
Realizou diversas palestras e plenárias nas
escolas na luta pelo direito da criança e do adolescente, na luta contra a pedofilia, crimes sexual,
bulling, e contra trabalho infantil.
Sendo voluntario nas escolas municipais
Joana Menezes, Roseana Sarney, e Elza Maria, e
nas escolas estaduais, La-Roque e Rio Amazonas.
Na área de esporte, capelania e palestrante. Foi
Secretario Municipal de Cultura e Diretor geral casa
de passagem do Conselho Tutelar, no ano de 2012.
A missionária Rejane e seu esposo Jorge
demonstram a sua gratidão primeiramente ao nosso
Deus a que dão toda a honra e gloria e a JMN por
proporcionar-lhes a estrutura necessária para
realização dos empreendimentos evangelísticos e
sociais.
Os mesmos esperam que em 2014 possam
realizar muito mais por esta cidade e na propagação
do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e
estarem sempre com as mãos estendidas para
ajudarem nossos irmãos.
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Rev. Ozenildo Pereira Paixãoe família

Campo de
Santo Estevão - BA
Santo Estevão, população de 47.880, sendo
7.000 evangélicos e um pouco mais de 38 mil de
católicos romanos. O início do trabalho foi em 13 de
janeiro de 2013 com a chegada do Rev. Ozenildo,
Elizete e Sarah no dia 12 de janeiro. O trabalho é um
campo de parceria do Presbitério Central da Bahia PSCB e da JMN/IPB. “Os que com lágrimas semeiam
com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando,
enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os
seus feixes.” Salmo 126:5 e 6 - Este é o texto que o
missionário tem colocado como divisa no seu
ministério depois que chegou a Santo Estevão. “Pois
sei que Deus esta trabalhando em prol da sua obra.
Eu não trabalho para Deus sou apenas o seu
colaborador, aquele que sai semeando sabendo que
Ele é que dá o crescimento”. Quando chegaram a
Santo Estevão em janeiro de 2013, se depararam até
então com o maior desafio de suas vidas, iniciar uma
Igreja do zero, e sem conhecer as pessoas e a cidade.
Como relata o missionário, desafio este que deu certo
medo, mas nada que abalasse a sua confiança em
nosso Deus. No dia 13 de janeiro de 2013 iniciaram as
reuniões em sua residência, ele, Elizete e a pequena
Sarah que inquieta perguntava quando as pessoas
vão chegar, para ela foi uma experiência diferente,
pois sempre ela via pessoas nos cultos. Assim em
menos de um mês vieram alguns vizinhos, e teve um
grupo de doze pessoas em sua casa, pessoas que
frequentaram alguma igreja e foram até batizadas,
mas quando confrontadas com suas vidas, preferiram
retrocederem e não se firmarem no evangelho, pois
elas acreditavam que de alguma forma seriam salvas,
pois são pessoas “boas”. Foi alugado o local, um
salão para assim darem um passo a mais, que é
estabelecer o trabalho, com esta mudança algumas
pessoas deixaram de frequentar, mas nada que
venha a tirar a confiança no Deus eterno.
Num dos momentos maravilhosos, foi à
presença de oito mães no dia comemorativo do dia
das mães. Hoje contam com um grupo nas escolas
bíblicas de trinta crianças e adolescentes aos
sábados e treze aos domingos. À noite sempre
aparecem alguns adultos e Jovens. Como já foi
citado, o trabalho começou do zero e uma vizinha
chamada Graça emprestou suas cadeiras para
poderem realizar os cultos, e hoje com ofertas de
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vários amigos e irmãos de vários lugares que
conheceram ao longo dos anos os abençoaram, com
ofertas e assim adquiriram bebedouro, cadeiras,
cortinas, mesas, quadro branco, material para EBD,
etc. Assim, também, algumas igrejas do seu
presbitério, doaram ajudando para aquisição de
cadeiras. Realizaram um avanço missionário com
irmãos de varias igrejas do Presbitério Central da
Bahia, como a presença de alguns pastores no culto
de inauguração do templo de Santo Estevão, o
missionário e o Rev. Fábio Henrique presidente do
PSCB dirigiram o culto e o secretário de evangelização Rev. Auriton trouxe a mensagem, além da
presença do Rev. Jetro Calixto. O momento foi de
grande festa e os donos do salão, Cris e Reinaldo
doaram o bolo, onde realizaram depois do culto uma
grande confraternização.
Tem feito trabalho de visitação, evangelismo
com a entrega de folhetos e dos Novos Testamentos.
Palestras em escolas. Distribuição de material
escolar para crianças e adolescentes. Reforço
escolar e estão iniciando um trabalho chamado
Conexão Teem, para discipular adolescentes e
jovens.
“Sabemos que os desafios são grandes,
porém MAIOR é o TODO PODEROSO, e com ELE
podemos ter a certeza que os frutos virão”. Como
disse a minha filha Sarah: “a nossa igreja tem poucas
pessoas mais logo, logo Deus vai mandar muitas
pessoas”. - Rev. Ozenildo Paixão e Família.
Somos gratos a Deus pelo PSCB, pela visão
de expansão do reino de Deus no estado da Bahia,
que o Senhor mais e mais abençoe o seu ministério
de plantio de igreja.
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Novos Testamentos personalizados
JMN/IPB e UPH

Além da preciosa Palavra de Deus
contém informações sobre a UPH e JMN
10
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Missionário Jorge Araújo e família

