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

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

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

Presbiterianas são plantadas.

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

supremo concílio.

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

jmnipb.org.br

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil

Seja um parceiro da JMN e
participe conosco desta obra! 

Siga nossas Redes Sociais:

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

Baixe nosso app:  JMNIPB
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Editorial

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

Editorial
UMA REGIÃO DESAFIADORA

 A Junta de Missões 
Nacionais da Igreja Presbiteria-
na do Brasil, tem a alegria de 
disponibilizar a todos os nossos 
irmãos e colaboradores, mais 
uma edição da REVISTA 
NOVOS RUMOS. Nesta edição, 
apresentamos os trabalhos 
realizados na Região Nordeste, 
onde temos 83 campos, entre 
exclusivos e parcerias. Como 
são muitos campos nesta 
região, resolvemos dividir a 
apresentação do Nordeste em 
duas edições.

 Nesta primeira, apresen-
tamos os campos missionários 
nos estados de Alagoas, Bahia, 
Pernambuco e Sergipe. 
Somente na Bahia temos 24 
campos de plantação de igre-
jas. Em Alagoas 7, em Pernam-
buco 3 e em Sergipe 5. Totali-
zando 39 campos.

 Alagoas é um grande 
desafio e por decisão do Supre-
mo Concílio, na última reunião 
realizada em julho passado, na 
cidade de Cuiabá – MT, este 
estado foi considerado “ÁREA 
ESPECIAL”, devido às inúmeras 
dificuldades detectadas nas 
igrejas já organizadas e na 
quantidade de cidades que 
ainda não tem uma porta 
aberta para a proclamação do 
evangelho bíblico e reformado, 
como é pregado pela Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

 A Bahia é sem dúvida o maior desafio, pois além 
dos seus 288 municípios sem uma igreja ou campo mis-
sionário Presbiteriano, em um total de 417 municípios, há 
centenas e centenas de “povoados” com um número 
populacional variado, aguardando uma porta Presbite-
riana a ser aberta.

 Sergipe é um estado extremante carente do apoio 
de igrejas, projetos missionários e projetos sociais. 
Metade destes municípios ainda não contam uma Igreja 
Presbiteriana. Há uma grande necessidade de novos pro-
jetos voltados para este estado, carente do evangelho da 
graça.

 E finalmente, Pernambuco, onde temos apenas 3 
campos de plantação de igrejas, para um total de aproxi-
madamente 100 cidades, sem uma IPB. Precisamos de 
mais parceiros para alcançarmos este estado tão proe-
minente.

 As características são diferentes em cada um 
destes quatro estados, mas a realidade é uma só: preci-
samos de parceiros que orem, contribuam e que possam 
se dispor a plantar novas igrejas nesta região rica no 
turismo, de um povo alegre e acolhedor e de possibilida-
des para a proclamação do santo evangelho.

 Ajudem a JMN a plantar igrejas, pois “JUNTOS 
FAZEMOS MISSÕES MAIS RÁPIDO E MAIS LONGE”!

Rev. Obedes Junior
Secretário Executivo da JMN

DADOS BANCÁRIOS JMN IPB
Igreja Presbiteriana do Brasil – CNPJ 00.118.331/ 0001-20
Banco do Brasil
Agência 1849-x – Conta Corrente 22379-4
Bradesco
Agência 0595-9 – Conta Corrente 38270-1
Pix: financeirojmn@ipb.org.br 
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 Com a Graça de Deus, a Junta de Missões Nacionais da 
Igreja Presbiteriana do Brasil, está presente nestes estados 
nordestinos com a plantação de 39 igrejas e uma Base Mis-
sionária de supervisão, muito bem acolhida pelo Colégio 
Agnes, por anos. Atualmente a Base está se estabelecendo 
no Seminário Presbiteriano do Norte - SPN, em Recife, Capital 
de Pernambuco. 

 Nestes 39 campos missionários, a JMN/IPB tem avança-
do na aquisição de terrenos e construção de templos, com 
recursos de ofertas de irmãos e igrejas que amando a obra 
missionária se tornam generosos e contribuem para o avanço 
do Reino de Deus sobre essa vasta região nas áreas litorânea, 
mata, agreste e sertão. É sempre motivo de gratidão ao 
Senhor da Igreja, a consolidação dos trabalhos e a parceria 
ativa junto aos presbitérios, na organização de novas igrejas.

 Da Bahia, povo alegre e sorridente “Brasileiros, brasilei-
ros corações”, a Pernambuco, “Terra dos altos coqueiros de 
belezas soberbo estendal”, passando por Sergipe, “com cân-
ticos doces vamos festejar” e Alagoas “Almas grandes, de 
grandes heróis”. Nestes quatro estados do Nordeste Brasilei-
ro, a plantação de igrejas é um desafio a ser transposto, pois 
permeia uma religiosidade falaz e uma cultura e costumes 
enraizados, que precisamos alcançar com o Evangelho de 
Cristo.

 Igrejas, vamos avançar, pois alcançaremos no Poder de 
Deus e a operosidade do Espírito Santo nas igrejas, desta 
vasta região e das demais regiões do nosso Brasil, somando 
forças com a JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS. Destes 39 
campos, alguns não possuem nem terrenos, outros campos 
já tem templos construídos, mas precisam ser revitalizados. 
Com seu envolvimento e o apoio da sua igreja, o trabalho 
ficará mais fácil. Juntos faremos missões cada vez mais longe 
e mais rápido. 

Neste ano, de 31 de outubro a 03 de dezembro o Projeto Mão 
Na Massa da Confederação de Homens da IPB, um dos 

nossos parceiros na plantação 
de igrejas, construirá mais um 
templo em Alagoas, desta vez 
na cidade de São Miguel dos 
Campos, você pode se envol-
ver com essa grande obra, 
contribuindo através do PIX:

Após o envio da oferta, 
mande por e-mail o compro-
vante comunicando que a 
oferta é destinada para cons-
trução do templo em São 
Miguel dos Campos.

