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Nosso Site & Editorial

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

Editorial
SUDESTE – BERÇO DO PRESBITERIANISMO

Temos a alegria de entregar mais um exemplar da 
revista “Novos Rumos” da Junta de Missões Nacionais. 
Desta vez, sobre a Região Sudeste.

 Dentre as característi-
cas desta importante região 
de nosso país, destacamos:

1 - A Região Sudeste do Brasil, 
corresponde a 10,85% do terri-
tório nacional e é a região mais 
populosa do país;
2 – É a região economicamente 
mais ativa e onde se concen-
tram as grandes indústrias do 
país;
3 – Depois de passar pelo “Ciclo 
do ouro” e o “Ciclo do café”, 
iniciou um grande movimento 
de industrialização e comércio;
4 – Se encontram as maiores 
cidades do país: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e 
Vitória;
5 – O turismo se diversifica 
entre praias, ecológico, religio-
so e as variadas culturas que se 
encontram nesta região;
6 – Tem os maiores times de 
futebol do Brasil.
 Poderíamos continuar 
citando inúmeras característi-
cas e preciosidades desta ma-
ravilhosa região, mas cito mais 
uma: Foi na Região Sudeste, 
especificamente no Rio de 
Janeiro, que o Missionário 
Presbiteriano Ashbel Green 
Simonton chegou no dia 12 de 
agosto de 1859 e plantou a 
Primeira Igreja Presbiteriana 
do Rio de Janeiro, carinhosa-
mente conhecida como Cate-
dral Presbiteriana do Rio.

 Foi a partir do Rio de Janeiro que o presbiterianis-
mo se espalhou para as regiões de São Paulo, Minas 
Gerais e Espírito Santo, através de homens abnegados, 
entre eles cito apenas um: Rev. José Manoel da Concei-
ção, o ex. padre que se tornou protestante.
 Cento e sessenta e dois anos se passaram e essa 
importante região do País ainda permanece carente do 
presbiterianismo. Dos 1.668 municípios, nos quatro esta-
dos, cerca de 930 ainda permanecem sem a presença 
presbiteriana de uma igreja ou uma congregação, ou 
seja, 55,7 % dos municípios precisam ser alcançados por 
uma igreja bíblica-reformada.
 Neste exemplar você vai conhecer os campos da 
JMN da Região Sudeste, seus missionários e missioná-
rias, os familiares, as igrejas, os desafios grandiosos para 
a plantação de igrejas nestes quatro estados.
 A JMN quer desafiar a todos os leitores a orarem 
por esta região, para que as igrejas olhem com carinho 
para as cidades que ainda não tem uma igreja presbite-
riana. 
 É a região com mais condições, em número de 
crentes e recursos financeiros, para fazer um grande mo-
vimento missionário.
 Lembrem que “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 
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 Amados irmãos leitores da Revista Novos 
Rumos, da Junta de Missões Nacionais da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, 

 Cresci ouvindo que o Sudeste do nosso 
país, é a região da oportunidade e do cresci-
mento. Hoje vejo esta verdade com muita cla-
reza, em relação a expansão da nossa querida 
igreja. Precisamos muito avançar nesta 
região de grandes oportunidades, para o 
crescimento da IPB. Hoje no Sudeste Brasi-
leiro, há aproximadamente 1000 (mil) muni-
cípios sem nenhuma atividade Presbiteria-
na, isto é, sem Igreja, sem Congregação, 
nem um ponto de pregação. Esta situação 
precisa mudar, a partir dos esforços redo-
brados de todos nós presbiterianos do 
Brasil inteiro, deixando de olhar apenas 
para as nossas microrregiões presbiterais 
ou sinodais e visualizarmos de que a 
Igreja Presbiteriana precisa ser bem 
representada em todas as regiões do 
Brasil, cumprindo assim a sua missão de 
“Ide” de Mateus 28.1. O sudeste precisa 
ser alcançado.

 A Junta de Missões está presente 
em todos os estados do sudeste, em 36 
cidades desta região, plantando igre-
jas sadias e missionárias. No estado do 
Espírito Santo, estamos com projetos 
missionários de plantação e revitali-
zação de igrejas em Brejetuba e Con-
ceição do Castelo. Em Minas Gerais, 
estamos trabalhando em Arinos, 
Itapeva, Várzea da Palma, Bom Des-
pacho, Carmópolis de Minas e Con-
ceição do Mato Dentro, Coronel 
Murta, Diamantina, Ervália, Flores-
tal, Juatuba, Mário Campos, Nova 
Serrana, Novorizonte, Pará de 
Minas, Pescador, São Joaquim de 
Bicas, Visconde do Rio Branco, 

Santo Antônio do Amparo. Ainda 
existem aproximadamente 500 mu-
nicípios sem a presença presbiteria-
na neste querido estado. Muitas 
cidades históricas de Minas Gerais 
não tem a presença de uma Igreja 
Presbiteriana sequer. No belíssimo 
Rio de Janeiro estamos apenas em 
Porto Real. E no próspero estado de 
São Paulo, estamos atuando em 
Panorama, Pereira Barreto, Analân-
dia, Artur Nogueira, Barueri, Cunha, 
Estiva Gerbi, Registro, Morro Agudo, 
Pindorama, Salesópolis, Santa 
Branca, Taquarituba e Morungaba. 

 Nós que tomamos a mão no 
arado, não olhamos para trás para o 
que se fez e sim para frente para o 
muito que ainda há de ser feito. Por 
esta razão conclamamos a todo 
povo presbiteriano a se unir a JMN 
para que juntos, muitas outras cida-
des no sudeste possamos alcançar, 
observando o quanto é próspera 
essa região, com seu litoral e suas 
montanhas. As cidades estão pron-
tas para que possamos semear o 
Evangelho da Graça, visando o cres-
cimento e a expansão da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, em todos os 
estados carentes do Evangelho 
Bíblico, que transforma o pecador 
em um discípulo de Jesus, tornan-
do-o mais um na batalha de anun-
ciar a vida eterna a outros.

 Quero terminar dirigindo-me 
às amadas igrejas, na verdade aos 
conselhos das igrejas, que por 
alguma situação criada ou alguma 
falta de conhecimento, zelo, ou 

A Região Sudeste
prospera na semeadura do

Evangelho de Cristo

qualquer outra“razão”, não enviam os 
seus dízimos ao Supremo Concílio. 
Saibam vocês que estão dificultando 
a obra missionária. Porém, estamos 
tendo uma boa oportunidade de 
repensar e tomar novas decisões, 
enviando os 10% dos dízimos ao 
Supremo Concílio, pois este recurso 
faz muita falta na obra missionária, 
diante de todos os desafios, urgências 
e obrigações. Esta postura requer 
fidelidade à nossa querida IPB. 

Vamos juntos evangelizar o Brasil! 
Contribua com a JMN

através do PIX

financeirojmn@ipb.org.br

Visite nosso site www.jmnipb.org.br, 
e veja outras maneiras de se unir a 

nós. 

Baixe o aplicativo da JMN IPB nas 
lojas de aplicativos e conheça mais 

nossos trabalhos.

Acompanhe nossos 
programas no YouTube: 
Café com Missões e 
Pelos Campos do Brasil.
Se inscreva no canal e 
ative o sininho para cami-
nharmos juntos.



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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 Amados irmãos leitores da Revista Novos 
Rumos, da Junta de Missões Nacionais da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, 

 Cresci ouvindo que o Sudeste do nosso 
país, é a região da oportunidade e do cresci-
mento. Hoje vejo esta verdade com muita cla-
reza, em relação a expansão da nossa querida 
igreja. Precisamos muito avançar nesta 
região de grandes oportunidades, para o 
crescimento da IPB. Hoje no Sudeste Brasi-
leiro, há aproximadamente 1000 (mil) muni-
cípios sem nenhuma atividade Presbiteria-
na, isto é, sem Igreja, sem Congregação, 
nem um ponto de pregação. Esta situação 
precisa mudar, a partir dos esforços redo-
brados de todos nós presbiterianos do 
Brasil inteiro, deixando de olhar apenas 
para as nossas microrregiões presbiterais 
ou sinodais e visualizarmos de que a 
Igreja Presbiteriana precisa ser bem 
representada em todas as regiões do 
Brasil, cumprindo assim a sua missão de 
“Ide” de Mateus 28.1. O sudeste precisa 
ser alcançado.

 A Junta de Missões está presente 
em todos os estados do sudeste, em 36 
cidades desta região, plantando igre-
jas sadias e missionárias. No estado do 
Espírito Santo, estamos com projetos 
missionários de plantação e revitali-
zação de igrejas em Brejetuba e Con-
ceição do Castelo. Em Minas Gerais, 
estamos trabalhando em Arinos, 
Itapeva, Várzea da Palma, Bom Des-
pacho, Carmópolis de Minas e Con-
ceição do Mato Dentro, Coronel 
Murta, Diamantina, Ervália, Flores-
tal, Juatuba, Mário Campos, Nova 
Serrana, Novorizonte, Pará de 
Minas, Pescador, São Joaquim de 
Bicas, Visconde do Rio Branco, 

Santo Antônio do Amparo. Ainda 
existem aproximadamente 500 mu-
nicípios sem a presença presbiteria-
na neste querido estado. Muitas 
cidades históricas de Minas Gerais 
não tem a presença de uma Igreja 
Presbiteriana sequer. No belíssimo 
Rio de Janeiro estamos apenas em 
Porto Real. E no próspero estado de 
São Paulo, estamos atuando em 
Panorama, Pereira Barreto, Analân-
dia, Artur Nogueira, Barueri, Cunha, 
Estiva Gerbi, Registro, Morro Agudo, 
Pindorama, Salesópolis, Santa 
Branca, Taquarituba e Morungaba. 

 Nós que tomamos a mão no 
arado, não olhamos para trás para o 
que se fez e sim para frente para o 
muito que ainda há de ser feito. Por 
esta razão conclamamos a todo 
povo presbiteriano a se unir a JMN 
para que juntos, muitas outras cida-
des no sudeste possamos alcançar, 
observando o quanto é próspera 
essa região, com seu litoral e suas 
montanhas. As cidades estão pron-
tas para que possamos semear o 
Evangelho da Graça, visando o cres-
cimento e a expansão da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, em todos os 
estados carentes do Evangelho 
Bíblico, que transforma o pecador 
em um discípulo de Jesus, tornan-
do-o mais um na batalha de anun-
ciar a vida eterna a outros.

 Quero terminar dirigindo-me 
às amadas igrejas, na verdade aos 
conselhos das igrejas, que por 
alguma situação criada ou alguma 
falta de conhecimento, zelo, ou 

qualquer outra“razão”, não enviam os 
seus dízimos ao Supremo Concílio. 
Saibam vocês que estão dificultando 
a obra missionária. Porém, estamos 
tendo uma boa oportunidade de 
repensar e tomar novas decisões, 
enviando os 10% dos dízimos ao 
Supremo Concílio, pois este recurso 
faz muita falta na obra missionária, 
diante de todos os desafios, urgências 
e obrigações. Esta postura requer 
fidelidade à nossa querida IPB. 

Vamos juntos evangelizar o Brasil! 
Contribua com a JMN

através do PIX

financeirojmn@ipb.org.br

Visite nosso site www.jmnipb.org.br, 
e veja outras maneiras de se unir a 

nós. 

Baixe o aplicativo da JMN IPB nas 
lojas de aplicativos e conheça mais 

nossos trabalhos.

Acompanhe nossos 
programas no YouTube: 
Café com Missões e 
Pelos Campos do Brasil.
Se inscreva no canal e 
ative o sininho para cami-
nharmos juntos.

Contato: (19) 98259-2929



Campo missionário de Brejetuba, ES  

Brejetuba, ES
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Brejetuba, ESBrejetuba, ES

Rev.
Ramom
e Núbia



Conceição do Castelo, ES  
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Conceição do Castelo, ES  Conceição do Castelo, ES  Conceição do Castelo, ES  

 O campo missionário em Con-
ceição do Castelo iniciou-se por meio 
de um projeto do Presbitério do 
Itapemirim. Tinha como objetivo, 
plantar igrejas no sul do estado do 
Espírito Santo. Iniciou-se os traba-
lhos no ano de 2000, com uma mis-
sionária no campo e o apoio do Rev. 
Welinton Ribeiro da Fonseca, para os 
atos pastorais. 

 Mesmo em meio a situações 
adversas, o trabalho teve bons resul-
tados e um bom crescimento de 
2007 a 2014, com a missionária Maria 
Aparecida Martins de Almeida. Em 
conjunto com uma congregação na 
zona rural, Lajinha, o trabalho está 
avançando. Porém, na cidade em 
Conceição, pós pandemia, sofremos 
com o afastamento de muitos. A 
membresia se concentra quase toda 
na congregação em Lajinha.

Desafios:
 A cidade é constituída por des-
cendentes de italianos e portugue-
ses. São Católicos Romanos pratican-
tes, que guardam tradições dos ante-
passados. Se ofendem facilmente e 
nos recebem com muitas reservas, 
ou seja, não são nada hospitaleiros. 

 A cidade conta com aproxima-
damente 12.000 habitantes e é domi-
nada pela cultura e festas do catoli-
cismo romano raiz. Percebemos que 
há muitos alcoólatras, viciados em 
entorpecentes e prostituição.  Identi-
ficamos 20 igrejas evangélicas, a 
maioria delas de linha pentecostal. 

 Chegamos em janeiro deste 
ano, temos evangelizado em vários 
âmbitos da sociedade. Hospital, 
comunicação via rádio, evangelismo 
pessoal, os políticos da cidade etc. 
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Alvos: 
Resgatar os desviados;

Reavivar o trabalho; 

Doutrinar na Palavra;

Evangelizar em vários
âmbitos da sociedade; 

Ativar o trabalho infantil
e com adolescentes; 

Visitar os hospitais e
distribuir de literatura;

Programa na rádio; 

Evangelismo pessoal especial-
mente a empresários e políticos;

Fortalecer as famílias presentes 
e resgatar os ausentes;

Cultos ao ar livre;

Fortalecer os casais.

Pedidos de 
oração: 

Sabedoria na exposição
do Evangelho; 

Libertação dos escravizados
por álcool, drogas e prostituição; 

Destituição do misticismo
religioso; 

Quebrantamento dos
corações endurecidos; 

Libertação da adoração
a mamon, o deus dos que
ajuntam tesouros nesta terra; 

Fortalecimento espiritual
para não desanimarmos
diante dos enormes desafios.

Campo missionário de Conceição do Castelo, ES  

Miss. Julio
e Maria
Cristina
Oliveira



Arinos, MG

Arinos, MG
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E perseveravam 
na doutrina dos 
apóstolos e na co-
munhão, no partir 
do pão e nas ora-
ções.”

    Atos 2:42

 O plantio da IPB - Igreja Presbi-
teriana do Brasil em Arinos, nasceu 
de um coração empreendedor, com 
um desejo intencional de evangeli-
zar pessoas para que elas creiam em 
Jesus Cristo, sejam convertidas pelo 
Espírito Santo e transformadas em 
discípulos do Senhor. Não há evan-
gelização sem intencionalidade, sem 
propósito e sem objetivo. A execução 
de um projeto de plantação de uma 
igreja é o maior e o mais excepcional 
privilégio que alguém pode desfru-
tar nesta vida. 

Arinos, MGArinos, MGArinos, MG

“



Campo Missionário de Arinos, MG

Rev.
Jubertino
Esperdião
e Francisca
Maria
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 A igreja Presbiteriana de Arinos 
nasceu há 8 (oito) anos com o objetivo 
de pregar o Evangelho para transfor-
mar vidas, e com um desejo de que as 
bênçãos do Evangelho atinjam os arre-
pendidos e humildes de coração. A 
Segunda Igreja Presbiteriana de Tagua-
tinga, tendo a “visão” da obra sacrificial 
de Jesus Cristo e a pregação do evange-
lho, trabalhou com um propósito único: 
salvar os pecadores eleitos. Para isso, 
não mediu esforços para executar e 
plantar esta Igreja Presbiteriana na 
cidade de Arinos, MG. 

 Chegamos ao Campo Missionário 
de Arinos no dia 13 de janeiro de 2021, 
com o propósito de continuar a obra de 
evangelização. Assim que chegamos 
vimos a necessidade de reformar a 
lavandaria da casa pastoral, os muros, o 
piso, etc. Em outubro de 2021, a igreja 
mãe nos doou um telhado especial, 
fabricado com telhas termo acústicas. A 
doação foi suficiente para substituir o 
antigo telhado. Todavia, as paredes da 
nave do templo e salas de ensino 
também precisavam de reforma, por 
causa das inúmeras fissuras causadas 
por infiltrações e movimentação do 
terreno. Sem tardar, iniciamos as obras 
de reforma fazendo as correções neces-
sárias. A seguir fizemos a cobertura na 
lateral do templo, concretamos o pátio 
da área de estacionamento e substituí-
mos a iluminação antiga por uma de 
melhor qualidade. No momento, esta-
mos fazendo a ampliação da rede elétri-
ca para instalação de 8 (oito) unidades 
de ar condicionado no templo e das 
salas. Agradecemos a Deus pelo apoio 
da JMN e da Segunda Igreja Presbiteria-
na de Taguatinga que nos doaram as 
unidades de ar condicionado e o mate-



Arinos, MG
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rial elétrico, para a ampliação da rede 
elétrica. 