Campo Missionário de
Oeiras - PI
Notícias do campo missionário JMN/IPB
Com grande alegria queremos compartilhar os
feitos do Senhor no trabalho missionário no campo
JMN/IPB de Oeiras.
Um breve resumo dos primeiros anos:
2003/2007 com o Missionário João Sátiro e 2007/2012
com o Rev. Moisés Firmino.
Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2003
chega à cidade de Oeiras/PI, o Pb. João Sátiro Silva
Oliveira, para fins de trabalho na empresa de ônibus
Guanabara. A princípio, realizam-se cultos em casa e
trabalho com crianças das casas vizinhas, depois
alugaram um salão e o trabalho inicia-se no dia 21 de
agosto de 2003 com a realização do 1º culto. No dia 28
de dezembro de 2004 o presbitério Centro Sul do Piauí
em parceria com JMN/IPB assume este campo. O
presbítero João Sátiro permanece no campo até
fevereiro de 2007 e a família missionária retorna para
Floriano a convite do conselho da Igreja Presbiteriana
de Floriano para atuar a frente dos trabalhos daquela
igreja durante o referido ano e entrega o campo
missionário de Oeiras, para o Rev. Moisés Firmino de
Lima, que fica a frente do campo até dezembro de
2011.
Passados mais de oito anos de tentativas de
plantar uma igreja na cidade conhecida nacionalmente
como a capital da fé “católica romana”, a partir de 13 de
janeiro de 2012, fica a frente dos trabalhos o Rev.
Jorge Araújo iniciando suas atividades.
Quando chegaram com a família, o missionário, Rev. Jorge Araújo se instalou em uma boa
residência providenciada pela JMN e PCSP, com
orientação do supervisor do campo, Rev. Mariano
Alves Jr. e o presidente do PCSP Rev. José Alex.
Os primeiros dias foram dedicados a visitar e
conhecer os membros da congregação que já
existiam, depois de fazer uma boa leitura do campo
começou a colocar em prática o ministério no que se
diz respeito ao desafio de implantar uma igreja. Nas
várias visitas em residências de não crentes, comércio
e estabelecimentos públicos, perceberam que o
trabalho é ainda maior, na verdade desafiador.
Recebeu a visita do supervisor de campo da
JMN/IPB, Rev. Mariano Alves Jr, que esteve com eles
e foi muito confortadora a visita, pois ele percebeu que
o campo é próspero e que se precisa investir em um
local para as reuniões.
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Diante de tantos desafios o Senhor está
conduzindo a bom termo, com a graça de Deus, e
com o trabalho de visitação, evangelização e
aconselhamento, a IPB já está sendo conhecida em
quase toda a cidade. Estão com um programa de
rádio em uma FM local anunciando o evangelho da
graça e fazendo conhecido o trabalho. Também
iniciaram um trabalho de capelania escolar em uma
das melhores escolas pública da cidade,
aconselhando e evangelizando alunos, professores e
funcionários. Outro trabalho que desenvolveram é o
de capelania hospitalar, evangelizando nos leitos três
vezes por semana.
Graças ao nosso bom Deus, foi encontrado
um local adequado e que supre as necessidades para
realizarem as reuniões semanais. Receberam uma
família oriunda de uma igreja pentecostal que os
procurou e espontaneamente pediu para que lhes
fossem ensinados as Escrituras. O irmão José
Henrique de 40 anos, sua esposa Gisélia e suas três
filhas: Hávila (15 anos), Hévillyn ( 14 anos) e Rebeca (
09 anos ), e no primeiro culto contaram com visitas
de não crentes.

Aniversário
de 10 anos

Aula de
Canto
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Foi comemorado o dia das mães com um culto
em ações de graça com a presença das mães dos
alunos da EBD e também mães da comunidade. Foi
um dia de bênção e logo após o culto receberam os
convidados no espaço de eventos anexo a igreja para
a confraternização.
O missionário foi convidado para ser um dos
palestrantes na Universidade Estadual do Piauí
(UESP) Campos de Oeiras. Na oportunidade falou
sobre tema: “Bullying”, uma analise numa cosmovisão reformada, para alunos de 5o a 9o ano do
ensino médios e também universitários do curso de
História. Em dezembro realizaram uma cantata com o
coral infantil do campo missionário JMN/IPBB Oeiras.
Uma programação evangelística realizada na área
externa com a presença de moradores do conjunto
Oeiras Nova e Rodagem de Picos. Na oportunidade
receberam a visita do Rev. Paulo Sergio Feitosa
Martins, da IPB de Picos (Pi), acompanhado de sua
família e do Diácono Eduardo Melo e esposa.
Terminou o ano com muita gratidão ao Senhor
nosso Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas.
Gratidão pelos novos irmãos que tem chegado e
estão sendo discipulados para serem recebidos
como membros comungantes.
Em janeiro de 2013, após o retorno das férias
continuaram com o trabalho e os primeiros membros
comungantes do campo foram recebidos por batismo
e pública profissão de fé. Também colocou em prática
um projeto social para atender a 20 crianças de 8 a 12
anos com aulas de reforço escolar, com acompanhamento de uma pedagoga, lanche e lazer. O trabalho
consiste em evangelização das crianças e também
das famílias através da capelania. Realizaram uma
classe de cinco dias com o propósito de evangelizar
as crianças e adolescentes do bairro. Deus concedeu
a graça de evangelizar e também narrar à história
missionária do Pr. Missionário Ashbel Green
Simonton. Tiveram a participação de 38 ouvintes,
sendo que boa parte das crianças são frutos do
projeto Ágape e da EBD.
E no dia 24 de agosto de 2013 realizaram o
culto em ações de graças por 10 anos de presença
Presbiteriana na cidade de Oeiras. Na oportunidade
contaram com apoio da Igreja Presbiteriana de
Floriano na pessoa do Rev. Itamar Maciel de Sousa,
que foi o pregador, o conselho e UMP, e irmãos que
realizaram um avanço missionário no bairro onde
está a Igreja.
Tiveram a alegria de receber o Pb. Airton
Costa de Sousa, presidente do Sínodo do Piauí e
diretor da JMN/IPB, acompanhado por sua digníssima esposa nossa amada irmã em Cristo, Cissi.
No mês de dezembro o campo recebeu os
irmãos da Igreja Presbiteriana de Água Viva da
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cidade de Guarapuava/PR, liderada pelo Rev. José
Maurício Pereira Castelhano, que fizeram um avanço
missionário na cidade.
Sabendo dos desafios que encontrarão ao
longo da jornada, mas crendo piamente que o Senhor
os conduzirá com êxito ao seu propósito. O Rev.
Jorge Araújo está sendo transferido para um campo
em parceria na cidade de Araci/BA.
A Junta de Missões Nacionais envia para o
campo de Oeiras, o Rev. Jorge Luis dos Santos que
estava no campo de Amarante no MA.
Rogamos ao Senhor da Seara que seu
trabalho seja profícuo com os amados irmãos nesse
novo desafio.