 Hoje temos apenas 39 
campos nestes quatro esta-
dos nordestinos, mas podería-
mos ter muito mais, basta 
pensarmos na diferença que 
faríamos se todas as igrejas 
da região e do Brasil fossem 
dizimistas fiéis à denomina-
ção que fazem parte. E, assim, 
abrirem congregações em 
municípios que não tem 
Igreja Presbiteriana. São 
quatro estados de um povo 
acolhedor e maravilhoso, mas 
carente do genuíno evange-
lho. Por esta razão, vamos 
lançar a semente do Evange-
lho da Graça de Deus e con-
templar o cumprimento da 
maravilha da transformação 
de vida das pessoas, que só o 
Evangelho de Cristo pode 
proporcionar a todo aquele 
que nasce de novo.

BAhiA, SerGIpe, ALagOaS E PerNAmBucO

QuAtRo EsTadOS e Um GraNdE CamPO
a sE LanÇAr a sEMenTE do EvaNgELho



Supervisor de campos missionários da JMN/IPB.

BAHIA, SERGIPE, ALAGOAS E PERNAMBUCO
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Rev. Hamilton Rodrigues
da Silva Rocha
Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil
Contato: (19) 98259-2929

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 pro-
gramas no YouTube: Café 
com Missões e Pelos 
Campos do Brasil.
Se inscreva no canal e ative 
o sininho para caminhar-
mos juntos.

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil

financeirojmn@ipb.org.br
Chave PIX: E-mail
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ALAGOAS
CAMPOS
MISSIONÁRIOS

MUNICÍPIOS102

EVANGÉLICOS14,8%
HABITANTES3.351.543
SALÁRIOS MÍNIMOS
POR FAMÍLIA1,9

MUNICÍPIOS
SEM IPB81
ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO0,631
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Campo Alegre, AL

Campo Alegre, AL

10Campo Missionário em Campo Alegre, AL

Missionário 
Carlos André, 
Cremilza, 
Daniel 
e Carlos.

Campo Alegre, ALCampo Alegre, AL

 Iniciamos as atividades 
na cidade de Campo Alegre, 
no começo de 2018, com o 
desafio de consolidar e organi-
zar a Primeira Igreja Presbite-
riana na cidade. Graças ao 
bom Deus, fomos bem recep-
cionados pelos membros já 
existentes no campo e pela 
população de um modo geral.

 Uma das primeiras ativi-
dades realizadas foi visitar e 
me apresentar às autoridades 
da cidade, começando pela 
prefeitura, depois câmara de 
vereadores, fórum e delegacia.  
Na câmara de vereadores fui 
muito bem recebido pois a 
vereadora, na época presiden-
te da câmara, evangélica de 
outra denominação, procurou 
logo informar das várias ativi-
dades que o município desen-
volve através de conselhos 
municipais.

 Hoje, juntamente com 
minha esposa, fazemos parte 
de cinco conselhos onde 
desenvolvemos ideias para as 
políticas públicas, além de 
termos oportunidade de 
acesso a várias famílias para 
falarmos do amor de Deus. 

Recebemos, através desse 
trabalho, o título de cidadãos 
honorários da cidade pelos 
relevantes serviços prestados 
à comunidade.

 As atividades no âmbito 
da igreja continuaram normal-
mente no auxílio aos irmãos. 
Ao longo destes anos, alcança-
mos novos membros através 
das visitações, programas de 
rádio, dentre outros projetos 
evangelísticos. 

 Os grandes desafios são 
a estabilidade financeira e o 
amadurecimento dos crentes 
de modo geral. Temos uma 
carência grande de crentes 
comprometidos, que enten-
dam o verdadeiro papel do 
cristão. Isso nos leva a dedicar-
mos muito mais tempo no 
ensinamento. Outra dificulda-
de é o êxodo de famílias que 
vão em busca de melhores 
condições de vida em outros 
estados. Ainda assim, nossas 
expectativas são de que os 
desafios serão superados, os 
objetivos alcançados e, em 
breve, teremos a Igreja Presbi-
teriana de Campo Alegre, para 

o louvor de Deus!

 Continuaremos traba-
lhando com afinco na evange-
lização, na formação de lide-
ranças, no discipulado de 
novos discipuladores e na pre-
gação comprometida e fiel à 
Palavra de Deus. Para isso, 
contamos com as orações de 
todos os irmãos presbiterianos 
do Brasil. É um motivo de 
grande alegria e verdadeiro 
privilégio fazer parte da Junta 
de Missões Nacionais da Igreja 
Presbiteriana do Brasil. 

Pedidos de oração:
Pela saúde da família 
missionária;

Para que tenhamos condi-
ções de adquirirmos um 
transporte para melhor 
desenvolvermos os traba-
lhos diários;

Pedimos sabedoria para 
cuidar das pessoas que 
participam do trabalho, 
mas ainda não se torna-
ram membros da igreja.



 O campo missionário de 
Coruripe, AL, está localizado 
no litoral sul do estado de 
Alagoas, a 100 km da capital 
Maceió. A cidade tem uma 
média de 50 mil habitantes. 
Sua economia provém da mo-
nocultura da cana de açúcar, 
turismo, comércio e serviço 
público. 

 Nosso campo tem 12 
anos de existência. Atualmen-
te temos 32 membros comun-
gantes, 12 membros não 
comungantes e 20 congrega-
dos. Ao longo dos anos, o 
desenvolvimento do trabalho 
de plantação teve como carac-
terística marcante a atividade 
infantil. Hoje podemos perce-
ber o desenvolvimento de 
outras áreas na igreja como o 
surgimento de atividades 
distintas das sociedades inter-
nas, encontros mensais da 
SAF, da UMP e da UPA. No 
entanto, continuamos inves-
tindo no desenvolvimento do 
Departamento Infantil adqui-
rindo material didático indivi-
dual para cada criança, mate-
rial visual, bem como, material 
de apoio para os professores. 
Nos departamentos de mídia, 
de louvor e som da nossa 
igreja também temos dedica-
do investimentos. Na área de 
ensino, ajustamos nossa EBD 
em salas para adequar o 
aprendizado de acordo com a 
faixa etária. O Departamento 
infantil tem 2 salas, temos sala 
de adolescentes e a sala para 
maiores de 18 anos. Todas as 
turmas da EBD utilizam mate-
riais próprios e individuais. 