 Sem perder o foco, investimos 
nos trabalhos de evangelização em 
diversas frentes: evangelismo nas 
ruas, de casa em casa, em estabeleci-
mentos comerciais; em datas come-
morativas, como dia dos profissio-
nais da Saúde, dia do Farmacêutico, 
dia Internacional da Mulher, dia dos 
Garis e outros. Nestes dias distribuí-
mos materiais evangelísticos e reali-
zações cultos nos lares, nas calçadas 
e no templo.

 A Congregação Presbiteriana 
de Arinos recebeu em dezembro de 
2021, dois membros por Profissão Fé, 
três novos membros por Profissão de 
Fé e Batismo e recepcionamos três 
membros não comungantes por 
Batismo Infantil. 

 Nosso alvo é levar a congrega-
ção à sua organização, contudo, 
sabemos que precisamos trabalhar 
duramente semeando a preciosa 
semente, regando com lágrimas, 
para que a semente germine, cresça 
e de fruto. Entendemos que é o 
Senhor Jesus quem chama a cada 
pessoa eleita, pela pregação do Evan-
gelho, regenerando-a pelo poder do 
Espírito Santo. Todavia, temos que 
trabalhar!

 Rogamos as orações dos 
irmãos para que o Senhor nos fortale-
ça na execução deste projeto, pois, o 
trabalho de evangelizar pessoas é 
árduo e exigem um grande esforço. 
Que sejamos proativos na busca de 
recursos espirituais, humanos e ma-
teriais.

Que o Deus da 
Glória receba os 
frutos da colheita 
da Seara do 
Senhor plantada 
aqui em Arinos.”

“



Bom Despacho, MGBom Despacho, MGBom Despacho, MGBom Despacho, MG
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 O Trabalho de Plantação da Igreja 
Presbiteriana em Bom Despacho, MG, teve 
início em janeiro de 2019.

 Iniciamos o trabalho com reuniões 
nos lares, com cinco pessoas que participa-
vam frequentemente. Já no primeiro ano, 
alugamos um local de reunião e termina-
mos o ano com 17 membros comungantes. 
No segundo ano, em 2020, iniciamos uma 
campanha para a compra de um lote, para a 
futura construção do templo e continua-
mos com os trabalhos de discipulado e 
evangelização. No terceiro ano, em 2021, 
terminamos de pagar o lote e iniciamos os 
projetos para construção. Terminamos o 
ano 2021 com mais de 50 pessoas congre-
gando com regularidade e mais de 35 
membros comungantes. 

 Em 2022 iniciamos a nossa constru-
ção. A fundação está pronta, agora vamos 
partir para levantar as paredes do templo. 
Toda a construção e a compra do lote acon-
teceram com recursos de ofertas dos mem-
bros, campanhas e ofertas especiais das 
igrejas parceiras.

 Hoje somos mais de 60 pessoas 
frequentando regularmente as atividades 
da igreja. Temos trabalhos de evangeliza-
ção, discipulado, capelania e cultos nos 
lares. Na igreja, oferecemos, cursos de 
música, aulas de judô e em breve iniciare-
mos aulas de informática e xadrez. 

 Na cidade, estamos atuando nas 
escolas, em projetos junto a condomínios 
rurais, assistência a famílias necessitadas e 
assistência espiritual em diversos setores.

Campo Missionário de Bom Despacho, MG

Rev.
Wagner Ilton,
Marilaine,
Wagner
e Paulo



Bom Despacho, MG
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Nossos motivos
de oração

A construção do templo;

Evangelização nas áreas rurais,
mais afastadas e cidades da região;

O aumento do número de
discipuladores;

Estratégias para evangelização
de jovens e adolescentes.

Louvamos a Deus 
pelas igrejas e 
irmãos parceiros 
neste ministério, que 
tem nos encorajado e 
suprido nossas ne-
cessidades. Que o 
Senhor recompense a 
cada um.” 

“



Carmópolis de Minas, MG
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 Sou Rev. Edson Almeida, casado a 
34 anos com Suely. Temos 5 filhos e 3 
netos. Pela graça de Deus estamos 
trabalhando com plantação e revitaliza-
ção de igrejas desde 1998. Com alegria 
podemos convidá-los a visitar a Igreja 
Presbiteriana em Carmópolis de Minas, 
MG.    A cidade tem 73 anos de emanci-
pação, uma população de quase 20 mil 
habitantes e compunha a lista dos mu-
nicípios em que as igrejas de teologia 
reformada estavam ausentes. 

 Uma parceria estabelecida com a 
Igreja Presbiteriana do Bairro Gloria, BH; 
Igreja Presbiteriana Águas Vivas, DF; 
Presbitério Eldorado Contagem, MG; 
Igreja Presbiteriana de Lindeia, BH e a 
nossa querida JMN, tornou realidade a 
primeira ação do Projeto Uma em 
quatro.

 Com o objetivo de mudar a reali-
dade da região Centro Oeste Mineira, 
aonde a maioria das cidades não pos-
suem IPBs, propomos organizar uma 
igreja a cada quatro anos. Sendo Carmó-
polis o protótipo desta iniciativa.  

 O trabalho começou com toda 
estrutura de moveis e som, biblioteca de 
conteúdo reformado, excelente material 
didático para as crianças, que aprendem 
sobre a criação enquanto decoram o 
Breve Catecismo. A igreja nasceu com o 
compromisso de ceder toda essa estru-
tura para o plantio do próximo campo. 
Consciente que esse material será 
sempre patrimônio do Projeto Uma em 
Quatro para plantar outras igrejas em 
cidades distintas.  

 Deus nos surpreendeu provendo 
para nossas reuniões o primeiro templo 
evangélico construído na cidade, que, 
por dificuldades administrativas da 
denominação ficou fechado por 17 anos. 
Estamos concluindo as reformas para 
inaugurar o novo endereço, no dia 18 de 
junho, na Rua Francisco Teixeira Marra 
275, Santo Antônio CEP 35534-00. 

 Hoje temos a frequência de 19 pes-
soas na EBD, com 13 matriculados. Já 
temos arrolados 4 membros professos. A 
Igreja está se tornando relevante para a 
comunidade, pela pregação fiel da Pala-
vra, bons livros disponíveis para emprés-
timos, mais de 120 Bíblias distribuídas na 
comunidade, assistência a famílias em 
situação de vulnerabilidade e oferece-
mos para as Igrejas um curso de mobili-
zação missionaria ministrado pela Pers-
pectiva Brasil. 

Motivos de oração 
A principal dificuldade no campo é 
a rotatividade dos membros, que 
procedem de outras denominações, 
e não estão abertos para o discipu-
lado, nem para a liderança eclesiás-
tica, devido a experiências ruins em 
outras igrejas. Considero este o 
principal motivo de orações do 
campo;

Uma liderança masculina
comprometida; 

Conversões de pessoas
estratégicas; 

Sabedoria e graça para fazer a
vontade de Deus nesse
campo incipiente.

Carmópolis de Minas, MGCarmópolis de Minas, MG

Antes  Depois
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Nossa Gratidão a 
todos que intercedem 
pelo campo, aos gene-
rosos parceiros que 
entendem sobre a res-
ponsabilidade no 
Reino, a JMN que está 
sendo usada podero-
samente por Deus 
para mudar a realida-
de de tantos, nos rin-
cões mais distante de 
nossa pátria amada.”

A Deus toda glória!

“



Conceição do Mato Dentro, MG
 Graça e paz amados!
 Conheci Jesus em outubro de 1978, aos 
15 anos, na Igreja Presbiteriana de Açucena - 
MG. Fui recebido por batismo e profissão de 
fé em 21 de dezembro de 1980. Sou casado há 
33 anos com Marcilene e tenho três filhos: 
Mateus, Rober e Rizia.

 Em 1983, com a chegada do Pr. Valte-
mir em Açucena, vindo do Rio de Janeiro, 
reabrimos a congregação do distrito de Peri-
quito, hoje uma cidade. Dávamos assistência 
ao distrito de Naque, hoje cidade, e do ainda 
distrito de Felicina.

 Em 1988 iniciamos um ponto de prega-
ção no povoado do Belo Monte onde me 
dispus a ficar à frente e após 2 anos ali, foi 
plantada uma congregação ativa até hoje.

 Como participante da área musical da 
igreja, desde a minha chegada em 1978, con-
tribui, juntamente com o pastor como 
músico, pregador e dirigente de cultos, de 
forma voluntária, diversas vezes durante os 
anos oitenta. No final dos anos oitenta, cria-
mos um grupo musical, com 5 componentes, 
chamado de Grupo Raio Som (grupo que leva 
a luz de Cristo através do som) com o objetivo 
de evangelizar na região através da música.

 Para honra e glória do Senhor Jesus, 
em janeiro de 1990 gravamos nosso primeiro 
LP no Studio da Comeve, no Brooklin, em São 
Paulo. Posteriormente, no mesmo Studio, em 
1992 gravamos e segundo LP e 1995 grava-
mos nosso terceiro trabalho musical agora 
em CD. Era e continua sendo um projeto de 
evangelismo através da música.

 Com este Grupo musical tivemos o 
privilégio dado por Deus de levarmos o evan-
gelho cantado em várias igrejas e locais do 
nosso município, em centenas de cidades do 
estado de Minas Gerais e em outros estados 
como São Paulo, Espírito Santo, Bahia e o 
Estado do Pará.

 Como representante deste grupo mu-
sical evangelístico pude falar do amor de 
Deus na TV Cultura do Vale do Aço, várias 
vezes através de rádio em Ipatinga, Governa-
dor Valadares e em outras cidades, sempre 

aproveitando as oportunidades por onde o 
Senhor nos mandava. 

 Hoje em dia, Deus continua nos 
usando de forma direta nos campos por 
onde somos enviados. 

 Em janeiro do ano 2000 assumimos 
uma congregação no Bairro Pôr do Sol, na 
cidade de Conceição do Araguaia, no Pará, 
sob administração do pastor Adair Trindade 
onde ficamos por 2 anos. Em março de 2002, 
com a orientação do Senhor, aceitamos o 
convite da Igreja Presbiteriana de Tucuruí, 
no Pará, onde ficamos como ministro de 
Música, de 2002 até 2006, regendo coral e 
dirigindo o grupo musical da igreja. Nos dias 
em que não tínhamos culto na igreja da 
sede, pregava e participava com a música 
nas congregações. Nesta mesma cidade, 
assumi o programa de rádio por 4 meses.

 Em julho de 2006, fomos convidados a 
voltar para a congregação de Conceição do 
Araguaia, onde ficamos até o final de 
dezembro de 2007. Por motivo de doença da 
minha esposa Marcilene, tivemos que voltar 
a Minas Gerais para fazer o seu tratamento 
de saúde. Após ser operada e recuperada da 
sua saúde, voltamos aos trabalhos musicais 
em   2008 e 2009.

 Em 2010 fui convidado pela igreja 
presbiteriana do Bairro Maria Elena em 
Ribeirão das Neves em Minas Gerais, para ser 
o evangelista da igreja onde ficamos até o 
final daquele ano. Em 7 de Janeiro de 2011 
assumimos a congregação da Igreja Presbi-
teriana de Guanhães, em Minas Gerais, onde 
ficamos até o final de 2018. Assumimos a 
congregação com trinta pessoas incluindo 
crianças e, com a graça de Deus, após dois 
anos de trabalho, em 9 de fevereiro de 2014, 
foi organizada aquela igreja com 64 mem-
bros comungantes. Hoje chamada de Igreja 
Presbiteriana Ebenézer, Segunda Igreja 
Presbiteriana de Guanhães. Louvado seja 
Deus!

 Com o objetivo de descansar um 
pouco, no final de 2018, após uma reunião 
com o conselho da igreja pedi para ser subs-
tituído. Deixamos a igreja com 82 membros 
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comungantes, 117 matriculados na EBD, 
um terreno para construção da igreja, qui-
tado, com a primeira parte do templo cons-
truída com uma laje batida de 320 metros 
quadrados, com capacidade para mais de 
200 pessoas sentadas, 4 salas para EBD, 
semi pronto, com um capital investido de 
mais de 350.000,00, um verdadeiro milagre 
divino.

 Em outubro de 2016, saindo do Brasil 
rumo à Espanha. Fiz escala na Turquia. 
Orientado por Deus, me aproximei de um 
homem e descobri que este homem estava 
indo para casa, para o seu país Sirilanca. Foi 
algo maravilhoso. Usando um fraco inglês, 
descobri que aquele homem era budista, 
mas aceitou com muito respeito ouvir 
sobre Jesus. O que eu não sabia era que, 
havia próximo do local umas 5 pessoas, que 
pareciam muçulmanos e, entenderam a 
mensagem que eu falava para o homem do 
Sirilanca. Quase me bateram. Um deles 
apontou o dedo para mim e falou um 
monte de coisa na língua deles, como que 
me condenando pelo que eu estava falan-
do, mas Deus me guardou. Sai dali e fui 
para longe da presença deles, até chegar o 
momento de pegar o voo para Portugal e 
depois para Espanha. Na Espanha, estive 
pregando na igreja Assembleia de Deus da 
cidade de Oviedo por motivo de aniversá-
rio, daquela Igreja.

 Em 2018, num período de férias, 
estive cantando em uma igreja Presbiteria-
na, nos Estados Unidos, onde pastoreia o 
Pastor Roberto Laranjo, estado de Massa-
chusetts. Preguei e cantei em uma igreja 
da Assembleia de Deus na cidade de 
Albany, em New York. Mesmo com um 
inglês fraco, pela graça de Deus pude falar 
de Cristo a alguns americanos e a muitos 
brasileiros naquele país.

 Em fevereiro de 2020 senti de Deus ir 
pra Austrália e, após evangelizar algumas 
pessoas, pude ser usado por Deus para 
trazer a Cristo um jovem casado, chamado 
Vicente, que era do estado de São Paulo, 
Brasil. No mês de junho daquele ano voltei 
ao Brasil. 

 Neste mesmo ano em uma conversa 
com o pastor Lício da Igreja Presbiteriana 
de Guanhães, sobre a possibilidade de 
assumir o campo de Conceição do Mato 
Dentro. Fui perguntado por ele se poderia 
levar meu nome para o presbitério e caso 
aprovado se eu gostaria de assumir este 

Campo Missionário de Conceição
do Mato Dentro, MG.

Miss.
Roberto
e Marcilene

campo. Fui aprovado pelo presbitério e pela 
Junta de Missões Nacionais. 

 Após orar a Deus e ter a confirmação 
Dele, iniciamos nesta congregação em 1 de 
janeiro de 2002. Trata-se de um trabalho de 
revitalização. Éramos apenas 7 pessoas 
naquela reunião. Hoje, pela graça de Deus, 
nos reunimos com um grupo de 40 a 50 pes-
soas todos os domingos. A Deus toda a 
glória! Recebemos por meio do batismo e 
profissão de fé mais de 20 pessoas e iremos 
batizar mais seis adultos e três crianças até 
setembro. Deus seja louvado!

 Temos cultos às quartas, sextas-feiras 
e aos domingos. Nos domingos, temos às 9hs 
da manhã a Escola Bíblica Dominical, e a 
noite, às 19:30 hs o culto Público. Temos 
núcleos de discipulado e culto no lar. Esta-
mos nos organizando para darmos inícios 
aos trabalhos através das sociedades inter-
nas.
 Acreditamos que poderíamos estar 
melhor, não fosse a pandemia. Mesmo diante 
dessa situação, temos visto o agir de Deus 
em nosso meio e percebido sua generosida-
de.

 Temos orado ao Senhor para que 
tenhamos uma igreja unida e temente a 
Deus. 

Nossas metas são:
Crescer na graça e conhecimento
de Deus;

Ter de Deus um crescimento numérico;

Poder ver esta congregação organizada 
o mais breve possível.

À Ele e somente a Ele toda glória.
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Miss.
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Coronel Murta, MG

 Coronel Murta fica no Norte de Minas 
Gerais, na região do vale do Jequitinhonha, 
muito conhecido pela pobreza. Segundo o 
IBGE Cidades, Coronel Murta tem 9.117 mo-
radores, cuja população é predominante-
mente Católica Romana. Mesmo sendo 
uma região de muita extração de pedras 
preciosas, a população é bastante carente, 
há uma grande desigualdade social, muito 
alcoolismo, tráfico de drogas, assassinatos 
e prostituição.

 A Congregação de Coronel Murta, 
apesar de um templo novo e lindo, salas de 
aulas bíblicas, boa localização, apesar dessa 
ótima estrutura, temos poucos membros 
arrolados. O desafio é grande, contudo, a 
Igreja Presbiteriana de Coronel Murta 
entende que foi plantada neste local tão 
especial com o objetivo de anunciar o Evan-
gelho de Jesus Cristo que é “poder de Deus 
para a salvação de todo o que crê”. O Evan-
gelho que transforma vidas, liberta cativos 
e cura os enfermos. O desafio pode ser 
grande, mas o Evangelho de Cristo é infini-
tamente maior, confiamos e descansamos 
na sua misericórdia.