Dia das
Mães

Projeto
social
Ágape

Programação
Evangelistica
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Pelos Campos

Centro-Oeste
Missionários: Rev. Sidnei dos Santos

e família

Campo Missionário de
Nova Monte Verde
Não sei quantos já conhece o jargão “par de
meias”, como relata o Rev. Sidnei dos Santos,
missionário em Nova Monte Verde, “só sei que lá no
Paraná ouvia pessoas usando bastante esse termo; e
muitos em busca de construir seu par de meias, estão
longe de casa, em outro estado ou até mesmo fora do
país. Cada um buscando melhores condições de vida
e seu espaço no mercado de trabalho bastante
competitivo e cada vez mais disputado. “Por falar em
prosperidade no contexto econômico, registro o
pedido de um homem a Jesus concernente à herança
e sua distribuição entre seus irmãos, principalmente
com ele”. “A resposta do Mestre foi” por meio de uma
parábola sobre um fazendeiro cujo campo produzira
abundantemente a ponto de não ter onde armazenar
a safra do ano, e chegou à seguinte conclusão: farei
novos celeiros para armazenar toda a colheita, e
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assim direi a minha alma come, bebe e regala-te, pois
tens em depósito bens para muitos anos.
A Palavra de Deus veio a ele no verso de Lc
12: 20 citado acima, e chama-o de louco por pensar
que os bens materiais irão suprir os anseios da alma.
Leon L. Morris ao comentar essa passagem diz que a
coisa realmente tola era a confiança fácil daquele rico
de que o futuro estava em seu controle. O termo
“Deus requer a tua alma” indica a tolice do homem
cuja vida está pendurada por um fio, e que a qualquer
momento pode ser chamado a prestar contas de si
mesmo, é um tolo se depender de coisas materiais.
Sendo assim, não quero afirmar que não podemos
buscar melhorias, tais como: progresso, crescimento
e estabilidade econômica, porém quando a igreja
inverte o ensino de Jesus em Mt 6:33 de buscar seu
reino em primeiro lugar e passamos a amar os
prazeres da riqueza, a igreja da vazão ao egoísmo, a
ansiedade e a preocupação excessiva pelo ter ao
invés de ser fiel ao Mestre através de sua Palavra, o
que resulta na avareza que é exatamente a
advertência de Jesus, porque a vida do homem não
consiste nas riquezas que ele possui. “Que Deus nos
dê graça a fim de que as vaidades do mundo não nos
seduzam a ponto de perdermos de vista a verdadeira
riqueza a qual o Senhor tem reservado aqueles que
forem fiéis até o fim.” “Porque o amor ao dinheiro é a
raiz de todos os males; e alguns nessa cobiça, se
desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com
muitas dores.” 2 Tm 6:10.
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Com muita alegria e gratidão foram comemorados os aniversários e também nos relata o sucesso
nas realizações dos Projetos Sociais. A direção do
projeto fez uma belíssima festa com apresentações
musicais e teatrais, com a presença de várias
autoridades locais. Este curso tem como finalidade
ensinar e evangelizar, através de aulas para
confeccionar flores, arranjos e quadros. Já foram
realizadas 59 aulas na Igreja e em projetos sociais.
Destes alunos, cinco já foram matriculados na EBD e
estes cinco trouxeram mais cinco somando um total
de dez alunos na EBD.
No dia do professor foram confeccionadas
132 lembrancinhas com mensagens evangelísticas e
visitaram todas as escolas e projetos sociais. Foram
muito bem recebidos pelos diretores e professores.
Também visitaram as Secretarias de Saúde,
Educação, Assistência Social e no hospital.
Homenagearam o funcionário público no seu dia.
Interagindo com diversas pessoas na sociedade e
assim fazendo que a Palavra de Deus seja
proclamada e a igreja se torne conhecida.
O Rev. Sidnei dos Santos e sua esposa tem
executado o trabalho na evangelização pregando a
Palavra que é o alimento espiritual e também
cumprindo a tarefa no social praticando o Evangelho
integral como o Mestre nos ensinou.
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Campo Missionário de
Sidrolândia - MS