 Sabemos que muito 
ainda precisa ser feito, mas 
somos gratos a Deus pois nos 
conduz para fazermos o 
melhor e nos envia, no tempo 
certo, os recursos para realizar-
mos as melhorias necessárias.

Coruripe, ALCoruripe, ALCoruripe, AL
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 Buscamos como alvo a 
consolidação do nome da 
nossa igreja na cidade, ter um 
crescimento da membresia 
com famílias em cada bairro e 
distrito da cidade e a constru-
ção do templo de nossa igreja 
para o ano de 2023.

 Um dos desafios que 
temos enfrentado para a con-
solidação do trabalho é que a 
maioria dos nossos irmãos 
moram longe do local de culto 
e por causa disso precisamos 
custear o transporte coletivo, 
para trazer e levar os irmãos 
para os seus respectivos bair-
ros. Esse investimento com-
promete boa parte dos nossos 
recursos financeiros e necessi-
tamos de apoio de parceiros 
para somar conosco nessa 
lide. O Presbitério de Alagoas - 
PRAL tem nos ajudado. 

 Outros desafios são de 
levantar parceiros que nos 
ajude na construção de nosso 
templo; fazer um trabalho 
efetivo de evangelização em 
todos os bairros e distritos e 
avançar na área social, auxi-
liando os mais necessitados.

Os pedidos de oração 
Família missionária. Para 
que Deus nos preserve 
com ânimo e saúde na 
obra. 

Por cada irmão da congre-
gação de Coruripe, para 
que eles perseverem na 
caminhada Cristã. 

Que Deus levante meios 
se ser feita a construção 
do nosso templo.

 Pela graça de Deus, algumas Igre-
jas Presbiterianas do Recife e o Presbité-
rio do Paulista nos ajudaram na constru-
ção do muro que cerca o terreno e na 
contratação de uma arquiteta para criar 
um projeto arquitetônico que atenda a 
nossa necessidade, enquanto igreja. 
Finalizados o muro e o projeto arquitetô-
nico, agora estamos iniciando o processo 
de solicitação da autorização com a pre-
feitura para construção do templo.



Campo Missionário em Coruripe, AL

Rev. Athos, 
Elizabete, 
Tito, Olícia 
e Bárbara.
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“



 Sou o Rev. Alessandro, 
casado com Isabel e temos uma 
filha, Isabela. Somos privilegiados 
em poder servir ao Senhor, atra-
vés da JMN, na cidade de Delmiro 
Gouveia, no alto sertão alagoano.

 Delmiro Gouveia é uma 
cidade agradabilíssima e conta 
com uma beleza natural admirá-
vel, como os Cânions do Rio São 
Francisco, as Veredas da Caatin-
ga, as Paisagens encantadoras do 
Velho Chico, entre outros.

 É nessa geografia extraor-
dinária do alto sertão alagoano, 
que a JMN tem enviado a sua 
força missionária, para a atividade 
de plantação de Igreja Presbite-
riana. Os desafios são visíveis, 
mas o poder do Espírito Santo é o 
combustível principal que poten-
cializa a obra missionária nesta 
localidade.

 A JMN é maravilhosa, que 
com muita responsabilidade, tem 
desenvolvido as suas atividades 
em solo nacional. Ela nos oferece 
treinamentos e recursos mate-
riais para a realização da obra 
missionária. E esse apoio é funda-
mental no processo de plantação 
de igrejas.

 Várias são as atividades 
realizadas no campo de Delmiro 
Gouveia, como evangelização, 
discipulado, Reunião de Oração e 
Doutrina, Escola Bíblica Domini-
cal, Culto Vespertino, entre 
outros.

 No campo de Delmiro, já 
foi possível organizar a Sociedade 
Auxiliadora Feminina (SAF), que 
tem sido uma magnífica força de 
integração na comunidade local. 
As principais ações realizadas são: 
plenárias, departamentais, evan-
gelização, visitas, entre outras. No 
momento, estamos focalizando 
na organização da UCP, UPA e 
UPH.

Delmiro Gouveia, ALDelmiro Gouveia, ALDelmiro Gouveia, AL
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 O Departamento Infan-
til tem realizado um trabalho 
formidável com as crianças. As 
professoras são competentes 
e muito comprometidas com a 
obra do Senhor. O material 
utilizado no departamento é 
adquirido pela Editora Cultura 
Cristã.

 As atividades realizadas 
com os adolescentes são con-
tínuas, perseverantes e 
responsáveis. O material utili-
zado no momento é a Revista 
Território Teen, igualmente 
disponibilizado pela mesma 
editora.

 Todos os anos, realiza-
mos o Mackenzie Voluntário, 
que é um programa do Institu-
to Presbiteriano Mackenzie, 
que congrega diversas ações 
de cidadania, solidariedade e 
responsabilidade social e am-
biental. O projeto é fantástico, 
empolgante e um formidável 
instrumento de evangelização 
social. O tema da campanha 
deste ano é: “Conecte-se ao 

bem”. E o verso chave é: “Pen-
semos em como motivar uns 
aos outros na prática do amor 
e do bem.” Hebreus 10.24 
(paráfrase).

 Recentemente, inicia-
mos as atividades do Instituto 
Presbiteriano Crianças do 
Brasil (IPCB), que é uma asso-
ciação local de evangelização 
de crianças e adultos. São mais 
de 200 crianças atendidas, em 
situação de risco e vulnerabili-
dade social, distribuídas em 
mais de 150 famílias, onde se é 
possível oferecer reforço esco-
lar, alimentação de qualidade, 
atenção missionária, dignida-
de social, entre outros.

