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A sua família contribui com os 
dízimos e ofertas em sua igreja 
local.

54% é destinado aos campos 
missionários no Brasil e no 
mundo.

Milhares de pessoas são alcança-
das pelo evangelho e novas igrejas 

Presbiterianas são plantadas.

A sua igreja contribui com 10% 
das arrecadações mensais para o 

supremo concílio.

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil
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Conheça nosso SITE
e saiba mais sobre nossos projetos!

jmnipb.org.br

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil

Seja um parceiro da JMN e
participe conosco desta obra! 

Siga nossas Redes Sociais:

\ jmn.ipb         @jmnipb         @jmnipb    
JMNIPB                (19) 9.8259-2930    

Baixe nosso app:  JMNIPB
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Nosso Site & Editorial

Rev. Obedes Junior
Secretário Executivo 
executivajmn@ipb.org.br

Editorial
Encaminhamos a todos os irmãos a Revista Novos 
Rumos – Edição Especial sobre a Região Centro-Oeste. 

Nesta edição, apresentamos os campos missionários 
exclusivos da Junta de Missões Nacionais e os campos 
em parceria com Igrejas e Presbitérios.

São 14 Campos Exclusivos e 16 
Campos em Parcerias, totali-
zando 30 Projetos, onde as 
sementes do evangelho do 
Senhor Jesus Cristo têm sido 
plantadas, por obreiros voca-
cionados e entusiasmados 
com a obra e com a Igreja do 
Senhor Jesus.

A Região Centro-Oeste é 
conhecida como a região do 
Agronegócio, tudo que se 
planta produz em abundância 
e os pastos estão cheios de 
animais criados para a produ-
ção de alimentos para o nosso 
país e para exportação.

Queremos ver a Igreja de 
Cristo dessa mesma forma: 
semeando as sementes da 
Palavra de Deus, na certeza de 
que encontrarão um solo pre-
parado, pelo Espírito Santo, 
para que produza a 30, 60 e a 
100 por um, e ainda, que essa 
rica colheita possa abençoar 
não só as pessoas na nossa 
terra, como também exportar 
missionários para pregar o 
evangelho para toda raça, 
povo, tribo, língua e nação, 
como é a orientação do 
Senhor Jesus.

Você verá os dados nos esta-
dos e um breve relato feito por 
cada Missionário, com teste-
munhos, pedidos de oração e 

.

desafios para todos os que fizerem a boa escolha de ler 
esta revista rica de informações.

Temos investido muito na Região Centro-Oeste, conta-
mos com os parceiros, que passam para nós da JMN, 
uma visão das necessidades e ainda os sonhos de ver 
uma igreja em cada cidade de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e no Distrito Federal. 

Estamos entregando este periódico em forma digital, 
pois canalizamos todos os recursos nos campos de plan-
tação de igrejas, na vida dos missionários e na compra de 
terrenos e construções. 

Nosso principal objetivo é desafiar você para que se 
envolva na plantação de igrejas nesta região do país, em 
primeiro lugar, orando pelos campos e pelas famílias 
missionárias. Em segundo lugar, conhecendo, entrando 
em contato e, se possível, adotando uma família missio-
nária. E, em terceiro lugar, contribuindo para que a JMN 
tenha os recursos necessários para estes Projetos. 
Muitas são as necessidades de aquisição de terrenos e 
consequentemente, construções dos templos.

É muito importante o seu envolvimento, pois, JUNTOS 
FAZEMOS MISSÕES, MAIS RÁPIDO E MAIS LONGE.

Rev. Obedes Junior
Secretário Executivo da JMN

DADOS BANCÁRIOS JMN IPB
Igreja Presbiteriana do Brasil – CNPJ 00.118.331/ 0001-20
Banco do Brasil
Agência 1849-x – Conta Corrente 22379-4
Bradesco
Agência 0595-9 – Conta Corrente 38270-1
Pix: financeirojmn@ipb.org.br 



7

O CENTRO OESTE 
BRASILEIRO:

Uma das maiores regiões produtoras de alimento 
do mundo, um enorme campo missionário para a 

Igreja Presbiteriana do Brasil!

Igreja em união faz muito mais!

 Povo Santo de Deus, amados 
irmãos presbiterianos e de outras deno-
minações que amam Missões e buscam 
conhecer a nossa revista “Novos Rumos”, 
a mais significativa revista missionária do 
Brasil. Nesta edição especial estaremos 
proporcionando a você, servo de Deus, 
parte do trabalho Missionário da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, por meio do seu 
órgão oficial, a Junta de Missões Nacio-
nais, na plantação de Igrejas na região 
apaixonante deste vasto continente cha-
mado Brasil. Convidamos você, sua famí-
lia e sua Igreja a se unirem a nós, pois 
juntos fazemos missões muito mais 
longe, muito mais fácil e muito mais 
rápido.   

É grande o motivo de louvar a Deus pelo 
desafio impostergável, nosso dever de 
plantar Igrejas em todas as cidades deste 
país, sejam elas importantes, turísticas, 
pequenas, ricas, pobres ou industriais, 
voltadas à agropecuária ou ao agronegó-
cio. Nesta edição queremos que você 
conheça as oportunidades de plantar 
igrejas no Centro Oeste brasileiro, região 
linda e hospitaleira do Brasil, com suas 
imensas cidades como Brasília a nossa 
capital no Distrito Federal e os estados 
que compõem a região Centro-Oeste; 
Mato Grosso com sua capital Cuiabá de 
altas temperaturas, do calor humano dos 
Mato-grossenses, Campo Grande, capital 
do Extenso Mato Grosso do Sul, do povo 
trabalhador sul mato-grossense e nosso 
amado Goiás, com sua crescente capital 
Goiânia e muitas outras e importantes 

cidades espalhadas pelo interior como em 
especial Rio Verde que acolhe o nosso Hos-
pital Presbiteriano Dr. Gordon, uma grande 
bênção na região e para o povo Brasileiro. 

Como povo de Deus precisamos avançar 
mais nestas regiões, as vezes distantes que 
geram algumas dificuldades, e por que 
não dizer, desafios de nos aproximarmos 
mais com a mente pensando no que pode-
mos fazer para evangelizar este território 
tão vasto, e com o coração amando o povo 
trabalhador distante do litoral, nos voltan-
do a investir nossas vidas e recursos para 
fazer conhecido o Evangelho Bíblico da 
Graça de Deus, na maior região produtora 
de alimento do Brasil. 

Amigo leitor, não despreze a grandeza das 
palavras do nosso Mestre Jesus que disse: 
“... até os confins da terra”. Incline seu cora-
ção para orar pelo Centro-Oeste brasileiro 
com muito amor pelos habitantes da 
região em que já estamos plantando igre-
jas em Aruanã-GO; Aporé-GO; Barro Alto-
-GO; Formosa-GO; Carmo do Rio Verde-
-GO; Mara Rosa-GO; Paranaiguara-GO; 
Padre Bernardo/ Trajanópolis-GO; São 
Simão-GO; Canarana-MT; Campos de 
Júlio-MT; Conselvan-MT; Feliz Natal-MT; 
Ipiranga do Norte-MT; Poconé-MT; Porto 
dos Gaúchos-MT; Querência-MT; Rio 
Branco- MT; São José do Rio Claro-MT; 
Cotriguaçu-MT; Itanhangá-MT; Japu-
ranã-MT; Juruena-MT; Nova Bandeiran-
tes-MT; Nova Monte Verde-MT; Tapurah-
-MT; Bonito-MS; Cassilândia-MS; Nova 
Alvorada do Sul-MS; Sidrolândia-MS.

Agradecido estamos pelos parceiros 
destes projetos, que sem medir esforços 
se unem a JMN para plantar várias destas 
igrejas acima. Pastores, presbíteros e 
discípulos de Jesus também podem de 
mãos dadas com a JMN plantarem muitas 
outras Igrejas no Centro-Oeste brasileiro. 
Amado leitor, estes campos missionários 
são gotas em um oceano de cidades que 
não possuem trabalhos presbiterianos. 
Como obedientes à Palavra do Senhor, 
precisamos alcançar muitas outras cida-
des, e com a graça de Deus não medire-
mos esforços e nem recursos a nós dispo-
níveis para investirmos na plantação de 
Igrejas Presbiterianas do Brasil, através da 
nossa Junta de Missões Nacionais e par-
ceiros como você e sua Igreja cujo coração 
é movido pelo Espírito Santo de Deus para 
que por meio desta grande obra possa-
mos alcançar todos os rincões Brasil, para 
Glória de Deus. 

Meu amado irmão, filho do Deus Vivo, o 
Centro-Oeste não é apenas um celeiro de 
alimentos, mas também de vidas que pre-
cisam ser alcançadas com a semente boa 
e verdadeira, não sementes transgênicas, 
como muitas por aí estão sendo semeadas 
por igrejas sem temor de Deus, mas a 
semente verdadeira, A Palavra de Deus, 
ela sim é a boa semente que precisamos 
semear. A verdade da cruz, que caindo em 
boa terra produz, conforme Mateus 13.22 
produz crescimento. O Centro-Oeste do 
Brasil não é simplesmente de águas 
termais, cachoeiras, chapadas e a capital 
do poder humano, é uma grande terra 
pronta para Ceifa, lá os trabalhadores são 
poucos.

Neste grande desafio de plantar Igrejas no 
Brasil, seus estados e o Distrito Federal, 
extensas regiões são e sempre serão a 
grande missão da Igreja de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. Quero conclamar você micro, 
médio e grande empresário que nos ajude.  
Você, meu irmão, sua igreja e sua família 
vão preferir ficar de fora? Sem omissões e 
desculpas, mas com generosidade sem 
medida, dedicação perseverante, oração 
incessante, fidelidade na obra, com amor a 
Deus e ao próximo.

A região Centro-Oeste do Brasil é despre-
zada por muitas igrejas que preferem 
investir em outras regiões, ou fora do 
Brasil, porém não devemos esquecer de 
investir em todas as regiões e até os con-
fins da terra.   

A Junta de Missões Nacionais está plantan-
do Igrejas na região Centro-Oeste e desta-
co apenas duas igrejas, Cotriguaçu que 
sofreu um grande golpe com a morte do 
seu missionário como consequência do 
Covid-19 e Juruena, que está próximo da 
consolidação e em breve será mais uma 
igreja missionária no Brasil, para cresci-
mento do presbitério da região e da nossa 
amada IPB.

Visite o nosso site: www.jmnipb.org.br ou 
baixe o nosso aplicativo nas lojas de apli-
cativos e conheça mais sobre o trabalho 

missionário no Brasil.

CONTRIBUA COM A JMN PARA A COMPRA DE 
TERRENOS E CONSTRUÇÕES: 

pix: financeirojmn@ipb.org.br

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças, porque no além, para 

onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma.” 

Eclesiastes 9:10

A



Supervisor de campos missionários da JMN/IPB.

O CENTRO OESTE BRASILEIRO

Rev. Hamilton Rodrigues da Silva Rocha
Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil
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Igreja em união faz muito mais!

 Povo Santo de Deus, amados 
irmãos presbiterianos e de outras deno-
minações que amam Missões e buscam 
conhecer a nossa revista “Novos Rumos”, 
a mais significativa revista missionária do 
Brasil. Nesta edição especial estaremos 
proporcionando a você, servo de Deus, 
parte do trabalho Missionário da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, por meio do seu 
órgão oficial, a Junta de Missões Nacio-
nais, na plantação de Igrejas na região 
apaixonante deste vasto continente cha-
mado Brasil. Convidamos você, sua famí-
lia e sua Igreja a se unirem a nós, pois 
juntos fazemos missões muito mais 
longe, muito mais fácil e muito mais 
rápido.   

É grande o motivo de louvar a Deus pelo 
desafio impostergável, nosso dever de 
plantar Igrejas em todas as cidades deste 
país, sejam elas importantes, turísticas, 
pequenas, ricas, pobres ou industriais, 
voltadas à agropecuária ou ao agronegó-
cio. Nesta edição queremos que você 
conheça as oportunidades de plantar 
igrejas no Centro Oeste brasileiro, região 
linda e hospitaleira do Brasil, com suas 
imensas cidades como Brasília a nossa 
capital no Distrito Federal e os estados 
que compõem a região Centro-Oeste; 
Mato Grosso com sua capital Cuiabá de 
altas temperaturas, do calor humano dos 
Mato-grossenses, Campo Grande, capital 
do Extenso Mato Grosso do Sul, do povo 
trabalhador sul mato-grossense e nosso 
amado Goiás, com sua crescente capital 
Goiânia e muitas outras e importantes 

cidades espalhadas pelo interior como em 
especial Rio Verde que acolhe o nosso Hos-
pital Presbiteriano Dr. Gordon, uma grande 
bênção na região e para o povo Brasileiro. 

Como povo de Deus precisamos avançar 
mais nestas regiões, as vezes distantes que 
geram algumas dificuldades, e por que 
não dizer, desafios de nos aproximarmos 
mais com a mente pensando no que pode-
mos fazer para evangelizar este território 
tão vasto, e com o coração amando o povo 
trabalhador distante do litoral, nos voltan-
do a investir nossas vidas e recursos para 
fazer conhecido o Evangelho Bíblico da 
Graça de Deus, na maior região produtora 
de alimento do Brasil. 

Amigo leitor, não despreze a grandeza das 
palavras do nosso Mestre Jesus que disse: 
“... até os confins da terra”. Incline seu cora-
ção para orar pelo Centro-Oeste brasileiro 
com muito amor pelos habitantes da 
região em que já estamos plantando igre-
jas em Aruanã-GO; Aporé-GO; Barro Alto-
-GO; Formosa-GO; Carmo do Rio Verde-
-GO; Mara Rosa-GO; Paranaiguara-GO; 
Padre Bernardo/ Trajanópolis-GO; São 
Simão-GO; Canarana-MT; Campos de 
Júlio-MT; Conselvan-MT; Feliz Natal-MT; 
Ipiranga do Norte-MT; Poconé-MT; Porto 
dos Gaúchos-MT; Querência-MT; Rio 
Branco- MT; São José do Rio Claro-MT; 
Cotriguaçu-MT; Itanhangá-MT; Japu-
ranã-MT; Juruena-MT; Nova Bandeiran-
tes-MT; Nova Monte Verde-MT; Tapurah-
-MT; Bonito-MS; Cassilândia-MS; Nova 
Alvorada do Sul-MS; Sidrolândia-MS.

Agradecido estamos pelos parceiros 
destes projetos, que sem medir esforços 
se unem a JMN para plantar várias destas 
igrejas acima. Pastores, presbíteros e 
discípulos de Jesus também podem de 
mãos dadas com a JMN plantarem muitas 
outras Igrejas no Centro-Oeste brasileiro. 
Amado leitor, estes campos missionários 
são gotas em um oceano de cidades que 
não possuem trabalhos presbiterianos. 
Como obedientes à Palavra do Senhor, 
precisamos alcançar muitas outras cida-
des, e com a graça de Deus não medire-
mos esforços e nem recursos a nós dispo-
níveis para investirmos na plantação de 
Igrejas Presbiterianas do Brasil, através da 
nossa Junta de Missões Nacionais e par-
ceiros como você e sua Igreja cujo coração 
é movido pelo Espírito Santo de Deus para 
que por meio desta grande obra possa-
mos alcançar todos os rincões Brasil, para 
Glória de Deus. 

Meu amado irmão, filho do Deus Vivo, o 
Centro-Oeste não é apenas um celeiro de 
alimentos, mas também de vidas que pre-
cisam ser alcançadas com a semente boa 
e verdadeira, não sementes transgênicas, 
como muitas por aí estão sendo semeadas 
por igrejas sem temor de Deus, mas a 
semente verdadeira, A Palavra de Deus, 
ela sim é a boa semente que precisamos 
semear. A verdade da cruz, que caindo em 
boa terra produz, conforme Mateus 13.22 
produz crescimento. O Centro-Oeste do 
Brasil não é simplesmente de águas 
termais, cachoeiras, chapadas e a capital 
do poder humano, é uma grande terra 
pronta para Ceifa, lá os trabalhadores são 
poucos.

Neste grande desafio de plantar Igrejas no 
Brasil, seus estados e o Distrito Federal, 
extensas regiões são e sempre serão a 
grande missão da Igreja de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. Quero conclamar você micro, 
médio e grande empresário que nos ajude.  
Você, meu irmão, sua igreja e sua família 
vão preferir ficar de fora? Sem omissões e 
desculpas, mas com generosidade sem 
medida, dedicação perseverante, oração 
incessante, fidelidade na obra, com amor a 
Deus e ao próximo.

A região Centro-Oeste do Brasil é despre-
zada por muitas igrejas que preferem 
investir em outras regiões, ou fora do 
Brasil, porém não devemos esquecer de 
investir em todas as regiões e até os con-
fins da terra.   

A Junta de Missões Nacionais está plantan-
do Igrejas na região Centro-Oeste e desta-
co apenas duas igrejas, Cotriguaçu que 
sofreu um grande golpe com a morte do 
seu missionário como consequência do 
Covid-19 e Juruena, que está próximo da 
consolidação e em breve será mais uma 
igreja missionária no Brasil, para cresci-
mento do presbitério da região e da nossa 
amada IPB.

Visite o nosso site: www.jmnipb.org.br ou 
baixe o nosso aplicativo nas lojas de apli-
cativos e conheça mais sobre o trabalho 

missionário no Brasil.

CONTRIBUA COM A JMN PARA A COMPRA DE 
TERRENOS E CONSTRUÇÕES: 

pix: financeirojmn@ipb.org.br

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças, porque no além, para 

onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma.” 

Eclesiastes 9:10
“
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Plantar igreja, um 
privilégio
 Plantar Igrejas, é um privilégio que 
implica muita responsabilidade.
Lembro-me das palavras do hino 312 do Hiná-
rio Novo Cântico, que diz: 

Quantos há perdidos, 
sem salvação, 
quantos precisam de 
consolação!
Como Cristo os ama, fa-
ze-os entender, 
pois só tu ó crente, o po-
derás fazer.
Por Jesus é trabalhar! 
Prontamente, fielmente, 
trabalhar!
Em servi-lo, que prazer! 
E só tu, ó crente, o pode-
rás fazer”.

 Ao cantar esta parte, meu coração se 
enche de satisfação, em saber que Deus, pela 
sua infinita graça, nos separou entre tantos, 
para realizarmos esta obra tão magnífica que 
é plantar igrejas, nesse rincão brasileiro. 
Somos privilegiados porque anjos quiseram 
fazer, mas o Senhor Jesus disse: “Não, esta 
tarefa darei aos Missionários".
Já pensaram quanta honra? Oh! Quanta res-
ponsabilidade também.
 Lembra da História de Abraão, quando 
Deus disse: Sai da tua terra, do meio de tua 
parentela e vai para o lugar que te mostrarei? 
Então, conosco aconteceu a mesma coisa! Só 
colocamos nossas vidas à disposição dele e 
ficamos prontos para plantar igrejas onde ele 
nos direcionasse. As experiências são muitas. 
Cada lugar é único. 