Missionário: Elam Domingos

e família

Sidrolândia está localizada na região CentroOeste, sendo um dos municípios de Mato Grosso do
Sul. A cidade se desenvolveu graças a três grandes
condições: A primeira por ficar a 60 km de Campo
Grande, a segunda graças à agropecuária e a terceira
por ser ponto de passagem para a ferrovia, que vinha
de São Paulo via Campo Grande. Sidrolândia
aproveitou-se dessa situação e acabou se desenvolvendo muito ao longo dos anos. A população do
município está estimada em 48.000 habitantes.
Existe em torno de 11 assentamentos legalizados e outros por legalizar, há também algumas
tribos indígenas. Será um trabalho bastante
desafiador para o missionário Elam Domingos de
Abreu, esposa e filho.
Ao chegar ao campo o missionário pode
contar a com a família de Alceu e Ieda e suas duas
filhinhas.
A irmã em Cristo, Ieda concedeu seu
consultório, onde realiza atendimento de psicotécnico para o DETRAN, para que fossem iniciados
os trabalhos, com estudos bíblicos e oração. E na
residência do missionário um grupo de estudo. Já foi
providenciado o aluguel do imóvel onde funcionará
inicialmente a nova igreja.

Revista Ação Missionária
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Conheça nossos novos
produtos

Como Adquirir
Entre em contato com a JMN
através do telefone: (19)
3368-5648
Mais informações:
jmn@ipb.org.br
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A JMN REUNIU-SE NO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE
JOÃO PESSOA - PB
A JMN, cumprindo seu papel regimental que além de plantar igrejas presbiterianas pelo Brasil,
também tem como missão despertar na Igreja Presbiteriana do Brasil um vivo interesse pela obra missionária
no país. Além de realizar divulgações nas igrejas locais, tem procurado se aproximar das regiões através de
encontros com as lideranças dos Presbitérios e Sínodos. Já aconteceram encontros em Alagoas, Rio Grande
do Norte e mais recentemente na Paraíba, todos com excelentes resultados.

Aconteceu nos dias 17 a 19 de janeiro um grande encontro da JMN com os seis presbitérios que
compõem o Sínodo da Paraíba, o qual em parceria realizou este importante evento para discutir e viabilizar novos
projetos missionários para o estado. A JMN parabeniza o Sínodo da Paraíba pela iniciativa com todos os
representantes dos presbitérios que participaram ativamente apresentando seus planos de expansão com dados
precisos de cada região.
A JMN esteve reunida em assembleia onde estiveram presentes todos os seus Membros-Diretores,
Secretária Executiva e Supervisor de Campos. Na noite de sexta no Templo da Igreja Presbiteriana do Tambaú
em João Pessoa-PB foi realizado um culto em ação de graças promovido pela JMN em parceria com o Sínodo
tendo como liturgos os Revs. Adilson Maciel – Vice Presidente da JMN e Rev. Robson Granjeiro – Presidente do
Sínodo, e pregador o Rev. Jocider Correia – Membro da JMN, momentos de comunhão, louvor e adoração
marcaram o culto que contou com a presença da liderança presbiteriana da região.

No Sábado a JMN sobre a presidência do Presb. Vicente Lúcio realizou sua reunião administrativa.
Divulgações e visita a campos marcaram toda programação.
A Diretoria da JMN agradece a hospedagem carinhosa da Igreja Presbiteriana da Paraíba e que o
Senhor da seara abençoe os projetos de expansão e que a IPB continue crescendo neste estado.
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Pelos Campos

Suldeste
Missionário: Wilmar Alves e Família

Campo Missionário de
Cruzeiro do Sul,
em Mesquita - RJ
A Igreja Presbiteriana Parque Santo Elias,
formalizou parceria com a JMN, para abertura do
campo missionário em Cruzeiro do Sul, tendo a frente
hoje, o missionário, Wilmar Alves da Silva, sua
esposa Deise e filha.
Com o apoio da irmã em Cristo, Neide
Aparecida, que é cadeirante, foi realizado o primeiro
encontro de mulheres com deficiência do Presbitério
e da Cidade de Mesquita, este trabalho é pioneiro e
visa, não só buscar um trabalho diferenciado com os
deficientes físicos, como dar apoio logístico e
espiritual. A importância desse trabalho é que muitas
vezes os deficientes físicos são excluídos de nossa
sociedade, por conta de suas limitações, mas isso
não os impedem de serem produtivos e de
trabalharem em várias atividades dentro da Igreja,
este trabalho visa também despertar as Igrejas para
a necessidade da acessibilidade. Hoje o Campo
missionário Cruzeiro do Sul possui o único templo do
Presbitério de Mesquita com banheiro para
cadeirantes. Neste primeiro encontro foi passado um
vídeo institucional produzido pelo governo federal
que mostra a importância do cuidado para com os
deficientes físicos.
O campo missionário realizou uma parceria
com o Colégio Municipal Professor Samuel de Souza
Maciel, através do projeto Mais Educação que é uma
iniciativa do Governo Federal, onde os alunos ficam
no colégio integralmente realizando diversas
atividades complementares ao estudo, como esta
escola não tem muitos espaços o Campo cedeu duas
salas para que os alunos venham tanto no período
diurno como na tarde, para realizar complementação
dos estudos.