 Com efeito, trabalhar no 
campo de Delmiro Gouveia, 
tem sido uma experiência 
singular. Acreditamos que 
cada campo missionário tem 
as suas particularidades e 
desafios. Mas, contamos com 
o apoio de Deus Todo Podero-
so, para a realização e êxito da 
obra missionária. Assim, espe-

ramos que em breve, este 
campo missionário seja orga-
nizado em Igreja Presbiteriana 
do Brasil, concluindo mais um 
importante ciclo no processo 
de plantação de igrejas, por 
meio da JMN-IPB.

Pedidos de oração

Pela família missionária; 

Por crescimento espiritual 
dos membros; 

Por provisão financeira; 

Pelo IPCB; 

Pelo crescimento do pres-
biterianismo no Estado; 

Pela JMN, sem a qual não 
estaríamos aqui.

Que Deus nos ajude sempre 
com esse sublime projeto.

Abraço fraterno.



 A cidade de Joaquim 
Gomes está localizada a 74 km ao 
norte da capital Maceió. Com 
uma população aproximada de 
25 mil pessoas, distribuída entre 
zona rural e zona urbana, predo-
minando a zona urbana. 

 O sistema econômico da 
cidade fundamenta-se em 
quatro vias: funcionalismo públi-
co, comércio, extração de cana-
-de-açúcar e agricultura familiar.

 Nossa igreja localiza-se no 
centro da cidade, próximo onde 
se realiza a feira local, na principal 
via da cidade.

 A atividade semanal do 
campo se desenvolve com: disci-
pulado na terça-feira, culto de 
oração e doutrina na quarta-feira, 
leitura bíblica nas praças na quin-
ta-feira, culto evangelístico nos 
lares na sexta-feira, culto de 
jejum e oração no sábado, escola 
dominical e culto vespertino no 
domingo.

 No sábado pela manhã a 
igreja fica aberta no período da 
feira tocando hinos e leitura das 
Escrituras Sagrada. Uma vez por 
mês culto na praça.

 Temos um trabalho evan-
gelístico aos domingos à tarde na 
Fazenda Boa Vista, no qual esta-
mos presentes uma vez por mês. 
Realizamos um culto e depois o 
estudo bíblico.

 Nas sextas-feiras temos 
alfabetização de adultos e refor-
ço escolar para as crianças, pela 
manhã e à tarde, nas dependên-
cias da igreja.

 Já temos nossa SAF orga-
nizada e atuante. A mesma é 
responsável por todas as progra-
mações e comemorações, con-
forme calendário da SAF nacio-
nal. Em setembro iremos, se 
Deus permitir, organizar a UPH, 
com 5 membros.

Joaquim Gomes, ALJoaquim Gomes, ALJoaquim Gomes, AL
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Pedidos de Oração 
Nossa oração é que Deus nos conceda a sabedoria de 
fortalecer nossas crianças no conhecimento da Escrituras 
Sagrada, pois serão nossos futuros adolescentes. 

Que Deus nos dê a oportunidade de evangelizar nas esco-
las. 

Que possamos implantar uma escola presbiteriana no 
município. 

Que Deus envie mais eleitos para congregar conosco.

Temos alguns alvos e 
desafios a serem 
alcançados:

Adquirir um terreno para 
construir o templo de 
adoração ao Senhor, 
porém é preciso vencer 
alguns obstáculos, os 
terrenos que estão a ser 
vendidos não são escritu-
rados. Mesmo quem pre-
tende vender, pede valo-
res acima da média.

Nossa igreja localiza-se em 
um prédio que antes era 
um mercadinho. Alguns 
questionam uma igreja 
que se reúne embaixo de 
uma casa residencial. Ou 
seja, não tem formato de 
templo. Temos o objetivo 
de reformar o espaço em 
que estamos. Queremos 
colocar forro de gesso, 
pois eliminará a poluição 
visual e reformará o siste-
ma elétrico, que é defi-
ciente. 

Outro desafio é fortalecer 
os princípios doutrinário 
presbiteriano em nossa 
igreja e estruturar uma 
liderança nos moldes 
presbiterianos.

1

2

3



 Sou o Missionário, Gus-
tavo Cesário da Silva, eu e a 
minha família estamos no 
campo missionário em São 
José da Tapera, AL, desde 
março de 2014.

 São José da Tapera é 
um município brasileiro do 
estado de Alagoas. Fica a 240 
km da capital Maceió. Tem 
aproximadamente 65 sítios e 5 
povoados. Sua população 
aproximada em 2015, era de 32 
mil habitantes.

 A colonização de São 
José da Tapera foi iniciada em 
1.900, na fazenda existente no 
local onde hoje é a cidade. Era 
uma propriedade agrícola per-
tencente à família Maciano. 
Próximo à fazenda, residia 
Antônio Francisco Alves, 
conhecido como Antônio 
Marruá.

 Anos depois, proceden-
te de Pão de Açúcar, chegou à 
região Afonso Soares Vieira, 
instalando ali uma casa de 
comércio. Tempo depois, foi 
criada uma feira de grande 
aceitação pelos moradores 
das vizinhanças.

 A iniciativa fez com que 
agricultores de outros municí-
pios conhecessem a fertilida-
de das terras locais, incenti-
vando-os a instalar proprieda-
des no novo núcleo que ali se 
formava. Começaram então a 
proliferar casas de taipa (tape-
ras). Em seguida, foi construí-
da uma capela dedicada a São 
José. Aproveitaram a existên-
cia das edificações simples, 
batizando o local com o nome 
de São José da Tapera.

 Foi elevado à categoria 
de município com a denomi-
nação de São José da Tapera, 
pela lei estadual nº 2084, de 
24-12-1957, desmembrado de 
Pão de Açúcar. Sede no antigo 

São José da Tapera, ALSão José da Tapera, ALSão José da Tapera, AL
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distrito de São José da Tapera. 
Constituído do distrito sede. 
Instalado em 01 de janeiro de 
1959. O clima da região é tropi-
cal com estação seca.

 A maior movimentação 
ocorre com a visita de turistas 
de outros municípios durante 
as principais festividades da 
Festa do padroeiro; São João 
(24 de junho); São José (19 de 
março); Nossa Senhora das 
Dores (15 de setembro).