 Chegamos em Aporé/ GO, em 
meados de janeiro de 2021. A gente 
chega numa cidade que nunca viu, não 
conhece ninguém, tudo muito estranho 
(bate uma saudade dos familiares). 
Olhamos para o céu e dissemos: Aqui 
estamos, usa-nos para tua glória.
 Somos alvos de olhares curiosos e 
muitos questionamentos, tais como: 
Quem é essa gente? O que vieram fazer 
nesta cidade? Demos início a revitaliza-
ção e plantação da igreja. Nos primeiros 
dias, os cultos foram realizados com 
muita disposição e alegria. Aos poucos 
fomos conhecendo os irmãos da igreja. 
Realizamos visitas domiciliares, discipu-
lados, evangelismo pessoal, trabalho 
com crianças e evangelização diária. 
Tudo com jejum e oração. 
 É muito gratificante testemunhar 
o agir do Espírito Santo, que atua nos 
corações, derramando suas copiosas 
bênçãos. A semente plantada germina, 
se desenvolve, cria copa, fixa raiz na 
rocha firme, Cristo Jesus e, produz 
frutos a 30, 60, 100 por um. Só então é 
que vem o refrigério, a alegria citada no 
Salmo 126: “Os que com lágrimas 
semeiam, com júbilo ceifarão.”
 E a responsabilidade, onde fica? 
Todos sabem que nos últimos tempos 
têm surgido muitas igrejas que não 
pregam o genuíno Evangelho de Jesus, 
“é só oba, oba!”. Vendem bênçãos, pros-
peridade, empregos. Assim, plantar 
uma igreja Presbiteriana do Brasil, no 
meio dessas que não têm compromisso 
com a Palavra de Deus, é muita respon-
sabilidade. 
 A IPB precisa fazer a diferença! E 
este é um grande desafio para nós atu-
almente, “vacinar” os novos irmãos 
contra esse vírus, estudando a Palavra 
constantemente e isso requer amor, 
sabedoria de Deus, submissão, paciên-
cia, enfim, todo o fruto do Espírito que 
encontramos em Gálatas 5. 22-24.
 Ver as pessoas se renderem aos 
pés de Cristo, tendo suas vidas transfor-
madas, é um presente que os plantado-
res de igreja recebem. E nossa família 

“

Aporé, GOAporé, GO
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Notícias 
 Sou o Rev. José Esmelindo de Andra-
de, casado com Rejane Margarida.  Temos 
duas filhas, Nicoly, de 6 anos e a Emely de 11 
anos.
 Aporé, é um município brasileiro, 
localizado no interior do estado Goiás, na 
região Centro-Oeste, exatamente ao Sul do 
estado, fazendo divisa com MS. Sua popula-
ção, conforme estimada em 2018, é de mais 
de 4 mil habitantes.  Sobrevive da agricul-
tura, agropecuária e canavieira. 

Aspectos Positivos:
 Existem muitos evangélicos assíduos, 
outros nominais e aqueles que já frequen-
taram alguma igreja e que devido alguma 
decepção, atualmente não frequentam 
nenhuma denominação, no entanto, são 
bem receptíveis. 

Desafios: 
 Devido ser uma região mais pecuaris-
ta e canavieira, existem muitos oriundos de 
outras regiões do Brasil. No entanto, o sulis-
ta e sudeste, em si, são bem católicos e 
fechados ao evangelho. Esta é uma das 
grandes dificuldades que tenho enfrenta-
do no dia a dia.   
 Quero desejar a todos os missioná-
rios, sucesso na caminhada cristã e que 
estejam com suas forças renovadas no 
Senhor para continuar a proclamar o Evan-
gelho.
Nosso ano de trabalho começou, pois é 
com muita alegria que os frutos do campo 
já estão sendo colhidos.
 O nosso trabalho aqui está cami-
nhando com ênfase nas visitas de amizade, 
a pessoas que já conhecemos. Também 
visitas evangelísticas, de casa em casa, 
expondo o plano de salvação e convidando 
as pessoas. 
 Nos reunimos através dos pequenos 
grupos, todos os domingos na EBD e no 
culto. Às quintas-feiras para estudo da pala-
vra e oração e estudo específico de discipu-
lado, nas casas.
 Estamos distribuindo materiais de 
devocionais nas lojas da cidade e para os 
funcionários.  No setor público, levamos a 

tem recebido muito, graças a Deus! São 
presentes valiosíssimos. Isto faz com que 
nos alegremos sempre no Senhor.
Plantar igrejas é isso, só sabe explicar 
esse privilégio, essa alegria, quem faz 
missões. Mas é uma grande responsabili-
dade cuidar desse novo campo, para que 
cresça alicerçado na rocha que é Cristo. 
Que Deus nos ajude!

 “Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho”. SOLI DEO GLÓRIA. (Somente 
a Deus a Glória).
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Campo missionário de Aporé, GO

No amor
de Cristo,

Rev. José
Esmelindo,
Rejane, Nicoly
e Emely.

palavra de Deus e oramos pelos servidores 
municipais. Temos um programa de Rádio, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 12hs às 
13h. O programa tem boa aceitação na 
cidade. 
 Algumas famílias que estavam afas-
tadas da igreja, estão retornando aos 
poucos. 
 Trabalhamos com aproximadamente 
25 pessoas, das quais 15 estão frequentando 
os cultos aos domingos. Contudo é difícil 
reunir todos com frequência. As pessoas da 
cidade já estão um pouco saturadas de um 
evangelho barateado que tem sido ofereci-
do por aqui. Por isso, o número de evangéli-
cos é pequeno, enquanto o número dos que 
abandonaram o evangelho é grande. Falta 
credibilidade aos evangélicos da cidade em 
consequência de péssimos exemplos. 
 Somente com a graça de Deus pode-
remos ver testemunhos genuínos de trans-
formação de vidas, pelo poder da Palavra. 

Nossos alvos
- Retornar com a atividade infantil 
aos sábados, “Tarde da alegria”;
- Ter um curso de música para 
crianças e adolescentes para que 
possamos ter equipes de louvor 
nos cultos;
- Retornar com a capelania Hospi-
talar e Escolar em 2022
- Projeto de futebol aos sábados;
- Treinamento de professores para 
EBD;
- Treinamento da liderança;
- Crescimentos quantitativos;
- Construção de salas para EBD e a 
construção da casa pastoral.  

“ Continuem orando 
por este trabalho e 
pela minha família, 
como muitos de vocês 
tem feito. 

Que Deus nos dê 
graça para cumprir 
fielmente aquilo que 
ele nos tem confiado.
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 O campo de Aruanã, é uma congre-
gação da Igreja Presbiteriana Nacional, DF, 
em parceria com a Junta de Missões Nacio-
nais – JMN. Nossa congregação começou 
com três grandes pilares que nos definiam: 
uma igreja bíblica, histórica e impac-
tante. Assim, buscou-se na Bíblia Sagrada, 
a direção para as nossas crenças e a vida 
diária. É histórica, pois temos raízes espiri-
tuais advindas da Reforma Protestante, 
ocorrida há 500 anos e nos identificamos 
como “confessionais”, isso quer dizer que, 
assumimos como sumários de nossas cren-
ças e práticas os Símbolos de fé de West-
minster (Confissão de Fé, Breve Catecismo 
e Catecismo Maior). Com isso, cremos que 
com o exercício da nossa fé, nossa comuni-
dade irá impactar a cidade de Aruanã-GO, 
influenciando todas as áreas da vida 
humana. Entretanto, no ano de 2022, além 
dos 3 pilares assumidos acima, nossa con-
gregação contará com o quarto pilar, o da 
“mutualidade”. Neste ano, queremos que a 
cidade seja impactada com a prática do 
grande mandamento do amor a Deus e ao 
próximo. A marca da nossa igreja será:
Conheça nossa congregação e torne-se um 
colaborador para que possamos com fideli-
dade exercer nossa fé, impactar a cidade e 
plantar a Primeira Igreja Presbiteriana da 
cidade de Aruanã-GO.

A Missão da Congre-
gação Presbiteriana de 
Aruanã é usar todos os 
meios disponíveis para 
proclamar o Evangelho 
da Graça, discipulando 
e amando a todos a 
quem Deus nos entre-
gar.

 Aruanã é uma cidade pequena, com 
mais ou menos 6 a 7 mil habitantes. Sua 
maior fonte de renda vem do turismo provi-
do do Rio Araguaia. A cidade é contempla-

da por uma natureza rica e viva devido ao 
Rio Araguaia. Algo que não se pode deixar 
de notar, é a enorme quantidade de tem-
plos evangélicos das mais variadas 
denominações de cunho pentecostal e 
neopentecostal.

 É importante lembrar e levar em 
consideração o tempo de quarentena 
pelo qual passamos. Nossa Congregação 
está há 6 meses fora da última quarente-
na decretada pelo prefeito da cidade. 
Tanto o lockdown de 2020 como o de 2021, 
foram prejudiciais para o desenvolvimen-
to das atividades programadas. Mesmo 
assim, sabendo que tudo está debaixo do 
controle de Deus. Assim, em 6 meses de 
atividade dentro dos protocolos sanitári-
os, conseguimos evangelizar, discipular e 
receber novos membros no final do ano 
passado. Diante disso, Deus reanimou a 
igreja a continuar com a mão no arado, 
lembrando que a Missão é dele.     

 Atualmente, nossa igreja possui o 
rol de 8 membros comungantes e 15 
frequentadores. Nossas atividades 
dominicais têm tido a frequência entre 25 
e 30 pessoas.

Objetivos
Aprender o máximo que pudermos 
da Bíblia, no ano de 2022;

Ser uma igreja Plantadora;

Ser uma igreja Missionária;

Ser uma igreja que ora; 

Ser uma igreja bíblica;

Crescer em comunhão;

Crescer em amor;

Terminar o ano com 30 pessoas no 
rol de membros;

“
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Retomar com ministério infantil;

Iniciar um ministério com adolescentes;

Fazer viagens missionárias com os mem-
bros da congregação;

Aumentar a relação da nossa igreja com 
as igrejas vizinhas;

Iniciar os “Peregrinos da Alvorada”;

Fazer a primeira conferência em nossa 
igreja; 

Adotar um missionário em oração e 
financeiramente;

Retomar as reuniões das mulheres;

Retomar as reuniões dos homens;

Iniciar o projeto crochetando com amor;

Continuar com os discipulados;

Estabelecer a primeira mesa administra-
tiva da congregação.

 Assim, o Senhor Jesus está conosco e 
pedimos a ele que nos conceda graça para 
mais um ano de trabalho e serviço ao Reino. De 
fato, essas são as nossas metas e responsabili-
dades assumidas, mas sabe-se que o homem 
faz plano, mas a vitória vem do Senhor. Por isso, 
ore pela nossa Congregação porque queremos 
efetivar o ide e brilhar para a glória de Deus.

Quão formosos são os 
pés daquele que levam as 
boas novas”“
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 A plantação da igreja neste lugar, foi 
iniciada pela Igreja Presbiteriana do Carrilho 
de Goianésia, GO, na segunda metade da 
década de 1960. A igreja acompanhou a con-
gregação aqui em Barro Alto até o ano de 
2007, quando a IPB Carrilho de Goianésia, Go, 
fez uma parceria com a JMN. Em 2010, a JMN 
assumiu o campo de forma integral. 
 Conforme o Rev. Jocíder Correia Batista, 
o primeiro missionário foi o Rev. Valquírio Fer-
nandes Barros Júnior, de 2007 a 2014, sendo o 
próximo o Rev. Reinaldo Araújo Silva de 2015 a 
2019, a quem substituímos e desde então esta-
mos aqui no campo. Houve outros irmãos que 
passaram por aqui anteriormente a JMN, 
obreiros enviados pela IPB Carrilho.
 Atualmente, o rol de membros conta 
com 44 pessoas entre comungantes, não 
comungantes e congregados.
Temos como atividades regulares os pro-
gramas de rádio todos os dias na emissora 
local, discipulados iniciados e outros a serem 
iniciados; cultos de oração e estudo bíblico 
nos lares, EBD e Culto Solene.

Os desafios
 Reagrupar e doutrinar os que por 2 
anos estão dispersos, ir atrás dos que estão 
longe devido a esta pandemia; que os congre-
gantes desta igreja sejam atuantes, envolvi-
dos nas programações e atividades promovi-
das em nossa congregação, (campo mis-
sionário em Barro Alto Goiás), evangelização, 
cultos nos lares, cultos regulares e outras ativi-
dades afins.

Nossos Alvos
 Termos junto às escolas, no mu-
nicípio, um trabalho de relevância junto à 
Diretoria, ao corpo docente e aos alunos 
destas escolas, com projetos, visitas, palestras, 
Capelania  e o projeto canto coral nas escolas; 
momentos Devocionais na Prefeitura, e Secre-
tarias Municipais, Câmara de Vereadores; mo-
mentos Devocionais, em empresas locais 
(comércio e indústria); Devocionais e capela-
nia no Presídio Feminino aqui em Barro Alto, 
com as detentas e os agentes internos; evan-

gelismo em datas comemorativas junto 
com a SAF local, oração e entrega de 
folhetos e um cartão alusivo ao dia 
comemorado; evangelismo com a coop-
eração das igrejas do Presbitério Serra da 
Mesa, bem como outras Igrejas irmãs 
que puderem e quiserem trabalhar 
conosco. Trabalho nos lares com estudos 
e oração, em conjunto a esta atividade 
realizarmos os discipulados para que 
haja um maior conhecimento escrit-
urístico e trabalhar também a integração 
de nossa comunidade.
 Almejamos como Igreja de Cristo, 
ser relevante na cidade, sermos uma 
igreja unida e com o mesmo objetivo, 
ganhar para Cristo esta cidade. Uma 
maior consciência cristã em todas as 
áreas.
 Pedimos que estejam orando por 
nossa cidade, por nossa congregação, 
por toda a comunidade cristã Presbiteri-
ana nesta região de Goiás, para que pos-
samos juntos trabalhar para o crescimen-
to e  propagação do evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo e de  Seu Reino; e 
que juntos, Igrejas e Presbitério Serra da 
Mesa, caminhem com o mesmo objetivo 
e ideal, o fortalecimento da fé evangélica 
em nossa região, e evangelização para 
que o Eterno Deus acrescente à igreja os 
que são chamados e predestinados por 
Ele.

Barro Alto, GOBarro Alto, GOBarro Alto, GO

Campo missionário de Barro Alto, GO

Rev. Samuel
Pinheiro e
Mariangela.
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Teve Paulo durante a 
noite uma visão em 
que o Senhor lhe disse: 
Não temas; pelo con-
trário, fala e não te 
cales; porquanto eu 
estou contigo, e nin-
guém ousará fazer-te 
mal, pois tenho muito 
povo nesta cidade. E 
ali permaneceu um 
ano e seis meses, en-
sinando entre eles a 
palavra de Deus”
 (Atos 18.9-11)

 O mundo é um lugar enorme. Seis 
continentes. Quase 8 bilhões de pessoas, 
cores de peles diferentes, classes sociais 
distintas. Gostos e desgostos diversos. Con-
tudo, todos têm uma necessidade em 
comum. Todos – indistintamente todos! – 
precisam de Jesus. Por quê? Porque “todos 
pecaram” (Romanos 3.23a). Porque “não 
há nenhum justo, nenhum sequer” (Ro-
manos 3.10). Porque todos estão “mortos 
em seus delitos e pecados” (Efésios 2.10). 
Somente Jesus é o “Salvador do mundo” (1 
João 4.14). Apenas ele veio “salvar o seu 
povo dos seus pecados” (Mateus 1.21).

 Sendo Jesus a única possibilidade de 
salvação, os seus servos precisam falar dele. 
Nesse sentido, é maravilhoso ver como o 
próprio Senhor os direciona. Os servos do 
Senhor são como o vento (João 3.8). Ora o 
Senhor os sopra para um lado, ora para o 
outro. 

 Em Atos 18, Paulo havia sido “sopra-
do” para Corinto. Era uma cidade impor-

“ tante. Nela havia um forte comércio. As 
pessoas iam e viam usufruindo do seu 
porto. Mas era uma cidade repleta de 
pessoas que precisavam de Jesus. Ali 
estava Paulo, por seis meses, ensinando, 
evangelizando, apontando para Jesus. O 
resultado? O Espírito Santo tocou alguns. 
Aqueles que haviam sido predestinados 
para a salvação. O povo que o Senhor 
disse que tinha em Corinto. Esses foram 
poderosamente convertidos. “Foram 
lavados, foram santificados, foram justifi-
cados no nome do Senhor Jesus Cristo e 
no Espírito de nosso Deus” (1 Coríntios 
6.11).

 Da mesma forma que em Corinto, 
Formosa, Go também é uma cidade 
importante na nossa região. Localizada 
no Entorno de Brasília, é um polo de 
influência para as cidades goianas meno-
res da região. Muita gente vem para cá. 
Uns para estudar. Outros para trabalhar. 
Uns para vender, outros para comprar. 
Uns para serem tratados, outros para 
tratar. Assim é Formosa, com seus 178 
anos de história e quase 124 mil mora-
dores. Assim como em Corinto, aqui 
nessa cidade há um povo a quem o 
Senhor quer e vai salvar. Um povo escol-
hido “antes da fundação do mundo” (Efé-
sios 1.4). Um povo por quem Jesus 
morreu (João 10.15). Um povo carente do 
evangelho de Cristo (Romanos 3.23). 

 Pensando nisso, estamos plantan-
do uma igreja aqui. Chama-se Igreja 
Presbiteriana do Caminho. Nossa igre-
ja-mãe é a Igreja Presbiteriana Nacional 
(IPN), de Brasília. Somos, portanto, uma 
congregação da IPN. O trabalho 
começou em julho de 2018, liderado por 
mim, Rev. João Eder Graebin e sendo 
acompanhado pela minha família, minha 
esposa Geruza e filhos, Helena (15), Timó-
teo (11) e Sofia (8). Hoje somos 25 mem-
bros e cerca de 40 congregados. Estamos 
fazendo uma nova classe de 
catecúmenos. Se Deus permitir, até 
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março de 2022 teremos 15 novos membros.

 Um trabalho evangelístico impor-
tante que temos feito é a Tarde da Alegria. 
Nos encontramos aos sábados. Temos 
histórias bíblicas, brincadeiras, lanche e 
aula de música. Estamos alcançando 25 
crianças entre 7 e 12 anos. Cremos que elas 
conhecerão a Cristo. Depois falarão de 
Jesus aos seus amigos e familiares. Por sua 
vez, esses também serão alcançados.

 Nesse ano de 2022 queremos dar 
alguns passos específicos visando a organi-
zação da igreja. Pedimos que orem por nós 
nesse sentido. Além do crescimento 
numérico, precisamos de líderes fiéis para 
servirem ao Senhor entre nós. Estamos nos 
referindo aos presbíteros, diáconos e outros 
que ocuparão posições de liderança para os 
departamentos. Falando em departamen-
tos, nesse ano pretendemos começar nossa 
SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina) e a 
UPA (União Presbiteriana de Adolescentes). 

 Desse modo vamos caminhando, na 
certeza de que “no Senhor o nosso tra-
balho não será em vão” (1 Coríntios 15.58). 

Campo missionário de Caminho - Formosa, GO

Rev.
João Eder,
Geruza,
Helena,
Timóteo
e Sofia.
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 Sou o Pastor Adiel Ferreira, orde-
nado ao Sagrado Ministério no Presbité-
rio Norte Goiano – PNGO, SAT – Sínodo 
Araguaia, TO, no dia 12 de fevereiro de 
1995 no Templo da Igreja Presbiteriana 
na Cidade de São Miguel do Araguaia, 
GO, onde pastoreei no período de 1995 a 
1998. Tenho grande prazer em servir a 
Deus nesta parceria com a JMN e o 
PCRS – Presbitério de Ceres, GO. Nosso 
campo de ação atende a Cidade do 
Carmo do Rio Verde, GO.

 Carmo do Rio Verde pertence ao 
Vale de São Patrício, como se fosse um 
estilo de “Decápolis” (Mateus 4:25), visto 
no contexto bíblico; torna-se um desafio 
para se plantar Igrejas nestes arredores.

 Estamos estabelecidos como a 
única Igreja de Confissão Reformada 
nesta cidade desde 1963. Apesar de 
todos esses anos, é necessário trabalhar 
pela revitalização, sendo este o nosso 
empenho, com reconhecida conquista, 
de uma igreja mais operosa, a cada dia. 

 Temos encontrado portas abertas 
e oportunidades para realizarmos pales-
tras presenciais, como também em am-
biente virtual em empresas, escolas e 
entidades públicas.

 Dentro das atividades realizadas, 
destacamos as visitas nos lares, tanto no 
perímetro urbano como na zona rural, 
com orações e cultos; realizamos ainda 
muitas visitas aos comércios locais e 
setores públicos.

 Para a glória de Deus, assumimos 
as lideranças como Presidente do Con-
selho Municipal de Assistência Social e 
Vice-Presidência do Direito das Crianças 
e dos Adolescentes (Conselho Tutelar). 

 Estamos em Projeto de Constru-
ção de um novo templo em área anexa 
ao nosso templo, recebemos da parte do 
Projeto “Mão na Massa”, as estruturas 
pré-moldadas em concreto para sus-
pender colunas e edificar a construção. 
Tínhamos de forma voluntária e mui pie-
dosa o apoio de um Engenheiro Civil, 

com a marca de um Know-How com 
grandes e sólidas experiências nas cons-
truções de templos evangélicos, casas 
pastorais e escolas, mas por forças maio-
res de foro íntimo, teve que se desligar do 
propósito de apoiar este projeto. Roga-
mos as orações no sentido de levanta-
mento de voluntários e outros recursos a 
fim de avançarmos no nosso alvo ideal da 
construção e edificação de um patrimô-
nio mais acolhedor.