Fachada da
Igreja
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Encontro de
mulheres
com
deﬁciência

Mais
Educação

Trabalho
federação
de UPH
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IGREJA

PRESBITERIANA
DOBRASIL

O IBAA é uma instituição de ensino teológico da Igreja Presbiteriana do Brasil que tem como função, a
formação de missionários, obreiros- evangelistas e liderança para servir às Igrejas locais, Presbitérios,
Órgãos Missionários. Fundado em 11 de novembro de 1988 pelo Presbitério de Cuiabá, e reconhecido como
órgão oficial de ensino teológico da IPB desde 1991, o IBAA tem preparado obreiros que estão servindo ao
Reino de Deus em diversos campos e do país.
Filosofia do IBAA
Piedade - Levar o aluno a um compromisso sério com o Senhor da seara incentivando-o na comunhão com
Deus e com o próximo e ajudando-os através da piedade, a desenvolver em sua vida, o caráter de Cristo.
Ensino - Capacitar o aluno para as diversas áreas do trabalho na Igreja por meio do ensino teológico
reformado confessional.
Serviço - O desenvolvimento do conhecimento teológico e da piedade, levará o aluno a descobrir os seus
dons espirituais; e o treinamento recebido o capacitará a desenvolver o seu ministério na Igreja.
O IBAA dispõe de vagas para os alunos que residem fora de Cuiabá, oferecendo confortáveis
acomodações num ambiente sadio de convivência e contínuo crescimento espiritual.

Sistema Regular
Curso médio em teologia: O Curso médio em Teologia, com duração de 03 anos, tem como alvo formar
evangelistas e missionários para o trabalho nas Igrejas, Congregações, bem como para o trabalho de
plantação de Igrejas. Objetiva também formar líderes para o auxílio no trabalho das igrejas locais. O Curso
proporciona uma formação de alta qualidade, dando ao aluno capacidade de atuar em qualquer área de
trabalho de uma Igreja, com conhecimento teológico e piedade.

Cursos Modulares
EDUCAÇÃO CRISTÃ:
PROPOSTA: Aprimorar os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, bem como formar
novos, para atuação eficiente no trabalho de Ensino da Igreja.
CAPACITAÇÃO DE LIDERNAÇA CRISTÃ:
PROPOSTA: Aprimorar, treinar e formar lideranças para a atuação eficiente no trabalho na Igreja.
EVANGELISMO:
PROPOSTA: Aprimorar, treinar e formar pessoas na Igreja para a atuação eficiente
no trabalho da evangelização.
TREINAMENTO DE OFICIAIS:
PROPOSTA: Aprimorar, treinar e ou preparar pessoas para exercer o oficialato na
igreja.
PREGAÇÃO:
PROPOSTA: Iniciar na prática da pregação, as pessoas que exercem liderança na
Igreja e que ensinam através da mensagem bíblica pregada.
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Artigo: Interiorizando o Presbiterianismo
no Amazonas
"ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura" Mc.15:16
A JMN vem atuando desde a década de setenta e com mais intensidade nas décadas de oitenta e
noventa na região norte de nosso país, assim ocorreu na Transamazônica, Sul do Pará, Rondônia e Acre e na
BR 230 que liga Rondônia ao Amazonas. Hoje se pode contar centenas de Igrejas diversos Presbitérios e
Sínodos que resultaram da Parceria e investimentos da IPB através da JMN " Glória a Deus pelo que foi feito no
passado que sua graça e misericórdia esteja abençoando o trabalho que estão em andamento hoje." Em
recente visita aos campos da JMN no estado do Amazonas, ficamos animados e imensamente gratos a Deus

Campo Missionário de Apuí-AM
Rev. José Raimundo Eleutério e Raimunda

com os resultados. Na cidade do Apuí-AM que fica a 400Km de Humaitá-AM nosso campo está próximo de
sua organização em igreja, liderança, jovens comprometidos e finanças sólidas e patrimônio. Em Matupí-AM
ou Km 180 - A JMN construiu um excelente prédio em alvenaria que abriga o templo, salas e o apartamento do
obreiro. Lábria-AM continua em crescimento e o foco agora é a construção do templo para a consolidação.
Borba-AM já está mudando para um um novo salão maior para acomodar melhor, pois vem crescendo e já há

Campo Missionário de Santo Antonio do Matupí-AM
Rev. Krys Wollacy e Edilene

mobilização para a aquisição do terreno. Tapauá-AM já mudou para um novo espaço e apresenta bons
resultados. Todos estes campos estão distantes de Manaus-AM e para chegar até eles é sempre um desafio.
Louvamos a Deus pelos nossos missionários e pelas famílias comprometidas que não mede esforços para ver
o Evangelho de Cristo sendo anunciado. Em Reunião com nossos parceiros em Manaus-AM o Presbitério
Setentrional e a Igreja Presbiteriana Filadélfia daquela cidade, sempre nos surpreende pela sua visão
missionária de plantar igrejas no interior do estado e tendo a JMN como parceira neste importante projeto de
evangelização. Conclamamos aos presbiterianos do Amazonas e do Brasil a investir na interiorização do
Evangelho de Cristo e na expansão da IPB em todas a cidades deste importante estado brasileiro.
Em Cristo Jesus:
Rev.Mariano Alves Jr
Supervisor de Campos e Divulgador da JMN-IPB
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Pelos Campos