 O grande desafio da Igreja é avançar 
em uma região fortemente dominada pelo 
catolicismo romano. Contudo temos objeti-
vos claros para avançarmos pregando o 
evangelho, ganhando a simpatia do povo e 
desfrutando da comunhão do Espírito. 
Temos trabalhado focando em crianças e 
adolescentes, planejamos avançar entre a 
juventude e assim fortalecermos a igreja 
para muitos anos à frente.

 Contamos com sua oração. O nosso 
pedido é pelas crianças que participam, 
dominicalmente da nossa Escola Bíblica 
Dominical, e por suas famílias.
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Campo Missionário de Diamantina, MG

Rev.
Eliomar e
Luciana

Diamantina, MG

 Nossa Congregação e futura Igreja em Dia-
mantina, MG, tem trabalhado ativamente através 
do discipulado e evangelismo, juntamente com a 
liderança formada e ativa no campo de trabalho. 

 Realizamos mensalmente, aos sábados, 
evangelismo com adultos e crianças, nas praças da 
cidade. Estamos treinando novos discipuladores. 
Temos um grupo de 13 pessoas que estão sendo 
treinadas. Duas pessoas do grupo já estão discipu-
lando outros. 

 Nossas sociedades internas mais ativas são a 
SAF, UPH e UMP. Nosso campo está florido e os 
trabalhadores têm se levantado. Novas pessoas 
estão chegando para congregar conosco. O traba-
lho tem se tornado cada vez mais conhecido por 
meio do evangelismo, discipulado e as mídias 
sociais. 

 Já temos o nosso lote comprado para cons-
trução da nossa futura sede e estamos em fase de 
aprovação do projeto para a construção.

 Nosso alvo maior e de longo prazo é expandir 
a partir da igreja constituída em Diamantina, MG, 
para novos pontos de pregação e congregações 
como também avançar para a mesorregião do vale 
do Jequitinhonha. Nossos alvos de curto prazo em 
2022, é a formação de oficiais para o presbiterato e 
o diaconato, trabalho que vem sendo exercido de 
maneira informal. Outro alvo é a aprovação do pro-
jeto de construção ainda este ano. 

 Estamos felizes porque pessoas já vêm 
sendo levantadas para investir a partir desta apro-
vação. Deus tem ouvido as nossas orações e levan-
tado trabalhadores. 

 Diamantina, MG, é patrimônio histórico-cul-
tural da humanidade e o nosso maior desafio tem 
sido romper com sistemas de crenças e oposição 
direta ou indireta quando à igreja. Cremos não ser 
um desafio apenas nosso, mas de outros irmãos 
também e pedimos oração a este respeito, para 
que estas barreiras sejam quebradas. A própria 
Congregação já despertou quanto a intensificar 
nossas orações diante de tal realidade.

 Pedimos também oração para que prospere 
nosso trabalho de evangelismo e discipulado. Que 
cada membro tome consciência dentro do corpo 
da importância do seu envolvimento nesta obra. 
Pedimos oração por um alinhamento pessoal, 

familiar, profissional, ministerial e 
social de cada membro da nossa 
amada congregação. 

 Agradecemos o apoio e investi-
mento das igrejas parceiras da JMN 
que por meio de suas sociedades 
internas, principalmente da SAF, que 
tem entrado em contato conosco 
orando por nosso ministério e nossas 
famílias. 

 O nosso tema para 2022 é “des-
pertamento e vigilância”, e cremos 
que já começou. Agradecemos a 
todos os que acreditam nesta obra 
que não é nossa, mas que nos chama 
à responsabilidade diante do privilé-
gio do chamado.

Em CRISTO, avançar!

Diamantina, MGDiamantina, MG



Santo Antônio do Amparo, MG

E como pregarão se 
não forem envia-
dos? Como está es-
crito: quão formo-
sos são os pés dos 
que anunciam 
coisas boas!”
       Romanos 10:15

 Irmãos amados, sou o Pastor 
Paulo Henrique Viana Batista, casado 
com a missionária Raissa, há quase 17 
anos. Depois de 14 anos de união, 
desejo e espera o Senhor nos agraciou 
com a chegada de nossa amada filha 
Mariana Helena que nasceu em 2019. 
Nossa família tem servido ao Senhor na 
cidade de Santo Antônio do Amparo, 
MG.

 Chegamos na cidade, como res-
posta ao chamado do Senhor, para o 
trabalho de revitalização da Congrega-
ção em Santo Antônio do Amparo, ao 
final de 2011, onde se reuniam 21 mem-
bros comungantes e não comungantes. 

 A cidade fica às margens da 
rodovia Fernão Dias, no Centro Oeste 
de Minas, com pouco mais de 19 mil 
habitantes. Somos a única igreja de 
linha reformada na cidade, com uma 
atuação marcante nos trabalhos 
sociais. 

 No nosso local de templo, nos 
reunimos para Escola Bíblica Dominical 
aos domingos no período da manhã e 
para o Culto Solene, aos domingos na 
hora da noite. Contamos com a partici-
pação em torno de 30 pessoas por 
domingo. Trabalhamos com as crian-
ças, desenvolvendo atividades próprias 
para a idade delas. Todas as terças-fei-
ras é dia de reunião de oração. Às quar-
tas-feiras e quintas-feiras temos grupos 
de discipulado. Hoje temos 11 pessoas 
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que estão sendo discipuladas. Aos 
sábados, temos o encontro com 8 
irmãos que estão fazendo o curso de 
liderança, capacitação e desenvolvi-
mento ministerial.

 A convite do Diretor de uma 
escola local de Ensino Fundamental, 
trabalho com 20 alunos na sexta-feira 
pela manhã. Em breve, com o retorno 
da normalidade das atividades na 
cidade, a pedido também da direção, 
estarei em outra escola, de Ensino 
Médio, atuando na parte da tarde com 
alunos da mesma escola. Esse é um 
trabalho que tem dado uma visibilida-
de para a ação pastoral e para a igreja. 
Contempla orientação profissional 
aos alunos e a alguns familiares que 
acabam me procurando.  

 Nosso alvo para a congregação 
é chegar este ano a 50 membros 
comungantes. Quanto ao discipulado 
é treinar mais alguns irmãos da igreja 
e iniciar outros grupos com aqueles 
que estão encerrando o discipulado 
comigo. Estamos em oração e ação, 
evangelizando pessoas no bairro, 
onde a igreja está localizada e trei-
nando 8 pessoas que participam do 
curso de liderança, capacitando-as 
para nos auxiliar no serviço ao Senhor. 

 Este ano, ainda temos o desejo 
de iniciar a primeira fase da constru-
ção do nosso templo, que contempla-
rá a base estrutural. 

Pedidos de oração
Pela família pastoral; 

Pela evangelização das pessoas
que moram ao redor da igreja; 

Pelo crescimento e conversão das
pessoas que estão nos grupos
de discipulados;

Pelos jovens, profissionais e familiares 
daqueles que estão sendo
acompanhados nas escolas; 

Pelo crescimento da congregação
local e seu amadurecimento;

Pela construção da base do templo;

Pelos projetos que estão se iniciando
e os que desejamos iniciar.

Que o Senhor os susten-
te sempre na sua bon-
dade e misericórdia!



 Eu, minha esposa Carla e meu filho 
mais novo, Bruno, chegamos em Ervália 
no começo deste ano, com muito ânimo 
e vontade de trabalhar. Após 3 anos como 
aspirante na 1° IPB de Ubá realizando 
trabalhos em congregações na região e 4 
anos de estudo no Seminário Reverendo 
Denoel Nicodemos Eller em Belo Hori-
zonte. Finalmente tive a oportunidade de 
me graduar em teologia e iniciar os 
trabalhos como Pastor licenciado no 
campo missionário de Ervália, uma 
cidade de aproximadamente 19 mil habi-
tantes localizada a 32 km de Viçosa, na 
Zona da Mata Mineira. A cidade, que 
possui uma economia baseada nas plan-
tações de café e uma grande quantidade 
de moradores na zona rural, possui forte 
influência da Igreja Católica, com grande 
número de fiéis católicos. 

 A congregação, mantida pela 
Igreja Presbiteriana de Viçosa, está pre-
sente na cidade desde o final dos anos 
1990 e completa, neste ano, 27 anos de 
existência. Apesar de já existir há um 
bom tempo, a congregação nunca teve 
um número significativo de membros 
congregantes, visto que a cidade é consi-
derada católica, na sua absoluta maioria. 
A congregação funciona em uma sala 
alugada, no centro da cidade, mas está 
localizada em uma rua de pouco movi-
mento, o que dificulta bastante o acesso 
e a visibilidade das pessoas na cidade, 
como também é difícil a chegada de visi-
tantes. 

 No ano de 2021 tive a honra de ser 
convidado pela Igreja Presbiteriana de 
Viçosa juntamente com a Junta de Mis-
sões Nacionais para o projeto de revitali-
zação do campo missionário de Ervália, 
que seguia com pouquíssima atividade 
desde o início da pandemia, em 2020. A 
revitalização tem ocorrido lentamente. 
Contamos alguns membros que congre-
gam e que permanecem desde o início, 
irmãos atuantes que estão sempre pre-
sentes nos trabalhos e cultos realizados 
pela congregação. Durante os cultos 
dominicais temos uma média de 15 a 20 
pessoas por culto, e nos trabalhos sema-
nais a média é um pouco menor, entre 8 
e 10 pessoas. 

Ervália, MG
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 Temos enfrentado dificuldades 
para trazer novos membros à congrega-
ção, apesar de realizar distribuições de 
material evangelístico durante algumas 
ações evangelísticas nas praças públicas, 
nas áreas comerciais e nos Postos de 
Saúde. Ainda não recebemos muitos visi-
tantes novos. Apesar dessa dificuldade, 
seguimos motivados, afinal de contas, é 
nosso primeiro ano na cidade e ainda 
estamos criando relacionamentos, 
conhecendo a população e seus hábitos e 
entendendo como criar estratégias para 
levar o evangelho de Cristo para mais 
pessoas. Um dos nossos objetivos primá-
rios para este primeiro ano, além de resta-
belecer os trabalhos semanais, é conse-
guir estabelecer um grupo de louvor na 
congregação. Com minha experiência de 
participar do grupo de louvor da 1° IP de 
Ubá, entendo como a música cristã tem 
também uma grande capacidade de 
tocar o coração das pessoas e muitas 
vezes, por meio da música a mensagem 
do evangelho chega aos corações, 
usando belas melodias para falar da pala-
vra de Deus. 

Pedidos de Oração 
Por nós, aqui no campo de Ervália, 
para que Deus continue nos usando 
para semear o evangelho por essa 
cidade linda. 

Que Deus coloque em nosso cami-
nho pessoas capazes de nos auxiliar 
para poder criar o grupo de louvor;

Por famílias eleitas por Ele, que se 
unam a nós para continuar o cresci-
mento da nossa congregação em 
nome do Senhor Jesus Cristo! 

Pela minha família e pelos irmãos 
que frequentam a congregação, 
para que continuem firmes no 
caminho de Deus.



Campo Missionário de Florestal, MG

Miss.
Marcio
Batista,
Rosemária,
Marcio, Luis
Gabriel e Ana
Gabrielle

Florestal, MGFlorestal, MG
 Sou Missionário no campo de Flores-
tal, MG, congregação da Primeira Igreja 
Presbiteriana de Betim, em parceria com a 
Junta de Missões Nacionais. 

 Nosso maior desafio no campo, creio 
que como da maioria dos colegas que 
atuam em cidades pequenas, é a questão 
da idolatria local. Sinceramente, sempre 
tive uma visão diferente e não consigo ver 
mais como dificuldade e sim oportunidade. 

 Quando cheguei ao campo, segundo 
relato dos membros remanescentes, a 
frequência dos últimos meses, não passava 
de doze e quinze pessoas. Hoje pela graça 
do bom Deus, estamos com a média entre 
sessenta (60) e setenta (70) pessoas. 

 Peço orações pelo Campo, pois esta-
mos em pleno ritmo de crescimento e 
ainda em fase de construção e reformas. 
Lembrando que neste mês de maio ficou 
pronta a escritura do terreno, que foi doado 
pelo querido presbítero Jamil Januário, fun-
dador da congregação há 37 anos atrás. 
Agora já estamos agilizando a transferência 
para o nome da IPB. 

 Desde já quero agradecer ao nosso 
bom Deus, pelos seus cuidados para 
comigo, minha casa e nossa congregação. 
Agradecer também a Primeira Igreja Pres-
biteriana de Betim pelo convite. Também a 
JMN pelo apoio importantíssimo, o qual 
tem feito toda a diferença nesses últimos 
anos, através da parceria. 

Forte Abraço, que Deus abençoe a todos!
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Campo Missionário de Itapeva, MG

Rev. Wilson
Lázaro,
Liliana,
Isaque,
Natan
e Talita.

 Situada na encosta da Serra da Manti-
queira, Itapeva é cercada por montanhas e 
vales incríveis que formam uma bela paisa-
gem natural. O município foi fundado em 
1962 e tem hoje aproximadamente 12 mil 
habitantes. Itapeva, do tupi-guarani itá’peba, 
que significa pedra chata, está localizada no 
extremo sul de Minas Gerais, numa distância 
de 126 km da cidade de São Paulo/SP e a 460 
km da capital do estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte. A região tem como ativida-
des econômicas a agropecuária, laticínios e 
indústrias ao longo da rodovia Fernão Dias 
(BR-381). A cidade vem despontando na 
região como também o turismo de aventura 
(ecoturismo) devido à geografia, e o turismo 
romântico devido ao clima frio durante o 
inverno. Devido à instalação de 3 novas em-
presas de médio e grande porte, há um 
aumento significativo de população. Muitas 
pessoas de outras regiões são atraídas pelas 
oportunidades de trabalho, principalmente 
pela construção civil. No momento há escas-
sez de imóveis para alugar e houve aumento 
no valor dos terrenos para compra. 

 A Junta de Missões Nacionais fez um 
grande investimento na compra do terreno 
em 2019 e na construção do templo, o qual 
conta com excelente localização, que se 
encontra ao lado da Praça da Juventude, a 
mais movimentada da cidade.  A tão sonhada 
sede própria foi inaugurada em dezembro de 
2020 com a parceria da IP de Vila Mariana, SP 
e apoio da IP de Cambuí, MG, parceiras na 
plantação de mais uma igreja Presbiteriana 
em solo mineiro.

 A presença efetiva da igreja Presbite-
riana na cidade é recente, apenas 13 anos, 
mas desfruta de simpatia e respeito na 
cidade. O povo mineiro, conhecido pela sua 
hospitalidade e gentileza, faz questão de ofe-
recer à visita o cafezinho adocicado, às vezes 
acompanhado de um “queijinho” fresco, com 
doce de leite.

 A igreja tem crescido. Contamos com 
41 membros adultos e 8 menores. Em média 
temos a participação de mais de 50 pessoas 
nos cultos aos domingos. Geralmente com 
presença de visitantes, interessados em 
conhecer a teologia reformada e outros que 
estão chegando na cidade, devido ao traba-
lho nas empresas da região. 

Itapeva, MGItapeva, MGItapeva, MG

Itapeva, MG
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 O trabalho é pujante, e destacamos o 
ministério das mulheres, da Sociedade Auxi-
liadora - SAF, que atua no evangelismo dos 
vizinhos, atividades de artesanato e projetos 
sociais. O grupo de adolescentes também já 
realizou atividade como “acampadentro” e 
aproveitou a praça ao lado do templo para 
realizar algumas atividades. São realizadas 
programações com intencionalidade evan-
gelística, como cultos nos lares com partici-
pação de crianças, em casas de não crentes. 
Retomamos os encontros comemorativos 
presenciais e as celebrações que são realiza-
das, pós pandemia. Tivemos o privilégio de 
enviar um irmão construtor para compor as 
fileiras do Projeto Mão na Massa, da Confede-
ração Nacional de Homens da IPB em 2021 e 
neste ano de 2022. 

Orem por nós. Nosso desafio está em conso-
lidar o projeto missionário até o início de 
2023. 

Nossos alvos
Treinar os futuros oficiais da igreja, diá-
conos e presbíteros;

Ter todos os departamentos SAF, UPH, 
UPA, UMP, UCP em pleno funciona-
mento;

Discipular pessoas alcançadas pelos 
trabalhos evangelísticos;

Formar ministério de música na igreja;
Envolver os homens nas atividades de 
culto e evangelismo da igreja;  

Aumentar o número de pessoas para 
liderar os grupos de discipulados; 

Dar continuidade à obra: acabamento 
da construção do 2° piso da igreja (cozi-
nha, salão, 3 salas de aula e banheiro); 

Aumentar o número de pessoas;  

Aumentar a arrecadação financeira da 
igreja.

Podemos afirmar 
com gratidão: Gran-
des coisas fez o 
SENHOR por nós; por 
isso, estamos ale-
gres.”  (Sl 126.3).

 A Deus toda glória!

“
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 A cidade de Juatuba, MG é relativa-
mente nova, foi emancipada em 27 de abril 
de 1992, localizado no vetor oeste da região 
de Belo Horizonte. Conta com uma popula-
ção aproximada de 30 mil habitantes. Limita 
com os municípios de Esmeraldas, Mateus 
Leme, Igarapé, Florestal e Betim. Fica a 45 
Km da capital, do estado, Belo Horizonte. 