 Carecemos das orações de inter-
cessores em favor da situação doentia de 
famílias as quais temos tratado com o 
discipulado e impactos evangelísticos, 
casos de depressão crônica e outras 
enfermidades com as que temos nos 
deparado nestes últimos tempos. 
Também, nos meses de novembro e 
dezembro passei por processo de trata-
mento dos olhos. Fiz uma cirurgia de 
Cataratas e em janeiro, Agda Eliza, eu e 
alguns membros da Igreja fomos atingi-
dos pela Virose Gripal aguda. Estamos 
em processo de renovação de forças, mas 
graças a Deus, tudo está se normalizan-
do!

 Ao longo destes últimos anos, rece-
bemos algumas famílias com perspecti-
vas de serem arrolados à membresia e, já 
em processo legal para recepção. Alguns 
irmãos também têm sido transferidos 
para outras frentes de serviços, em 
outros Estados e cidades. Esta situação 
tem gerado uma certa frustração pois já 
não poderemos mais contar com estes 
irmãos junto conosco, mas desejamos 
que sirvam ao Senhor nos lugares onde 
são alocados.  

Não podemos desani-
mar! Seguimos em 
frente, confiantes no 
Senhor da obra. 

 Nestes últimos anos, enfrentamos 
algumas perdas de membresia, devido a 

“
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mudança. Duas famílias recém integradas 
mudaram-se para Portugal, outra família 
mudou-se para o Rio de Janeiro, outra famí-
lia mudou-se para a Cidade de Mineiros, 
Sudoeste de Goiás, outra como consequên-
cia do falecimento de um ente querido, do 
marido/pai, chefe da família voltaram para a 
Paraíba e mais uma família mudou-se para 
Anápolis.

O que nos alegra é 
saber que a maioria 
destas pessoas, encon-
traram locais e apoios 
em Igrejas, por onde 
foram e prosseguem 
na jornada com Cristo. 

Ao bom Deus, louvores e toda a glória!

No amor e na graça de Jesus, Senhor nosso! 

“
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Graça e Paz! 
 Eu sou o missionário Rafael Fernan-
des, casado com Natália Valentim, somos 
pais do Eliézer e da Ester. 

Um novo campo, uma 
nova missão, um só 
objetivo: anunciar 
Cristo até que ele 
venha! 

 Chegamos na cidade de Mara Rosa, 
GO no dia 09 de janeiro de 2022. É uma 
pequena cidade, pouco mais de 10 mil 
habitantes, cidade acolhedora e receptiva. 
Há uma expectativa de crescimento da 
cidade devido à uma nova empresa que 
busca extrair minérios preciosos na 
região, no passado foi encontrado ouro na 
região. 

 A igreja enfrentou duras realidades 
nos últimos anos, em 2020 perdeu seu 
líder, vítima da Covid-19, irmãos adoece-
ram e precisaram ser hospitalizados. No 
entanto, a obra de Deus tem continuado 
na medida do possível. Temos grandes 
desafios para revitalizar este campo. 

 A congregação possui uma excelen-
te estrutura física com salas, salão social, 
campo de areia, templo e casa pastoral. 

 Hoje, contamos com uma frequên-
cia de 16 pessoas, das quais 15 são mulhe-
res, na sua maioria jovens, senhoras e 
idosas, e 01 homem. 

 Estamos conhecendo a realidade 
do campo e planejando estratégias e 
trabalhos que possam ser aplicados para 
alcançar mais pessoas, principalmente 
crianças, adolescentes e jovens. 

 Estamos planejando reativar uma 
sala para atender crianças com um refor-

ço escolar, reativar o campinho para a prá-
tica de esportes, iniciar aulas de violão e 
teclado e retornar com os cultos nas 
calçadas. Desejamos montar uma área 
aberta com um parquinho, para isso, pre-
cisamos de recursos para adquirir os brin-
quedos e montar o parque, algo que atrai-
rá crianças para o ambiente da igreja. 

 Sei que Deus pode usar nossa famí-
lia para alcançar e transformar várias 
vidas nesta cidade. Sei que ele também 
usará os membros da igreja para cumprir 
seus objetivos, e sei também que Ele 
levantará pessoas que eu não conheço, as 
de perto e as de longe para contribuir 
com este projeto. 

 Ainda estamos enfrentando dificul-
dades referentes à pandemia, as pessoas 
continuam assustadas, mas aos poucos 
estamos conseguindo bons resultados. Já 
iniciamos algumas visitas nos postos de 
saúde da cidade, distribuindo folhetos, 
divulgando as atividades da igreja. Nas 
visitas e conversas com pessoas nas 
praças descobrimos que muitas pessoas 
já frequentaram a igreja, porém, não se 
firmaram. Algumas pessoas estudaram 
na igreja quando funcionava uma escola, 
em parceria com a Prefeitura. 

 Uma das dificuldades apontadas 
pelos membros é a constante mudança 
na liderança da igreja. Acreditamos que 
com paciência e muito trabalho, pode-
mos, com a graça de Deus, alcançar novas 
vidas, ajudá-las a se firmarem e nos próxi-
mos anos se constituírem como igreja. 

 Sabemos que a graça de Deus é de 
tal forma irresistível que quando ele 
decide mudar a realidade de uma cidade, 
nada pode impedir. Portanto, contamos 
com sua colaboração para sermos parte 
da mudança que Deus irá operar em Mara 
Rosa. Entre em contato conosco pelo 
WhatsApp (63) 98103-7503 e saiba das 
lutas, desafios e conquistas que Deus tem 
nos concedido. 

“



Mara Rosa - Goiás
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Motivos de oração
Ore pela adaptação da nossa 
família neste novo campo;

Para que o Senhor nos direcione 
até as pessoas com as estraté-
gias certas; 

Que sejamos uma bênção nesta 
cidade. 

Sabemos que não 
será uma cami-
nhada fácil, no en-
tanto, sabemos que 
não estamos sozi-
nhos, o Deus que 
nos enviou está 
presente conosco, 
preparando os co-
rações das pessoas 
para receberem a 
Palavra de Salva-
ção. 

 Contamos também com as ora-
ções da igreja espalhada pelo Brasil, 
nos sustentando para que não venha-
mos a olhar para as dificuldades. 

 A JMN precisa de sua ajuda 
para plantar e revitalizar este e muitos 
outros campos espalhados pelo 
Brasil, não podemos nos esquivar da 
nossa responsabilidade, alguns são 
chamados para ir, outros para orar, e 
outros para contribuir financeiramen-
te. 

 Que o Senhor que nos salvou 
nos conceda um coração missionário. 

 Em Cristo Jesus, Senhor e Salva-
dor.

“

Campo de Mara Rosa, GO      

Miss.
Rafael,
Natalia,
Eliézer
e Ester.



Campo de Paranaiguara, GO      

Rev. João 
Alves 
Pereira 
e Maria 
de Lourdes. 

Paranaiguara, GO      Paranaiguara, GO      Paranaiguara, GO      

 Com a graça de Deus estamos aqui 
realizando a obra do Senhor Jesus com 
muito amor, alegria e esforço. É um 
trabalho que exige muita dedicação de 
nós. Não podemos desanimar porque 
Deus está conosco. 

Estamos com uma 
esperança muito 
grande em Deus de 
que esta obra vai 
prosperar para a 
Glória de dEle. 

 É bom trabalhar com Deus e para 
Deus, pois isso é tudo nas nossas vidas. 
Que Deus nos abençoe e conduza 
sempre!
 Paranaiguara é uma cidade acolhe-
dora e bem estruturada. Fica a 300 km de 
Goiânia, a Capital de Goiás. O clima é 
quente, chuvoso e frio. 
 Nossas principais atividades são as 
seguintes: reunião de oração às 
terças-feiras, estudo bíblico às quin-
tas-feiras e Culto de Adoração todos os 
domingos. Outras atividades que realiza-
mos durante a semana são: visitas nos 
lares, discipulados e evangelismo nos 
comércios. 
 Durante o tempo que estamos aqui 
em Paranaiguara, tivemos várias inter-
rupções nos trabalhos da Igreja em razão 
da pandemia, uma por Decreto Nacional, 
outra por determinação estadual e outra 

por determinação municipal.  Também 
tivemos interrompidas as atividades na 
igreja porque vários membros foram con-
taminados com Covid 19.  
 Agora já estamos voltando ao 
normal, mas ainda com poucas pessoas. 
Estamos com uma campanha de oração 
toda primeira semana de cada mês, às 6hs 
da manhã, na igreja. 
 Ainda temos muito a fazer e conta-
mos com a oração dos irmãos, para que 
Deus ilumine e dirija os nossos passos, 
para que possamos realizar sua boa obra 
neste lugar, para que Cristo Jesus seja 
conhecido e os eleitos sejam salvos. Con-
fesso que com trinta e sete anos 
trabalhando em diferentes campos da 
JMN, nunca vi um período tão difícil de 
trabalhar como este tempo que estamos 
passando, mas com a graça de Deus 
venceremos. Esperamos firme em Deus, o 
dono da seara.    

“
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 O município tem sua origem no 
antigo povoado de São Simão, que foi 
criado em 1930, por garimpeiros de dia-
mantes e pescadores. Está localizado às 
margens do rio Paranaíba, divisa de  
Goiás com Minas Gerais. O povoado 
passou a receber os primeiros morado-
res após a construção da ponte, em 28 
de outubro de 1935, que liga os dois 
estados.

 A cidade foi submersa após a 
construção da usina hidrelétrica. Hoje a 
nova cidade de São Simão reconstruída 
com infraestrutura urbana, está às mar-
gens do Lago azul, conhecida também 
como praia artificial, que atrai milhares 
de turistas, nos festivais gastronômicos, 
carnaval e réveillon. São nessas datas 
que o movimento na cidade mais 
cresce.

 São Simão está localizada a 360 
km da capital, Goiânia e conta com mais 
de 21 mil habitantes. Em 2021 foi inaugu-
rada uma linda via ferroviária que liga 
São Simão a São Paulo.

 A cidade tem como objetivo con-
servar sua história, culturas, patrimô-
nios, crenças e religiões. A Igreja Católi-
ca ainda predomina com 65%, dos seus 
fiéis, mas é um povo aberto ao   evange-
lho, e sem muita resistência. Na cidade, 
há mais de 35 igrejas evangélicas e algu-
mas delas são seitas.

 A Igreja Presbiteriana Água Viva, 
na cidade, está situada na rua 73 QD 49 
Lote 2, bem ao lado da   escola São 
Simão. A localização é bem adequada, 
dentro da cidade. Os irmãos estão mais 
animados e com o coração mais espe-
rançoso com a nossa chegada no 
campo. Já organizamos as atividades 
semanais da igreja, que antes não tinha. 
Hoje temos  EBD aos domingos, culto 
de oração nas terças-feiras, e culto de 
doutrina nas quinta-feira. Também já 
conseguimos dois instrumentos para 
serem usados nos trabalhos da igreja, 

um violão, e um data show. Recebemos 
também duas famílias presbiterianas, que 
vieram na a cidade a trabalho e estão con-
gregando conosco, servindo ao Senhor 
juntos. Estamos muito felizes com a chega-
da dessas duas famílias que, sem dúvida, 
serão uma grande bênção para o cresci-
mento e fortalecimento da igreja.

 Hoje para glória de Deus estamos 
com duas classes de EBD, uma para os 
adultos e outra para as crianças. Estamos 
realizando reunião de oração nas terça-fei-
ra e de doutrina nas quintas-feiras. Logo 
iremos começar o discipulado com um 
casal de jovens que frequenta a igreja há 
alguns meses.

 Aqueles que há algum tempo se 
afastaram da igreja já estão voltando a con-
gregar. Temos 12 membros comungantes, 
11 não comungantes e 5 congregados.
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Nossos alvos:
Revitalizar a igreja;

Reformar o tempo.

Desafios: 
Alcançar o maior número possível de 
pessoas com a evangelização;

Visitas nos lares;

Discipulados;

Buscar recursos para consertar a 
parte elétrica do templo e a pintura 
do patrimônio.

Pedidos de Oração:
Pelo fortalecimento da igreja;

Pela a nossa vida ministerial neste 
campo de São Simão;

Recurso Financeiro;

Sabedoria e discernimento.

Campo de  São Simão, GO

Miss. 
Ozeneide, 
Izabel, 
Kezia, 
Kercia, Kainan 
e Keven.



Trajanópolis - Goiás
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 Somos recém-chegados aqui no 
campo de Trajanópolis, GO. Assumimos 
os trabalhos em 01 de janeiro deste ano, 
2022. Cremos que Deus tem um povo 
escolhido aqui.  
 Nossas atividades semanais são: 
Domingo 09:00hs, EBD; às 19:00hs Culto 
de Louvor e Adoração. Hoje contamos 
com 11 membros comungantes e um ado-
lescente não comungante.
Iniciamos um trabalho com quatro irmãs 
e hoje para Glória de Deus temos oito pes-
soas envolvidas nas atividades e progra-
mações.

ALVOS: 
Projeto de Esportes o que iniciare-
mos em breve;

Alfabetização de Adultos o que é 
uma necessidade urgente; 

Evangelização e Crescimento da 
Igreja.

DESAFIOS:
Hoje não temos crianças, adolescen-
tes e jovens. Esse é um dos desafios 
que temos aqui. Estamos em um 
contexto em que o catolicismo é 
predominante, o neo-pentecostalis-
mo é bem expressivo, e também há 
outras seitas; 

Nossos irmãos são de zona rural e 
com isso a assiduidade aos traba-
lhos e deficiente.

Estamos fazendo o trabalho contan-
do com a graça de nosso bom Deus 
e a operosidade do Espírito Santo.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Para que Deus nos dê sabedoria e 
discernimento para que o trabalho aqui 
cresça para o louvor da Sua Glória e que 
muitos se rendam ao evangelho puro 
da Graça;

Pelos nossos projetos, sejam realizados 
para Glória de nosso Deus;

Que Deus traga pessoas que toquem 
instrumentos e que possamos adquirir 
mais instrumentos.

REFORMAS
Estamos na fase de orçamento, para refor-
mas dos banheiros com piso, cerâmicas, azu-
lejos, vasos sanitários, pias e chuveiros. Ore 
para que o Senhor nos dê recursos para a 
realização dessas obras.

Campo de Trajanópolis, GO

Miss. 
Daniel
Pereira
e Marise.



 Graça e Paz! 

 Estamos servindo ao Senhor 
como missionário da Junta de Missões 
Nacionais há 2 anos, e para minha 
família tem sido um enorme privilégio, 
pois a JMN, tem sido uma benção em 
nossas vidas. Sou o Missionário Stéfano 
Salasar, casado com Poliana Cristina, pai 
de 3 filhos Arthur Henrique (15), Stefany 
Cristina (12) e Alice (3). Temos vivido na 
dependência de Deus e visto o agir Dele 
em nossa família.

 Nossa chegada ao Campo mis-
sionário da cidade de Campos de Júlio, 
MT, foi algo que Deus já tinha preparado. 
Estávamos saindo de uma igreja onde 
ficamos por 7 anos como missionário e 
em visita a uma igreja no norte do Mato 
Grosso, ao voltar, paramos em Campos 
de Júlio para abastecer nosso carro. 
Recebi uma ligação do conselho de 
Comodoro (Igreja Parceira), na Pessoa 
do Pr. Idelino Rabelo de Almeida, para o 
desafio de continuar plantando a con-
gregação Presbiteriana de Campos de 
Júlio. Neste período o trabalho já tinha 
começado com o Pb. Wilson José 
Rezende. Foi ele quem deu início aos 
trabalhos aqui, mas por motivos pes-
soais o Pb. precisou sair do campo.

Aceitamos o desafio, 
por ser uma parce-
ria de plantação de 
igreja com a JMN. 
Sentimos Deus nos 
conduzindo a esse 
projeto.

 Chegamos no campo em 2020, 
com o coração muito animado, porém 
com grandes desafios, pois não havia 
um local ainda na cidade, o trabalho 
tinha começado na casa do Presbitério, 
o desafio era encontrar um local onde os 
irmãos iriam congregar.

Campos de Júlio, MT 
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Campos de Júlio, MT Campos de Júlio, MT Campos de Júlio, MT 
 O desafio foi grande porque não 
tínhamos estrutura alguma para irmos para 
um salão e nem dízimos suficientes para 
alugar. Foi então que com as três famílias 
que já estavam se reunindo, começamos a 
orar e procurar um salão. 

 Deus nos deu o privilégio de encon-
trar um local bem pequeno, de 4 x 6, onde já 
nascia a Congregação Presbiteriana do 
Brasil em Campos de Júlio.

“

 Com dois meses depois que começamos a 
nos reunir com cinco famílias, começou a pan-
demia. Tivemos que parar o trabalho no templo, 
porém a obra do Senhor não parou, a igreja orava e 
clamava a Deus e Ele foi enviando os seus. Depois 
de três meses, já tivemos que mudar pois o salão 
não comportava mais os irmãos que foram agre-
gando a nossa família da fé.

 Deus agora nos surpreendeu com um salão 
bem maior e melhor de localização. A congregação 
cresceu e assim pudemos comprar cadeiras, venti-
ladores, bebedouro, instrumentos musicais e pela 
graça de Deus, até ar-condicionado. 

 Hoje a congregação tem realizado cultos de 
oração e estudo bíblico, nas quintas-feiras; EBD e 
culto todo domingo à noite e durante a semana 
várias programações das sociedades internas, no 
templo. 

 Nosso maior objetivo para 2022 é a compra 
de um lote para futura construção da Igreja Presbi-
teriana de Campos de Júlio. Convidamos os 
amados irmãos a juntar-se a nós em oração, para 
que Deus continue a derramar sobre nós a sua 
benção.

 O texto que estamos usando para desafiar a 
igreja é Atos 4.47 “Porque o Senhor assim no-lo 
determinou: Eu te constituí para luz dos gentios a 
fim de sejas para salvação até aos confins da 
terra.”

Nossa gratidão a Deus pelo 
que Ele tem feito na vida de 
sua igreja e não podemos 
deixar de agradecer a JMN 
pelo apoio dado e as 
orações dos irmãos.



 Graça e Paz! 

 Estamos servindo ao Senhor 
como missionário da Junta de Missões 
Nacionais há 2 anos, e para minha 
família tem sido um enorme privilégio, 
pois a JMN, tem sido uma benção em 
nossas vidas. Sou o Missionário Stéfano 
Salasar, casado com Poliana Cristina, pai 
de 3 filhos Arthur Henrique (15), Stefany 
Cristina (12) e Alice (3). Temos vivido na 
dependência de Deus e visto o agir Dele 
em nossa família.

 Nossa chegada ao Campo mis-
sionário da cidade de Campos de Júlio, 
MT, foi algo que Deus já tinha preparado. 
Estávamos saindo de uma igreja onde 
ficamos por 7 anos como missionário e 
em visita a uma igreja no norte do Mato 
Grosso, ao voltar, paramos em Campos 
de Júlio para abastecer nosso carro. 
Recebi uma ligação do conselho de 
Comodoro (Igreja Parceira), na Pessoa 
do Pr. Idelino Rabelo de Almeida, para o 
desafio de continuar plantando a con-
gregação Presbiteriana de Campos de 
Júlio. Neste período o trabalho já tinha 
começado com o Pb. Wilson José 
Rezende. Foi ele quem deu início aos 
trabalhos aqui, mas por motivos pes-
soais o Pb. precisou sair do campo.

Aceitamos o desafio, 
por ser uma parce-
ria de plantação de 
igreja com a JMN. 
Sentimos Deus nos 
conduzindo a esse 
projeto.

 Chegamos no campo em 2020, 
com o coração muito animado, porém 
com grandes desafios, pois não havia 
um local ainda na cidade, o trabalho 
tinha começado na casa do Presbitério, 
o desafio era encontrar um local onde os 
irmãos iriam congregar.

Campos de Júlio- Mato Grosso
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 O desafio foi grande porque não 
tínhamos estrutura alguma para irmos para 
um salão e nem dízimos suficientes para 
alugar. Foi então que com as três famílias 
que já estavam se reunindo, começamos a 
orar e procurar um salão. 

 Deus nos deu o privilégio de encon-
trar um local bem pequeno, de 4 x 6, onde já 
nascia a Congregação Presbiteriana do 
Brasil em Campos de Júlio.