Sul
Missionário: Ramonn Ribas e Família

Campo Missionário de
Ventania – PR
Contam-nos com alegria e grande satisfação
os amados irmãos, missionário Ramonn Ribas
Vitória e sua esposa Ludiane, que tiveram o
privilégio, ao receber no Campo Missionário em
Ventania/PR, a realização da formatura dos alunos,
que concluíram o curso do Programa Paraná
Alfabetizado. Esse é um Programa do Estado, que
visa à alfabetização de adultos e inclusão social.
Durante o ano a esposa do missionário, Ludiane
Vitória, foi alfabetizadora e pôde ensinar também o
evangelho à sua turma enquanto estava envolvida
neste projeto social.
O missionário relata dois depoimentos que
fizeram todos se emocionarem, na ocasião da
formatura. Primeiro ao ouvirem a Sra. Eloí Silveira
(membro da igreja) dizer que até os seus problemas
haviam diminuído ao voltar a estudar. E também com
a palavra da dona Rosenilda (aluna da esposa do
missionário), que surpreendeu a todos quando disse
que sua grande motivação para voltar a estudar foi o
seu desejo de conseguir acompanhar os cadernos da
escola do seu filho de 11 anos.
Contaram com a presença da secretária de
educação do município, a coordenadora do núcleo
regional de ensino, e dos coordenadores de turma
que trabalham com todas as turmas em Ventania.
Gratidão a Igreja Presbiteriana Central de
Telêmaco Borba-IPCTB, que têm investido para que
esse projeto de plantação de uma igreja no município
de Ventania torne-se realidade.
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Campo Missionário de
Capinzal - SC
Uma cidade que nasceu sob a colonização ítalogaúcha no início do século XX por ocasião da
abertura da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande
do Sul e que hoje mantém traços gauchescos e
italianos em sua cultura local. A economia da cidade
baseia-se na avicultura e na indústria de alimentos. O
comércio é bem diversificado. Tem uma população de
20.769 habitantes
O Campo Missionário de Capinzal iniciou suas
atividades em 2007, fruto de uma parceria entre a
JMN e a Igreja Presbiteriana de Herval D'Oeste, para
o plantio de uma igreja na cidade de Capinzal, no
meio-oeste Catarinense. O campo tem realizado
ações evangelísticas semanalmente em um dos dois
hospitais da cidade, uma vez por mês realiza o “Chá
para Mulheres”. Dá gratuitamente aulas de violão
nas dependências da igreja e nos conta com alegria
os frutos desse trabalho, uma das alunas se ofereceu
para tocar na igreja, o nome dela é Tainá Matos, e
pediu que orassem para que ela e sua família
recebam Jesus como Salvador e Senhor de suas
vidas.
O missionário tem feito um trabalho de visitação
com a seguinte estratégia: visitando os lares ao redor
da igreja para conhecer a vizinhança e oferecer a
mensagem do Evangelho de Jesus a eles. Fica
impressionado como as pessoas estão sedentas por
alguém que os ouça e ore por elas. E semanalmente
visitando as mesmas casas e sempre com um
objetivo diferente: primeiro, um contato inicial; depois,
entrega Novos Testamentos; posteriormente, ora por
necessidades expostas pelas famílias. Além disso, o
missionário tem distribuído folhetos que apresenta o
Plano de Salvação e outros que apresentam a nossa
Igreja.

Missionário: Valter Moreira e Família

Culto de ceia

Igreja em Adoração

Crianças da Igreja
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Tem sido uma experiência única, confessa o
missionário, iniciar o conjunto de louvor com a
participação de todas as idades. O Grupo de louvor
recebeu mais uma voz para cantar: é a pequena
Vitória, de seis anos, ela canta juntamente com sua
mãe, a Deise. As crianças têm recebido orientação e
supervisão da esposa do missionário, a Elizabete,
que muito tem contribuído e ajudado com os
trabalhos infantis.