 Um dos fatores importantes para o 
desenvolvimento do município foi a instala-
ção de uma montadora de carros, o que 
garantiu o emprego de muitos. Existem 
várias microempresas na cidade, o que pode 
impulsionar ainda mais o crescimento e 
desenvolvimento da religião, pois a localiza-
ção Geografia é muito favorável. 

Alvos e desafios
 Avançar com novas metas, dando 
continuidade às metas de 2021.  Queremos 
ampliar em 2022 com a mudança de local 
para a área Central da Cidade de Juatuba. 
Fazer campanhas em diferentes campos, 
com a autorização do PBET e JMN, debaixo 
da Graça de Deus. 

 Louvamos a Deus pois a Primeira 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, neste 
de 2022, tornou-se nossa parceira. Glória a 
Deus!

Pedidos de oração
Mudança de local e adaptação 
dos congregados ao novo local. 

Pelo crescimento da IPB em Juatuba;

Compra do imóvel da Igreja 
Presbiteriana Juatuba; 

Parcerias para manutenção do campo;

Por todos os envolvidos.



Campo Missionário de Juatuba, MG

Rev.
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Carlos, 
Hivina 
e Antônio 
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Trabalhos
realizados:

Discipulado;

Distribuição de folhetos, Bíblias e 
Evangelhos de João;

Visitação, Cultos, Estudos Bíblicos, 
Oração, Culto Solene;

Contato com as pessoas via redes 
sociais e WhatsApp;  

 Pela graça de Deus, hoje temos 
uma média de 25 pessoas assistindo 
regularmente aos domingos, contando 
com adultos, jovens e crianças.



 Somos recém-chegados aqui no 
campo de Mário Campos, MG, que pertence 
a Igreja Presbiteriana Central de Betim, com 
parceria da JMN. Assumimos os trabalhos 
em agosto de 2021 com a incumbência de 
revitalizar a congregação, que ficou fechada 
por causa da pandemia do Covid-19. Cremos 
que Deus tem um povo escolhido nesta 
cidade. Nossas atividades semanais são: Aos 
domingos, Escola Bíblica Dominical às 09hs. 
Culto de louvor e adoração às 19hs. 
Terças-feiras às 20hs com Estudo Bíblico. 

 Iniciamos oficialmente o trabalho no 
campo, com um Culto de reabertura no dia 
05 setembro de 2021. 

 Atualmente, contamos com 18 mem-
bros comungantes e 4 não comungantes. 
Regularmente recebemos em torno de 10 
visitas nas atividades. Estamos fazendo o 
trabalho de distribuição de material evan-
gelístico e divulgando a existência de uma 
Igreja Presbiteriana na cidade. Realizamos 
visitas periodicamente aos membros da 
igreja e estamos focando em visitas a 
demais pessoas da comunidade, ainda não 
crentes, de forma a anunciar o evangelho e 
o trabalho realizado na igreja.

 Apesar do pouco tempo de reabertu-
ra da igreja, conseguimos organizar um 
Ministério de Música, com dois violonistas 
que atuam com violões próprios e um per-
cussionista. Adquirimos um cajon que é 
manuseado pelo irmão Pedro. Minha filha, 
que é membro da igreja sede, nos auxilia 
esporadicamente tocando teclado. A nossa 
necessidade pontual é de um data show, 
que auxiliaria e muito, na condução dos lou-
vores, fazendo com que a igreja cante junto 
os hinos e cânticos espirituais. Esse material 
auxiliaria também em estudos bíblicos.

 Precisamos de mais trabalhadores 
para a área do ensino, tanto para crianças 
quanto para adolescentes. Minha esposa é 
quem leciona para as crianças com o auxílio 
de apenas uma outra irmã da igreja, Daiana. 
Estamos capacitando uma jovem para o 
ensino infantil, mas para o público adoles-
cente ainda não temos uma pessoa que 
possamos treinar.

Mário Campos, MGMário Campos, MGMário Campos, MG
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Campo Missionário de Mário Campos, MG

Miss.
Osias,
Andréa,
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e André.
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 Contamos com a graça de nosso 
bom Deus e a ação poderosa do Espírito 
Santo para que o trabalho aqui realizado 
se desenvolva e dê bons frutos.

Alvos:
Evangelização e Crescimento
da Igreja;

Organização de Sociedades
internas;

Organização de Grupos
de Crescimento;

Capacitação de Professores
e Líderes.

Desafios: 
Tendo em vista que no contexto da 
cidade o catolicismo praticante é 
predominante, o pentecostalismo é 
bem expressivo, e há outras seitas, o 
principal desafio é revitalizar a con-
gregação, estabelecendo na cidade 
uma Igreja Reformada atuante e 
conhecida. 

Treinar a liderança e capacitar
os irmãos para o evangelismo.

Pedidos de oração: 
Que Deus nos dê sabedoria, discerni-
mento e unção do Espírito Santo para 
que o trabalho aqui cresça para o 
louvor da Sua Glória; 

Que o próprio Deus envie mais 
trabalhadores para auxiliar no 
trabalho e que muitos se rendam ao 
evangelho da Graça; 

Que os nossos projetos, sejam realiza-
dos para Glória e louvor do nosso 
Deus; 

Que Deus traga mais pessoas que 
toquem instrumentos;

Que o nosso ministério de música 
cresça;

Que possamos adquirir o data show. 
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 Quando um sonho, parece inalcan-
çável ou inatingível!

Oh! Se fendesses os 
céus e descesses! Se os 
montes tremessem na 
tua presença, como 
quando o fogo infla-
ma os gravetos, como 
quando faz ferver as 
águas, para fazeres 
notório o teu nome 
aos teus adversários, 
de sorte que as nações 
tremessem da tua 
presença!”           Isaías 64:1-2 

 Essa oração de Isaías também é a 
oração dos plantadores e revitalizadores 
de igrejas. A vida do plantador e revitaliza-
dor é cheia de adversidades, pois consiste 
numa guerra da Luz contra as trevas. 
Nesta batalha é necessário discernimento 
para saber quem deve ser arrancado do 
fogo, e quem não deve ter nem mesmo as 
vestes tocadas (Jd. 23). 

 No campo missionário percebemos 
que muitas das práticas ensinadas por 
alguns “teóricos” nem sempre se aplicam, 
pois o pragmatismo às vezes esquece de 
considerar a complexidade da cultura de 
cada local. Também percebemos que em 
determinados momentos conseguimos 
ver respostas rápidas, em outros, apenas 
semeamos. 

 Os plantadores e revitalizadores 
precisam aprender a lidar com o lado 
quantitativo do ministério. Quando os 
números demoram a aparecer, as cobran-
ças podem machucar o ânimo. Quando os 
resultados aparecem “rápido” corre-se o 
risco da vaidade. 

 No campo de Nova Serrana, eu 
e a minha esposa Juliana herdamos 
um solo que precisava de cuidados 
para que a semente pudesse crescer. 
Somos apoiados pela JMN, Presbité-
rio Betim, Oitava Igreja, Jocum, pes-
soas comuns e companheiros plan-
tadores de outras cidades. Em um 
reino, nada é feito sozinho e tudo é 
compartilhado. 

 Nova Serrana é uma região 
interessante e desafiadora. É umas 
das cidades que mais cresceram no 
Brasil. É um polo calçadista, formado 
por pessoas de todas as partes do 
país que buscam uma oportunidade 
de reconstruir suas vidas. Ao mesmo 
tempo, esse desejo de recomeçar faz 
com que esses indivíduos invistam 
todo o seu tempo no trabalho, 
mesmo que isso custe sua família, 
sua saúde, e seu relacionamento 
com Deus. 

 Por causa da pandemia, no 
início do trabalho de plantação em 
2021 a frequência na congregação 
estava entre 5 a 8 pessoas. Mas no 
decorrer dos meses, após a realiza-
ção de algumas etapas de prepara-
ção do “solo”, como limpar, arar, 
nivelar e adubar, chegamos ao fim 
de 2021 com uma frequência de 40 
pessoas e 35 membros, entre 
comungantes e não comungantes. O 
projeto de plantação em Nova Serra-
na tem trabalhado a importância da 
saúde nas relações familiares, bem 
como equilibrar a vida financeira 
sem perder a alma.

 Hoje somos mais de 40, e já 
começamos a sonhar com a possibi-
lidade de organização da congrega-
ção em igreja a partir do segundo 
semestre de 2023. 

 Deus realmente fende os céus, 
faz tremer as montanhas e se faz 
presente entre nós. Bendito o nome 
de nosso Deus!

“
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 Quando um sonho, parece inalcan-
çável ou inatingível!

Oh! Se fendesses os 
céus e descesses! Se os 
montes tremessem na 
tua presença, como 
quando o fogo infla-
ma os gravetos, como 
quando faz ferver as 
águas, para fazeres 
notório o teu nome 
aos teus adversários, 
de sorte que as nações 
tremessem da tua 
presença!”           Isaías 64:1-2 

 Essa oração de Isaías também é a 
oração dos plantadores e revitalizadores 
de igrejas. A vida do plantador e revitaliza-
dor é cheia de adversidades, pois consiste 
numa guerra da Luz contra as trevas. 
Nesta batalha é necessário discernimento 
para saber quem deve ser arrancado do 
fogo, e quem não deve ter nem mesmo as 
vestes tocadas (Jd. 23). 

 No campo missionário percebemos 
que muitas das práticas ensinadas por 
alguns “teóricos” nem sempre se aplicam, 
pois o pragmatismo às vezes esquece de 
considerar a complexidade da cultura de 
cada local. Também percebemos que em 
determinados momentos conseguimos 
ver respostas rápidas, em outros, apenas 
semeamos. 

 Os plantadores e revitalizadores 
precisam aprender a lidar com o lado 
quantitativo do ministério. Quando os 
números demoram a aparecer, as cobran-
ças podem machucar o ânimo. Quando os 
resultados aparecem “rápido” corre-se o 
risco da vaidade. 

 No campo de Nova Serrana, eu 
e a minha esposa Juliana herdamos 
um solo que precisava de cuidados 
para que a semente pudesse crescer. 
Somos apoiados pela JMN, Presbité-
rio Betim, Oitava Igreja, Jocum, pes-
soas comuns e companheiros plan-
tadores de outras cidades. Em um 
reino, nada é feito sozinho e tudo é 
compartilhado. 

 Nova Serrana é uma região 
interessante e desafiadora. É umas 
das cidades que mais cresceram no 
Brasil. É um polo calçadista, formado 
por pessoas de todas as partes do 
país que buscam uma oportunidade 
de reconstruir suas vidas. Ao mesmo 
tempo, esse desejo de recomeçar faz 
com que esses indivíduos invistam 
todo o seu tempo no trabalho, 
mesmo que isso custe sua família, 
sua saúde, e seu relacionamento 
com Deus. 

 Por causa da pandemia, no 
início do trabalho de plantação em 
2021 a frequência na congregação 
estava entre 5 a 8 pessoas. Mas no 
decorrer dos meses, após a realiza-
ção de algumas etapas de prepara-
ção do “solo”, como limpar, arar, 
nivelar e adubar, chegamos ao fim 
de 2021 com uma frequência de 40 
pessoas e 35 membros, entre 
comungantes e não comungantes. O 
projeto de plantação em Nova Serra-
na tem trabalhado a importância da 
saúde nas relações familiares, bem 
como equilibrar a vida financeira 
sem perder a alma.

 Hoje somos mais de 40, e já 
começamos a sonhar com a possibi-
lidade de organização da congrega-
ção em igreja a partir do segundo 
semestre de 2023. 

 Deus realmente fende os céus, 
faz tremer as montanhas e se faz 
presente entre nós. Bendito o nome 
de nosso Deus!



 O agir de Deus fez surgir um novo 
horizonte!

 O trabalho presbiteriano em 
Novorizonte, começou timidamente na 
casa do irmão Cassimiro Durães, 19 
anos atrás. No início, reuniam-se 14 pes-
soas oriundas de povoados da cercania 
de Novorizonte. Por mais que houvesse 
outra igreja evangélica na cidade, estes 
irmãos recusavam-se a abandonar suas 
raízes e tradições presbiterianas e pas-
saram a trabalhar para que uma IPB 
fosse estabelecida na cidade. O irmão 
Sebastião Pereira, da congregação do 
Sapé, percorria 9 km de bicicleta para 
ensinar na escola dominical. Depois de 
uns anos, com muito esforço e apoio a 
IP de Rio das Antas, estes irmãos conse-
guiram construir um templo com capa-
cidade para 40 pessoas e passaram a 
receber atos pastorais. 

 O trabalho cresceu e com ele o 
sonho de ter uma igreja organizada. Só 
que, durante 15 anos, a congregação 
recebia visitas esporádicas do pastor 
para os atos pastorais, era necessário 
um obreiro morando na cidade e traba-
lhando intencional e efetivamente para 
viabilizar a plantação da igreja. 

 Em janeiro de 2020, minha 
esposa Danielle e eu chegamos a Novo-
rizonte graças a uma parceria feita 
entre a JMN e a IP Fruta de Leite. 

 A Congregação em Novorizonte 
contava com 32 membros comungan-
tes e 5 não comungantes. O desafio 
estava lançado: a plantação e organiza-
ção da IP Novorizonte. Contudo, mal 
iniciamos o trabalho de revitalização da 
igreja e já surgiu a pandemia de Covid-
-19 e os templos foram fechados. Duran-
te um ano e meio ficamos entre templo 
fechado e aberto. 

 O que nos motivou foi o fato de os 
irmãos terem nos acolhido com amor e 
juntos passamos a realizar cultos nos 
lares de crentes e não crentes, inicia-
mos na rádio da cidade o Programa Vol-
temos ao Evangelho, o qual conta com 

Novorizonte, MGNovorizonte, MGNovorizonte, MG
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grande audiência, também passamos a 
orar para que Deus nos abrisse porta à 
palavra e pela conversão da cidade. 

 Aos poucos novos membros 
estão sendo acrescentados pelo 
Senhor. O templo já ficou pequeno 
para o número de congregantes. 
Desde então, algumas pessoas assis-
tem aos cultos em pé. Apareceram pes-
soas interessadas em fazer discipulado, 
as pessoas que moram nas roças da 
região estão sendo evangelizadas e o 
povo de Deus tem clamado constante-
mente por um avivamento, crescimen-
to e por novas conversões. 

 Deus atendeu nosso clamor e 
sua graça fez prosperar nossos esfor-
ços evangelísticos. Temos realizado 
cultos ao ar livre e evangelismo de casa 
em casa, tanto em Novorizonte, quanto 
nos povoados de duas outras congre-
gações e em Fruta de Leite. O povo está 
animado e envolvido nestes trabalhos, 
enchendo um ônibus para participar 
destas programações. 

 Hoje a congregação tem em 
média 65 pessoas nos cultos, líderes 
estão sendo treinados e levantados por 
Deus, também alcançamos uma boa 
arrecadação mensal e os irmãos 
seguem entusiasmados e ativos na 
evangelização. 

 Assim, a congregação Presbite-
riana em Novorizonte tem alcançado 
autossustento, autogoverno e auto 
propagação. Diante disso, o presbitério 
já está tratando da organização de 
nossa igreja para o ano de 2022 e o 
Senhor nos abençoou com um templo 
galpão, que foi doado pela JMN e já 
está em fase de reboco. O nosso desa-
fio é o de construirmos a fachada, o 
piso, o púlpito, colocar portas e janelas, 
parte elétrica e pintura. 

 Graças a JMN e às ofertas que 
recebemos da Junta de Missões de 
Pinheiros, bem como da equipe do Pro-
jeto Mão na Massa que doou uma 
semana de trabalho, estamos com 
vistas a inaugurar o novo templo ainda 
em 2022.
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Enfim, o agir da 
graça de Deus fez 
surgir um novo ho-
rizonte e tornou 
possível a planta-
ção da Igreja Pres-
biteriana de Novori-
zonte. Rogamos a 
você que ore pela 
organização de 
nossa igreja, para 
que Deus nos envie 
os recursos para 
concluirmos nosso 
templo antes do fim 
do ano, por novas 
conversões e pela 
consolidação da 
Igreja e fortaleci-
mento da visão mis-
sionária, a fim de 
que, em breve, a IP 
Novorizonte plante 
novas igrejas no 
norte de Minas 
Gerais.” 

“



 Pará de Minas é uma cidade com 
pouco menos de 100 mil habitantes, 
fica a 70 km de Belo Horizonte. É consi-
derada uma cidade de projeção econô-
mica elevada pelos empresários. O IDH 
é classificado como elevado em consi-
deração a média nacional. A religião 
predominante é o catolicismo, mas 
também o espiritismo, e o budismo se 
encontram presentes.

 Chegamos em Pará de Minas no 
início do ano de 2019. Entendendo que 
Deus nos enviara para pastorear e atuar 
na revitalização do campo, por já ser 
uma congregação de mais de 30 anos 
de existência, e pelo fato dela ter ficado 
muitos anos sem uma liderança, quase 
todas as famílias deixaram de frequen-
tar, algumas saíram para outras religi-
ões, alguns voltando para o catolicismo. 
Apenas uma família permaneceu com a 
graça de Deus. Após visitar as famílias 
dos irmãos que frequentavam, algumas 
retornaram para a congregação, graças 
a Deus. Desde então temos atuado em 
diversas áreas, neste campo.