Desafios: 
 A cidade é extremamen-
te católica Apostólica Romana, 
e tem uma forte influência do 
pentecostalismo. O analfabe-
tismo ainda é um grande desa-
fio para as políticas públicas, a 
maior renda do município é a 
renda família, o assistencialis-
mo político ainda é forte neste 
município dentre outros fato-
res sociais. No entanto, temos 
feito trabalhos de evangelismo 
porta a porta, nas praças públi-
cas, comércio, hospitais, sítios, 
povoados, escolas públicas e 
particulares. Estudos bíblicos, 
discipulados, distribuição de 
bíblias, e literatura evangélica.

 Do fruto dessas ativida-
des, apesar dos efeitos negati-
vos da pandemia e as fortes 
chuvas que tem caído no mu-
nicípio, podemos contar com 
membros comungantes e não 
comungantes, trabalhos no 
templo durante a semana e 
finais de semana, EBD, culto 
no domingo a noite e reunião 
de oração e cultos nas praças e 
casas dos irmãos e amigos. Já 
temos o terreno para constru-
ção do templo.

Alvos: 

Fortalecer os membros em 
sua caminhada;

Preparar novos crentes 
para Profissão de fé e 
batismos;

Abrir novas residências 
para estudos bíblicos;

Preparar líderes para os 
departamentos da igreja;

Conscientizar aos irmãos 
sobre a mordomia cristã;

Construção do Templo;

Fortalecer os casais;

Evangelizar os empresários 
da Cidade;

Evangelizar grupos especí-
ficos.

Pedidos de oração: 
Sabedoria na exposição do 
Evangelho; 

Pela vida da família missio-
nária;

Pela construção do templo;

Para que o Senhor abra as 
portas do ensino da sua 
palavra;

Pelos projetos sociais 
implantados;

Pela criação da mesa admi-
nistrativa; 

E pelo trabalho de reforço 
escolar;

Pela escolinha de futebol.



“...Grandes coisas fez oSe-
nhor por nós, pelas quais es-
tamos alegres...” Sl. 126.3
     
 São Miguel dos Campos é um mu-
nicípio de Alagoas situado a 68,8 Km de 
Maceió. Tem uma população aproximada 
de mais 60 mil habitantes, com um terri-
tório de 360,791 km². 

 De acordo com o IBGE, a atividade 
agrícola do município de São Miguel dos 
Campos consiste no cultivo de: banana e 
principalmente cana de açúcar. Por ser 
um polo regional, recebe diariamente, 
mas principalmente às segundas-feiras, 
dia da famosa "Feira de São Miguel" cen-
tenas de pessoas das outras cidades da 
região. 

 O trabalho presbiteriano no mo-
mento tem membros de todas as socieda-
des internas envolvidos com evangelismo, 
discipulado, cultos domésticos, avanço 
evangelístico e  projeto social – com crian-
ças. Junto com a plantação da igreja esta-
mos implantando e consolidando o Insti-
tuto Presbiteriano de Apoio Infantil e 
Infanto-Juvenil – IPAII onde trabalhamos 
com 220 crianças, dos quais 170 são de 4  a 
9 anos. Elas são assistidas pelo projeto, no 
salão de culto e anexo, duas vezes por 
semana – terça-feira e quarta-feira manhã 
e tarde e dois sábados por mês. Também 
50 crianças de 1 a 3 anos,  são atendidas no 
seu próprio lar. O projeto visa acompanhar 
essas crianças  de 1 ano a 22 anos com 
atividades nas áreas Cognitivas, Física, 
Emocional e Espiritual com apoio das 
sociedades internas – SAF, UMP, UPA E 
UPH. Contamos com uma equipe se pre-
parando para ser a futura liderança da 
igreja e temos uma evangelista no IBN em 
Garanhuns, minha filha de coração Akila 
Vitória já concluindo o curso do CPI. Lou-
vamos a Deus pela equipe de líderes 
sempre envolvidos e a igreja atuante na 
obra do Senhor. 

 Além dessas, temos outras ativida-
des como culto de oração às quintas-fei-
ras, culto com as sociedades internas aos 
sábados, EBD e cultos aos domingos e 
discipulado, formação de líderes – Presbí-
teros, Diáconos, professores e líderes 
sociedade internas.

São Miguel dos Campos, ALSão Miguel dos Campos, ALSão Miguel dos Campos, AL
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Nossos desafios e 
pedidos de oração:

Construção do templo e 
instalações do Instituto – 
Salas educacionais;

Maturidade espiritual para 
mantermos o foco na 
evangelização e discipula-
do das pessoas;

Capacitação de Deus para 
gerir a obra e demais 
atividades da igreja, IPAII 
na direção do Senhor;

Consolidação do trabalho 
de plantação a fim de que 
o trabalho possa caminhar 
em crescimento e graça 
diante de Deus e dos 
homens;

Provisão de Deus para 
levantar parceiros que 
invistam na JMN orando, 
indo e contribuindo para 
expansão do Reino de 
Deus aqui e até os confins 
da terra.

Gratidão
 Estamos alegres e gratos a Deus como os 
que sonham pelos seus feitos no nosso meio, pois 
já temos o terreno e caminhamos em direção a 
construção do templo. Nossa gratidão à JMN por 
todo investimento em minha vida e no campo, 
sendo um instrumento de graça para abençoar a 
muitos.  E, por fim, agradecemos a toda equipe de 
irmãos locais que trabalham com afinco para que 
o Reino avance e nome do Senhor seja em tudo 
glorificado.

Em Cristo Jesus!