 Com dois meses depois que começamos a 
nos reunir com cinco famílias, começou a pan-
demia. Tivemos que parar o trabalho no templo, 
porém a obra do Senhor não parou, a igreja orava e 
clamava a Deus e Ele foi enviando os seus. Depois 
de três meses, já tivemos que mudar pois o salão 
não comportava mais os irmãos que foram agre-
gando a nossa família da fé.

 Deus agora nos surpreendeu com um salão 
bem maior e melhor de localização. A congregação 
cresceu e assim pudemos comprar cadeiras, venti-
ladores, bebedouro, instrumentos musicais e pela 
graça de Deus, até ar-condicionado. 

 Hoje a congregação tem realizado cultos de 
oração e estudo bíblico, nas quintas-feiras; EBD e 
culto todo domingo à noite e durante a semana 
várias programações das sociedades internas, no 
templo. 

 Nosso maior objetivo para 2022 é a compra 
de um lote para futura construção da Igreja Presbi-
teriana de Campos de Júlio. Convidamos os 
amados irmãos a juntar-se a nós em oração, para 
que Deus continue a derramar sobre nós a sua 
benção.

 O texto que estamos usando para desafiar a 
igreja é Atos 4.47 “Porque o Senhor assim no-lo 
determinou: Eu te constituí para luz dos gentios a 
fim de sejas para salvação até aos confins da 
terra.”

Nossa gratidão a Deus pelo 
que Ele tem feito na vida de 
sua igreja e não podemos 
deixar de agradecer a JMN 
pelo apoio dado e as 
orações dos irmãos.

“

Campo de Campos de Júlio, MT 

Miss. Stefano
Salazar, Poliana,
Stefany, Arthur
e Alice.

Em Cristo
Jesus,



 O Trabalho Presbiteriano na 
cidade de Canarana, no Mato Grosso, 
começou em meados de 2006. Inicial-
mente as cidades mais próximas já com 
Igrejas estabelecidas, começaram a dar 
os primeiros passos em direção a Cana-
rana, tendo como objetivo o plantar 
uma Igreja Presbiteriana na cidade.

 Duas igrejas da região estiveram 
apoiando o trabalho, logo no começo: A 
Igreja Presbiteriana da Barra do Garça e 
a Igreja Presbiteriana de Nova Xavanti-
na. Atualmente o trabalho da Congre-
gação Presbiteriana de Canarana é 
apoiado pela 1º Igreja Presbiteriana de 
Água Boa em parceria com a JMN. 

 Em 2018, eu, Rev. Marco Aurélio 
Viana Costa, juntamente com minha 
família, minha esposa Juliene e meu 
filho Samuel, deixamos Goiânia e aceita-
mos o desafio de trabalhar para organi-
zar a Igreja até 2024. Nossa filosofia 
ministerial é investir no relacionamento 
com as pessoas na cidade, o discipulado, 
e o trabalho em pequenos grupos nos 
lares.  

 Graças a bondade de Deus, o 
resultado tem surgido gradualmente; 
pessoas sendo recebidas na igreja, pes-
soas sendo batizadas, discípulos sendo 
treinados e uma igreja sendo edificada. 

A missão da Igreja 
está sendo executa-
da para a glória de 
Deus. 

 Nos últimos 4 anos recebemos 30 
novos membros por batismo, profissão 
e fé. Dessa forma, nossa Igreja tem cres-
cido numericamente, mas não apenas 
isso. Temos trabalhado para o amadure-
cimento dos discípulos de Jesus.

 Na carta aos colossenses 1.29 o 
apóstolo Paulo fala do esforço do seu 
trabalho para a formação e amadureci-
mento da igreja em Colossos: “para isso 

Canarana, MT
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Canarana, MTCanarana, MTCanarana, MT
é que eu também me afadigo, esforçan-
do-me o mais possível, segundo a sua eficá-
cia que opera eficientemente em mim”. 
Essa também é nossa realidade nesse 
campo. Esses dois verbos expressam bem 
nossa postura ao enfrentarmos os desafios 
que encontramos em Canarana, contudo, 
nosso trabalho com “oração e suor” tem 
gerado frutos para a glória de Deus.  

 Temos muitos motivos para celebrar, 
entre eles o início da construção do templo 
para 250 pessoas. Estamos vibrando com 
nossa construção e esperançosos de que em 
breve deixaremos o aluguel e inaugura-
remos o templo. 

 Contudo, contamos com a oração con-
tínua dos irmãos em favor desse trabalho, 
temos ainda uma grande parte da con-
strução do templo para executar. Parte 
elétrica, contrapiso, revestimento e aca-
bamento são algumas das nossas necessi-
dades imediatas para nossa construção. 

 Precisamos de recursos financeiros, 
pessoas generosas e parcerias para continu-
armos e concluirmos essa construção. Sabe-
mos que Deus pode mover corações e em 
breve nossa Igreja estará construída. 

 Além disso, precisamos de oração em 
favor do fortalecimento desse trabalho. 
Queremos organizar a Igreja em 2024, e para 
isso clamamos a Deus pela perseverança 
dos irmãos, por nosso crescimento e por 
nossa consolidação. Nossa oração é para 
que os discípulos de Jesus da nossa Igreja 
possam dia a dia crescer em maturidade e 
compromisso com Jesus e com sua Igreja. 
Oramos também em favor de uma liderança 
forte e perseverante.

Que Deus possa na sua 
infinita graça e bon-
dade usar a as nossas 
vidas e que assim a 
plantação da Igreja 
Presbiteriana de Cana-
rana seja uma reali-
dade no Vale do Ara-
guaia para a glória de 
Deus.  “



Campo de Canarana, MT

Rev. Marco
Aurélio,
Juliene
e Samuel.

 O Trabalho Presbiteriano na 
cidade de Canarana, no Mato Grosso, 
começou em meados de 2006. Inicial-
mente as cidades mais próximas já com 
Igrejas estabelecidas, começaram a dar 
os primeiros passos em direção a Cana-
rana, tendo como objetivo o plantar 
uma Igreja Presbiteriana na cidade.

 Duas igrejas da região estiveram 
apoiando o trabalho, logo no começo: A 
Igreja Presbiteriana da Barra do Garça e 
a Igreja Presbiteriana de Nova Xavanti-
na. Atualmente o trabalho da Congre-
gação Presbiteriana de Canarana é 
apoiado pela 1º Igreja Presbiteriana de 
Água Boa em parceria com a JMN. 

 Em 2018, eu, Rev. Marco Aurélio 
Viana Costa, juntamente com minha 
família, minha esposa Juliene e meu 
filho Samuel, deixamos Goiânia e aceita-
mos o desafio de trabalhar para organi-
zar a Igreja até 2024. Nossa filosofia 
ministerial é investir no relacionamento 
com as pessoas na cidade, o discipulado, 
e o trabalho em pequenos grupos nos 
lares.  

 Graças a bondade de Deus, o 
resultado tem surgido gradualmente; 
pessoas sendo recebidas na igreja, pes-
soas sendo batizadas, discípulos sendo 
treinados e uma igreja sendo edificada. 

A missão da Igreja 
está sendo executa-
da para a glória de 
Deus. 

 Nos últimos 4 anos recebemos 30 
novos membros por batismo, profissão 
e fé. Dessa forma, nossa Igreja tem cres-
cido numericamente, mas não apenas 
isso. Temos trabalhado para o amadure-
cimento dos discípulos de Jesus.

 Na carta aos colossenses 1.29 o 
apóstolo Paulo fala do esforço do seu 
trabalho para a formação e amadureci-
mento da igreja em Colossos: “para isso 

Canarana - Mato Grosso
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é que eu também me afadigo, esforçan-
do-me o mais possível, segundo a sua eficá-
cia que opera eficientemente em mim”. 
Essa também é nossa realidade nesse 
campo. Esses dois verbos expressam bem 
nossa postura ao enfrentarmos os desafios 
que encontramos em Canarana, contudo, 
nosso trabalho com “oração e suor” tem 
gerado frutos para a glória de Deus.  

 Temos muitos motivos para celebrar, 
entre eles o início da construção do templo 
para 250 pessoas. Estamos vibrando com 
nossa construção e esperançosos de que em 
breve deixaremos o aluguel e inaugura-
remos o templo. 

 Contudo, contamos com a oração con-
tínua dos irmãos em favor desse trabalho, 
temos ainda uma grande parte da con-
strução do templo para executar. Parte 
elétrica, contrapiso, revestimento e aca-
bamento são algumas das nossas necessi-
dades imediatas para nossa construção. 

 Precisamos de recursos financeiros, 
pessoas generosas e parcerias para continu-
armos e concluirmos essa construção. Sabe-
mos que Deus pode mover corações e em 
breve nossa Igreja estará construída. 

 Além disso, precisamos de oração em 
favor do fortalecimento desse trabalho. 
Queremos organizar a Igreja em 2024, e para 
isso clamamos a Deus pela perseverança 
dos irmãos, por nosso crescimento e por 
nossa consolidação. Nossa oração é para 
que os discípulos de Jesus da nossa Igreja 
possam dia a dia crescer em maturidade e 
compromisso com Jesus e com sua Igreja. 
Oramos também em favor de uma liderança 
forte e perseverante.

Que Deus possa na sua 
infinita graça e bon-
dade usar a as nossas 
vidas e que assim a 
plantação da Igreja 
Presbiteriana de Cana-
rana seja uma reali-
dade no Vale do Ara-
guaia para a glória de 
Deus.  

“



Campo de Conselvan - Aripuanã, MT

Miss. 
Mamadu 
Alberto 
Basse

 Graça e paz, irmãos!
 Sou Mamadu Alberto Basse, mis-
sionário, trabalhando no Mato Grosso, espe-
cificamente na cidade Aripuanã, no bairro 
Conselvan.  
 É com grande alegria que estou aqui 
para falar um pouco do trabalho nesse 
campo. Trata-se de uma nova experiência 
para mim, um novo campo no interior do 
estado. 
 Assumi o trabalho sem nunca ter con-
hecido antes a cidade e nem sequer ouvido 
falar. Não fazia ideia do que estava me 
aguardando. A viagem foi tão longa que até 
imaginei que estava voltando para meu país 
de origem, que é Guiné-Bissau. Graças a 
Deus cheguei bem! Tem sido uma boa e 
gratificante experiência.
 Fui missionário no meu país, na 
cidade de Gabu, mas nunca havia trabalha-
do com missões em outro país.  Há seis anos 
moro no Brasil. Antes, trabalhava na igreja 
em Cuiabá, juntamente com um pastor e 
auxiliando ele na igreja. Assumir um novo 
campo e estar à frente do trabalho tem sido 
um grande desafio e uma boa experiência. 

Como começou minha história na 
Junta de Missões Nacionais? Estava em 
Guiné-Bissau, desfrutando minhas férias, 
quando um belo dia recebi uma mensagem 
em meu celular informando sobre um 
campo missionário que estaria disponível 
para eu trabalhar, aceitei imediatamente! 
Porém, não imaginava que seria na JMN, 
através de uma parceria com o Presbitério 
Noroeste Mato-grossense – PNMT. A men-
sagem dizia o seguinte: “nós fechamos a 
parceria com a JMN”. Eu nunca pensei que 
um dia estaria na JMN por ser estrangeiro. 
Fiquei feliz demais com essa oportunidade 
que Deus me concedeu, de ser missionário 
no Brasil.
 As dificuldades existem e vou com-
partilhar algumas para que os irmãos nos 
ajudem em oração. O custo de vida por aqui 
é um pouco alto; por ser uma cidade 
pequena, muitas vezes temos que recorrer a 
cidades maiores para resolver as coisas; o 
sinal de celular é muito ruim, não consegui-
mos fazer ligações normais e isso acaba 
prejudicando a comunicação, especial-
mente com a família. Tem hora que bate 
muita saudade! Pela graça de Deus está 
tudo bem e vamos superando essas dificul-
dades.
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 A minha experiência no campo está 
sendo muito boa, gosto de estar com os 
irmãos na fé, de pregar o evangelho e des-
frutar da comunhão da igreja do Senhor.
Peço aos irmãos que orem pelas crianças 
da cidade porque estão fumando cigarro 
eletrônico. Já oferecemos palestra sobre o 
tema visando esclarecer sobre os males 
causados pelo uso do cigarro. Ore para 
que Deus livre as crianças desse mal e 
guardem as crianças, especialmente 
enquanto estão na escola.
 Ore pela igreja, para que o Senhor 
conduza os escolhidos para adorá-lo 
conosco. 
 Ore pelos trabalhos nas escolas, 
PMs, funcionários de firma que estão na 
cidade e trabalhadores das lojas de 
comércio. Que Deus nos dê estratégias 
para alcançar essas pessoas com o 
evangelho de Cristo Jesus.



 A cidade de Cotriguaçu é uma 
cidade do Estado do Mato Grosso e seus 
habitantes se chamam cotriguaçuenses. O 
município conta com quase 20 mil habi-
tantes, segundo o último censo. Está loca-
lizada a 85 km ao Sul-Leste de Colniza, a 
maior cidade nos arredores. O Parque 
Nacional do Juruena se encontra na 
cidade.
 Chegamos na cidade no dia 27 de 
dezembro de 2021, junto com minha 
esposa Licia Sara e meus filhos, Édily Laví-
nia e Samuel Asáfe, após ter aceitado o 
desafio de revitalização, depois de perma-
necermos no campo de Colniza durante 5 
anos, campo este que era assistido pela 
JMN, hoje já igreja organizada.
 A igreja nos recebeu de forma muito 
amável e calorosa, pois aguardavam espe-
rançosos por um pastor. Após viver um 
período de imensa tristeza, com a perda do 
pastor local, no ano de 2021 vítima do 
Covid 19, e com tantas mortes na cidade 
devido a pandemia, a igreja ainda sente, 
mas procura confiar, que Deus tem um 
plano maravilhoso para cumprir nesta 
cidade através de seus servos aqui reuni-
dos.  A igreja aos poucos retoma suas ativi-
dades, com muita cautela e receosos ainda 
devido à pandemia, que ainda nos assom-
bra, mas tem realizado atividades e conta-
do com a participação ativa da maior parte 
dos membros.
 Nosso objetivo é então, retomar os 
trabalhos, organizar e fortalecer as socie-
dades internas, fazer conhecido o nome de 
Cristo através da igreja e de impactos 
evangelísticos na praça, devocionais no 
comércio local, discipulados, encontros, 
incentivo a comunhão utilizando o esporte 
como meio de interação. Nosso desejo 
também é realizar mensalmente uma 
atividade voltada para crianças com brin-
cadeiras, histórias bíblicas e dinâmicas, 
tudo visando a oportunidades de evange-
lismo. Também temos o desejo de realizar 
algumas reformas na igreja, no período da 
seca, como pintura, acabamento de duas 
salas, acabamento da cozinha, reforma da 
estrutura do telhado e equipamento de 
sonorização.
 Nosso sonho é que o campo de 
Cotriguaçu em breve se torne uma igreja 
organizada para glória do nosso Senhor 
Jesus Cristo.
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Motivos de oração:
Estruturação e fortalecimento das 
lideranças;
Conscientização dos membros sobre 
a importância de retomar as ativida-
des locais;
Conversões e discipulado;
Organização da igreja;
Fortalecimento do pastor, família e 
igreja.

Campo de Cotriguaçu, MT

Rev. Edilson
Jhonas,
Licia, Édily
e Samuel.

Em Cristo



Campo de Feliz Natal, MT

Rev. Neuton,
Silvia, Ester
e Elizabeth.

No amor
de Cristo,

 O município de Feliz Natal está 
localizado na região norte do Mato 
Grosso. Emancipado em 1995, hoje conta 
com uma população de 13.451 habitan-
tes de acordo com os dados do IBGE 
2017. Aproximadamente 60% da popula-
ção reside na zona rural do município. A 
principal economia girava em torno da 
extração de madeira. Atualmente, a 
principal fonte da economia vem da 
agricultura e pecuária.  
 O nome “Feliz Natal” teria surgido 
após um grupo de funcionários de uma 
fazenda da região ter ficado ilhado após 
o transbordamento de um rio. Às véspe-
ras do Natal, o grupo não tinha condi-
ções de voltar para casa, devido às estra-
das se encontrarem em péssimas condi-
ções, porém não passaram a data come-
morativa em branco e escreveram Feliz 
Natal em uma árvore do local. Quando 
questionados sobre o local onde haviam 
ficado, respondiam: lá onde tem uma 
árvore escrito "Feliz Natal". O nome 
acabou marcando o local, que ficou com 
a mesma denominação depois de 
formada a comunidade, que mais tarde 
veio a se transformar no município.
 O município conta com a presen-
ça de aproximadamente vinte igrejas de 
diversas denominações. Entre as quais 
está a Igreja Presbiteriana de Feliz Natal, 
que teve seu início por volta do ano 
2000, fruto do trabalho da Igreja Presbi-
teriana de Sinop e a disposição do 
Senhor Valdemar Huck, hoje presbítero 
na IP Sinop. Ele, na época, possuía pro-
priedades no município e se dedicou em 
trazer a IPB para o local.  Já foi igreja 
organizada e contava com mais de 100 
pessoas em seus cultos dominicais, 
reunia mais de 80 pessoas, em seus oito 
grupos familiares que se encontravam 
nos lares dos membros semanalmente. 
 Na medida em que o tempo foi 
passando muitas pessoas se mudaram 
para outras cidades, outros migraram 
para outras igrejas e houve também 
aqueles que deixaram de frequentar. 
Hoje a igreja conta com 16 membros 
comungantes, 4 não comungantes e em 
torno de 25 pessoas nos cultos aos 
domingos à noite. A Congregação conta 
hoje, com um templo, três salas de 
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Escola Dominical, uma área de convivência, 
banheiros, espaço ao ar livre para recreação 
e casa pastoral. Diante da atual situação, ela 
retornou ao patamar de Congregação Pres-
biterial, e atualmente é congregação da IP 
Sinop, que em parceria com JMN que me 
confiou o trabalho de restauração, com o 
apoio e a cooperação do Conselho da IP 
Sinop, que tem como pastor titular o Rev. 
Jaclebson Mota dos Santos.

 Diante do breve relato é possível visu-
alizar os desafios que há pela frente. Sonha-
mos em trazer a igreja de volta ao que era, e 
assim crescer e consolidar a igreja de Cristo 
nesta cidade. Estamos certos de que o Deus 
da Igreja é quem vai suprir todas as necessi-
dades e conduzir em cada detalhe. Eis-nos 
aqui, prontos para o trabalho que nos 
espera com urgência! Contamos com suas 
orações.