 Na evangelização, atuamos na 
capelania. Temos distribuído bíblias, 
literaturas, panfletos, folhetos, em esco-
las e em hospitais, comércios, salões de 
beleza e casas.

 No fortalecimento, pregações da 
palavra, discipulado, estudos bíblicos 
no templo e nos lares.

 Na comunhão, temos realizado 
visitas para famílias cristãs e não cristãs, 
promoção de almoço comunitário, e 
reunião nos lares.

 Na ação social, distribuição de 
cestas básicas, roupas, calçados, cober-
tores e outros. 

 Na infraestrutura do templo, 
temos feito várias, reformas, telhado, 
paredes, calçadas, espaços de recrea-
ção. Feito bazares com objetivos de 
adquirir instrumentos e utilidades de 
cozinha. Hoje contamos com um grupo 
de 30 irmãos e um pouco mais dos que 
frequentam nossa congregação. 
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 Nosso pedido de oração e para 
que possamos cumprir com o nosso pla-
nejamento anual o que projetamos, o 
trabalho que desejamos realizar no 
campo.

Os trabalhos nas escolas e com os 
professores da rede pública, 
apoiando levando uma palavra de 
gratidão e incentivos, através de 
palestras mensagens e orações, e 
distribuição de literaturas; 

Promover os encontros. O nosso 
desafio é ajudar os irmãos, a 
desenvolver um comprometimen-
to com a obra de Deus, para que 
haja engajamento e participação 
nos trabalhos semanais.  Já temos 
realizado almoços comunitários, 
mas o plano e de realizar, uma vez 
por mês encontros, por meios de 
almoços, jantares, cafés, encontros 
de casais; 

Pela promoção da EBF que vamos 
realizar na graça do Pai; 

Por força, coragem e firmeza, para 
nós, que estamos na linha de 
frente;

Por revelação e iluminação da 
Poderosa Palavra de Deus, para 
pregar com veracidade, avidez e 
firmeza as Sagradas escrituras;

Para que possamos fazer a vonta-
de de Deus, e saber ouvir a voz do 
Espírito Santo em nossas vidas, 
para que haja verdadeiras con-
versões de almas ainda neste ano, 
se assim o Senhor nos aprouver. 



 A partir de março de 2015 o Reve-
rendo Antônio Sperber já jubilado disse 
a sua esposa Ruth Sperber, “nós ainda 
temos lenha para queimar”, e começa-
ram a visitar Pescador e demais cidades 
vizinhas, como Nova Módica e São José 
do Divino, na intenção de iniciar igrejas 
Presbiterianas. Em Pescador conhece-
ram o prefeito, o vice-prefeito, os verea-
dores e as diretoras das escolas. Distri-
buímos Bíblias na cidade onde as visi-
tas eram realizadas uma vez por mês.

 Em 07 de setembro de 2015, com 
o apoio das igrejas do Presbitério Vale 
do Rio Doce, realizaram um trabalho 
sócio-evangelístico (Dia D) na cidade. O 
evento contou com a participação de 72 
voluntários em duas frentes de traba-
lho com evangelização na rua, e uma 
base de atendimento na escola estadu-
al. Mais de duzentas pessoas passaram 
pelas oficinas, foi o 1º trabalho de 
impacto realizado em Pescador.

 O vice-prefeito, o Sr Dodinha, ofe-
receu a varanda de sua casa, e no dia 
22/10/2015 realizamos o primeiro Culto 
Presbiteriano em Pescador. Com o 
aumento do número de frequentado-
res, mudaram para uma casa alugada 
por alguns irmãos de igrejas de Gov. 
Valadares. As reuniões ali iniciaram dia 
05 de novembro de 2015. Apesar das 
privações que tiveram de passar, o Rev. 
Antônio e sua esposa dona Ruth sen-
tiam a paixão missionária crescer a 
cada dia.

 Em Nova Módica, cidade próxima, 
o trabalho iniciou com o senhor Jaime e 
a sua esposa, Sueli (convertida ali). Este 
irmão alugou um salão para nos reunir, 
e mais tarde chegaram o irmão Oeslei e 
sua esposa Cláudia (convertida ali), 
assim como os filhos do casal também. 
Em 03 de janeiro de 2016 nasce o ponto 
de pregação e estes irmãos ainda hoje 
permanecem à frente do ponto de pre-
gação.

 Em São José do Divino, cidade 
próxima também, o pastor Antônio deu 
continuidade ao trabalho iniciado anos 
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antes por outro pastor presbiteriano de 
nome Fábio. Com os irmãos Carmita 
(presbiteriana vinda de outra cidade) e 
depois seu esposo Manoel (primeiro a ser 
batizado em São José). Estes irmãos 
estão à frente do ponto de pregação até 
hoje. E juntamente com Nova Módica e 
Pescador formam o campo missionário 
Ita Mendes (IPB de Itabirinha e Mendes 
Pimentel).

 No dia 10 de janeiro de 2016 inicia 
oficialmente o trabalho em Pescador, em 
uma casa alugada durante um ano e seis 
meses, depois migraram para uma sala 
no centro da cidade. Muitos contribuíram 
para o trabalho missionário na região, 
como o presbítero Vagner Éller generosa-
mente se dispôs a pagar o aluguel da 
casa pastoral e o fez por 7 anos ininter-
rúptos.

 Recebemos uma família que veio 
da Igreja Batista Tradicional de Valadares: 
Fábio Freitas, Eliana Bento Freitas e as 
filhas Tuanny e Thaís. Essa família doou 
um terreno no centro da cidade, em 
frente à prefeitura, fruto de um voto feito 
a Deus pela irmã Eliana (in memorian).

 Deus foi muito bondoso conosco e 
em 04 de abril de 2018, lançaram a pedra 
fundamental, e foi realizado um culto de 
gratidão no local do lote. E no dia 1º de 
julho teve o início da construção, e no dia 
19 de outubro a consagração do se reuniu 
no templo celebrando um culto. Estive-
ram presentes várias autoridades locais e 
membros da Junta de Missões Nacionais 
da IPB. Na ocasião, o pregador foi Rev. 
Mariano Alves, na época supervisor da  
JMN.

 O Rev. Antônio permaneceu até 
2020, em 2021 assumiu o Rev. João Pedro 
Isla que foi muito usado por Deus 
também. E agora, em 2022 eu, Rev. Ale-
xandre Oliveira C. da Silva, pastor auxiliar 
em IP de Mendes Pimentel em parceria 
com a JMN assume o campo. 

 Juntamente com minha esposa 
Eleci e nossa filha Ester, temos nos dedi-
cado ao trabalho nesta acolhedora 
cidade de Minas Gerais. Durante todo o 
processo de plantação do campo, o 
pastor Érbio Marcos Rodrigues     da IP em 
Mendes Pimentel sempre apoiou de se 
fazendo presente. A visão missionária 
deste servo de Deus tem sido marcante e 
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relevante na região onde a IPMP que 
conta com seis  congregações e 
pontos de pregação. A Igreja tem três 
pastores, Érbio Marcos Rodrigues, 
Carlos Felipe Velame Silva, Alexandre 
Oliveira C. da Silva e os evangelistas, 
Wallace dos Santos e Jonas Ferreira 
Lima, além do apoio do conselho e 
junta diaconal. Todos amplamente 
envolvidos na missão. Louvo a Deus 
por fazer parte desta abençoada 
equipe  pastoral.

 Temos realizado muitas visitas a 
membros e ex- membros, que se afas-
taram por algum motivo. Muitos acon-
selhamentos e discipulados com pes-
soas da igreja e também de fora da 
igreja, além do trabalho de evangeli-
zação pessoal na cidade. Graças a 
Deus alguns irmãos têm retornado à 
comunhão da igreja, novos membros 
têm chegado vindos de outras cida-
des e denominações diferentes. Em 
março, recebemos uma família na 
igreja, sendo três pessoas por profis-
são de fé e uma criança por batismo. 
Mais pessoas devem ser recebidas em 
breve com a graça de Deus.

 Temos organizado o grupo de 
louvor que agora tem uma diretoria 
eleita, adquirimos novos acessórios e 
ainda tem muito mais por fazer. 
Também implantamos cultos nos 
lares, que tem sido bênção. Pretende-
mos seguir rumo aos grupos peque-
nos de estudos semanais. A média de 
frequentadores nos cultos é de 37 
pessoas, entre membros e não mem-
bros e recebemos visitantes todos os 
domingos. Deus tem sido gracioso 
conosco.

 Hoje temos em Pescador um 
trabalho de revitalização e evangeliza-
ção, e com muitos desafios como: 
Forte tradição católico-romana na 
cidade; Muitas festas regadas a bebe-
deiras e promiscuidade; Políticos que 
incentivam tais festas; Divulgar o 
evangelho da graça de Jesus em meio 
a forte presença de doutrinas arminia-
nas na cidade; O grande êxodo para os 
EUA por grande parte da população; 
Muita idolatria; Feiticeiros locais.
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Nossos alvos
Edificar a igreja local com doutrina 
bíblica; 

Fortalecer a estrutura e doutrinas 
presbiterianas; 

Realizar mais discipulados; 

Criar grupos de estudos nos lares; 

Estabelecer trabalho de visitação e 
capelania no asilo municipal; 

Criar ações sociais na igreja que bene-
ficiem toda a cidade e zona rural; 

Divulgar a fé reformada; 

Evangelizar toda a cidade e zona rural; 

Organizar todas as sociedades inter-
nas; 

Organizar uma igreja local em até 
cinco anos.

Pedidos de oração 
Pela família pastoral; 

Pelos alvos propostos aqui; 

Por despertamento espiritual dos 
crentes em Pescador; 

Pelo campo de ItaMendes; 

Por todas as congregações parceiras; 

Pela IPB Mendes Pimentel, nossa sede; 

Pelo Presbitério Rio Doce que muito 
nos apoia; 

Pela IPB Central de Gov. Valadares, 
parceira;

Pela IPB de Itabirinha, parceira; 

Pela graça do Senhor sobre nossas 
vidas, nos sustentando e motivando 
dia a dia. E que o Senhor abra portas 
para a entrada da igreja com o Seu 
evangelho de graça e salvação em 
Cristo.

Ore e contribua com a JMN, desta 
forma você estará contribuindo 
com a missão em Pescador e região.
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São Joaquim de Bicas, MGSão Joaquim de Bicas, MGSão Joaquim de Bicas, MG
 Hoje estamos no município de São Joa-
quim de Bicas, MG, que tem uma população 
entorno de 32 mil habitantes. Um dos nossos 
desafios, dentre outros, é organizar a IPB aqui 
no município. Assim que chegamos, procura-
mos conhecer o campo missionário e a pre-
sença de cristãos na região. Fizemos uma 
pesquisa para saber se as pessoas já conhe-
ciam a IPB e constatamos que infelizmente a 
IPB não era conhecida pela grande maioria. 
Em alguns lugares as pessoas nem sabiam 
pronunciar o nome Presbiteriano.

 Procuramos fazer contatos e fomos 
conhecendo o lugar.  Iniciamos nosso traba-
lho por meio de evangelismo, visitação, ami-
zades e contato com as pessoas. Visitamos 
escolas, UPA, presídio, comércios, academias 
e outras localidades, oferecendo os nossos 
serviços espirituais e aconselhamentos. 

 Hoje temos programações com um 
grupo de mulheres. Os homens também já 
começaram a se reunir. Os jovens estão 
firmando seus encontros aos sábados. Nossa 
atenção também está voltada para as crian-
ças. Aos domingos temos culto com as crian-
ças. Semanalmente temos reuniões de 
Oração e na primeira semana de cada mês, 
temos a semana de oração. Realizamos reuni-
ões nos lares, onde fazemos estudos bíblicos, 
louvor. Estamos orientando e exortando às 
famílias, na Palavra. Todo mês celebramos o 
“Culto da Primícias”. As famílias têm a oportu-
nidade de trazer alimentos para a cesta 
básica que são distribuídas aos mais necessi-
tados. Incentivamos o evangelismo e inculca-
mos a necessidade de realizar a obra missio-
nária, orientando quanto à importância de 
cooperar, orando e doando ofertas especiais. 
Temos um tempo de intercessão aos domin-
gos, antes dos cultos. Estamos investindo em 
nossa EBD. Os irmãos têm sentido dificulda-
de para participar dos trabalhos de manhã e à 
noite, pois moram muito longe e não têm 
transporte. De noite há dificuldade de trans-
porte público. 

 Temos realizado cultos nas praças, com 
os jovens e também com toda congregação.  
Também cultos ao ar livre. Investimos na 
distribuição de folhetos, livretos, Bíblias, Novo 
Testamento, etc, nas ruas da cidade, nos bair-
ros circunvizinhos e comércios em geral. 
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Desafios 
Investimento no discipulado dos mem-
bros atuais e firmar os que estão congre-
gando. 
Visitas e aconselhamentos. Temos rece-
bido os visitantes com dedicação e 
incentivamos os novos participantes a 
realizar um acompanhamento de disci-
pulado. 

Primeiro Desafio: Construção. Preci-
samos finalizar a parte principal do 
templo, onde teremos maior conforto 
para nos reunir. Isso dará mais visibilida-
de ao nosso local aos que transitam nas 
ruas. O primeiro piso está pronto, mas o 
alvo é finalizar a construção, além de nos 
concentrarmos em fortalecer e consoli-
dar os membros atuais. 

Segundo Desafio: Temos uma grande 
dificuldade na arrecadação dos dízimos 
e ofertas. Muitos perderam seus empre-
gos, outros não tem dizimado, mesmo 
nos dedicando ao ensino das escrituras 
sobre este assunto. Também perdemos 
durante a pandemia alguns irmãos que 
ajudavam diretamente no crescimento 
da congregação, que eram dizimistas e 
estavam vinculados a este campo. Esta-
mos trabalhando para dar continuidade 
à obra do Senhor. Outro desafio que 
temos enfrentado, está sendo a frequên-
cia irregular das pessoas. A grande maio-
ria que participa conosco mora em bair-
ros circunvizinhos, nos arredores do 
centro de Bicas. Eles têm dificuldade de 
se locomover pela distância em que 
moram, que fica longe da igreja. Muitas 
vezes vemos que o que falta mesmo é 
um compromisso com a igreja.

Terceiro Desafio: A organização da 
Igreja. Temos enfrentado grandes desafios 
desde que aqui chegamos. Contudo, 
temos fé e determinação que conseguire-
mos consolidar o trabalho com a graça de 
Deus e por meio dos trabalhos como evan-
gelismo, visitas, aconselhamentos, cultos 
nas praças, nas ruas e muita oração. 
Procuramos interagir com outras pessoas, 
que são influentes na cidade, para assim 
estarmos presente em todos os âmbitos da 
cidade, promovendo os trabalhos e a divul-
gação do evangelho, no centro da cidade e 
nos bairros. 
Estamos trabalhando, orientando e ensi-
nando a congregação, rumo à organização. 
A nossa disposição e investimento é funda-
mental para que o sonho iniciado na casa 
de um irmão aqui, se torne realidade.
Hoje a nossa IPB está sendo mais conheci-
da e vista como uma bênção para a cidade 
e que tem contribuído para a população 
aqui. Recebemos no início do ano uma 
homenagem por parte do conselho de pas-
tores daqui do município. 

Pedido de Oração: 
Família Missionária;
Fortalecimento;  
Pelos irmãos enfermos da igreja;
Que os irmãos sejam dizimistas e 
ofertantes; 
Pela organização da congregação 
no Campo Missionário em Bicas.  



 Depois de 18 anos, retornamos ao 
campo desta acolhedora cidade chamada 
Várzea da Palma, que já havia ganhado o 
nosso amor e dedicação da primeira vez. 
Oramos muito, desde que saímos, no ano 
de 2000, para que a pequena congregação 
recém-nascida alcançasse a maturidade. 
Porém, nestes 18 anos longe, em termos de 
crescimento espiritual, quase nada aconte-
ceu nesta igreja, devido a vários fatores. É 
bem verdade que alguns benefícios mate-
riais foram acrescentados, como: constru-
ção de um belo e amplo templo, com barra-
cão ao fundo. Troca de um terreno por uma 
casa pastoral pequena, e outras melhorias. 
Mas infelizmente, por problemas diversos, 
a frequência das pessoas diminuiu consi-
deravelmente. A congregação ficou sem 
liderança e com apenas seis pessoas.

 Pela graça e misericórdia de Deus, 
porém, depois de 4 anos de trabalho incan-
sável e ininterrupto, está surgindo uma 
igreja madura, envolvida, interessada no 
crescimento, conhecimento da Palavra e 
na evangelização. Temos hoje 19 membros 
comungantes, crescidos, comprometidos e 
mais ou menos 30 pessoas que frequentam 
os cultos semanais. Temos reunião de 
oração, oração das “Anas”, estudos bíblicos, 
Escola Dominical e Culto público, aos 
domingos. Estamos longe do ideal, mas 
cremos no agir de Deus no trabalho de 
formiguinhas para que outras pessoas 
sejam alcançadas pela graça salvífica de 
Cristo.