A igreja em adoração

Visita aos nossos líderes
Francisco e Luciara

Grupo de louvor Capinzal

Visita aos enfermos

Orando com as crianças

Oremos pela irmã Eglésia
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Adolescentes com
consciência missionária
Creio que vivemos bons tempos da
adolescência Presbiteriana. É natural vermos deles a
energia, empolgação, alegria, entre outras coisas.
Agora o que temos visto também é crescer o amor
pelo Senhor Jesus e desper-tarem-se para a obra
missionária e de evange-lização.
A Confederação Nacional de Adoles-centes e
a Secretaria Geral do Trabalho da Adolescência da
IPB desenvolvem suas atividades envolvendo os
adolescentes presbiterianos do país. Nos anos de
2012 e 2013 aconteceram os REUPAs (Encontros
Regionais de UPAs). Em todos eles havia um apelo
missionário para participarem com, no mínimo, R$
2,00 (dois reais) a ﬁm de atingirmos em oferta o dobro
do número de participantes. Em todos os encontros
superamos o alvo. A expectativa se mantinha para o
encontro nacional.
No início do mês de Fevereiro/2014 ocorreu o
NAUPA – Congresso Nacional da UPA. Cerca de
1.200 participantes e o alvo de R$ 2.400,00. Para
surpresa nossa, mas acima disso para a Glória de
Deus, atingimos R$ 5.900,00. Outras ofertas foram
adicionadas e trouxemos à JMN/IPB a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) levantados entre os
adolescentes de nossa Igreja.
Dos vários preletores convidados a
ministrarem sobre o tema principal “TRANSFORMAÇÃO”, um estava para falar diretamente sobre
desaﬁos missionários. O Rev. Adoniram Judson de
Paula, em três pregações, chamava a atenção para
uma “VOCAÇÃO TRANSFOR-MADA”.
Em um desses dias, um desaﬁo para se
encarar seriamente um chamado ministerial – tanto
ao pastorado quanto ao trabalho em missões – trouxe
inúmeros adolescentes à frente para um momento de
oração, consagração e entrega de vidas a serviço do
Senhor.
Quantos ou quais deles estarão nos campos
futuramente não sabemos – isso está no controle
Daquele que um dia também nos chamou ao
ministério. O que sabemos é que uma nova geração
está sendo preparada para servir a Deus com
entusiasmo e comprometimento.
A Junta de Missões Nacionais tem sido
grande parceira no trabalho da UPA, e vice versa. Nos
últimos anos, nos encontros regionais de obreiros da
JMN, temos tido a abençoada oportunidade de
compartilhar do ministério entre adolescentes aos
pastores, missionários, obreiros e líderes. Temos
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procurado ajudar e orientar em como cuidar dos seus
adolescentes, e até mesmo fazer ver como podem ser
extremamente úteis no ministério dos irmãos e
excelente “mão-de-obra” no trabalho da igreja e na
evangelização.
Todos fazemos parte de uma única igreja, não
dividida ou segmentada, mas com recursos e
departamentos que devem ser interligados por causa
de objetivos comuns na adoração a Deus e no serviço
ao próximo. E a UPA não está correndo disso, não! Ao
contrário, pelo que vemos hoje, a UPA está correndo
PARA isso!
Você pode conferir um pouco do Congresso
através da página da UPA no Facebook. Basta
acessar em https://www.facebook.com/UPAOFICIAL.
Deus abençoe!
Rev. Carlos Eduardo Aranha Neto
Secretário Geral da UPA.
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A Família e a Missão
O conhecimento profundo da
Bíblia é indispensável para qualquer pessoa ou família que queira
estar em conformidade com os
planos e propósitos de Deus. A
Bíblia a nge o ser humano por
completo, em todos os seus
aspectos. Estudamos a Bíblia para
conhecer a Deus, sua relação com o
mundo e sua vontade para a nossa
vida. Ou seja, nosso estudo da Bíblia
se aplica ao nosso crer em Deus e ao
nosso viver segundo o seu querer.
Tenhamos isso em mente ao
reﬂe rmos sobre a FAMÌLIA.
Desde a queda, no Éden, a família enfrenta uma desagregação, e
hoje, me parece, uma desestruturação total. A sociedade está em
decadência exatamente por causa
da decadência da família. “A família
é a célula mater da sociedade”,
aﬁrmou Rui Barbosa. A desintegração da sociedade começa onde
começa a corrupção dos bons
costumes cul vados na família.
COMPREENDENDO O
PROPÓSITO DE DEUS PARA A
FAMÍLIA.
Comecemos pela criação do
Homem e da família (Genesis 1.2628) entenda que há um intervalo
antes do v.27,28 que corresponde a
2.18-25. Quando Deus fez o
homem, Ele queria ter ﬁlhos com a
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sua imagem, com a sua natureza e
com a sua vida. Deus queria ter uma
grande família que expressasse na
terra a sua glória e autoridade (Gn
1.27-28). Por isso, Adão e Eva foram
criados à imagem de Deus e cada
ser vivo se reproduz segundo a sua
própria espécie. Então, quando
Adão e Eva se mul plicassem,
reproduziriam ﬁlhos à imagem de
Deus. Esta seria a família de Deus.
Quando Deus diz: “sede fecundos,
mul plicai-vos e enchei a terra”, ele
queria encher a terra de seres com a
sua imagem a com a sua semelhança para encher a terra da sua
glória (Is 11.9 e Hc 2.14).
O PROPOSITO DE DEUS E A
MISSÃO DA FAMÍLIA
O pecado deteriorou o homem e
isso afetou a família (Rom. 3.12,23),
quebrou, estragou a imagem de
Deus que havia no homem (Gn. 5.1
e 3), entretanto, Deus não desis u
do seu propósito de encher a terra
da sua glória através do homem, da
família (Hebreus 6.17 e Isa. 46.10),
mas como o homem se esqueceu
de Deus, ele enviou seu ﬁlho Jesus
para mostrar o único caminho para
alcançarmos o seu propósito
(Jo.1.18 e 10-14; 1 Co 15.45-49 e
Rom. 8.28,29).
Já que o propósito de Deus
permanece de pé – Ter uma família

de muitos ﬁlhos semelhantes a
Jesus. E isso só é possível por meio
da pregação do Evangelho para que
o ser humano conhecendo e
recebendo a Cristo, morra para a
velha natureza, corrompida e
degenerada, nasça de novo, agora
como nova criatura restaurada à
semelhança de Cristo (Rm 8.28,29).
A família cristã tem que estar
consciente de seu papel – Existe
para a glória de Deus, e deve, em
decorrência dele, criar seus ﬁlhos
no santo caminho do Senhor, para
que não se desviem deste glorioso
caminho e cumpram o mandar de
Jesus de serem “sal e luz” do mundo
(Mt 5.13,14), e como diz o apóstolo
Paulo exercendo uma inﬂuencia
restauradora nos outros, “Porque
para Deus somos o bom perfume de
Cristo, tanto nos que se salvam e
quanto nos que se perdem” (1 Co
2.15).
A Missão da família é a missão da
igreja. A igreja é uma família de
famílias. A grande comissão de
p r e g a r o Ev a n g e l h o e fa ze r
discípulos por toda a terra começa
na família, aﬁnal Deus busca uma
“descendência santa” (Ml 2.15).
Formando famílias conscientes e
dedicadas à sua missão, teremos
igrejas conscientes e dedicadas à
sua missão – Encher a terra da
glória do Senhor.

Rev. Milton Cesar O. da Silva
Diretor do Ins tuto Bíblico do
Norte
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O SITE DA JMN JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA ACESSO:

WWW.JMNIPB.ORG.BR

WWW.JMNIPB.ORG.BR

Cofrinhos da JMN em Latinha...