 Para quem interessar acompanhar o 
trabalho local, podem nos acompanhar nas 
nossas redes sociais: 

      @ipb.feliznatal (Igreja) 

      @rev.neuton (Pessoal)

Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, 
honra e glória pelos séculos dos séculos. 
Amém” (1Tm 1.17).

assnilton@hotmail.com
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Campo de Ipiranga do Norte, MT

Rev. Marcos
de Arruda,
Mirlene 
e Julia.
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 Prezados irmãos presbiterianos,
 Graça e paz!
 Sou o Missionário, Pastor Marcos 
de Arruda, casado com Mirlene Jéssica e 
pai de Júlia e Jonathan. Fui designado 
para trabalhar no campo missionário de 
Ipiranga do Norte. 
 A colonização do Município teve 
origem na ocupação e expansão das 
fronteiras agrícolas de Mato Grosso 
definidas nas políticas governamentais 
ainda na década de 1950, com a nego-
ciação de terras nesta região. Posterior-
mente, o Governo Federal através do 
INCRA (Instituto nacional de Colonização 
e Reforma Agrária), estabeleceu políticas 
de transferência da propriedade da terra.
 Em 1992 o território que abrigava a 
atual sede municipal, área rural de Ipiran-
ga do Norte, foi ocupado por famílias 
vindas do Estado do Rio Grande do Sul e 
que aguardavam no Município de Nobres 
a oportunidade de serem assentadas e 
assim iniciar uma nova vida. A maioria 
dessas pessoas eram naturais das regiões 
sul e sudeste: gaúchos, catarinenses, 
paranaenses e paulistas.
 Nesse tempo havia muitos terrenos 
vazios, quadras inteiras cobertas de cer-
rado e sem nenhuma construção, e um 
punhado de casas às margens da avenida 
principal, hoje, Av. Rio Branco. Naquela 
época, muitos dos munícipes sequer 
imaginavam e/ou acreditavam que um 
dia a "vila" se desenvolveria a ponto de 
atingir o status de "cidade". Atualmente, 
a população é de aproximadamente 
10.000 habitantes.
 O primeiro mês foi a mudança e, 
em seguida, ficamos todos doentes. Deus 
nos curou! Em tempo, agradecemos a 
todos que estiveram orando por nós! 
Assim que recuperamos nossa saúde, 
começamos a realizar contatos e fazer 
amizades com as pessoas da cidade, nos 
fazendo conhecidos. 
 Nossas reuniões têm sido realiza-
das em casa. Estamos muito felizes pois 
conhecemos a irmã Nathália, presbiteri-
ana, que será nossa ajudadora no 
ministério. Pura graça de Deus! 
 Este mês firmamos uma parceria 
entre a Federação Mato-grossense de 
Xadrez e a Escola Estadual André Maggi. 
O projeto de Xadrez será coordenado por 

mim, com o apoio do vereador Neto. Serão 
contemplados 120 alunos, sendo 60 no turno 
matutino e 60 no turno vespertino. Esta par-
ceria permitirá a aproximação entre nós e a 
escola. Graças a Deus fomos bem recebidos 
pelo diretor da escola, Sr. Fernando, e 
também muito bem recebidos pelo Vereador 
Neto, que se dispôs a ser parceiro e facilitador      
na Câmara Municipal. Este projeto abrirá 
portas para o trabalho com adolescentes da 
escola e assim alcançará as famílias.
 No dia 02 de abril teremos um culto 
especial no qual apresentaremos a Igreja 
Presbiteriana do Brasil ao município de 
Ipiranga do Norte. Serão convidadas as auto-
ridades locais, igrejas e sociedade. Estarão 
conosco os irmãos das nossas igrejas das 
cidades de Nova  Mutum, Tapurah, Itanhangá 
e Lucas do Rio Verde.
 Estamos animados para o começo do 
trabalho pois fomos presenteados pelo irmão 
Eurico, membro da igreja de Itanhangá, que 
nos doou  um terreno na cidade para futuras 
instalações do templo.

À Deus toda honra, 
glória e louvor!“



Campo de Itanhangá, MT

Rev. Davi
Lamounier,
Beatriz 
e Rebeca.

“Abençoe-nos Deus, e todos os con-
fins da terra o temerão”. Salmos 67:7

 Chegamos ao campo no ano pas-
sado, e desde então temos visto as bên-
çãos de Deus sobre este lugar. A Igreja 
Presbiteriana de Itanhangá existe há 16 
anos, com uma bonita história de evan-
gelização na cidade e temos a graça de 
fazer parte do trabalho aqui.
 A igreja está localizada no centro 
de Itanhangá, com templo estruturado 
e capacidade para, aproximadamente, 
100 pessoas. Conta também com uma 
casa pastoral, que tivemos o privilégio 
de inaugurá-la quando chegamos. A 
cidade está crescendo visivelmente. 
Hoje tem uma população aproximada 
de 7 mil habitantes. A maior parte da 
população professa a religião Católica 
Apostólica Romana. 
 Nosso trabalho pela proclamação 
do evangelho aqui, tem sido árduo e 
temos juntado forças em obras como, a 
ministração de estudos bíblicos, traba-
lhos com crianças, visitações, progra-
mas de rádio, programações evangelís-
ticas, além de outros métodos conforme 
entendemos a orientação de Deus. Tem 
sido gratificante ver o agir de Deus aqui. 
Sabemos que somos enviados para 
cuidar, pregar e nutrir o povo de Deus, 
alcançando mais vidas para glória do 
Senhor.
 Ao mesmo tempo, que tem sido 
gratificante o trabalho no campo, há 
suas batalhas. Encontramos dificulda-
des com a cultura local e disposição das 
pessoas, por isso, pedimos a oração dos 
irmãos em favor da Igreja Presbiteria-
na de Itanhangá:

Para que os irmãos tenham mais 
e mais desejo por conhecer a 
Cristo e servir na sua seara;  
Pelos trabalhos no campo, que 
continuem em desenvolvimento, 
com novas lideranças sendo 
levantadas por Deus; 
Pelo povo de Itanhangá, que 
possam conhecer a fé e serem 
regenerados pelo Espírito Santo; 
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Pela minha vida, para que eu conti-
nue com ânimo, e jamais esqueça da 
misericórdia do Senhor; 
Por minha esposa Beatriz, para que 
não desanime e continue firme nos 
propósitos de Deus; 
Por minha filha Rebeca, que continue 
crescendo sob a Graça do Senhor 
Jesus em alegria e vigor.

 Agradecemos a Junta de Missões, que 
em tudo tem sido companheira no nosso 
ministério. Temos plena certeza que o con-
selho da Junta tem sido guiado pelo Espírito 
Santo para edificação da igreja. Agradece-
mos a muitos irmãos, que contribuem com 
nossa caminhada e agradecemos principal-
mente a Deus, que mantém sua Palavra de 
Salvação desde antes da fundação do 
mundo.

“Suplicai, ao mesmo tempo, também por 
nós, para que Deus nos abra a porta à 
palavra”. Colossenses 4:3



Campo de Japuranã, MT

Miss. Aurelio
Max, Lidia
Cristina,
Seth Ezequiel
e Natasha.
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 Meu nome é Max Ribeiro, casado 
com a Lídia Cristina, pai da Natasha e do 
Seth Ezequiel. Sou bacharel em Teologia 
Reformada. Hoje, sirvo a IPB como missio-
nário da JMN, faço parte do presbitério 
PLSM - Presbitério Lago Serra da Mesa. 
 O trabalho Presbiteriano no Distrito 
de Japuranã, MT, é bem novo, iniciou no 
ano de 2021. A cidade faz parte do distrito 
de Nova Bandeirantes, localizado no Norte 
do estado do Mato Grosso. Japuranã tem 
aproximadamente 5000 mil habitantes, 
grande parte de sua população reside em 
sítios ao redor da cidade. 
 Temos como propósito levar o Evan-
gelho ao maior número possível de famílias 
desta cidade. No nosso projeto, temos o 
desafio de em um período de médio prazo 
(dois anos), proclamar as verdades bíblicas 
através de uma teologia pura, Reformada, 
por meio de um trabalho de evangelismo 
integral. Assim, organizar administrativa-
mente a igreja local nesta cidade.
 Japuranã é um distrito carente de 
uma boa teologia. Muitos, se dizem cris-
tãos, mas levam uma vida desregrada; há 
alto consumo de drogas; muitos casais 
moram juntos, sem serem casados legal-
mente; muitos homens trabalham em der-
rubadas clandestinas; muitos homens 
caçam ilegalmente; há um consumo exces-
sivo de bebida alcoólica. Mesmo neste con-
texto, encontramos pessoas humildes, 
prontas para ouvirem a mensagem do 
Evangelho, pessoas com desejo de conhe-
cer a verdade da Palavra de Deus, há 
muitas famílias preceptivas e que gostam 
de colaborar com o trabalho de maneira 
informal.

Alvos a serem atingidos nos próximos 
anos: 

Treinar os futuros líderes da igreja 
(diáconos e presbíteros); 
Discipular pessoas alcançadas pelos 
trabalhos evangelísticos; 
Formar ministério de música na 
igreja; 
Realizar EBF (Escola Bíblica de 
Férias); 
Organizar a igreja em 5 anos de 
trabalho; 
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Fazer o evangelho ser conhecido por 
todas as pessoas do distrito. 

Estratégias para atingir nossos alvos
Para isso, treinaremos as pessoas para 
liderarem o trabalho futuramente;
Desenvolveremos ações evangelísticas 
aproveitando o calendário secular e 
eclesiástico; 
Continuaremos com o programa na 
Rádio local para alcançar os sitiantes 
semanalmente, através da mensagem 
bíblica que sempre será exposta; 
Temos um trabalho esportivo (futebol) 
com crianças e adolescentes; 
Cultos nas residências; 
Discipulado individual.

Que o nosso maravilhoso Deus, nos capacite 
para realizar esse trabalho tão importante e 
que as pessoas de Japuranã estejam com 
suas mentes e corações receptivos à Palavra 
de Deus, às Boas Novas do Evangelho.



Campo de Juruena, MT

Rev. Radime,
Jaqueline,
Lyvia
e Samyra.

 O desafio entre espinhos
 Juruena, palavra indígena que signi-
fica: lugar espinhoso. Protegem as flores 
seus espinhos, canta uma música popular 
brasileira. No caso aqui isso é uma verdade. 
Juruena, MT, tem seus tesouros: gente que 
precisa do evangelho. 
 Quando chegamos aqui no fim de 
2019, as perguntas de um senhor que se diz 
ateu, em uma visita feita em sua empresa, 
nos interpelou e suas primeiras palavras 
foram: 
 -Fugiu de onde? O que uma pessoa 
instruída como você veio fazer neste fim de 
mundo? 
 Essas perguntas nos motivaram as 
seguintes respostas: 
 -Não fugimos de nada, e aqui não é o 
fim do mundo. É a Palavra de Deus, che-
gando às pessoas que acham que estão 
fugindo, e a Palavra de Deus veio para 
encontrá-las.
 Essas respostas têm sido nosso com-
bustível para a obra nesta cidade. Real-
mente, existem pessoas que fugiram, ou 
tentam fugir de suas responsabilidades. 
Um retrato desta realidade, está na inúme-
ras distribuidoras de bebida, que moldam a 
identidade moral da cidade o que resulta 
nos segundos, terceiros e quartos casa-
mentos (entenda amasiados), geram 
filhos, que muitas vezes enfrentam essas 
confusões de famílias desajustadas, ou 
seja, espinhoso mesmo.
 Diante deste pequeno e intrigante 
relato, é assim que temos andado pela 
cidade, conhecendo pessoas e suas histó-
rias. 
 Estamos realizando Capelania Em-
presarial e engajados na missão de disci-
pulado com pequenos grupos. Esses 
grupos de discipulados funcionam 
também com intuito de evangelização e 
consolidação da fé cristã, que culmina no 
batismo e profissão de Fé. 
 O lugar espinhoso tem sido transfor-
mado para a Glória de Deus. Temos acolhi-
do a cada pessoa que o Senhor nos está 
enviando. Vemos irmãos e irmãs que têm 
se engajado nesta missão de cuidar de 
gente. Nossa missão tem sido cumprida e a 
cada dia podemos dar graças a Deus em 
tudo, como diz o antigo hino: “Graças dou 
por essa vida, pelo bem que revelou, graças 
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dou pelo futuro e por tudo que passou...pe-
las rosas no caminho, e os espinhos que ela 
tem”. 

Quem sai andando 
chorando enquanto 
semeia, trará seus 
feixes com júbilo.”  
  Salmo 126:6

Glória a Deus!

“



Campo de Nova Bandeirantes, MT

Rev. Elmir 
da Fonseca 
Taborda 
e Sonia

Em tudo, dai graças, porque esta é a von-
tade de Deus em Cristo Jesus para con-
vosco.” 1 Tessalonicenses 5.18.

 Graça e paz, amados irmãos!
 Sou o missionário, Elmir da Fonseca 
Taborda, e fui designado pela JMN para 
cuidar do Campo Missionário em Nova 
Bandeirantes, MT. Conheço o trabalho aqui 
desenvolvido desde 2009, quando na 
época, estive presente na cidade para 
batizar o meu neto Guilherme. 
 Eu e minha esposa Sonia, chegamos 
em Nova Bandeirantes no dia 16 de dezem-
bro de 2021, mas assumimos efetivamente 
o Campo no dia 02 de janeiro de 2022. Esta-
mos no processo de adaptação na cidade e 
igreja, mas felizes porque Deus tem nos 
sustentado.  
 Fundada em 11 de agosto de 1982, a 
cidade de Nova Bandeirantes tem cerca de 
15.000 habitantes e é fruto de um projeto 
de colonização, quando a Colonizadora 
Bandeirantes – COBAN, iniciou a abertura 
da Rodovia MT- 208. Nesse mesmo ano 
foram assentados os primeiros colonos e 
os primeiros comerciantes abriram suas 
portas.
 O trabalho missionário em Nova 
Bandeirantes teve seu início no ano de 
2006 e hoje, passa por uma fase de reestru-
turação. Atualmente contamos com três 
membros comungantes e duas famílias 
que assistem aos cultos semanalmente 
conosco. Tem sido um desafio trabalhar e 
desenvolver um projeto, pois viemos com 
uma expectativa e depois percebemos que 
a realidade do campo era outra.
 Cremos na soberania de Deus e 
sabemos que todas as coisas estão no con-
trole dele. Isso nos traz alegria e motivação. 
O apóstolo Paulo, em I Tessalonicenses 
5.18, nos diz: “Em tudo, daí graças, porque 
esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.” Gratidão é a palavra!
 Nosso ministério na JMN começou 
no ano de 1998, quando assumimos o 
Campo de Juruena. Ali ficamos até dezem-
bro de 2003. Em seguida, no ano de 2004, 
fomos para Aripuanã e ali organizamos a 
igreja em 2008. Ficamos um tempo 
desligados da JMN, mas no ano de 2016 
voltamos para trabalhar no campo mis-
sionário em Porto dos Gaúchos. Hoje, pela 
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graça do Senhor, estamos em Nova Bandei-
rantes, cheios de expectativas para colher-
mos mais frutos para a glória de Deus.
 O trabalho de plantação da Igreja 
Presbiteriana do Brasil na cidade é uma 
realidade e louvamos a Deus por isso. 
Somos poucos, mas estamos alegres e 
cremos que o Senhor nos abençoará! Já 
demos início ao discipulado e isso nos 
enche de alegria.
 Deus concedeu a benção da con-
clusão da primeira etapa de construção do 
templo e está ficando lindo! Se o Senhor 
permitir, concluiremos a obra em breve.

Temos um grande desafio à nossa frente, 
portanto, conclamamos os amados 
irmãos a estarem orando pelos seguintes 
motivos:

Crescimento numérico e espiritual 
da igreja;
Conclusão do templo;
Por nossa saúde.

Que o Senhor de toda 
graça seja com todos 
nós!“

No amor de Cristo, 



Campo de Nova Monte Verde, MT

Rev.
Edvaldo
Sperber
e Marly.

 Prezados irmãos, 
 Sou Edvaldo Sperber Sélos, junta-
mente com minha esposa Marly Obreiro, 
servimos na Cidade de Nova Monte 
Verde, MT. Chegamos aqui em fevereiro 
de 2021. Trabalhamos firmemente no 
propósito de plantar aqui uma Igreja 
Presbiteriana. 
 Nosso principal trabalho é a visita-
ção e o discipulado, ambos prejudicados 
com a atual pandemia. Entretanto, Deus 
tem aberto outras portas.
 A cidade tem uma população 
aproximada de 9 mil habitantes. Um 
povo muito ligado às suas atividades e 
firmados em suas convicções religiosas. 
São pessoas com as quais podemos nos 
achegar com muita facilidade, pois 
estão abertas a novos relacionamentos, 
o que nos permite a aproximação e a 
facilidade de iniciar uma nova amizade.  
 Aos sábados realizamos um traba-
lho com crianças, onde o ensino Bíblico 
é o principal, também temos brincadei-
ras que visam contribuir na formação 
delas com disciplina e formação do 
caráter. O lanche, no final das ativida-
des, não pode faltar!
 Hoje, temos 16 membros maiores 
e 04 menores, 23 alunos da Escola 
Dominical. Com a graça de Deus, neste 
primeiro ano, formamos mais uma 
classe infantil na EBD e agora temos 
alguns desafios para o ano de 2022, para 
os quais queremos contar com todos os 
irmãos. Orem por nós!

Nossos alvos: 
10 Novos membros;
Organizar duas Sociedades Inter-
nas (as que mais se desenvolve-
rem até ao final do ano);
Alcançar 40 alunos na Escola 
Dominical;
Construir a base do templo e 
terminar o acabamento da cozi-
nha. 

Deus abençoe cada um de vocês que 
tem orado e sustentado financeiramen-
te a obra missionária da nossa igreja. 

Nova Monte Verde, MTNova Monte Verde, MT
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Campo de Poconé, MT

Miss.Gilmar,
Vanda,
Samuel,
Gabriela
e Débora.

Poconé - Mato Grosso
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 A cidade de Poconé está a 100 km 
distante da capital, Cuiabá.
 A Igreja Presbiteriana do Brasil da 
Morada da Serra CP2, em Cuiabá, em parce-
ria com a JMN, resolveu abrir o trabalho na 
cidade de Poconé, que completou 241 anos 
de fundação, no dia 21 de janeiro de 2022.  
Já faz três anos que a Igreja Presbiteriana 
do Brasil da Morada da Serra CP2 vem ten-
tando plantar esta igreja, por reconhecer 
que a cidade oferece possibilidades de ter 
uma igreja com princípios reformados.
 Ter uma Igreja Presbiteriana planta-
da em cada cidade do estado do Mato 
Grosso, por meio da evangelização e do 
discipulado, é um dos alvos principais da 
IPB.  Já se passaram três anos, mas sem 
muito avanço, por isso a Igreja Presbiteria-
na da Morada Serra CP2 buscou a ajuda 
junto a JMN que concordou com a parceria, 
cedendo um de seu obreiro para que este 
trabalho fosse recomeçando novamente.
 Devido a este acordo de parceria eu, 
o missionário Gilmar Gonçalves Pereira e 
minha esposa, Vanda Lucia e minha filha, 
Gabriela, fomos enviados para esta cidade. 
Deixamos o campo de Nova Bandeirantes, 
MT, dia 09 de janeiro de 2022, e chegamos 
na cidade de Poconé às 20:30. O irmão Elias 
e o irmão Nilson deram toda a assistência 
necessária neste primeiro momento da 
nossa chegada.
 Viemos para recomeçar o trabalho, 
assim, encontramos nosso primeiro desa-
fio, a mudança do local. Alguns participan-
tes já tinham o hábito de se reunir na Aveni-
da Aníbal de Toledo, próxima a rodoviária 
da cidade e agora o novo local de reunião 
fica na Rua 13 de Junho n° 188 no Bairro São 
Benedito, Centro. Com isso ficou mais 
distante para eles frequentarem a congre-
gação.

Desafios
Nosso desafio para este ano de 2022 é 
tornar a igreja conhecida através das 
seguintes frentes de trabalhos:

Distribuição de folhetos e mini bíblia 
nos colégios da cidade;
Anúncio através de carro de som e 
moto de 15 em 15 dias;
Discipulado na Escola Bíblica Domi-
nical, com o objetivo de formar disci-
puladores;
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Vistas aos não crentes;
Mídia, através do irmão Nilson.

Pedidos de Oração
Por mais família frequentando as 
atividades;
Pelas programações evangelísticas;
Para alcançar aqueles que são de 
Cristo.



 O trabalho de plantação da igreja 
em Porto dos Gaúchos foi iniciado pela 
Igreja Presbiteriana do Brasil em Juara, 
cidade que fica a 50 km de distância, e 
que hoje conta com a parceria da Junta 
de Missões Nacionais. Por alguns anos o 
campo foi conduzido por uma família da 
cidade, sendo apoiado por presbíteros, 
irmãos e pastores de Juara, com especial 
esforço do presbítero Rubens Munhoz. 
Com o passar do tempo, o campo pôde 
contar com o pastoreio do Rev. Elmir 
Taborda e depois do Rev. Hélido Ferrari, 
recentemente passei a pastorear este 
rebanho do Senhor. 

Os alvos desta obra 
missionária são:

Edificação na Palavra;

Capacitação e fortalecimento dos 
membros; 

Acolhimento;

Discipulado;

Batismo;

Profissão de fé dos novos conver-
tidos

Evangelismo na cidade;

Relevância da igreja nos ambien-
tes de trabalho, da saúde, no con-
texto social, político e de edu-
cação para que em breve a igreja 
possa ser organizada.

Porto dos Gaúchos, MTPorto dos Gaúchos, MT
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Os desafios que 
enfrentamos até o 
presente momento 
são:

Pouca frequência e envolvi-
mento nos estudos bíblicos e 
cultos;

Desenvoltura para recepcionar 
os visitantes;

Desistência e dureza do coração 
humano para se entregarem a 
Cristo e começar o discipulado;

Desenvolver a ousadia e obe-
diência para evangelizar e ser 
testemunha nos diversos locais 
da cidade e o lento crescimento 
dos membros para ser igreja 
organizada.