 A cidade de Várzea da Palma está 
situada na região norte de Minas Gerais, há 
300 Km da capital mineira, Belo Horizonte e 
como todas as cidades interioranas deste 
vasto estado, tem suas raízes na cultura do 
“catolicismo”, meio misturado com o “espi-
ritismo” e algumas ciências ocultas. 
Também existe o “pentecostalismo” que 
nasce das divisões de igrejas maiores e são 
“pastoreadas” por neófitos na fé, trazendo 
dificuldade para as igrejas históricas. A 
cidade tem uma população de 39.173 habi-
tantes de acordo com o censo de 2018.

 Trabalhamos com evangelismo em 
todos os níveis, em todos os lugares da 
cidade. Temos devocional quase toda a 
semana, menos na quinta-feira, nos postos 
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de saúde da cidade onde podemos ler a 
bíblia, trazer uma mensagem, orar e entre-
gar folhetos aos pacientes e funcionários.

 Temos entrada franca em algumas 
escolas, repartições públicas para levar uma 
palavra de “incentivo”, que é a Palavra de 
Deus. A IPB hoje é respeitada e diferenciada 
das demais igrejas da cidade, no que se 
refere ao apoio em todos os níveis da popu-
lação na área social, espiritual e aconselha-
mento.

Alvos e desafios:
A Igreja tem como alvo principal o 
crescimento espiritual dos congrega-
dos;

Firmar novos convertidos na Palavra 
fiel do Senhor; 

Incentivar a busca de resolução dos 
problemas pessoais para que possam 
publicar sua fé e se batizarem; 

Ganhar as crianças para o Senhor, 
através do ensino;

Mais músicos na igreja para o louvor;

Mais professores para a EBD infantil; 

Incentivar cada membro para ser um 
dizimista e ofertante fiel; 

Formar homens para que assumam 
cargos de liderança; 

Organizar departamentos internos 
para cumprir o maior desafio, o de se 
tornar Igreja em tempo próximo opor-
tuno. O maior desafio é realmente a 
congregação tornar-se em igreja.

Pedidos de oração:
Que as portas do evangelismo nos 
postos de saúde não se fechem, pois 
temos a possibilidade de levar a pala-
vra a mais de 200 pessoas todo mês;

Que retorne esse mesmo trabalho no 
único hospital da cidade. Por enquan-
to ainda não temos autorização 
depois da pandemia;

Que as centenas de sementes da 
Palavra de Deus, plantadas, germi-
nem pelo poder do Espírito Santo;

Que os irmãos que estão sendo disci-
pulados possam resolver seus proble-
mas, principalmente no que ser refere 
ao casamento civil, para serem rece-
bidos como membros;

Pela saúde e sabedoria dos obreiros e 
sua família que vivem muito longe do 
campo;

Pelo interesse dos irmãos em 
frequentar a EBD.



 Visconde do Rio Branco fica na 
Zona da Mata Mineira. A cidade tem 
como fonte de economia o polo move-
leiro e o abate de aves. Sua população é 
de 43.000  habitantes.

 A igreja está localizada na entrada 
de um dos maiores bairros da cidade, 
isso nos proporciona  muitas oportuni-
dades de evangelismo. Nossa igreja per-
tence ao Presbitério Zona da Mata Norte 
(PZMN), e graças à parceria firmada 
entre a Igreja Presbiteriana de Ubá e a 
Junta de Missões Nacionais da IPB, 
temos realizado esse trabalho para a 
glória de Deus.

 Quanto aos desafios, Visconde 
tem uma forte raiz no catolicismo e 
também no espiritismo. Porém, graças a 
Deus, o espiritismo tem perdido muito 
adeptos para os segmentos evangélicos 
na cidade, que  também vem crescendo.

 Devido à pandemia da Covid-19, 
temos encontrado dificuldade na reali-
zação de trabalhos evangelístico pre-
senciais. Assim, mudamos a estratégia e 
começamos a realizar o evangelismo 
nos lares, o que tem surtido efeito, 
graças ao nosso bom Deus.  
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Temos recebido 
muitos irmãos do 
seguimento pente-
costal, que ao 
terem contato com 
a fé reformada, 
têm deixado suas 
denominações e 
vindo congregar 
conosco. É uma 
grande bênção 
para nós e um 
grande desafio, 
pois precisamos 
evangelizar os 
“evangélicos” e 
ensiná-los sobre a 
adoração a Deus 
dentro da doutri-
na reformada.”

 A igreja tem vencido na força e 
no poder do Espírito Santo.

 Peço oração por conversões e 
pelo sustento espiritual da liderança.

“



 Graça e Paz meus amados irmãos 
em Cristo Jesus, 
 Sou o missionário Alessandro do 
Amaral Mello, casado com Evelyne. Temos 
uma filha de 3 anos que se chama Agnes. 
Desenvolvo um trabalho na cidade de 
Porto Real, RJ com a Junta de Missões 
Nacionais, em parceria com o Presbitério 
Sul Fluminense. 

 Em janeiro de 2020 quando começa-
mos nossa missão aqui, nesta cidade, foi 
um grande desafio, além do início da pan-
demia que se instalava em nosso país, 
ainda encontramos uma igreja machucada 
com rupturas passadas e desacreditada, 
que deveríamos superar. 

 O trabalho Presbiteriano existe aqui 
há cerca de 20 anos e já contou com mais 
de 50 pessoas reunidas. Com as situações 
adversas, pela qual a igreja passou, as pes-
soas se dispersaram e apenas um casal 
permaneceu. Esta realidade levaria o Pres-
bitério a encerrar as atividades, mas Deus 
usou o Rev. Pedro Ferreira Rodrigues para 
nos desafiar a prepararmos juntos um pro-
jeto de parceria, para a revitalização deste 
trabalho, com vistas à organização da 
igreja.

 Esta situação não foi motivo para nos 
desanimar, pelo contrário, encontramos 
forças em Deus, para dar continuidade a 
sua obra, levando o alimento, sua Palavra, 
nesta cidade e assim nos tornar uma igreja 
relevante para a sociedade. 

 No ápice da pandemia, tivemos que 
nos adaptar aos trabalhos on-line, e assim 
os discipulados, aconselhamentos, evan-
gelismo e os próprios cultos tiveram que 
ser todos transmitidos virtualmente, mas 
sempre com o intuito de nos mantermos 
unidos em Jesus mesmo à distância. Orá-
vamos nos portões das casas por nossas 
ovelhas e fazíamos algumas visitas de 
longe, só para não deixar de cuidar do 
rebanho a nós confiado e de buscar os que 
estavam afastados. E assim nossa igreja foi 
crescendo de uma forma maravilhosa.

 Quando retornamos aos trabalhos 
presenciais, em dezembro de 2020, já está-
vamos com 15 pessoas frequentando assi-

Porto Real, RJ
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Campo de Porto Real, RJ

Miss.
Alessandro,
Evelyne,
Emanel
e Agnes.

Porto Real, RJ

duamente. Hoje, estamos com 40 pessoas 
congregando, sendo 15 comungantes e 5 
não comungantes. Estamos com 11 pessoas, 
entre crianças e adultos, para serem recebi-
dos por profissão de fé e batismo, até o final 
deste ano de 2022.

Enquanto isso, acres-
centava-lhes o Senhor, 
dia a dia, os que iam 
sendo salvos.”  Atos 2.47

Contamos com a sua ajuda em oração. A 
contribuição financeira faz muita diferença 
para o trabalho missionário e nos ajuda 
demais no campo, porém a oração é a maior 
contribuição que podemos receber. É a força 
que nos mantém de pé em cada novo desa-
fio.

Motivos de oração 
Construção do nosso templo para 
melhor acomodar nossos irmãos; 

Alcance de mais vidas para Cristo; 

Propagação de Sua palavra na cidade; 

Que o nosso programa de rádio atinja 
cada vez mais pessoas (www.radioma-
quinadotempolambari.com de segun-
da a sexta-feira às 9h e reprise às 18h); 

Capacitação da liderança e organiza-
ção das sociedades internas; 

Organização da nossa igreja até o ano 
de 2025.
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“

Agradeço a você que tem sido parceiro da 
JMN com suas contribuições, à sua igreja 
que é fiel dizimista ao Supremo Concílio e a 
sua oração por todos nós, missionários 
espalhados pelo Brasil. Pois, “juntos faze-
mos missões, mais rápido e mais longe.”



 O campo de Analândia é uma 
congregação do Presbitério de São 
Carlos, desde 2017 e em parceria com 
a JMN - Junta de Missões Nacionais 
desde 2019. Há mais de 38 anos que foi 
dado início aos trabalhos para plantar 
uma igreja nesta cidade, mas por 
vários motivos não se desenvolveu 
como gostaríamos. Somente desde o 
ano de 2015 a nossa congregação vem 
passando por um período de revitali-
zação, onde os pilares da Fé Reforma-
da estão sendo reerguidos, com o 
principal propósito de manter-se fide-
digna às Sagradas Escrituras a qual 
preza e enfatiza a propagação do 
Evangelho e a Glorificar a Deus em 
todas as coisas.

 Ainda que já se tenham passado 
muitos anos do início da congregação, 
sofremos com a falta de confiança das 
pessoas da cidade, pois não reconhe-
cem que fazemos parte da IPB - Igreja 
Presbiteriana do Brasil. Esta situação é 
consequência de momentos obscuros 
que a congregação enfrentou. Toda-
via, nestes últimos anos, estamos 
vendo significativos avanços graduais 
de reconquista de confiança o que 
pode se perceber pelo aumento da 
frequência na Escola Dominical, que é 
nossa atividade mais concorrida, a 
recepção de novos membros, seja por 
transferência ou por profissão de fé. 
Também percebemos um aumento da 
frequência na assistência nas reuniões 
de Ensino de Doutrina. Nesta reunião 
está sendo enfatizado a necessidade 
de conscientizar a Igreja da tarefa de 
evangelizar e de fazer discípulos.

Analândia, SP
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Campo de Analândia, SP

Rev. José
Ricardo, 
Imirene,
Pedro,
Jemima
e Estevão

Analândia, SP

Temos estes desa-
fios principais 
para este ano: 

Continuar com os trabalhos 
desenvolvidos com as crianças. Já 
implementamos a nossa socie-
dade infantil, a UCP – União de 
Crianças Presbiteriana. Um dos 
nossos objetivos é alcançar as 
demais crianças da cidade; 

Fortalecer o discipulado com toda 
a igreja. Este é o objetivo e a 
ênfase que estamos dando em 
nossa EBD – Escola Bíblica 
Dominical; 

Revigorar o trabalho com os 
homens, formando em breve a 
nossa UPH – União Presbiteriana 
de Homens; 

Estruturar e fortalecer o trabalho 
com as mulheres. Até o fim do ano 
pretendemos formar a nossa 
querida SAF – Sociedade Auxilia-
dora Feminina; 

Continuar o trabalho com os Poli-
ciais Militares da cidade. Eles 
também são pessoas carentes do 
Evangelho; 

Fortalecer a nossa Reunião de 
Oração. Entendemos que esta 
reunião é fundamental para o 
crescimento saudável da nossa 
congregação;

Formar líderes, pois precisamos 
de pessoas capazes, com maturi-
dade espiritual e com habilidade 
para liderar, visando sempre o 
discipulado, evangelismo e a 
Glória de Deus no serviço.
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Além destes desafios, queremos mudar o 
nosso local onde nos reunimos. Atualmente 
está em uma região de difícil acesso, o que 
dificulta a chegada das pessoas que convi-
damos. O nosso espaço também é bem 
pequeno, precisamos ampliar o local para 
que possamos ter espaço suficiente para 
dividir mais salas de EBD e realizar outros 
eventos que requerem um espaço maior.  
No nosso local atual não temos cozinha, o 
que faz muita falta para poder servir os 
irmãos com maior conforto. 

Pedidos de oração
Por crescimento e maturidade espiri-
tual, com oração e conhecimento da 
Palavra; 

Que nos tornemos mais parecidos a 
Cristo, sendo discípulos fiéis; 

Que tenhamos um forte desejo de 
pregar o evangelho e sejamos uma 
igreja Missionária; 

Que a igreja seja fiel ao Senhor em 
tudo; 

Que possamos, em breve, organizar a 
igreja.
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Artur Nogueira, SPArtur Nogueira, SPArtur Nogueira, SP

 Participar na missão de Deus é 
um privilégio, e saber que estamos 
sendo usados na expansão do seu 
Reino é uma grande alegria.

 A nossa igreja se encontra na 
cidade de Artur Nogueira. Este muni-
cípio está bem localizado, pois fica 
bem próximo de grandes cidades 
como Limeira e Campinas, e, também 
é local de acesso para a cidade turísti-
ca de Holambra, a cidade das flores. 
Nossa cidade é relativamente bem 
desenvolvida, conta com cerca de 60 
mil habitantes.  Apesar de estar cami-
nhando para o desenvolvimento, 
ainda conserva ares do interior paulis-
ta.

 O nosso trabalho de plantação 
se iniciou no começo de 2021 quando 
eu e minha esposa nos mudamos 
para cá, enviados pela IP Aliança, de 
Limeira, SP, em parceria com a JMN. O 
começo foi bastante desafiador, prin-
cipalmente no que se refere ao evan-
gelismo, pois estávamos enfrentando 
o auge da pandemia. Mesmo enfren-
tando esta circunstância, por graça 
de Deus, no primeiro trimestre 
daquele ano, recebemos três famílias 
vindas de outras igrejas presbiteria-
nas da região. Dessa forma, iniciamos 
com um grupo forte e conciso doutri-
nariamente. No ano anterior, em 
2020, fizemos um grande trabalho de 
ação social e evangelização, para 
atender as famílias assoladas pela 
pandemia, isso nos abriu grandes e 
boas oportunidades para divulgar o 
trabalho que estava sendo realizado 
pela jovem congregação.

 No ano de 2021, iniciamos um 
projeto de capelania na Companhia 
da Polícia Militar da cidade. Nos reuni-
mos semanalmente com os homens 
da Segurança Pública da cidade, 
aconselhando, pregando o evangelho 
e orando com eles. 

 Neste mesmo ano, iniciamos 
uma classe de catecúmenos para 
novos membros e organizamos 
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Campo de Artur Nogueira, SP

Miss.
Renato
Santiago
e Stephanie

Artur Nogueira, SP

alguns eventos para a evangelização de 
grupos específicos da sociedade e apre-
sentamos uma grande Cantata de Natal, 
no fim do ano de 2021. Já em 2022 come-
moramos o nosso primeiro ano de congre-
gação, onde tivemos a oportunidade de 
receber novos irmãos por meio de profis-
são de fé e batismo.

Nossos desafios 
Continuar o trabalho de expansão 
do Reino de Deus por meio das 
famílias;

Preparar e receber novos membros 
e treinar aqueles que já estão 
conosco para trabalhar na seara do 
nosso Senhor. Graças a Deus a 
nossa igreja é uma igreja familiar, e 
o nosso desejo é que eles cresçam e 
se pastoreiem mutuamente, geran-
do frutos e crescimento no Reino 
de Deus.

 Hoje a congregação conta com 16 
membros comungantes e 3 não comun-
gantes. Na classe de catecúmenos temos 
6 participantes e como congregantes 
temos 4 pessoas que frequentam a nossa 
igreja com assiduidade. Entendo que é um 
número expressivo para um trabalho tão 
incipiente. 

 Peço que orem por nós, para que no 
meio deste povo, Deus prepare oficiais e 
pessoas comprometidas em servir a Deus 
e sua igreja.  

Orem também por 
mim, para que, 
quando eu falar, seja-
-me dada a mensagem 
a fim de que, destemi-
damente, torne conhe-
cido o mistério do 
evangelho, pelo qual 
sou embaixador preso 
em correntes. Orem 
para que, permane-
cendo nele, eu fale com 
coragem, como me 
cumpre fazer.”     Ef. 6:19,20

“
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Campo de Barueri, SP

Rev.
Rafael
e Bruna
Martins

Barueri, SPBarueri, SPBarueri, SP

 A congregação Presbiteriana 
Bethaville está localizada na cidade de 
Barueri. A cidade de Barueri fica próxi-
mo à cidade de São Paulo e tem aproxi-
madamente 276 mil habitantes. A igreja 
está localizada em um bairro novo, na 
cidade onde a predominância dos con-
domínios é vertical e a densidade 
demográfica é muito alta.

 O projeto começou a ser desen-
volvido no segundo semestre de 2019 
pelo Rev. Rafael Zacharias Martins, junto 
com a sua esposa Bruna Contador Mar-
tins. Ela se iniciou com poucas famílias, 
mas apesar da pandemia e de todas as 
dificuldades, Deus abençoou o projeto e 
muitas coisas boas já aconteceram. 

 Hoje a igreja tem uma frequência 
média de 70 adultos e 25 crianças por 
domingo. O trabalho com as mulheres, 
homens e crianças já estão bem consoli-
dados e outras sociedades internas 
estão aos poucos ganhando forma. Pela 
graça de Deus já tivemos a oportunida-
de de receber pessoas por meio de 
batismo e profissão de fé, além do privi-
légio de batizar as crianças dos mem-
bros locais. 