Ideal para atividades missionárias com toda a
igreja. Pode ser usado para gincanas
com crianças, programas missionários, mês da
família e se encaixa em qualquer
atividade que a Igreja promover.
Entre em contato com a JMN e adquira os cofrinhos missionários, envolva tua igreja
com o IDE, adote um campo missionário.
Junta de Missões Nacionais: (19) 3255-5648/3368-5648 ou jmn@ipb.org.br
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Diretoria, Membros Titulares
e Funcionários da JMN/IPB
PRESIDENTE
Pb. VICENTE LUCIO GOUVEIA DE DEUS 20/03/67

Rev. JOSÉ BATISTA DA HORA 24/06/57

Av. Rio Almada 77 - Jardim Savóia

Av. dos Franceses, 160 – Alemanha

Ilhéus – BA – CEP: 45.651-020

São Luís – MA – CEP: 65.036-280

Residencial: (73) 3639-1624

Residencial: (98) 3226-3233 / Cel.: (98) 8118-1345

Comercial: (73) 3231-5584 / Cel. (73) 9979-9665

Comercial: (98) 3249-0082/0083

(19) 98259-3100

E-mail: ricol@elo.com.br

E-mail: presidenciajmn@ipb.org.br

Rev. JOCIDER CORREA BATISTA 09/09/58

VICE-PRESIDENTE

Quinta Avenida, 680 - Praça Boa Ventura

Rev. ADILSON MACIEL DE ARAÚJO 27/04/70

Setor Leste Vila Nova - Goiania – GO

Rua 121 Qda. 27, nº 20 – Tijucal – Setor 01

CEP: 74.645-020

Cuiabá - MT – CEP: 78.088-044

Igreja: (62) 3261-1017 / Cel.: (62) 8140-6881

Cel. (65) 8402-1758 / 9917-7118

E-mail: jocider@gmail.com

Comercial (65) 3664-1611
Igreja (65) 3665-4006 / Fax (65) 3664-3412

Rua Ildete Cavalcante de Freitas, nº 225- Nova Betânia

E-mail: rev.adilson@hotmail.com

Mossoró – RN – CEP: 59.612-135

SECRETÁRIO
Pb. AIRTON COSTA DE SOUSA

Rev. MARCOS SEVERO DE AMORIM 17/06/49

Residencial: (84) 3316 0782
08/09/60

Cel. (84) 8851-0352 – (84) 9992-4545

Rua Dr. Francisco Almeida, 1233 - Ininga

E-mail: prmarcossevero@uol.com.br

Teresina - PI – CEP: 64.049-800

Site: www.rumoaosertao.org.br

Residencial: (86) 3227-4209
Comercial: (86) 3237-1088

Pb. GILBERTO OLIVEIRA CAMARGO

31/01/48

Cel.(86) 9982-4209 / 9415-1356 / 9482-1116

Rua Suriname, 160 – Frezarin

Igreja: (86) 3221-3639

Americana – SP – CEP: 13.465-790

E-mail: airtoncisse@ig.com.br / airtoncisse@hotmail.com

Residencial: (19) 3406-1300 / 3621-3240
Cel. (19) 99838-1501 / 99865-0745
Comercial: (19) 3119-4000
Igreja: (19) 3461-7048

MEMBROS

E-mail: giba.1@hotmail.com

Rev. PAULO EMÍLIO ROCHA REIS 03/07/67
Rua Benedito, 10 - Jd. Iguaçu
Nova Iguaçu/RJ - CEP: 26.282-260
Residencial: (21) 3844-5990
E-mail: rev.pauloemilio@hotmail.com
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SECRETÁRIO EXECUTIVO
Rev. EBER PINHEIRO VIANA

DIVULGADOR E
SUPERVISOR DE CAMPOS:
Rev. MARIANO ALVES JUNIOR

10/07/69

22/05/59

R. Dr. Lourenço Granato, 79
Jd. Lúmen Christi - Campinas – SP
CEP: 13.092-970
Celular: (19) 98259.3029 (TIM)

R. Palmerinha, 221 - Vila do Quartel
Novo Heliópolis - Garanhuns – PE
CEP: 55.294-180
Residencial: (87) 3761-4298
CAS-IPB (87) 3761-1997

E-mail: executivajmn@ipb.org.br
Cel. (87) 9243-8068 / (19) 98259-3030
E-mail: supervisaodecamposjmn@ipb.org.br

SEDE (ESCRITÓRIO)
JMN/IPB CAMPINAS:
Rua Dr. Lourenço Granato, 79 – Jd. Lúmen Christi

EQUIPE DO ESCRITÓRIO
24/07

financeirojmn@ipb.org.br

CEP: 13.092-205
Caixa Postal 1042 - CEP 13.012-970
Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3255.5648 / 3368.5648 /
98259.2929 / 98259.2930

29/08

secretariajmn@ipb.org.br

E-mail: secretariajmn@ipb.org.br/jmn@ipb.org.br
Artigos para R. Ação Missionária: revistajmn@ipb.org.br
Currículos: curriculosjmn@ipb.org.br
Projetos de Parceria: projetosparceria@ipb.org.br
Artigos para o site: sitejmn@ipb.org.br

07/05

logisticajmn@ipb.org.br

Estamos também:

Escritório da JMN/IPB - Campinas,SP

\jmn.ipb
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o
3 Domingo

na EBD é o dia da
“Campanha do Real Missionário’’
‘’ Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e
mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos,
com muitos rogos, a graça de participarem da assistência
aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos
mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor,
depois a nós, pela vontade de Deus’’.
2 Coríntios 8.3-5

Um desafio de fé para cada presbiteriano
se envolver com missões no Brasil.
Contribua com no mínimo R$ 1,00 por mês.

JMN

IPB

Junta de Missões Nacionais - IPB
JUNTA DE

MISSÕES
PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL

visite nosso site: www.jmnipb.org.br

Bradesco Ag. 0595-9 cc 38270-1
Banco do Brasil Ag. 1849-X cc 22379-4
Favorecido: Igreja Presbiteriana do Brasil