 Carecemos das orações dos 
queridos irmãos e leitores deste relato. 



Campo de Porto dos Gaúchos, MT

Rev.
Lanis
José
e Liliane.

Porto dos Gaúchos - Mato Grosso
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Motivos de oração 
Orem agradecendo e louvando 
a Deus pela sua obra está sendo 
realizada, pois confiamos que 
“aquele que começou a boa 
obra em nós há de completá-la”; 

Para que Deus nos fortaleça 
com a viva esperança e perse-
verança para alcançarmos os 
alvos estabelecidos; 

Para que Deus ajude-nos a 
vencer os desafios. 

 Gratos pela oportunidade de 
compartilhar e publicar um pouco da 
nossa história e missão neste campo. 

Rogamos as mais 
ricas bênçãos de 
Cristo Jesus sobre a 
Igreja! 

“
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 A Igreja Presbiteriana de Nova 
Xavantina, mãe da nossa congregação, 
foi fundada no fim dos anos 80 e se 
organizou em igreja em novembro de 
1995. Este ano completa 26 anos de 
organização. Foi uma igreja plantada e 
organizada pela JMN, tendo como seu 
pastor na organização o Rev. Mariano 
Alves Junior. 

 Hoje a Igreja de Nova Xavantina 
tem por volta de 142 membros, com 
envolvimento de 160 pessoas no total, 
pastoreada pelo Rev. Paulo Sérgio da 
Silva, desde 2018. 

 Os primeiros moradores de Que-
rência, se instalaram na região, a partir 
de 21 de maio de 1986, com o movimento 
migratório mais intenso depois de 1987, 
quando chegaram a maioria das famí-
lias provenientes do extremo sul do 
Brasil, mais especificamente do norte 
do Rio Grande do Sul, oeste de Santa 
Catarina e sudoeste do Paraná, descen-
dem de alemães, italianos e poloneses.

 O grupo base da congregação 
presbiteriana em Querência, MT, foi 
formado inicialmente em novembro de 
2019 por 08 adultos e 02 crianças, que 
vieram de outras cidades para morar em 
Querência.

 Em 2019 um irmão, oriundo de 
Nova Xavantina-MT, solteiro, se mudou 
para Querência para trabalhar. Em 
seguida teve o conhecimento que havia 
mais irmãos presbiterianos na cidade, 
vindos de Vila Rica, Minas Gerais e Goiás. 
No dia 30 de novembro de 2019 houve o 
primeiro culto com 8 adultos e 2 crian-
ças crentes e 12 visitantes. Aproximada-
mente, depois de um ano e meio, 19 
adultos e 3 crianças já estavam se reu-
nindo regularmente.

 O trabalho teve início com um 
culto aos domingos pela manhã e 
durante a semana os irmãos se reuniam 
para estudo bíblico. Para conduzir a rea-
lização das atividades foi feita uma 
escala com os presbíteros e pastores de  
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 Nova Xavantina, Água Boa e Cana-
rana, que viajam uma distância de até 320 
km (640 km ida e volta) para assistir os 
irmãos.

 As Igrejas de Nova Xavantina e 
Água Boa têm se unido para trabalhar, 
coordenar, fazer parcerias, plantar e 
supervisionar este trabalho, tanto em 
Querência, quanto em outros lugares.

 A partir de janeiro de 2022, eu e 
minha esposa Raquel, assumimos a con-
gregação. A igreja se reúne aos domin-
gos, na Rua Alfredo Bissolotti 45, Setor C, 
bem no centro da cidade. 

 O objetivo nesse início é alcançar 
os amigos dos irmãos da igreja, com o 
objetivo de termos pequenos grupos fun-
cionando durante a semana. Já em março 
começaremos uma sala de discipulado 
com vistas à profissão de fé e batismo.



42

Campo de Querência, MT 

Rev. Júlio
Cezar
e Raquel.

Querência - Mato Grosso

 Já estamos tendo resultados positivos, 
em relação às visitas e devocionais gravadas, 
encaminhadas para os grupos de WhatsApp 
na cidade.

 Temos um desafio de achar um lugar 
maior para começar a nos reunir para a Escola 
Bíblica Dominical. Hoje contamos com um 
espaço de uma sala comercial de aproxima-
damente 60m 2, incluindo uma pequena des-
pensa e um banheiro. Na cidade existem 
poucas opções para aluguel, quando tem 
alguma disponibilidade o valor é muito alto, 
devido à demanda de oferta e procura.

 O culto acontecia no período matutino, 
com aproximadamente 20 pessoas, pois, 
alguns irmãos trabalhavam durante a semana 
fora da cidade, situação essa que dificultava a 
presença no culto matutino. Decidimos então 
mudar o horário do culto, para facilitar a parti-
cipação de todos. No primeiro culto noturno 
do dia 13 de fevereiro tivemos a presença de 
40 adultos e 4 crianças.

 Uma boa parte dos moradores de Que-
rência são resistentes ao contato com pesso-
as desconhecidas.

A cidade é promissora e 
acolhedora. A Igreja 
está animada e dispos-
ta a levar o evangelho 
nos diferentes contextos 
da sociedade para se 
tornar relevante no 
meio da cidade.

“
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 Sou o missionário Milton Rodri-
gues Campos, casado com Maria Luísa. 
Trabalho como missionário evangelista 
há cerca de 21 anos. 
 Minha experiência missionária 
começou em 1989, no ponto de prega-
ção em Salto Céu. Nesse período traba-
lhávamos em parceria com o Presbitério 
de Cuiabá – PCBA. Naquele tempo, auxi-
liava a congregação de Rio Branco. Após 
passar por Araputanga, fui convidado 
para trabalhar em Rio Branco. Quando 
então, fui designado para Alto Paraguai, 
em seguida Nobres e Arenápolis. 
 No ano de 2019, surgiu em nossos 
corações o desejo de voltar a morar na 
cidade de Rio Branco. Em 2020, Deus 
confirmou nosso desejo acerca da mu-
dança. 
 O município de Rio Branco tem 43 
anos de emancipação administrativa e 
fica no Sudoeste Mato-grossense, com 
cerca de 5.150 habitantes e distante 335 
Km de Cuiabá.
 Hoje a cidade de Rio Branco está 
bem diferente. Antes tínhamos contato 
com muitas crianças, hoje elas são proi-
bidas de sair em razão da pandemia. 
Aliás, essa tem sido uma barreira muito 
grande para o desenvolvimento do 
trabalho. 
 O campo de Rio Branco é fruto de 
um trabalho evangelístico realizado por 
missionários norte-americanos, ainda 
nos anos de 1970. Este trabalho tornou-
-se congregação da Igreja Presbiteriana 
Central de Cáceres. Entre os anos de 
1993 e 1999, a congregação ficou sob 
supervisão direta do Presbitério e em 
2020 foi assumida pela Igreja Presbite-
riana Talhamares. Foi nesse último perí-
odo que foi estabelecida uma parceria 
com a JMN.

É uma grande honra 
e alegria fazer parte 
dessa amada Junta 
Missionária!

 A Congregação contava com 21 
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membros comungantes. Enfrentamos 
diversas dificuldades nesse último ano, em 
razão do falecimento de alguns membros, 
além do êxodo de jovens, que saem em 
busca de emprego em cidades maiores. 
Hoje a igreja conta com 15 membros. Frente 
a esta nova realidade, temos promovido um 
trabalho de revitalização deste campo mis-
sionário.
 Precisamos revitalizar a igreja de Rio 
Branco! Precisamos evangelizar o povo, 
mesmo em tempo de pandemia. 
 Louvo a Deus pelo apoio da JMN e 
pelo aprendizado que tenho adquirido atra-
vés desta parceria. Não fosse o apoio da 
JMN, certamente seria ainda mais difícil o 
trabalho na região. Acreditamos que com o 
apoio de todos e com as orações, Deus 
abrirá as portas e dará meios para que o 
evangelho seja anunciado.
 Nesse momento, estamos reforman-
do as dependências da igreja, inclusive as 
salas da Escola Bíblica Dominical e o refei-
tório, para o aperfeiçoamento da comu-
nhão. Graças a Deus, temos uma boa estru-
tura, e são necessários apenas alguns repa-
ros e manutenções. 
 Nosso alvo é levar o evangelho de 
Cristo Jesus para todos os habitantes da 
cidade, expandindo a difusão do evangelho 
de Cristo Jesus, com a distribuição de 
Bíblias e a realização de ações de evangelis-
mo, visitas domiciliares, cultos regulares e 
programa de rádio semanal. Os irmãos da 
congregação atuam juntamente com a 
liderança, servindo ao Senhor com alegria e 
dedicação.

“
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Campo de Rio Branco, MT

Miss. Milton
Campos
e Maria
Luiza.

Rio Branco - Mato Grosso

 Precisamos de investimento financeiro 
em nosso campo, irmãos que nos apoiem nesse 
ministério. Temos a necessidade de reformar o 
templo e as dependências da igreja visando um 
melhor acolhimento das pessoas, além da ma-
nutenção do programa na rádio e da aquisição 
de materiais para a Escola Bíblica Dominical.
 O campo missionário de Rio Branco, tem 
trabalhos regulares, semanalmente, além da 
EBD e cultos dominicais, reunião de oração às 
terças-feiras, e estudos bíblicos às quartas-fei-
ras.
 Pedimos ao Senhor para que nos capaci-
te e traga novos trabalhadores para nos auxiliar, 
em especial no trabalho infantil e para o louvor 
na comunidade. 

Desafios:
Voluntários para o trabalho na congrega-
ção, professores para a Escola Bíblica 
Dominical, especialmente para as crian-
ças;
Oferecer um curso para ensinar como 
trabalhar com crianças;
Recursos financeiros para realizar as 
reformas nas dependências da igreja;
Evangelismo;
Pelo fim da pandemia;
Instrumentos musicais para incentivar o 
aprendizado musical;
Doação de bíblias para evangelização.

Os desafios são muitos, porém, temos a certeza 
de que Deus tem nos abençoado e assim 
vamos caminhando. Somos gratos a Deus por 
vivermos essas experiências, que embora difí-
ceis, são boas, pois nos fazem crescer.
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Campo de Itanhangá, MT

Rev.Valtoir
Ferreira
e Ana
Maria.

São José do Rio ClaroSão José do Rio ClaroSão José do Rio Claro



Campo de Tapurah, MT

Rev. César
Augusto, 
Jucivane, 
Ana Karolina 
e Sthefany.

 Este é o nosso 5º ano à frente deste 
campo missionário. Deus seja louvado!
 A cidade está situada ao Norte do Mato 
Grosso, com uma população de 14 mil habitan-
tes, tendo como a sua economia o agronegó-
cio. 
 Quando chegamos aqui em dezembro 
de 2017, a igreja tinha apenas 11 membros 
comungantes, com uma arrecadação de R$ 
1.200,00. Hoje, com a graça de Deus, temos 30 
membros comungantes e uma arrecadação de 
R$ 7.000,00.

Nossos alvos,
desafios e motivos de 
oração:

Fortalecer o trabalho com as sociedades 
internas;
Novos grupos familiares;
Treinamento de Liderança na Igreja;
Projetos e desafios em Andamento; 
Tarde alegre com Cristo, que é um traba-
lho com crianças e adolescentes, todos 
os 2º e 4º    sábados de cada mês;
Capelania Escolar e Hospitalar;
Projeto de prevenção de drogas; 
Projeto Alfabetização com Bíblia em par-
ceria com a 1ª Igreja Presbiteriana de 
Belo Horizonte;
Curso de violão, teclado e bateria;
Acampadentro com jovens;
Dia 18 de julho, comemoração do Dia do 
Amigo com um jantar evangelístico; 
Ação missionária dia 23 de julho; com a 
participação do Presbitério de Sinop;
Projeto para esse ano: Escola da vida em 
parceria com a MPC, a ser realizado em 
agosto deste ano.
Em setembro; palestras na Escola Esta-
dual e municipal sobre “Como superar a 
Depressão;
Em outubro: Mês de aniversário da Igreja; 
2º Jantar evangelístico;
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Tapurah - Mato Grosso

Em dezembro nossa cantata de 
Natal;
Organização da Igreja em dezembro 
de 2023.

Agradecemos as orações e contri-
buições para o avanço da obra aqui 
nesta cidade. 



Campo de Bonito, MS

Miss.
Marcelo, 
Denise,
Lucas, 
Guilherme 
e Ygor.

 Prezados irmãos, 
 Graça e Paz!
 O campo missionário de Bonito é 
uma pequena igreja com cerca de 20 
membros, sendo 13 adultos, 05 crianças e 
apenas 02 adolescentes. Temos a alegria 
de ver todos os membros envolvidos na 
obra, isso é uma benção do nosso Senhor 
Jesus.
 Nosso propósito é crescer em todos 
os sentidos, principalmente na quantidade 
de adolescentes e crianças. Para isso, esta-
mos organizando algumas atividades, 
como por exemplo, a cada dois meses, real-
izamos eventos com teatros, pula-pula e 
atividades diversas nas tardes de sábados. 
Também iremos oferecer aulas de reforço 
para crianças de 06 a 09 anos com dificul-
dades em acompanhar os estudos regu-
lares nas escolas. Estamos oferecendo às 
escolas, vagas de reforço escolar para 
alunos do 1º ao 4º ano. 
 O nosso alvo é fazer conhecida a 
nossa igreja no bairro. Já iniciamos o proje-
to Aqueça o coração pois o frio está che-
gando, com arrecadação de roupas e 
agasalhos, pensando no inverno. Estamos 
também trabalhando no projeto Cesta do 
Amor, arrecadando alimentos para 
distribuir às famílias carentes. 
 Neste primeiro trimestre teremos o 
nosso dia de ação social, com acompanha-
mento médico, advocatício, dia de beleza 
para as mulheres e recreação para as 
crianças. Contaremos com médicos, den-
tistas, veterinários, psicólogos, policiais e 
outros profissionais que estarão neste dia 
disponibilizando o seu dia para a obra do 
Senhor.
 Os desafios são grandes, mas nós 
temos um advogado fiel perante o Pai. 

Pedidos de oração:
Reforço escolar;
Sábado com alegria;
Projeto de campanha do agasalho 
“Aqueça o seu coração, pois o frio 
está chegando”;
Projeto cesta básica “Cesta do 
Amor”;
Construção da casa pastoral.

Bonito, MS
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Temos um projeto de começarmos a 
demolição da antiga casa pastoral, já 
interditada pela prefeitura, e início de 
uma nova construção no lugar, para 
tanto contamos com a ajuda financeira e 
as orações dos irmãos.

Deus nos abençoe!



 A cidade onde está plantado o 
nosso campo missionário, é Cassilân-
dia, situada ao sul da região Cen-
tro-Oeste do Brasil. O município per-
tence ao estado da Federação de 
Mato Grosso do Sul, cidade localizada 
no Leste do estado com cerca de 
22.000 habitantes. Nossa cidade é 
conhecida como “cidade sorriso”.

 A economia do município se 
sustenta pelas pequenas proprie-
dades rurais de subsistência, muitas, 
apenas como produção para sustento 
familiar.

 No centro da cidade pode se 
encontrar importantes centros 
comerciais, algumas delas de pro-
jeção no cenário nacional. Conta com 
cinco agências bancárias que 
também fazem parte desta realidade 
econômica e financeira.

 A cidade de Cassilândia não 
possui uma característica de uma 
religião predominante, como muitas 
cidades em nosso país, porém, há 
inúmeras denominações e algumas 
seitas espalhadas pela nossa cidade; 
muitas dessas denominações com 
uma presença pouco impactante e 
expressiva na cidade em função do 
evangelho que anunciam e do mal 
testemunho etc.

 É nesta cidade que o Senhor da 
Seara nos trouxe para trabalharmos 
na plantação de uma igreja forte, 
comprometida com o ensino da Pala-
vra de Deus, que anuncie o verdadeiro 
Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O 
Evangelho da graça de Deus, que 
denuncia o pecado, exorta o pecador, 
chamando-o ao arrependimento. O 
Senhor nos chamou para pregarmos 
as Boas Novas de salvação em Cristo.

 É neste contexto que o campo 
missionário da JMN/IPB completou 14 
anos de plantação. Nesses anos todos, 
nosso campo não dispunha de um 
prédio próprio que servisse como um 
templo para nos reunirmos. E desde 

Cassilândia, MSCassilândia, MSCassilândia, MS

48

Cassilândia - Mato Grosso do Sul



49

sua plantação, a IPBC usa salões 
alugados para poder se reunir. 

 Em 2020 a JMN comprou um 
terreno grande no centro da cidade, 
na Rua Pedro Pereira de Almeida, e 
em seguida deu-se início às obras 
de construção do templo próprio da 
IPBC.

A partir do mês de julho de 2021, 
começamos a nos reunir neste novo 
local, porém, com a obra ainda 
inacabada, mas em andamento. No 
dia 18 de setembro do mesmo ano, 
com a casa cheia e a presença dos 
irmãos: Pb. Airton Costa (Presidente 
da JMN); Rev. Obedes da Cunha 
Junior (Secretário Executivo) e o 
Rev. Carlos Aranha Neto (apoio pas-
toral), presentes também o Presi-
dente do Sínodo do Mato Grosso do 
Sul; o Presidente do Presbitério 
(PCGE), além da presença de outros 
pastores e irmãos, inauguramos e 
consagramos o templo, um culto 
maravilhoso, desafiador e abençoa-
do, tendo como pregador da noite, 
neste evento, o Rev. Obedes.

Neste novo local, temos nos reunido 
às terças-feiras para a oração; nas 
quintas-feiras nos reunimos para o 
estudo bíblico doutrinário; aos 
sábados são realizados os Encontro 
de Jovens; e aos domingos pela 
manhã é o momento do estudo 
bíblico em classes na Escola 
Dominical; à noite, nos reunimos 
para prestar culto de louvor e 
adoração à Deus em família.

No segundo semestre do ano de 
2021, nós conseguimos também 
organizar nossa primeira sociedade 
interna, a SAF da igreja local. Além 
das atividades e trabalhos regulares 
que são desenvolvidos no templo, 
nós também realizamos trabalhos 
fora das dependências do templo, 
como por exemplo: curso domiciliar 
de discipulado; evangelismo; visitas 
aos lares de crentes e não crentes; 
aulas de música; reunião de oração 
nos lares, desenvolvemos duas 
classes de Boas Novas para alcançar 
as crianças com a Pregação da Pala-
vra de Deus.



Campo de Cassilândia, MS

Rev. Paulo
de Tarso, 
Joana, 
Miriam 
e Paulo.
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Alvos e Desafios
Nosso alvo é trabalhar para que 
alcancemos mais vidas para o 
Senhor Jesus, para que a Sua casa 
se encha de adoradores.

Proclamar para encontrar os 
eleitos que Deus separou para Si 
nesta cidade até consolidarmos o 
trabalho para que possamos nos 
organizar como uma igreja 
emancipada jurisdicionada ao 
PCGE. 

Nosso grande desafio é alcançar-
mos a cidade de Cassilândia com 
o evangelho, que precisa ser 
anunciado, e dar visibilidade à 
presença da IPB na cidade. 

Pregar e viver condignamente o 
evangelho que temos anunciado 
para que todos saibam que 
somos uma igreja que vivemos o 
amor mútuo que Cristo nos exor-
tou a vivenciarmos em nosso dia 
a dia.

Pedidos de Oração
Pela família pastoral (problemas 
de saúde de minha esposa), Mis-
sionária Joana Souza; 

Famílias que congregam conos-
co, muitos entre nós estão enfer-
mos. Alguns sofrem de enfermi-
dades físicas, outros, emocionais;

Pelos que estão se preparando 
para serem arrolados à membre-
sia de nossa igreja;

Pelo sucesso na evangelização e 
pregação da Palavra nesta 
cidade;

Pelo aumento do número dos 
crentes e aumento da nossa 
arrecadação financeira.



 É com muita alegria e gratidão ao 
SENHOR que enviamos notícias do nosso 
Campo Missionário em Nova Alvorada do 
Sul, MS. 

 Queremos dizer que vocês também 
fazem parte dessa maravilhosa obra. Nossa 
gratidão aos irmãos que durante todo este 
tempo têm orado e contribuído financeira-
mente para que a obra do Senhor continue 
crescendo. Que o Senhor os abençoe 
sempre! Estamos felizes nesta cidade, pois 
entendemos que foi o Senhor quem nos 
enviou aqui. Estou junto com minha 
esposa, a Miss. Ana Claudia, e nossas filhas 
Ana Hadassa e Maria Miriã.