 A igreja tem sido desafiada a pro-
pagar e anunciar o evangelho do nosso 
Senhor Jesus Cristo e se conectar com 
as pessoas da região. Por se tratar de 
uma igreja onde há muitos prédios, 
encontramos muita dificuldade de 
encontrar formas de nos conectar com 
as pessoas e criar relacionamentos. 
Essas barreiras dificultam uma conexão 
mais efetiva, por isso pedimos aos 
irmãos que estejam orando para que 
consigamos abrir um pequeno grupo de 
estudos em cada prédio e que através 
desse trabalho apresentemos o evange-
lho. Outra dificuldade que temos é por 
não possuir um local próprio. O valor do 
aluguel é desafiador, mas pela graça de 
Deus estamos conseguindo arcar com 
os valores. Pedimos para que os irmãos 
continuem orando para o sustento do 
projeto e pelo crescimento, para que no 
futuro, se Deus permitir, a gente consi-
ga ter um local próprio. 

 Apesar de todos os desafios temos a 
certeza de que a boa obra que o Senhor 
começou aqui no bairro do Bethaville, será 
cada dia mais abençoada por Deus e que 
vidas serão impactadas através do nosso 
Senhor Jesus Cristo.



58Campo de Cunha, SP

Miss.
Lucas
Freitas
Barbosa

Cunha, SP

Cunha, SPCunha, SP

Olá, queridos irmãos! O campo missio-
nário na cidade de Cunha, SP é uma 
parceria entre a Junta de Missões 
Nacionais e a Igreja Presbiteriana de 
Caçapava, SP.

Uma das nossas prioridades neste 
trabalho são os encontros de discipula-
do, sejam eles pessoais ou em peque-
nos grupos. Pela graça de Deus, o ano 
de 2022 tem sido um tempo de avanço 
numérico e espiritual nesse sentido. 
Estamos atualmente no estágio de 
consolidação do ensino da Fé Refor-
mada, com um grupo de dezessete 
irmãos que são acompanhados sema-
nalmente. Ao todo, na nossa congrega-
ção tem se reunido 26 pessoas, entre 
membros e visitantes. 

Outro trabalho importante que temos 
desenvolvido é a ministração de aulas 
semanais de alfabetização e língua 
inglesa para cerca de trinta crianças, 
residentes na cidade. O trabalho surgiu 
ao perceber a necessidade das crian-
ças que estiveram por muito tempo 
ausentes das escolas, por causa da 
pandemia. A situação de praticamente 
todas as crianças atendidas é de uma 
defasagem irremediável a curto prazo, 
principalmente no que tange ao 
aprendizado da nossa língua. Dessas 
30 crianças atendidas, cerca de 6 estão 
passando por processos de discipulado 
a fim de que cresçam não apenas inte-
lectualmente, mas também em graça. 

Deixamos aqui nossa gratidão ao Instituto 
Presbiteriano Mackenzie que nos ajudou 
generosamente com materiais didáticos para 
que este trabalho fosse possível. 

Temos realizado regularmente cultos domini-
cais, EBD, reunião de oração, discipulados, 
aulas de alfabetização, de língua inglesa e 
auxílio psicopedagógico oferecido semanal-
mente por uma irmã profissional da área. 
Estas programações são realizadas no nosso 
templo.

Alvos e desafios:
Precisamos consolidar nossa membre-
sia após os processos de discipulado, 
isso é de suma importância para a estru-
turação do trabalho e para a organiza-
ção das sociedades internas. 

Precisamos também expandir os pro-
cessos de discipulado, todavia, media-
dos por novos irmãos, não apenas pelo 
obreiro. 

É necessário ainda expandir nossa arre-
cadação para consolidação do campo.

Pedidos de oração:
Que as sementes do Evangelho que têm 
sido jogadas possam frutificar median-
te o agir transformador do Espírito 
Santo;

Que haja clareza e convicção de fé para 
cada um dos que têm passado pelos 
processos de discipulado; 

Que as crianças que têm sido alcança-
das pelos projetos de educação, possam 
também ser alcançadas pela graça de 
Deus;

Prosperidade financeira na vida dos 
nossos irmãos que congregam conosco; 
A retomada geral da economia da 
cidade.



59Campo de Estiva Gerbi, SP

Miss.
Reinaldo 
Cândido,
Michele
e Felipe

Estiva Gerbi, SPEstiva Gerbi, SPEstiva Gerbi, SP

Louvamos ao Senhor por seus grandes 
feitos em nossa comunidade!

Após períodos difíceis com a pande-
mia, nossa comunidade vem desfru-
tando de grandes bênçãos. Estamos 
vendo a mão do Senhor acrescentando 
ao nosso meio, aqueles que são salvos 
por Jesus. Desde o retorno das ativida-
des em agosto de 2020 saltamos de 19 
participantes em média, incluindo as 
crianças, para uma média de 40 pesso-
as reunidas regularmente. Deus tem 
sido gracioso conosco, pois recebemos 
6 pessoas nesse período, entre profis-
são de fé, batismo e conversões. 
Neste momento estamos realizando 
discipulado com um casal de novos 
convertidos e em junho começaremos 
uma classe de catecúmenos com 6 
pessoas para recepção de novos mem-
bros por profissão de fé e batismo. No 
mês de junho, começamos a nos reunir 
e a celebrar o Culto ao Senhor, novo 
templo. 
Vemos a boa mão do Senhor conosco e 
o que era um sonho em 2020, se tornou 
realidade. Hoje temos um novo local de 
reuniões, com mais espaço e melhor 
localização. Nosso coração está cheio 
de motivos para agradecer ao Senhor.

Motivos de oração
Gratidão:

Pelos convertidos e restaurados. Muitos 
“desigrejados” retornando para o conví-
vio da igreja;
Pelo Novo Templo;

Pelo crescimento da Igreja.

Pedidos:
Pelos discipulados, que haja compreen-
são e transformação genuína dos discí-
pulos;

Pela conclusão da obra;

Por novos projetos de nossa igreja, SAFs, 
Capelania Escolar, Pequenos Grupos.

Na Graça
do Pai,
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Registro, SPRegistro, SPRegistro, SP

Registro, SP

Até aqui o Senhor 
tem nos ajudado”. 

 Esta é uma frase que nos acom-
panha nestes últimos meses em que 
temos visto o agir de Deus na vida de 
nossa congregação.

 Os desafios no bairro não são 
fáceis, temos orado e pedido a Deus 
para nos orientar na estratégia correta 
para que possamos saber como agir 
com sabedoria para que sejamos luz 
no meio do povo. 

 Estamos muito felizes, animados 
na obra do Senhor, ansiosos e desejo-
sos de ver a igreja crescer e ser relevan-
te neste bairro, onde o Senhor nos 
plantou, para a honra e glória do Seu 
Santo Nome. 

 Temos visto famílias se aproxi-
mando. Os cultos nos lares tem sido 
uma boa estratégia aqui, por isso esta-
mos fazendo contato para entrar em 
mais lares e assim falar do evangelho a 
mais famílias do bairro em que esta-
mos e também nos bairros próximos, 
principalmente no bairro em que a 
igreja está sendo construída.

 Também temos investido bas-
tante na EBD com as crianças, o que é 
uma boa estratégia de evangelização 
neste bairro. Contamos com cerca de 
15 crianças e adolescentes todos os 
domingos.

“



61Campo de Registro, SP

Rev.
Rodrigo
Ribeiro
e Isa Carla

Nossas metas para 
este ano: 

Alcançar pelo menos 3 famílias;

Sair do aluguel, pois o local em 
que estamos atualmente não é 
nosso. Estamos ansiosos para 
entrarmos no templo que está 
sendo construído no bairro vizi-
nho, um loteamento novo que 
abriu ano passado.

 Assim, com a ajuda de parceiros 
que têm investido no campo, estamos 
conseguindo, aos poucos, avançar na 
construção, o que também é um grande 
desafio, pois requer captação de recur-
sos financeiros para essa empreitada.

 Mas a principal ajuda que temos 
recebido é a do nosso Senhor, que nos 
dá sua graça para ver este templo sendo 
erguido. Ele tem colocado fé nos nossos 
corações e visão para este projeto. 

 Nossa construção está caminhan-
do com a graça do nosso Senhor e se Ele 
assim quiser, logo estaremos nos reu-
nindo no nosso novo templo, louvando 
Seu Nome. No prédio também planeja-
mos desenvolver um projeto social, que 
vise ajudar as pessoas do bairro a adqui-
rir uma profissão. Também queremos 
realizar um projeto pedagógico no con-
traturno da escola, para atender as 
crianças. 

 Pedimos que os irmãos conti-
nuem orando por este local, pois será 
um desafio para nós ao mudarmos para 
este novo bairro, que também está 
começando e tem muito para desenvol-
ver. Também pedimos oração para que 
Deus nos guie e oriente para que possa-
mos sempre cumprir sua vontade.

 Também nossa oração é para que 
Deus quebrante o coração das pessoas 
deste bairro e daquelas que estão se 
aproximando da igreja. E pedir que 
orem pelos nossos parceiros para que 
Deus continue abençoando-os para que 
possam abençoar outras igrejas assim 
como nos abençoaram. 
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Morro Agudo, SPMorro Agudo, SPMorro Agudo, SP

Morro Agudo, SP

Estou plenamente certo de que 
aquele que começou boa obra em vós 
há de completá-la até ao Dia de Cristo 
Jesus. (Fp. 1.6 ARA)

Com a graça de Deus, eu Rev. Daniel 
G. Fogaça e minha esposa Oracina, 
estamos aqui em Morro Agudo, reali-
zando a obra do Senhor Jesus neste 
campo que ele nos designou. O meu 
chamado aconteceu bem tarde, aos 
58 anos, depois de trabalhar 39 anos 
na área de manutenção automotiva, 
me formei no SPS em 2019. Em feve-
reiro de 2020 deixamos os dois filhos 
solteiros em Osasco, a Jeannie e o 
Levi, iniciamos os trabalhos na planta-
ção da Igreja Presbiteriana nesta 
cidade.

A cidade de Morro Agudo está locali-
zada no norte do Estado de São Paulo, 
a 370 km da capital e tem aproxima-
damente 35.000 habitantes. O agro-
negócio é a economia do município, 
plantação de cana, milho, soja e cria-
ção de bovinos. A cidade conta com 
cerca de sessenta igrejas “evangéli-
cas”, entre a maioria neopentecostal, 
encontra-se duas Igrejas Metodistas 
Wesleyana, uma Igreja Metodista do 
Brasil, uma Igreja Batista e a nascente 
Igreja Presbiteriana do Brasil em 
Morro Agudo.

Assim que chegamos, no segundo 
ano de plantação, reunimos a lideran-
ça da igreja e planejamos as ativida-
des, que tinham o objetivo de fortale-
cer os irmãos e evangelizar a cidade, 
mas um mês depois fomos surpreen-
didos pelo decreto da Pandemia, um 
período difícil para a igreja, mas 
mesmo em meio às dificuldades, 
Deus nos abençoou e a igreja cresceu 
100%, passando de 18 membros para 
36 membros, no entanto as dificulda-
des agora são maiores, reunir os 
irmãos que acostumaram ficar em 
casa, precisamos que orem pela igreja 
de Morro Agudo. 
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Rev.
Daniel
Fogaça
e Oracina

Motivos de Oração
Orem pela continuidade 
destes trabalhos;

Escola Bíblica Dominical;

Culto de Adoração;

Reunião de Oração e Estudo Bíblico;

Capelania no Hospital da Cidade;

Reforço Escolar;

Discipulado de Adultos;

Culto nos Lares.

Alvos
Organizar Sociedades internas;

Treinar liderança;

Treinar professores para a EBD;

Participação das crianças na EBD;

Compra do Terreno e construção 
do Templo;
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Morungaba, SP

 A Congregação Presbiteriana 
de Morungaba é um trabalho recente, 
iniciado em 2019 como um ponto de 
pregação na casa da irmã Rosemir e 
do Presb. Emérito Maurício de Castro 
e Souza, que sendo residentes da 
cidade e a convite do então Diácono 
Danilo Ribeiro, trouxe ao conheci-
mento do Rev. Daniel Basso, um 
grupo de irmãos dispostos a iniciar 
um trabalho presbiteriano na cidade 
carente de Igrejas saudáveis, bíblicas 
e reformadas.

 Ainda como um ponto de pre-
gação, o então Sem. Paulo Falkaniere, 
foi encaminhado à frente do ensino e 
cuidado pastoral da incipiente e pro-
missora comunidade. Não demorou 
muito, para que fosse identificada a 
necessidade de um obreiro residente 
na cidade, para a realização de cultos 
dominicais e assim investir mais no 
avanço no trabalho de plantação.

 Foi então submetido à JMN o 
projeto, que aprovado, passou por 
diversas dificuldades logo em seu 
início. Após encontrarmos um acon-
chegante e estratégico local para os 
cultos, teve que ser fechado devido a 
pandemia de COVID-19. Porém, Deus 
é maravilhoso e sua obra prosperou 
com conversões e recepção de mem-
bros por transferências a ponto de ao 
final do segundo ano de trabalho ser 
necessária a mudança para um local 
maior e com uma estrutura mais ade-
quada para o crescimento do promis-
sor grupo.

 Hoje seguimos na luta, confian-
tes de que Deus tem seus eleitos na 
cidade de Morungaba, e de que a 
seara está pronta para a colheita. 
Nossa cidade é um ponto turístico, de 
turismo radical e também de rota das 
frutas. Está em pleno crescimento 
industrial e comercial. É uma cidade 
muito religiosa com muitos Católicos 
Romanos praticantes, muitas igrejas 
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Rev.
Paulo
Henrique,
Bruna
e Teo

neopentecostais. Há muitas pessoas 
carentes, muitos homens e mulheres 
ávidos pela palavra de Deus.

 Nossos alvos são de ainda no ano 
de 2022, recebermos 30 pessoas como 
membros da igreja, já recebemos oito 
irmãos, sete comungantes e um não 
comungante. Temos muitas pessoas 
interessadas no evangelho e estão no 
processo de discipulado. 

 Um segundo alvo de nossa comu-
nidade é ampliar o discipulado desses 
crentes que estão se rendendo a Cristo. 
No início do segundo semestre pela 
graça de Deus, estaremos com seis 
irmãos engajados em grupos de disci-
pulado e sendo treinados para a lideran-
ça e discipulado na igreja.

 O terceiro alvo para esse ano é 
iniciarmos um trabalho social com as 
crianças do bairro, estamos na fase de 
estudar o contexto das crianças e as 
suas necessidades, orando ao Senhor 
para que dê pessoas vocacionadas para 
levarmos o evangelho da paz a essas 
crianças e consequentemente a suas 
famílias. 

 Todos esses alvos estão repletos de 
desafios, desde necessidades materiais, 
quanto pessoais e espirituais, mas cremos 
que o Deus da seara enviará trabalhadores 
e capacitará os que ele tem enviado. Pedi-
mos que os irmãos intercedam por nós nos 
seguintes alvos de oração:

Pela conversão dos Eleitos na cidade 
de Morungaba;

Por proteção física, espiritual e emo-
cional do nosso pastor e sua família 
(Rev. Paulo Falkaniere, Bruna e Teo);

Por recursos financeiros para a 
compra do terreno e construção de 
sede própria.

Para que Deus reavive continuamen-
te a liderança de nossa igreja e os 
irmãos envolvidos no trabalho de 
plantação.

Pelo trabalho social com as crianças 
do bairro;

Pelo nosso bazar missionário que 
será realizado 09/07/2022.
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Panorama, SP

Campo de Morro Panorama, SP

Rev.
Flávio, 
Eliêne,
Thiago,
Samuel
e Daniel.

 Esta é a família missionária na 
cidade de Panorama, SP, Pr. Flavio, miss. 
Eliêne e os filhos Thiago Fellipe (17), 
Samuel Lucas (14) e Daniel Matheus (4). A 
cidade de Panorama tem vistas para o rio 
Paraná, localizada a 687 km  no extremo 
oeste do Estado de São Paulo.

 A cidade se destaca pelas suas bele-
zas naturais. Conta com um Balneário Mu-
nicipal com ótima infraestrutura e pelo 
Turismo de Pesca. Entre os peixes os mais 
procurados estão: o dourado, pintado, 
curimbá, piapara, pacu, jaú, piau e tucuna-
ré.

 O campo, há 40 anos esteve sob os 
cuidados da IPB de Dracena, SP, e por 
conta de uma cisão total, buscou-se uma 
parceria com a Junta Missionária da Igreja 
de Pinheiros, SP. A partir deste ano o 
campo se tornou exclusivo da JMN/IPB. É 
um trabalho de plantação regado a choro 
e muita oração. Hoje o campo, além da 
grande família missionária, conta com 
uma irmã que congrega desde a chegada 
da família no dia 10 de janeiro de 2021, 
como também 3 jovens que tem se mos-
trado muito interessados em caminhar 
debaixo do senhorio de Cristo e da fé refor-
mada. Temos alcançado crianças que par-
ticipam da EBD e alguns cultos, mas infe-
lizmente são impedidas por familiares que 
não as deixam frequentar com regularida-
de.  

 O espaço físico da igreja é de 2.100 
m². Possui templo próprio e uma casa 
adaptada do que eram salas de EBD.  

Alvos e Desafios
Continuar resgatando o bom nome 
da IPB na cidade;

Continuar na Capelania Militar e em 
alguns órgãos públicos;

Alcançar o maior número possível 
de pessoas.