 Cheguei ao campo com minha 
esposa Lucila e um dos nossos 4 filhos, 
Davi. Era o dia 04 de janeiro de 2018. 
Viemos de outro campo da JMN, Poço 
Verde, SE, nossa primeira experiência na 
JMN, onde passamos quatro anos. Che-
gados à cidade de União dos Palmares, 
AL, fomos apresentados aos irmãos pelo 
pastor que assumiu o campo em 16 de 
fevereiro de 2014, substituindo o pionei-
ro. Trata-se do Rev. José Valter Caetano 
da Silva, obreiro de 2010-2013, que fez um 
trabalho muito efetivo, juntamente com 
a esposa Késia e os filhos Gabriel e 
Isabella. Nesse início, contaram com o 
apoio do Presbitério de Alagoas e da 
Igreja Ebenézer, pastoreada pelo Pr. Luiz 
Nogueira, mais efetivamente. O mês de 
junho, ano da chegada do Pr. Valter, foi 
marcado pela histórica e devastadora 
enchente que desabrigou mais de 600 
famílias, muitas delas perdendo todos os 
seus pertences. Pela misericórdia de 
Deus, a igreja se fez muito relevante 
nesse período, pois se movimentou em 
muitas frentes para socorrer sofridos 
moradores de União. Contou com uma 
equipe da SOS GLOBAL da missão AME, 
de igrejas de Maceió, de representantes 
do Mackenzie, e outros, o que lhe rendeu 
respeito e muita simpatia por parte dos 
moradores da cidade e arredores. 
 Por diversos motivos, o culto inau-
gural, em salão alugado pela JMN, só 
ocorreu em 4 de setembro e contou com 
a presença de comitiva do Presbitério e 
algumas igrejas de Maceió. Antes da 
inauguração do salão de cultos, o traba-
lho funcionava aos domingos em uma 
escola estadual e durante a semana, na 
casa do pastor missionário. O último 
registro das atividades do campo, sob a 
responsabilidade do Pr. Valter, é de outu-
bro de 2012, destacando as muitas ativi-
dades, especialmente um trabalho em 
rádio que já durava quase 10 meses, inti-
tulado “A verdade que liberta”. 
 Quando chegamos, encontramos 
o registro de 9 membros comungantes e 
de 2 membros não-comungantes. Pelo 
testemunho de alguns irmãos, a congre-
gação já contou com muitos membros 
sob o pastoreio do colega Pr. Valter. 
Lamentamos não ter encontrado os 
registros dos mesmos.

União dos Palmares, ALUnião dos Palmares, ALUnião dos Palmares, AL
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União dos Palmares, AL

Situação atual do campo
É certo que o trabalho já esteve mais 
próximo de uma real consolidação 
do que está hoje. Entretanto, pela 
graça de Deus, nos encontramos no 
caminho certo para que isso venha a 
acontecer em um médio espaço de 
tempo. Estamos em União, há 4 anos 
e 8 meses. O trabalho é desafiador, 
árduo, mas muito gratificante. Con-
tamos hoje com 24 membros 
comungantes e 4 não-comungan-
tes. Nossos trabalhos se concentram 
em evangelização e discipulado, 
especialmente de casais. Temos 5 
jovens, 12 adolescentes, incluindo 
congregados, e 4 crianças.

Alvos e desafios
Já contamos com líderes suficientes 
para a consolidação do trabalho nos 
próximos dois anos, mas os recursos 
financeiros e o número de membros 
ainda são um grande desafio para o 
campo. Além deste desafio, precisa-
mos de mais regularidade e frequên-
cia na EBD e participação nos Cultos 
de Oração e Doutrina. 

Pedidos de oração

Crescimento numérico e maturi-
dade espiritual;

Capacitação de professores para 
a EBD infantil, em especial;

Compra de um terreno.
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 Minha esposa e eu che-
gamos em Anagé, BA, este 
ano. A cidade está localizada 
no sudoeste da Bahia. Esta 
cidade é pacata, sem muitas 
oportunidades de emprego 
para os profissionais. É um 
município muito pobre. A 
fonte de renda principal da 
população vem do recurso dos 
empregados que prestam 
serviço público e do comércio. 
Depende totalmente de Vitó-
ria da Conquista.

 Estamos servindo ao 
Senhor em um campo missio-
nário que possui quase sete 
anos de existência e contamos 
com sete membros comun-
gantes. Encontramos muitos 
desafios na igreja. Um deles é 
que alguns membros moram 
na zona rural, região distante 
da igreja e dependem de carro 
para chegar até a cidade, para 
as reuniões. Temos feito 
alguns esforços para trazê-los. 
Também temos feito frequen-
tes visitas, usando os transpor-
tes alternativos, que também 
são escassos.

 Demos início ao projeto 
"Casa de benção", com o obje-
tivo de realizar cultos nos lares 
de irmãos e também famílias 
não cristãs. Já estamos vendo 
os frutos. Em breve estaremos 
iniciando um estudo de disci-
pulado com duas famílias (5 
adultos e 6 crianças).  Louva-
mos a Deus, pois os irmãos da 
congregação são desejosos de 
se reunirem em torno da Pala-
vra de Deus, mesmo com limi-

Campo Missionário em Anagé, BA

Miss. José 
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Lívia
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tações de transporte ou saúde 
e isso tem nos deixado muito 
felizes. São famílias bem 
carentes. Temos orado para 
servi-los com alimento físico 
também. O Senhor tem nos 
ajudado! 

 Outro projeto que esta-
mos realizando e vemos a dire-
ção de Deus, é o projeto: 
"Ensina para mim".  Imple-
mentamos o reforço escolar 
gratuito, no prédio anexado à 
igreja.  O projeto visa atender 
inicialmente sete crianças que 
se encontram com defasagens 
na leitura e aprendizado das 
outras disciplinas na escola. A 
cidade tem sofrido bastante 
com a deficiência na área edu-
cacional.  Queremos assistir 
essas crianças na igreja, para 
reforçar a alfabetização delas 
com histórias bíblicas. O nosso 
desejo é que este projeto seja 
uma ponte para a pregação da 
Palavra para as crianças e suas 
famílias. Alguns pais têm 
frequentado a igreja. Pela 
graça de Deus, conseguimos 
alguns materiais escolares, 
mas ainda falta muito. 