 Compartilhamos um pouco do que 
Deus tem realizado na nossa Congregação, 
pela sua graça. 

 A congregação tem hoje 25 anos de 
existência. Apesar de ter passado por 
vários problemas, Deus tem preservado a 
congregação e hoje ela está caminhando 
firme e forte com a graça de Deus, rumo à 
Revitalização, Multiplicação e Consoli-
dação. Atualmente, temos 30 membros e 
uma frequência de 15 a 20 pessoas na 
Escola Bíblica Dominical, no culto de 
oração e estudo da Palavra de Deus, temos 
uma frequência de 10 pessoas. No domin-
go à noite temos uma frequência de 20 
membros e alguns visitantes. 

 As nossas programações estão fun-
cionando normalmente e a todo vapor, 
com as atividades semanais que são 
desenvolvidas regularmente. Nas quar-
tas-feiras, às 19Hs.30min realizamos o culto 
de oração e estudo da Palavra de Deus; no 
sábado às 19Hs. evangelização de jovens e 
adolescentes e no domingo pela manhã, às 
09Hs, a Escola Bíblica Dominical e Discipu-
lado; às 19Hs, o culto noturno. Durante toda 
a semana temos as nossas atividades de 
evangelização de casa em casa, nas praças, 
distribuição de folhetos etc. temos 
também o nosso trabalho de Assistência 
Social onde distribuímos cestas básicas 
para as famílias carentes da cidade. 

 Com a graça de Deus, peso as 
orações de todos vocês para que eu e a 
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minha família possamos ser instrumentos 
nas mãos de Deus para que os irmãos 
sejam conduzidos a ter uma vida intensa 
de muita oração, estudo da Palavra de 
Deus, evangelização e visitação. 

 Orem também para que a congre-
gação ame a Deus sobre todas as coisas e 
a seu próximo como a si mesmo. Creio 
que Deus deseja e já está realizando a 
mudança na vida de toda congregação. 
Orem também pelo trabalho de evangeli-
zação com as crianças para que possamos 
ganhar a confiança das mães para que 
elas possam trazer os seus filhos para 
EBD.

 No decorrer dos trabalhos realiza-
dos durante esses três anos em que esta-
mos na cidade e fazendo uma análise 
minuciosa (e mesmo com a pandemia 
instalada), Deus nos surpreendeu, nos 
mostrou e ensinou que a obra é dEle, e Ele 
é o sustentador, provedor e mantenedor 
de todas as coisas. 



Campo de Nova Alvorada do Sul, MS

Rev. Marcelo,
Ana Cláudia,
Maria Miriã
e Ana
Hadassa.
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Diante de tudo isso, percebemos muitas 
virtudes, habilidades e dons que os poucos 
irmãos, os remanescentes fiéis têm desen-
volvido. E destacamos alguns: 

1. Um desejo de ver o mover do Espírito 
de Deus de uma forma mais forte, um 
avivamento genuíno e verdadeiro; 

2. Pessoas que desejam colocar em 
ação os seus dons e talentos, mesmo 
que impedidas pelas circunstâncias da 
vida; 

3. Um pequeno grupo que se esforça 
para ser servos de oração e manusear 
com dignidade e habilidade a Palavra 
de Deus; 

4. As mulheres (SAF) trabalhando 
incansavelmente; 

5. Fidelidade nos dízimos e ofertas, 
mesmo diante da pandemia.
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 Sidrolândia é uma cidade em 
pleno crescimento, já ultrapassando 
os 50.000 habitantes, isso nos dá boas 
perspectivas para nosso projeto de 
plantação de igreja, iniciado em janei-
ro de 2014. Hoje contamos com 18 
membros maiores e 8 menores e já 
organizamos nossa SAF e UCP. Alme-
jamos uma igreja bíblica e que tenha 
um papel missionário, sendo relevan-
te em nosso Estado do Mato Grosso 
do Sul. Por se tratar de um município 
de grande extensão, como é próprio 
do MS, nosso alvo é duas igrejas na 
sede do município, congregações e 
pontos de pregação na zona rural e 
no distrito do Quebra Coco.

Para alcançarmos estes obje-
tivos temos a seguinte proposta:
aproximação, evangelismo, discipula-
do e comunhão com Deus e com o 
próximo. Investido no discipulado 
desde o início de nosso projeto. 

 Temos um ponto de pregação 
em uma aldeia urbana indígena e 
estamos trabalhando para um novo 
ponto de pregação em um bairro 
populoso da cidade, o Bairro São 
Bento, onde almejamos a organiza-
ção de uma congregação. Esse proje-
to foi iniciado em 2021 e pretende-
mos, pela graça de Deus, concluir em 
2022, para tanto iniciamos neste ano 
cultos evangelísticos nos lares, todas 
as terças-feiras, priorizando lares não 
crentes, sendo que no bairro já temos 
quatro famílias que aceitam cultos 
em suas casas. Mantemos um progra-
ma de evangelização de crianças com 
os trabalhos; “Tarde da Alegria e 
Pipoca com Guaraná”, na igreja e em 
locais abertos, como na aldeia e bair-
ros.  Em 2022 devemos incrementar 
estas atividades. 

 Temos um projeto, “Alonga-
mento para todos”, usando o salão 
da igreja. Com esta atividade deseja-
mos alcançar a população, principal-
mente no entorno da igreja, atuamos 
na panfletagem e distribuição de lite-
raturas e bíblias em toda a cidade, 
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principalmente no comércio e postos 
de saúde.

 Estamos com um grande desa-
fio e necessidade para 2022, que é 
adquirir um terreno para construção 
de nosso templo. Nosso Presbitério se 
dispôs a vender dois terrenos para 
investir em Sidrolândia, para isso 
pedimos orações dos irmãos, pois 
não são em localizações concorridas 
e valorizadas e em Sidrolândia é uma 
situação inversa, mas já é uma 
bênção essa iniciativa do PPAN. Que 
Deus derrame suas bênçãos e que 
alcancemos este objetivo em 2022.



Campo de Sidrolândia, MS

Rev. Elam
Domingos 
e Aparecida.
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Pedidos de oração
Pela família missionária, saúde física e 
espiritual e perseverança na força do 
Espírito Santo; 

Pelos membros do campo missionário, 
fortalecimento e amadurecimento 
espiritual;

Por novos visitantes que estão chegan-
do;

Por aqueles que por motivos diversos 
estão se mudando da cidade; 

Pelos que estão sendo e já foram disci-
pulados e pelas famílias já alcançada 
com o evangelho, que haja o mover do 
Espírito para conversão e amadureci-
mento; 

Gratidão pelas muitas bênçãos já der-
ramadas na nossa família, igreja e 
campo missionário. 

Nosso lema é: “Se o 
Senhor não edificar a 
casa, em vão trabalham 
os que a edificam”. Sl. 127:1
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ACRE

psievandrops@gmail.com

Campo: Belo Jardim II/ Rio Branco -AC
Parceira: Igreja Presbiteriana da Floresta

(68) 99924-0502

Rev. Evandro e Arlete

Rev. Joaquim Mateus Barbosa 
Campo: Feijó – AC

Campo assistido pela
IP de Cruzeiro do Sul

ALAGOAS

Campo: Campo Alegre - AL

carmeliopai@hotmail.com
(82) 98123-2803

Miss. Carlos e Cremilza

Campo: Coruripe -AL

athos.lima@live.com
(82) 99601-1099

Rev. Athos e Elizabete

Campo: Delmiro Gouveia - AL

Rev. Alessandro e Isabel
alessandro.ipb@gmail.com
(82) 99997-5150

Campo: Joaquim Gomes - AL

revanataliciofilho@hotmail.com
(81) 98458-1185

Rev. Anatalício e Maria José

Campo: São Miguel dos Campos - AL

jaciara_san@hotmail.com
(82) 99643-9301 | (82) 98221-6300

Miss. Jaciara dos Santos

Campo: São José da Tapera - AL

cesariorecife@yahoo.com.br
(82) 99344-1510  |  (82) 99603-9216

Miss. Gustavo e Lucélia

Campo: União dos Palmares - AL

everaldoporto@gmail.com
(82) 99140-3638

Rev. Everaldo e Lucila

AMAPÁ

Campo: Novo Horizonte - AP
Parceria: 5ª Igreja Presbiteriana de Macapá

ccaranha58@gmail.com
(96) 99157-8907

Miss. Cassiano e Ana Cristina 

Campo: Porto Grande - AP
Parceria: 5ª Igreja Presbiteriana de Macapá 

nonatotollelege@gmail.com
(91) 99245-1302

Miss. Raimundo e Maria

Campo: Oiapoque - AP

rev.wolivetti@gmail.com
(27) 99906-7248

Rev. Walter e Alda
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AMAZONAS

Campo: Guajará - AM

gwangm93@gmail.com
(68) 99924-2229

Rev. Felipe e Caroline

revteodoro@gmail.com
(97) 98405-5254

Rev. Teodoro e Fátima

Campo: Lábrea - AM

BAHIA

Campo: Anagé - BA

juniorjr20s@gmail.com
(85) 99243-5996

Miss. José Riomar e Lívia

Campo: Aracatu - BA

ronaldo_pms@hotmail.com
(77) 98134-1795

Rev. Ronaldo e Luciana

Campo: Araci - BA

missionario.santos25@hotmail.com
(73) 98879-4128

Miss. José Antônio e Ivoneide

Campo: Brotas de Macaúbas - BA
Parceria: Igreja Presbiteriana Memorial
de Vila Velha

Jeferson.m.gomes2130@gmail.com
(77) 98136-4963

Rev. Jeferson e Elaine

Campo: Bonito - BA
Parceria: Igreja Presbiteriana de Utinga

kio.cerqueira@yahoo.com.br
(71) 99697-0399

Miss. Cristiano e Roberta

marinho.veu@hotmail.com
(73) 98833-2128

Rev. Eliomário e Verônica

Campo: Buerarema - BA
Parceria: Igreja Presbiteriana de Camacan

Parceria: Presbitério Terra Mater

prmarcelino1970@hotmail.com
 (73) 98117-1315

Rev. Marcelino e Jaciara

Campo: Central de Porto Seguro - BA

Parceria: Igreja Presbiteriana de Wagner

pbalexpena@yahoo.com.br
(75) 99998-0794

Miss. Alex e Sarah

Campo: Cachoeirinha/Distrito de Wagner - BA

Campo: Ibotirama - BA
Parceria: Igreja Presbiteriana Memorial
de Vila Velha

febemafi@outlook.com
(19) 98156-7288

Rev. Alberto e Fernanda

Campo: Ipiaú - BA

dciatalaya@hotmail.com
(32) 99977-3799

Rev. Dayvid e Ana Claudia
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prwrodrigues@gmail.com

Campo: Jardim das Acácias - BA
(77) 98819-0490

Rev. Wilson e Nina

miguelipbrasil@gmail.com
(75) 99184-2575

Rev. Miguel e Ângela

Campo: Jaguaquara - BA

Campo: Monte Santo - BA

al-gusmao@hotmail.com
(75) 99186-2062

Rev. André Gusmão e Gleice

prweligtonipb@outook.com
(77) 98864-0888

Rev. Weligton e Reijane

Campo: Morada da Lua/ Barreiras - BA
Parceria: Igreja Presbiteriana em Barreiras 

Campo: Mulungu do Morro - BA

reini7845@gmail.com
(74) 99102-4358

Parceria: I. P. de Betel de João Dourado

Rev. Renivaldo e Veroneide

vandoholly@gmail.com
(27) 99902-1839

Rev. Vando e Rafaela

Campo: Itacaré - BA

Miss. Nemesio e Lucivan

Campo: Iraquara  - BA
Parceria: IP de Souto Soares

frankuithonemesio@gmail.com
(74) 99961-1241

aa-bueno@uol.com.br
(77) 98872-1432

Rev. Aristides e Sônia

Campo: Poções - BA

miltonbrios@hotmail.com
(74) 98111-3318

Miss. Milton e Iraildes

Campo: Nova Fátima - BA
Parceria: Igreja Presbiteriana de Capela
do Alto Alegre

pastorantoniojunior@gmail.com
(38) 99836-9100

Rev. Antônio e Solange 

Campo: Roda Velha - BA

pspinheirosouza@gmail.com 
(75) 99972-4127

Rev. Sebastião e Maria 

Campo: Queimadas - BA

Parceria: Igreja Presbiteriana em Serrinha

auritoncruz@hotmail.com 
(37) 99181-4212 e (75) 99201-5702

Rev. Auriton e Joelma

Campo: Peniel - Conceição do Coité - BA
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Campo: São Sebastião do Passé - BA

ademiripb@gmail.com
(71) 99622-8191

Rev. Ademir e Élide

Parceria: 1ª I. P. de São Amaro

forlanportela@gmail.com 
(75) 98219-9955

Rev. Forlan Portela

Campo: Vereda das Tábuas/Piatã - BA
Parceria: I. P. de Bela Sombra 

CEARÁ

Campo: Aracati - CE

genesfreitas@gmail.com
(84) 99678-1562

Rev. Genes e Márcia

rev_alci@yahoo.com.br
(85) 99180-2668

Rev. José Alci e Verônica

Campo: Emanuel/Fortaleza - CE
Parceria: Igreja Presbiteriana da Aldeota 

deusdeteeveronica@hotmail.com
(84) 99950-3896

Miss. Francisco e Verônica

Campo: Jaguaribe - CE
Parceria: Presbitério Rumo ao Sertão

Campo: Trairi - CE

Miss. Ledilson e Adriana
ledilson.de@gmail.com
(61) 98193-2792

manoelzicosd@gmail.com
(88) 99967-5139

Rev. Manoel e Ana

Campo: Tianguá - CE

Campo: Tabuleiro do Norte - CE

prjosehelio@gmail.com
(88) 99692-3535

Rev. José Hélio e Luzia

Parceria: Presbitério Rumo ao Sertão Campo: Conceição do Castelo - ES

olivjulio45@yahoo.com.br
(27) 99760-0744

Miss. Julio e Maria Cristina

Parceria: Presbitério de Cachoeiro
de Itapemirim

ESPÍRITO SANTO

ramonenubia@hotmail.com
(27) 99636-4948 

Rev. Ramom e Núbia

Campo: Brejetuba - ES
Parceria: Presbitério de Cachoeiro
de Itapemirim

Parceria: Igreja Presbiteriana Nacional

franciscolamounier@gmail.com
(61) 98108-6434

Rev. Francisco e Camila

Campo: Aruanã - GO

GOIÁS

Campo: Aporé - GO

esmelindo@ig.com.br
(11) 94305-8181

Rev. José e Rejane
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Campo: Barro Alto - GO

revsamuelpinheiro@hotmail.com 
(66) 98117- 0076 

Rev. Samuel e Mariangela

Parceria: Igreja Presbiteriana Nacional

geruzaejoao@hotmail.com
(61) 99917-5168

Rev. João Eder e Geruza

Campo: Caminho/Formosa - GO

pradiel15@gmail.com

Campo: Carmo do Rio Verde - GO
Parceria: Presbitério de Ceres

(62) 99985-5663

Rev. Adiel e Agda 

Campo: Araçagy/São José de Ribamar- MA

ismaelvilasb@hotmail.com
(98) 98757-8410

Rev. Ismael e Sandra

Parceria: Igreja Presbiteriana de Doulos

Campo: Mara Rosa - GO

fernandesrafael_ipb@hotmail.com
(63) 98103-7503

Miss. José Rafael e Natália

Parceria: Igreja Presbiteriana de
Cachoeira Alta 

joaoalves_pastor@hotmail.com
(64) 99936-4046

Rev. João Alves e Maria

Campo: Paranaiguara - GO

Parceria: Igreja Presbiteriana
Central de Araguari

daniel_gyn78@hotmail.com
(62) 98329-6370

Rev. Daniel Galvão

Campo: Ipameri - GO

ozeneidesilvacosta@gmail.com
(88) 98819-1460

Miss. Ozeneide e Izabel

Campo: São Simão - GO

Parceria: 3ª Igreja Presbiteriana
de Ceilândia

ev.daniel-ppani@hotmail.com
(13) 99766-4352

Miss. Daniel e Marise

Campo: Trajanópolis/Padre Bernardo - GO

gslfferreira@hotmail.com
(66) 99654-0093

Miss. Geografo e Selma

Campo: Carolina - MA

Campo: Carutapera - MA

revmarcioaleipb@hotmail.com
(98) 98524-9504

Rev. Marcio e Rejane

MARANHÃO

Campo: Amarante - MA

presb_luiscs@hotmail.com
(99) 98469-5588

Miss. Luís Carlos e Neuza
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pauloheider@hotmail.com
(98) 98159-2488 

Rev. Paulo Heider e Márcia

Campo: Coelho Neto - MA

ipbmaranhaozinho@gmail.com

Campo: Maranhãozinho - MA
(98) 98812-8583

Rev. Josias e Hagar

marcosjaseias@gmail.com
(86) 99467-9995

Rev. Marcos e Jaqueline 

Campo: João Lisboa - MA

Campo: São Bernardo - MA

pr.martinhojunior51@gmail.com 
(98) 98349-9870

Rev. Martinho e Lusmarina

Campo: Zé Doca - MA

cristaoreformado@gmail.com
(83) 99861-3778

Rev. Veronilton e Helenilda

Parceria: Igreja Presbiteriana de Sinop
Campo: Feliz Natal - MT

assnilton@hotmail.com
(66) 99629-3573

Rev. Neuton e Sílvia

Campo: Cotriguaçu - MT

edilsonjhonas@gmail.com
(66) 98414-4954

Rev. Edilson e Licia

Campo: Canarana - MT
Parceria: 1ª I. P. de Água Boa 

aureliovc@hotmail.com
(62) 98306-9998

Rev. Marco e Juliene

Campo: Conselvan - MT
Parceria: Presbitério Noroeste Matogrossense 

Miss. Mamadu Alberto Basse 
mamadubasse@gmail.com 
(65) 99944-2893

MATO GROSSO

Parceria: I. P. de Comodoro
Campo: Campos de Júlio - MT

stefanosalasaripb@hotmail.com
(65) 99634-2879

Miss. Stefano e Poliana

daviheringer97@gmail.com
(66) 98452-5008

Rev. Davi e Beatriz 

Campo: Itanhangá - MT

Parceria: Igreja Presbiteriana Nova Mutum
Campo: Ipiranga do Norte - MT

marcosarrudda@hotmail.com
(65) 99333-1051

Rev. Marcos e Mirlene
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Campo: Juruena - MT

radimedelima@gmail.com
(66) 98413-6560

Rev. Radime e Jaqueline

Campo: Japuranã - MT

maxribeiro8@gmail.com
(11) 99650-7743

Miss. Max Ribeiro e Lidia

elmirfonseca@live.com
(66) 98423-7842

Rev. Elmir e Sônia

Campo: Nova Bandeirantes - MT

Campo: Porto dos Gaúchos - MT
Parceria: Igreja Presbiteriana Central de Juara

netinholanis@gmail.com
(66) 98422-3758

Rev. Lanis e Liliane

Campo: Querência - MT
Parceria: Igreja Presbiteriana de Nova Xavantina

juliophd@gmail.com
(63) 98496-1090

Rev. Júlio e Raquel

Campo: Rio Branco - MT
Parceria: Igreja Presbiteriana Talhamares 

miltonmissoes@gmail.com
(65) 99919-0572

Miss. Milton e Mª Luiza 

Campo: Poconé - MT

gilmargoncalves_evangelista@hotmail.com
(66) 98451-9038

Miss. Gilmar e Vanda

Parceria: Igreja Presbiteriana
Morada da Serra

Campo: Nova Monte Verde - MT

sperber0730@gmail.com
(66) 98439-3190 | (66) 98418-5670

Rev. Edvaldo e Marly

Parceria: Igreja Presbiteriana de Tangará da Serra
Campo: São José do Rio Claro

valtoircabral@gmail.com
(65) 99683-8040

Rev. Valtoir e Ana Maria

Campo: Tapurah - MT

pr.cesaraugustochaves@hotmail.com
(66) 99632-1383

Rev. César e Jucivane

MATO GROSSO DO SUL

Campo: Bonito - MS
Parceria: 3ª Igreja Presbiteriana
de Campo Grande

marceloteologia2019@gmail.com
(67) 99261-3168

Miss. Marcelo e Denise

Campo: Cassilândia - MS

pr.paulo.executivo@hotmail.com
(44) 99128-0603 - (45) 99920-6537

Rev. Paulo e Joana
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missoesmarcelo2012@gmail.com
(67) 99905-2834