Pedidos de Oração
Fortalecimento espiritual dos três 
filhos;

Pela saúde da Eliêne, minha esposa 
auxiliadora;

Pelas pessoas que temos contato, 
para que serviram a Deus conosco;

Diminuição da comercialização de 
drogas próximo à igreja.
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 Em 4 de janeiro de 2021, chegava ao 
Campo a missionária da JMN, Idauga Fide-
lis de Lima, transferida do Campo de 
Aporé no estado de GO. Deparei com um 
Templo Grande e com uma boa estrutura. 
Contendo o básico para dar continuidade 
ao trabalho. É um trabalho de revitaliza-
ção. 

 Ao chegar, havia na igreja apenas 
dois membros: José Carlos Miranda e 
Daniel Rocha. As demais famílias haviam 
se afastado devido problemas administra-
tivos.  Pereira Barreto é um dos municípios 
brasileiros localizado no extremo Noroeste 
do Estado de São Paulo, na região Sudes-
te. 

 A cidade foi fundada em 11 de 
agosto de 1928. Em 2000, a cidade foi ele-
vada à categoria de Estância Turística, 
pelo governador do Estado, devido aos 
recursos naturais, condições de lazer, 
recreação e uma boa infraestrutura e ser-
viços destinados a atividades turísticas. 
Sua extensão é de 978,884 km². Sua popu-
lação conforme estimada em 2020 é de 
25.677 hab. No entorno da cidade está o 
segundo maior canal artificial do Mundo. 
Tendo como divisa o Estado do Mato 
Grosso do Sul. É uma cidade fundada por 
imigrantes japoneses. Posteriormente 
também migraram italianos, espanhóis, 
portugueses, sírios, libaneses e brasileiros 
de outras regiões, principalmente do Nor-
deste. 

 Existem 22 Igrejas evangélicas de 
várias denominações. Também budistas, 
católicos e espíritas. Ao chegar na cidade, 
procurei inteirar dos problemas, ou seja, o 
porquê da ausência da igreja. Mas o pastor 
já havia mudado de cidade. Então saí a 
procura das famílias e realizei um cadastro 
de todas elas, as quais no ato do cadastra-
mento prometeram retornar aos traba-
lhos, mas nem todos retornaram como 
prometeram. 

 No dia 30 de janeiro deste ano, às 
15h, realizamos uma reunião com os 
seguintes irmãos: Marcos, esposa Kátia, 
Eily e José Carlos Miranda. Fizemos uma 
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Miss.
Idauga 
Fidelis 
de Lima
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oração, me apresentei, falei sobre minha 
trajetória como missionária e a forma de 
trabalho que vinha realizando nos 
Campos. Apresentei a proposta de traba-
lho para o Campo no que se refere à EBD, 
Cultos, Estudos bíblicos, Reuniões de 
orações e demais atividades que deseja-
ria realizar com eles, conforme elabora-
ção do Planejamento Anual. 

 Na sequência, passamos a forma-
ção da diretoria para EBD. Ficando da 
seguinte forma: Superintendente – José 
Carlos Mirando, Secretária – Kátia, Eily 
Tesoureira juntamente comigo, e o irmão 
Marcos, reassumiu o cargo de Diácono 
como antes. Ficando tudo pronto para 
dar continuidade aos trabalhos, Pós-
-Pandemia. 

 Na ocasião ficou determinada 
uma semana de oração no templo, de 
segunda a domingo. E a partir daí, foi 
dado início aos trabalhos.

 No sábado 6 de janeiro realizamos 
um mutirão de limpeza, contamos com a 
presença de Irmãos. E no Domingo, 7 de 
janeiro, realizamos o nosso Primeiro 
Culto presencial, estiveram presentes 
seis famílias, totalizando 12 pessoas. 

 Os trabalhos têm por finalidade 
tornar a igreja Missionária e Acolhedora. 
Estamos orando por sua organização em 
dezembro de 2023. Já temos Mesa Admi-
nistrativa. Grupo de Louvor. Na EBD 
temos salas de: Adultos, crianças e ado-
lescentes. Os jovens permanecem com 
os adultos. 

 Temos comemorado todas as 
datas, consideradas, importantes do 
ano. Realizamos evangelismo de rua, 
no dia de finados fomos ao cemitério 
distribuímos: Bíblias, folhetos e Água 
mineral geladinha. Alugamos uma van 
para atender ao Projeto: “Criança 
Feliz”. Ela traz e leva, aos domingos 
pela manhã e noite, crianças e adultos 
do bairro “Colina do Tietê”, onde 
moram. Temos realizado visita aos 
lares e distribuição de folhetos, bíblias. 
Também estabelecemos contato com 
vários setores da sociedade, no intuito 
de tornar Deus e a igreja do Senhor 
conhecida na cidade.

Alvo:

A partir do segundo semestre 
realizaremos cultos nos lares 
para alcançar os não alcançados. 

Motivo Oração:
Orar pela organização da Igreja 
em dezembro de 2023. E pela 
criação das sociedades internas 
como: SAF, UCP, UPA e UPH.

Nossa oração é que, 
o evangelho, atra-
vés da Igreja Pres-
biteriana do Brasil, 
alcance esta região 
e os lares não al-
cançados, para a 
Glória de Deus!”

“
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Miss.
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 E Deus usou a linha de ferro

 O trabalho presbiteriano em Pindo-
rama, SP, se iniciou em com um culto que 
foi realizado ainda na década de 1920, na 
casa de ferroviários presbiterianos que 
vieram para trabalhar na construção da 
estrada de ferro Araraquara.

 O trabalho floresceu. O primeiro 
templo foi erguido em um terreno doado 
pela família Cypriano. O templo atual foi 
erguido em 1952. Os anos se passaram e o 
êxodo de algumas famílias e outros fatores 
fizeram com que o trabalho presbiteriano 
fosse encerrado no ano 2000. É curioso 
lembrar que o templo e todas as depen-
dências, foram locados para a Igreja 
Assembleia de Deus, por 16 anos. Isto possi-
bilitou a manutenção do templo.

 O Deus que perfeitamente rege tudo 
com soberania e poder direcionou a família 
Simões que se encontrava, desejosa pela 
verdade, até a Igreja Presbiteriana de 
Catanduva e lá foram discipulados e bati-
zados. Através deles mais pessoas começa-
ram a se direcionar para lá, e assim Deus 
novamente foi reunindo seu povo.

 Por direção e visão do Conselho da 
IPB de Catanduva, um grupo de oração foi 
iniciado na cidade. Em outubro de 2018, fui 
designada para dirigir este grupo e disci-
pular os novos convertidos.  Deus uma vez 
mais foi gracioso e oficialmente em 09 de 
fevereiro de 2019, na varanda do salão de 
estética da família Simões, um culto 
marcou o reinício oficial das atividades da 
Igreja Presbiteriana na cidade. Um renovo 
e um milagre do Soberano Deus. No local 
começamos a nos reunir regularmente 
para o Culto e a Escola Bíblica Dominical. 
No dia 04 de julho de 2019 retornamos ao 
nosso templo, com grande alegria e grati-
dão.

 Em janeiro de 2020 conseguimos a 
tão sonhada e necessária parceria com a 
Junta de Missões Nacionais, que nos 
ajudou muitíssimo na caminhada até aqui.  
Deus tem sido gracioso, ao andar e direcio-
nar seu povo. Trabalhamos para apresentar 
o evangelho de Cristo, discipular de manei-
ra profunda os crentes, influenciar a cidade 
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através do relevante trabalho de Capelania 
militar, fúnebre e empresarial.

 Nossos alvos são conversões genuínas, 
amadurecimento dos crentes, multiplicação 
e capacitação da liderança, ampliar ainda 
mais a visão missionária, melhorar a  acessi-
bilidade ao templo, urgentes reformas estru-
turais necessárias ou a construção de novo 
templo e salas de aula.

 Orem por nós, e pelo constante renovo 
desta Igreja centenária.



Salesópolis, SPSalesópolis, SPSalesópolis, SP

Bênçãos para todas as 
famílias”             Gênesis 12.1-3.

 No ano de 1999, fui batizado na Igreja 
Presbiteriana do Brasil em Vicente de Car-
valho, município do Guarujá, SP. Após dois 
anos, assumi alguns compromissos nos 
departamentos internos da Igreja. Era 
envolvido com o departamento de Evange-
lismo nas escolas e nos bairros e com a 
Junta missionária da Igreja. Exerci o Diaco-
nato durante dois mandatos. Após o 
sermão do Rev. Cloe Marques e Rev. Jessé 
de Almeida Rios (missionário da Junta de 
Missões Estrangeiras naquela época), 
ambos os sermões, baseados em Atos 1.8, 
fui impactado e desafiado para entregar a 
minha vida à obra missionária de tempo 
integral, evidenciando esse chamado indo 
à frente da Igreja. 

 Na ocasião, o palestrante da noite, o 
Rev. Jessé relatou também sua experiência 
com sua esposa, dona Iolanda e seus três 
filhos. Naquela situação, a esposa do Rev. 
Jessé atravessava provações na área da 
saúde. Ela permaneceu em Moçambique e 
estava se recuperando de uma terrível 
depressão e seu passatempo era pintar 
quadros. O Rev. Jessé trouxe algumas telas 
de quadros, além de camisetas de Moçam-
bique, para serem vendidos a fim de custe-
ar a passagem para o seu retorno à África. 
Propus-me em pagar pelo valor de uma 
tela de quadro, sem adquiri-lo, na intenção 
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“
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de contribuir com a manutenção do mis-
sionário.

 Percebi então, a partir dali que 
Deus começou a me incomodar nesta 
área tão nobre. Apesar de haver algumas 
resistências da minha parte, pois plane-
java seguir a carreira de Personal Trainer 
e ingressar na faculdade de Educação 
Física para ser conselheiro e professor de 
atleta em formação. Porém, os planos de 
Deus são mais altos que os nossos. No 
ano de 2.000, pouco tempo depois, 
cursei no Instituto Bíblico em Santos, 
cidade em que trabalhava como mecâni-
co de manutenção, no Bonde do Monte 
Serrat. 
 O chamado missionário se intensi-
ficou e não tendo mais como justificar-
-me, pois sendo solteiro e ainda sonhan-
do com uma evolução profissional, não 
pude mais resistir aos planos do Senhor. 

 No término do curso de Evangelis-
ta, no dia da minha formatura, meu pai 
faleceu. Mesmo diante das dificuldades e 
ainda inseguro, passei a trabalhar com as 
congregações: no Monte cabrão e na 
Enseada, Guarujá. Esse período propor-
cionou-me boas experiências no traba-
lho evangelístico com os jovens e as 
crianças. Uma outra porta de evangeliza-
ção se abriu foi em em Peruíbe, porém, 
ainda não me sentia preparado para esse 
campo.

 No ano de 2006, o conselho da 
IPVC convocou-me para estudar no IBEL 
- Instituto Bíblico Eduardo Lane. Aqui 
começa parte da minha história com a 
minha esposa Silvia Maria, pois foi exata-
mente no fim de 2006 que começamos a 
namorar. 
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Ev. Jair
da Cruz
e Silvia

72

Salesópolis, SP

 Deixar a minha mãe viúva foi uma 
outra tarefa difícil, porém recebi sua aprova-
ção e para o meu conforto, os meus demais 
irmãos estariam perto dela nos anos em que 
me dedicaria aos estudos em Patrocínio – 
Minas Gerais. 

 No meu último ano do IBEL, recebi o 
convite para fazer parte da JMN pelo Rev. 
Lourival do PRAT e sua esposa, que nos visi-
tavam na ocasião. Assim, tive o privilégio de 
ingressar após o ano da minha formatura no 
campo de Nova Bandeirantes, MT. Aproxi-
madamente após um ano e meio, casei-me 
com Silvia Maria e trabalhamos com esmero 
no campo de Nova Bandeirante, MT.

 Após ter trabalhado quatro anos na 
plantação da Igreja em Mato Grosso, passei 
o bastão para o Rev. Daniel Utsuni e esposa. 

 Atualmente, pela graça do bom Deus, 
servimos com a mesma disposição no 
campo missionário de Salesópolis, SP, em 
parceria com a JMN e PRAT- Presbitério Alto 
do Tietê, com o coração sincero na presença 
de Deus.

 Estamos em fase final da construção 
do templo próprio, que abrigará os irmãos 
que foram alcançados pela graça de Deus e 
os que serão alcançados pela fé reformada. 
Assim sendo, nos tornamos congregação da 
Igreja de Mogi das Cruzes, SP.

Prosseguimos anun-
ciando os seus desíg-
nios para todas as fa-
mílias, assim como foi 
ordenado a Abraão que 
se tornou pai de uma 
numerosa nação.”  

“



 A cidade de Santa Branca tem 190 
anos e 15 mil habitantes. Uma cidade 
pequena que fica na região do vale do 
Paraíba, interior de São Paulo. A cidade 
nasceu, cresceu e se desenvolveu junta-
mente com a religião católica romana, o 
que fez com que a cultura e a mentalida-
de de seus cidadãos estejam enraizadas 
nessa religião. 

 É neste contexto que estamos 
plantando uma nova igreja Presbiteriana 
do Brasil. Começamos o trabalho do zero, 
temos pregado e evangelizado. Procura-
mos estabelecer o trabalho na cidade. 
Estamos em uma fase de construção do 
local próprio, o que vai ajudar a firmar o 
trabalho na cidade. 

 Estamos acompanhando o cresci-
mento espiritual dos recém convertidos e 
fazendo trabalho de discipulado para que 
possamos batizar os primeiros membros 
e assim firmar nos caminhos do Senhor, 
os novos irmãos na fé. Temos recebido 
visitas com muita rotatividade, alguns 
vem só uma vez, outros continuam nos 
visitando, mas ainda não estão se firman-
do como membros. As pessoas que visi-
tam nossa igreja, são pessoas advindas 
de outras religiões. Eles precisam atingir 
maturidade, se firmar para que possamos 
posteriormente prepará-los para a lide-
rança.  

 No momento, estamos aproveitan-
do as oportunidades para alcançar mais 
famílias e assim ampliar o nosso círculo 
de relacionamentos com as pessoas da 
cidade. Estamos trabalhando para criar 
novas amizades com as pessoas dos bair-
ros vizinhos da igreja, que está sendo 
construída.  Estamos fazendo bastante 
divulgação do trabalho e da igreja. Fare-
mos alguns trabalhos sociais nos bairros 
próximos, para que as pessoas conheçam 
a igreja e assim as portas das casas da 
comunidade estejam abertas e conhe-
çam um pouco da nossa igreja e sejamos 
recebidos no meio deles.  
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Miss.
Marcelo, 
Sinhá,
Luiz Miguel
e Natan
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Alvos e desafios
Queremos estabelecer novas frentes de 
trabalhos sociais na comunidade, um 
trabalho permanente com as crianças e 
com as mães da Vila Batista e do Parque 
São Jorge, que são bairros ao lado da 
nova igreja. 

Queremos também aumentar o 
número de participantes nos nossos 
cultos. Estes são nossos desafios para o 
futuro.

Pedidos de oração
Nosso pedido de oração está ligado 
diretamente aos Alvos e Desafios, que 
colocamos acima. Queremos pedir 
oração para o crescimento da igreja, 
para a formação de uma liderança;

Pelo término da construção.



 O trabalho na cidade teve início em 
2017, com a iniciativa da IPB Central 
Itapetininga, em parceria com a JMN, de 
enviar um evangelista para auxiliar o Con-
selho da igreja no acompanhamento de 
um grupo de pessoas que  pediram um 
trabalho presbiteriano na cidade. 

 Com a saída do primeiro obreiro no 
final de 2018, o Conselho da igreja me 
convidou para dar continuidade ao traba-
lho e pastorear a congregação. 

 No ano de 2019 o Conselho da IPB 
Central fez a compra de dois terrenos 
para as futuras instalações do prédio da 
igreja. Por ora, enquanto o prédio não 
está totalmente construído a igreja tem 
se reunido na garagem da casa pastoral 
alugada. As reuniões acontecem regular-
mente aos domingos, para Escola Domi-
nical e Cultos. 

 A congregação tem dado auxílio 
pastoral, por meio da Mesa Administrati-
va.  Um grupo de irmãos e irmãs, que 
atuam na congregação, foram recebidos 
como membros da igreja em 2021 e 2022, 
na cidade próxima de Taguaí, SP, onde o 
pastor realiza dois cultos mensais. 

Os desafios
Pelo crescimento da congregação; 

Que em breve possamos concluir a 
construção do prédio. Isso será um 
marco muito importante e firmará a 
identidade do trabalho presbiteria-
no na cidade. 

Contamos com as 
orações da amada 
IPB em favor do tra-
balho aqui em Ta-
quarituba.”

Campo de Taquarituba, SP 

Rev.
André 
David, 
Rosemari, 
Ramon 
e Lorenzo.
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Quadro de Missionários

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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Banco do Brasil
Ag.: 1849-X

CC.: 22379-4

Bradesco
Ag.: 0595-9

CC.: 38270-1
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CNPJ:

00.118.331/0001-20

financeirojmn@ipb.org.br
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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                    B                    B                    

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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