 Orem conosco, pois 
existe um grande obstáculo 
para que as pessoas não-cris-
tãs frequentem a igreja, as 
vezes é medo de retaliação, 
endurecimento de coração, 
apego ao catolicismo, distân-
cia, e outros motivos. Apesar 
de ouvirem muito atenciosa-
mente a mensagem do evan-
gelho, dificilmente criam cora-
gem para frequentarem os 
nossos cultos. Continuamos 
realizando os trabalhos com 
perseverança e confiança no 
Senhor. 

Pedimos que orem 
conosco

Para que o Senhor mante-
nha as famílias firmes no 
Seu Caminho;

Para que as crianças sejam 
alcançadas; 

Que levante obreiros; 

Que sustente os catecú-
menos; 

Que a juventude abrace o 
Evangelho nesta localida-
de. 

É um campo árido, mas não 
ausente da graça. 

Um abraço
fraternal;



“Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho or-
denado. E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do 
século”. Mateus 28.19-20

 Sou pastor Ronaldo Paixão Meira dos 
Santos, casado com Luciana. Temos dois filhos: 
Thainá e Lucas Thainan.

 Em 2018 foi iniciado o trabalho missionário 
na cidade de Aracatu, BA, em parceria com os 
irmãos e igrejas do PTAN – Presbitério Taguatinga 
Norte e o casal Edgar Magalhães e Hélvia. No ano 
seguinte assumimos também o campo Missioná-
rio de Anagé. Aracatu faz parte do estado da Bahia, 
distante cerca de 618 quilômetros da capital Salva-
dor. Segundo o censo de 2021, Aracatu tem 12.960 
habitantes. Nesse ano, apenas Anagé estava sob os 
cuidados da JMN, e também estava dando assis-
tência ao campo de Aracatu. 

 Com a graça de Deus, em 2022 o Campo de 
Aracatu se tornou parte da JMN, contando sempre 
com a parceria da Igreja Águas Vivas/DF, Igreja 
Presbiteriana do Veredão/DF, Edgar Magalhães e 
Hélvia, que desde o início cooperam para o cresci-
mento do trabalho aqui. Atualmente estamos 
trabalhando no Campo de Aracatu, dando atos 
pastorais no Campo de Anagé.

 A nossa igreja conta com a participação de 
11 adultos, 4 adolescentes, 11 crianças e mais os 
visitantes. Estamos fazendo trabalhos com crian-
ças, evangelismo de casa em casa, discipulados, 
cultos evangelísticos nas casas, distribuição de 
folhetos e bíblias, distribuição de cestas básicas, 
materiais de limpeza, roupas, calçados, brinque-
dos, etc.

 A nossa dificuldade aqui é conduzir as pes-
soas para a igreja, pois as mesmas nos recepcio-
nam bem em suas casas, mas quando são convida-
dos para ir nos visitar nos cultos, elas até prome-
tem, mas não vão.

 Nosso anseio e objetivo é que possamos 
aumentar a membresia, distribuir cinco mil litera-
turas na comunidade e construir nosso templo 
para congregarmos em um local fixo.
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Peço aos irmãos que 
esteja intercedendo 
em oração pelos se-
guintes motivos:

Família pastoral; 

Que Deus tire todas as difi-
culdades que estão impedin-
do as pessoas de participa-
rem dos cultos na igreja; 

Pelo crescimento da igreja, 
tanto em quantidade quanto 
em maturidade espiritual; 

Pela formação de líderes; 

Pelas pessoas que estamos 
visitando; 

Pelas pessoas enfermas; 

Pelas pessoas que ainda não 
se converteram;

Que haja um grande aviva-
mento espiritual nesta 
cidade.

 Apesar dos desafios enfrentados, a 
Igreja Presbiteriana é bem aceita pela 
comunidade. Nos eventos realizados na 
igreja, há um grande número de partici-
pantes, desde crianças, adolescentes e 
adultos. Que nesta cidade, possamos 
prestar culto a Deus, em espírito e em 
verdade, pregar o Evangelho, batizar os 
conversos, seus filhos e menores sob sua 
guarda, e ensinar os fiéis a guardarem a 
doutrina e prática das Escrituras do 
Antigo e Novo Testamentos, na sua 
pureza e integridade, bem como promo-
ver a aplicação dos princípios de frater-
nidade cristã e o crescimento de seus 
membros na graça e no conhecimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo.



Graça e Paz!
 Há 10 anos o campo 
está em atividades na cidade 
de Araci, BA. Estamos aqui há 
2 anos, cuidando das ativida-
des. Um campo com boa 
expectativa de crescimento e 
com grandes desafios. A 
cidade conta com 56.000 habi-
tantes em média, contando 
com zona rural, pouco desen-
volvimento na área de empre-
gos, o que leva muitos jovens a 
mudar de cidade em busca de 
trabalho. Por esta razão já per-
demos famílias inteiras que 
tiveram que se mudar para a 
cidade vizinha. Há uma 
grande quantidade de terrei-
ros de Umbanda, Candomblé 
e outras práticas religiosas 
desta ramificação, espalhados 
nos quatro cantos da cidade. 
Também seitas diversas que 
cresceram junto com a cidade. 
Há um aumento visível de 
bares e diversos problemas 
sociais são muito evidentes. 

 Nosso principal e único 
objetivo é o crescimento e 
desenvolvimento da planta-
ção de nossa igreja. Por isso o 
foco de todas as nossas ativi-
dades é a evangelização. Deus 
tem nos abençoado e portas 
estão se abrindo para a propa-
gação do evangelho de Jesus. 
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As nossas principais 
atividades são: 

Evangelismo nas ruas, de porta a porta;

Uma grande oportunidade nos foi dada 
na Escola Municipal Erasmo de Almeida, 
onde todas as sextas-feiras fazemos 
atividades com os alunos e professores, 
de sala em sala, levando a Palavra de 
Deus. 

Também oferecemos curso de artesana-
to na congregação, especificamente 
pintura em tecido para senhoras;

Periodicamente, realizamos a “Tarde da 
Alegria”, com crianças, no sábado a 
tarde;

Toda primeira semana de cada mês 
realizamos o culto de oração;

As atividades normais como culto de 
doutrina, oração, escola bíblica aos 
domingos e culto solene. 