Rev. Marcelo e Ana Cláudia

Campo: Nova Alvorada do Sul - MS

Campo: Sidrolândia - MS

msselam@hotmail.com
 (67) 99117-3799 

Rev. Elam e Aparecida

MINAS GERAIS

Campo: Arinos - MG

revjubertino@gmail.com
(73) 99145-1375 / (18) 98192-7185

Rev. Jubertino e Francisca

Parceria: Presbitério de Betim
Campo: Bom Despacho - MG

rev.wagnermatos@gmail.com
(37) 99805-4331

Rev. Wagner e Marilaine

Parceria: IP Independência de BH
Campo: Conceição do Mato Dentro - MG

robertoraiosom@gmail.com
(33) 99847-3877

Miss. Roberto e Marcilene 

Parceria: 3ª Igreja Presbiteriana de Lindéia
Campo: Carmópolis de Minas - MG

rev.edsonalmeida@hotmail.com
(37) 99946-0165

Rev. Edson e Suely

Parceria: IP Salinas
Campo: Coronel Murta - MG

leandroipsal@gmail.com
(33) 98750-4006

Rev. Leandro e Patrícia

Parceria: Igreja Presbiteriana em Guanhães
Campo: Diamantina - MG

eliomarferreira@gmail.com
(38) 99137-2591

Rev. Eliomar e Luciana

Parceria: 3ª Igreja Presbiteriana de Lavras
Campo: Ebenézer - Santo Antônio do Amparo - MG

paulo.h.viana@hotmail.com
(35) 99815-1176

Rev. Paulo e Raissa

Parceria: Igreja Presbiteriana de Viçosa
Campo: Ervália - MG

dmbelluzzo@gmail.com
(32) 99966-4576

Miss. Daniel e Carla

Parceria: Igreja Presbiteriana de Betim
Campo: Florestal - MG

trabalhoscpo@hotmail.com
(31) 99429-2854

Miss. Marcio e Rosemária

Campo: Itapeva - MG

wilsonlazaro@hotmail.com
(35) 99190-7783 

Rev. Wilson e Liliana
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Parceria: IP Mendes Pimentel - MG

dicalexandre@gmail.com
(19) 99581-9970 | (33) 99872-4461

Rev. Alexandre e Eleci

Campo: Pescador

Campo: Várzea da Palma - MG

revoscar@hotmail.com
(38) 98851-4508

Rev. Oscar e Wilma

Parceria: Presbitério de Betim

pr.oseias.3@hotmail.com
(31) 98648-5134

Rev. Oséias e Cheila

Campo: São Joaquim de Bicas - MG

Parceria: IP Ubá
Campo: Visconde do Rio Branco - MG

mauridasilva@icloud.com
(32) 99919-9344

Miss. Mauri e Creuza 

PARÁ

Campo: Abaetetuba - PA

willy-ribeiro@hotmail.com
(91) 98822-8839

Miss. Sandra e Willy

Campo: Cametá - PA

carlosantonio.jcm@hotmail.com
(91) 99272-8289

Rev. Antônio e Ozane

Parceria: Presbitério Sul do Pará
Campo: Tailândia - PA

danieleliete@hotmail.com  
(99) 99199-4893 / (99) 98253-6720

Rev. Daniel e Eliete

Parceria: IP Central de Betim
Campo: Mário Campos - MG

osiasmramos@gmail.com
(31) 97155-9019

Miss. Osias e Andréa

Parceria: Presbitério de Betim
Campo: Nova Serrana - MG

dalvesmg@gmail.com
(37) 99931-3159

Rev. Deyvson e Juliana 

Parceria: Presbitério de Betim
Campo: Juatuba - MG

psicologoaguiar@gmail.com 
(31) 99990-5104

Rev. Antônio Carlos e Hívina

Parceria: I. P. de Fruta do Leite 
Campo: Novorizonte - MG

pauloeduardoveiga@yahoo.com.br 
(38) 99861-2782

Rev. Paulo Eduardo e Danielle

geniltonss@hotmail.com
(31) 99551-7729

Rev. Genilton e Ivanildes

Campo: Pará de Minas - MG
Parceria: Igreja Presbiteriana de Itaúna
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Campo: São João do Cariri - PB

ezequielfernandesbsr@hotmail.com
(83) 98690-9961

Miss. Ezequiel e Carolina 

fellypefariastorres@gmail.com
(83) 99981-9761

Rev. Fellype e Ana Karolinne

Campo: Serra Branca - PB
Parceria: Igreja Presbiteriana de Intermares

Campo: Sumé - PB

adsoutocg@hotmail.com
(83) 99654-5356

Miss. Advanilson e Gerlândia

Parceria: Igreja Presbiteriana de Monteiro

messiasmoura-23@hotmail.com
(83) 99943-6437

Rev. Messias Moura

Campo: São Bento - PB
Parceria: Presbitério de Oeste da Paraíba

ivonaldoj.oliveira@gmail.com
(83) 99984-4212

Miss. Ivonaldo e Gracilene

Campo: Picuí - PB
Parceria: Igreja Presbiteriana de João Pessoa 

Parceria: IP de João Pessoa
Campo: Mata Redonda/Alhandra - PB

jwlsilva@gmail.com
(83) 99304-0145

Rev. José e Gilsandra 

Parceria: Presbitério da Borborema 
Campo: Esperança - PB

rev.josemar.gomes@hotmail.com
(83) 98661-9391

Rev. Josemar e Francilene

Parceria: Igreja Presbiteriana do Catolé

adilsonbezerra.servo@gmail.com
(83) 99116-2846

Rev. Adilson e Fernanda

Campo: Cabaceiras - PB

Parceria: Igreja Presbiteriana de Guarabira 

jamescalvinista@gmail.com
(83) 99909-5765

Rev. Thiago e Alessia

Campo: Areia - PB

Campo: Tucumã - PA
Parceria: Presbitério de Carajás

josegomes121157@gmail.com
(94) 99248-6160

Miss. José Gomes e Hortência

PARAÍBA

Parceria: I. P. de João Pessoa 

heltondeassis@gmail.com
(83) 98828-0295

Miss. Helton e Rosana

Campo: Araruna - PB

Campo: Uruará - PA

pbozires50@gmail.com
(93) 99189-6585

Rev. Ozires e Raquel 
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PARANÁ

aloisiolopes61@gmail.com
(45) 99809-2325  

Rev. Aloísio Lopes

Campo: Cafelândia – PR
Parceria: Igreja Presbiteriana de Cascavel

revgvalle@hotmail.com
(46) 99981-2894

Rev. Geremias e Cleonice

Campo: Realeza - PR
Parceria: Presbitério do Sul Paranaense 

pr.walder01@gmail.com
(42) 99813-9002

Rev. Walder e Iris 

Campo: Pitanga - PR
Parceria: IP Bonsucesso

niltonjuniortb@hotmail.com
(42) 3273-7047  - (42) 99921-3720

Rev. Nilton Piedade

Campo: Ortigueira - PR
Parceria: Presbitério de Telêmaco Borba 

Campo: Nova América da Colina - PR

mcagostinis@hotmail.com
(43) 99680-7774

Rev. Mauro Célio e Débora

Parceria: I. P. De Cornélio Procópio 

Campo: Monte Sião/Santa Maria do Oeste - PR

hbergjoao@hotmail.com
(42) 98434-5770 

Rev. João e Marlene

Parceria: Igreja Presbiteriana de Turvo

rev.mjribeiro@ipb.org.br
(42) 99814-8187

Rev. Márcio e Regina

Campo: Laranjeiras do Sul - PR
Parceria: Presbitério do Iguaçú

Campo: Goioerê - PR

heliosuzana@hotmail.com
(44) 98447-6924 

Rev. Hélio e Suzana

Parceria: I. P. de Barbosa Ferraz

Parceria: Igreja Presbiteriana de Ibaiti
Campo: Ribeirão do Pinhal - PR

nortonsoares1712@gmail.com
(43) 99184-8352

Miss. Norton e Eliane

Parceria: Igreja Presbiteriana de Ibaiti 

willian-poiatti@hotmail.com
(43) 99674-7701

Rev. Willian e Carolina

Campo: Tertuliano de Moura Bueno/Ibaiti  - PR

samuelmcardosopr@gmail.com
(45) 99947-9363

Rev. Samuel e Edenir

Campo: Corbélia – PR
Parceria: I. P. Central de Cascavel

PERNAMBUCO

psmissionario@hotmail.com
(81) 99321-2939

Miss. Paulo e Priscila

Campo: Aliança
Parceria: 1ª IP do Recife
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Campo: Lagoa do Ouro - PE

holandamagali@outlook.com
(87) 99190-5294

Miss. Magali Fonseca

Parceria: Presbitério de Garanhuns

Campo: Jupi - PE

jaeltonlopesnvi@gmail.com
(87) 98118-5730

Miss. Jaelton e Rosilene 

Parceria: Presbitério de Garanhuns

PIAUÍ

Campo: Água Branca - PI

otonielsousa@hotmail.com
(86) 99917-2012

Rev. Otoniel e Nádya 

Campo: Corrente - PI

batista_elcio@hotmail.com
(89) 99997-1564 

Rev. Elcio e Jane 

Campo: Campo Maior - PI

jorgelula2@hotmail.com
(86) 98135-5747

Miss. Jorge e Rejane 

Campo: Altos - PI

revraimundo1955@gmail.com
(86) 99982-2974

Rev. Raimundo e Maria

Campo: Itambé
Parceria: 1ª IP do Recife

rovarott1@yahoo.com.br
(16) 98119-2833

Miss. Renato e Aleyr

Campo: Vicência

josivaldosebastiao@hotmail.com
(81) 99600-6891

Miss. Josivaldo e Edivania

Parceria: 1ª IP do Recife

Campo: Goiana

j.maros@yahoo.com.br
(19) 99367-7556

Rev. José Mario e Vanessa

Parceria: 1ª IP do Recife

Campo: Esperantina - PI

fabiomissoes25@gmail.com
(86) 99852-6402

Miss. Fábio e Rayane

Campo: Cristino Castro - PI
Parceria: 1ª I. P. de Teresina 

mishaelaragaodossantossilva@gmail.com
(86) 99565-7982

Miss. Mishael e Mariana

rev.jcbarbosaipb@gmail.com
(87) 99145-2911

Rev. Carlos e Cirleide

Campo: Calumbi - PE
Parceria: Igreja Presbiteriana Serra Talhada 
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Campo: Oeiras - PI

rvjmsantosfarias5@hotmail.com 
(89) 99442-1003

Rev. Josias e Mônica

Campo: Piracuruca - PI

dameaomarculinodossantos@gmail.com
(86) 98174-3818

Rev. Dameão e Carlas

Parceria: Igreja Presbiteriana do Jóquei 

Campo: Valença - PI

beto_walmaria@hotmail.com
(89) 99925-9572

Rev. Dagoberto e Walmária

Parceria: Presbitério Central Sul do Piauí

RIO GRANDE DO NORTE

Campo: Areia Branca - RN

pr.emanuelborges@yahoo.com.br
(84) 99608-3150

Rev. Emanuel e Antônia

Parceria: I. P. Memorial do Natal
Campo: : BR 101/Natal - RN

“Obreiro a definir”

RIO GRANDE DO SUL

Campo: Panambi - RS

evang.cristiano@gmail.com
(55) 99161-9490

Miss. Cristiano e Kátia 

Campo: Parnamirim - RN

revpaulo65@gmail.com
(84) 98142-2983

Rev. Paulo Nascimento e Rosa

Campo: São Gonçalo do Amarante - RN
Parceria: Presbitério Metropolitano de Natal 

fabianocfw@yahoo.com.br
(91) 99124-5460

Rev. Fabiano e Mª do Socorro

Campo: Morro da Esperança/Teresina - PI

pauloreformado@hotmail.com
(81) 98482-0363

Miss. Paulo Sergio e Lindizângela

Parceria: Igreja Presbiteriana do Calvário 

RIO DE JANEIRO

Parceria: Presbitério Sul Fluminense 

pr.alessandro@ipb.org.br
(32) 98802-0671

Miss. Alessandro e Evelyne

Campo: Porto Real - RJ

Campo: Rio Grande - RS

marcioduarte22@yahoo.com
(53) 99176-5348

Rev. Márcio e Katheryne

Campo: Maanaim/Demerval Lobão  - PI

revfrancinaldo@hotmail.com
(86) 99430-0791

Rev. Francisco e Mª de Fátima 

Parceria: IP Teresina
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SÃO PAULO

Campo: Analândia - SP
Parceria: Presbitério de São Carlos

jorilou@live.com
(16) 99607-6557

Rev. José e Imirene

renatosantiagof@gmail.com
(19) 98171-3349

Parceria: IP Aliança em Limeira
Campo: Artur Nogueira - SP

Miss. Renato e Stephanie 

Parceria: I. P. de Alphaville 

rafaelzacharias@gmail.com
(11) 97969-9395

Rev. Rafael e Bruna

Campo: Barueri - SP

lf-batera@hotmail.com
(12) 98193-1173

Miss. Lucas Freitas

Campo: Cunha - SP
Parceria: I. P; de Caçapava

Campo: Imbituba - SC

emersonbaran@gmail.com
(48) 99868-0229

Rev. Emerson e Suely

claudimirester@gmail.com
(48) 99148-0880

Rev. Claudimir e Ester

Campo: Araranguá - SC

Campo: Laguna - SC
Parceria: Igreja Presbiteriana de Tubarão

ademirmac@hotmail.com
(47) 99101-1606

Rev. Ademir e Andréia

Campo: Garuva - SC
Parceria: Igreja Presbiteriana Antioquia

castroalvesfa@gmail.com
(47) 99912-8474

Miss. Fabrício

Parceria: IP Jaru
Campo: Vale do Anari - RO

fabiogncalves20@gmail.com
(69) 99263-5875

Rev. Fábio e Grasiela 

RORAIMA

Campo: Rorainópolis - RR

revmarcosgaldino@hotmail.com
(95) 98417-4643

Rev. Marcos e Anadir 

SANTA CATARINA

Campo: Araquari - SC

rolembergalves@hotmail.com
(21) 97960-4949

Rev. Rolemberg e Rivanete

RONDÔNIA

Parceria: Igreja Presbiteriana de Rolim Moura
Campo: Migrantinópolis/N. H. do Oeste - RO

alex_tlopes@hotmail.com
(69) 99261-2982

Rev. Alexandre e Celina
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Campo: Estiva Gerbi - SP

na_reynaldo@hotmail.com
(19) 98150-3077

Miss. José e Michele

Parceria: I. P. de Mogi Guaçu 

Campo: Jardim Agrochá/Registro  - SP

rodrigoribeiro9422@gmail.com
(13) 99769-5571

Rev. Rodrigo e Isa Carla

Parceria: I. P. do Jardim Ipanema 

Campo: Panorama - SP

prcordeiroset@bol.com.br
(18) 98121-4119

Rev. Flávio e Eliene 

Campo: Morungaba - SP

paulofalkaniere@gmail.com
(11) 94338-7405

Rev. Paulo e Bruna

Parceria: Igreja Presbiteriana dos Ipês

Campo: Morro Agudo - SP

familiadaora@gmail.com
(16) 99228-5090

Rev. Daniel e Oracina

Parceria: Igreja Presbiteriana Batatais 

idaugafidelis@yahoo.com.br
(18) 99172-5858

Miss. Idauga Fidelis 

Campo: Pereira Barreto - SP

jairnatario@hotmail.com
(11) 97393-7090 - (11) 4696-4820

Miss. Jair e Silvia

Campo: Salesópolis - SP
Parceria: Presbitério Alto de Tietê PRAT-SP

andredavid80@hotmail.com
(14) 99606-0823

Rev. André e Rosemari

Campo: Taquarituba - SP
Parceria: Igreja Presbiteriana de Itapetininga

Campo: Santa Branca - SP

miss.marceloresende@hotmail.com
(12) 99676-1185

Miss. Marcelo e Sinhá

Parceria: Presbitério Alto de Tietê PRAT-SP

SERGIPE

Parceria: IP de Lagarto
Campo: Colônia 13/ Lagarto - SE

mahelir@hotmail.com
(79) 99160-7070

Rev. Uraci e Mahelir 

Parceria: Igreja Presbiteriana De Estância 
Campo: Indiaroba - SE

jailsoneg2212@gmail.com
(79) 99690-1398

Miss. Jailson e Josivalda

marrygduarte@hotmail.com
(17) 98200-9943

Miss. Mariana Garcia

Campo: Pindorama - SP
Parceria: I. P. de Catanduva 
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Campo: Poço Verde - SE

evan.jairoreis@hotmail.com
(79) 99865-3596

Miss. Jairo e Valdinete

Campo: Ribeirópolis - SE

kinhomj@gmail.com
(79) 99651.5395

Rev. Marcos e Rosangela

TOCANTINS

Campo: Augustinópolis - TO

carlosrangel_s@yahoo.com.br
(73) 99934-0274

Rev. Carlos e TalitaCampo: Itabaianinha - SE

eber@ipb.org.br
(79) 99982-7590

Rev. Éber e Maria Cristina

LICENÇA MÉDICA

Licença médica

wdsongreyk@gmail.com
(73) 99983-2011

Rev.Wdson e Cleide

Campo: Tocantinópolis - TO

nassis107@yahoo.com
(63) 99223-1756

Miss. Nelson e Ana Verônica
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MEMBROS DIRETORES DA JMN

Rev. Jorge Ferreira Lôla

Cel: (74) 99955-8868
E-mail: revjorgelola@hotmail.com

Rev. Juliano Balbino

Cel: (64) 99910-3677
E-mail: julianobalbino@hotmail.com

Rev. Manoel Eller
Tel: (31) 3591-9930
Cel: (31) 98641-9930
E-mail: manoeleller@gmail.com

Presb. Airton Costa de Sousa

(86) 99982-4209 - (19) 98259-3100 
E-mail: presidenciajmn@ipb.org.br

PRESIDENTE
Rev. Josiel de Matos
Tel: (47) 3368-9389
Cel: (47) 99992-9345
E-mail: josielmatos0809@gmail.com

VICE-PRESIDENTE

Presb. Vicente Lúcio

Cel: (73) 99101-8362
E-mail: vicente_lucio@hotmail.com

SECRETÁRIO

Rev. Marcos Severo

Tel: (84) 99906-5600
E-mail: prmarcossevero@uol.com.br

Presb. Rafael Barreto

Cel: (65) 98402-6550
E-mail: rafael@ipb.org.br

Rev. Obedes F. da Cunha Jr.

Cel: (19) 98259-3029
E-mail: executivajmn@ipb.org.br

SECRETÁRIO EXECUTIVO
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Diretoria, Membros Titulares e Funcionários da JMN

  \ jmn.ipb       @jmnipb      @jmnipb
JMNIPB                   (19) 9.9941-9404   

    Baixe nosso app: JMNIPB                    JMNIPB                    JMNIPB                    

EQUIPE DE ESCRITÓRIO

Siga Nossas Redes Sociais:

Rev. Hamilton R. da Silva

Cel: (19) 98259-2929 
supervisaodecampos2@ipb.org.br

SUPERVISOR DE CAMPOS

Rev. Carlos Aranha Neto

Cel: (19) 98259-2999
apoiomissionariojmn@ipb.org.br

APOIO PASTORAL

Alinne Melo
(61) 3247-7714 | (19) 99941-9404
jmn@ipb.org.br
secretariajmn@ipb.org.br

SECRETARIA

Armando Oliveira
(19) 3368-5648 | (19) 98259-3030
basejmncampinas@ipb.org.br

SISTEMA

Ana Rafaela
(61) 3247-7715 | (19) 98259-2930
financeirojmn@ipb.org.br

FINANCEIRO

Elias Barbosa
BASE CAMPINAS

ZELADORIA

Hederly Rodrigues
MÍDIAS SOCIAIS

(19) 98259-2992
sitejmn@ipb.org.br

Kátia Vasconcelos
(19) 99679-5964
(19) 3255-4190
logisticajmn@ipb.org.br

LOGÍSTICA





BAIXE AGORA O APP DA JMN-IPB
DISPONÍVEL PARA IOS E ANDROID.
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