Nossos pedidos de oração 
em favor do campo são: 

Nossa família, Miss.  Antônio Félix e 
esposa Ivoneide e filhos; 

Maior alcance de pessoas que ouçam e 
se rendam ao evangelho do Senhor;

Área financeira da congregação para 
maior investimento nas atividades;

Pelos visitantes que se firmam no cami-
nho do Senhor;

A organização da Igreja Presbiteriana na 
cidade de Araci. 

Recebam carinhosamente
nossa gratidão e nosso
abraço fraterno. 

Em Cristo Jesus,



 O trabalho missionário 
aqui na cidade teve seu início 
no ano de 2014, com um 
grupo de irmãos da Igreja 
Presbiteriana de Utinga, 
cidade vizinha, a 27 km. O 
conselho da Igreja e os irmãos 
começaram a orar ao Senhor 
da Seara, pedindo que propor-
cionasse uma oportunidade 
de poder começar um traba-
lho na cidade de Bonito.

 E só um ano depois, 
mais precisamente no mês de 
abril de 2015 o conselho veio 
até a cidade e alugou um 
espaço para assim dar início 
ao trabalho missionário, com 
a visão de plantação de uma 
Igreja Presbiteriana do Brasil.
A missionária Sandra Medra-
do foi quem iniciou o trabalho, 
ficando aqui, por quatro anos, 
até 2019. Ela precisou sair por 
questões de saúde e deixou a 
congregação com seis adul-
tos, sendo dois comungantes 
e quatro crianças. Assumimos 
o campo em janeiro de 2019 e 
um ano depois, iniciamos 
uma parceria com a JMN para 
a plantação da IPB na cidade 
de Bonito.

 Hoje, três anos depois, 
mesmo com alguns desafios e 
conflitos internos, estamos 
caminhando debaixo da 
poderosa mão do Dono da 
Seara o qual tem abençoado a 
sua Igreja.
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ALVOS: 

Consolidar a Igreja e fazer 
a diferença na vida das 
famílias da cidade;

Executar o projeto anual 
com as programações 
para alcançar mais pesso-
as;

Ainda este ano realizar o 
batismo e profissão de fé 
de quatro novos mem-
bros;

Construir o salão de culto 
no próximo ano;

Organizar algumas socie-
dades internas no próxi-
mo ano: UCP, UPA, SAF;

Continuar expandindo o 
trabalho na Sede no 
Centro e nos povoados 
através de pequenos 
grupos.

DESAFIOS:

Motivar os irmãos da 
congregação a se dispor 
para a obra e aproximar a 
igreja mãe do campo 
missionário;

Contar com a igreja na 
execução das programa-
ções evangelísticas;

Preparar mão de obra 
para ajudar no trabalho;

Que os irmãos não batiza-
dos entendam a necessi-
dade do batismo e de 
trabalhar na Seara;

Captar mantenedores 
para a obra. 

PEDIDOS DE 
ORAÇÃO:

Pela família missionária;

Por mais trabalhadores 
para a Seara;

Pela construção do salão 
de culto;

Por mantenedores para a 
obra;

Pelos DESAFIOS que 
temos como igreja;

Por um despertar espiri-
tual dos irmãos que con-
gregam aqui. 



Graça e paz do Senhor Jesus!

 Sou pastor Jeferson 
Moreira e atuo no campo de 
Brotas de Macaúbas/ BA há 
quatro anos e alguns meses. 
Desses anos, estamos há 2 
anos trabalhando em parceria 
com a Junta de Missões Nacio-
nais.

 Chegamos aqui em 
2019. No município não havia 
nenhuma IPB. Hoje, para a 
glória do Senhor, temos três 
congregações em plena ativi-
dade, no Centro de Brotas, no 
Povoado Feira Nova e no Povo-
ado Mata Bom Jesus.

 Começamos os traba-
lhos evangelizando as crian-
ças, em seguida demos início 
aos pequenos grupos nos 
lares.  

 Realizamos projetos 
sociais visando o envolvimen-
to da igreja em sua comunida-
de local, oferecendo cursos de 
musicalização, reforço escolar, 
ballet e futebol. Inclusive nos 
povoados citados acima, na 
mesma dinâmica de trabalho. 

Louvamos ao Senhor 
pela benção de par-
ticipar da missão de 
Deus no sertão 
baiano!
 Temos como objetivo a 
organização da igreja para o 
ano de 2024, se o Senhor 
assim nos permitir. Temos 
muitos desafios para que isso 
aconteça, especialmente no 
que diz respeito às finanças. A 
renda per capita da região é 
muito baixa, o que dificulta a 
independência financeira da 
igreja. Precisamos do dobro de 
membros para que seja possí-
vel arcarmos com nossas pró-
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prias despesas. Entendemos 
que o Senhor é quem acres-
centa os salvos. 

 A boa mão do Senhor 
tem conduzido meu ministério 
e minha família! Minha esposa 
tem trabalhado com o grupo 
de mulheres, especialmente na 
condução do Projeto ANA que 
tem por objetivo principal 
conscientizar, despertar e esti-
mular as auxiliadoras presbite-
rianas a orar individual e diaria-
mente por seus filhos de 
oração (sanguíneos ou adoti-
vos, netos, sobrinhos, irmãos e 
líderes da Igreja). Minhas filhas 
estão sempre envolvidas nos 
trabalhos com os adolescentes 
e crianças, graças a Deus! 

 Todas as quintas-feiras, 
realizo a capelania empresarial 
em um supermercado da 
cidade e em um restaurante. A 
semente do evangelho tem 

sido semeada! Nos ajude em 
oração para que os frutos 
venham para a glória de Deus.

 Os casais da igreja são 
assistidos e, sempre que possí-
vel, nos reunimos visando o 
cuidado e fortalecimento dos 
relacionamentos.

 Quando fomos chama-
dos para o campo missionário 
não tínhamos ideia de como é 
necessário e urgente a obra 
missionária para que pessoas 
que estão perdidas sejam 
alcançadas pelo evangelho de 
Jesus. Nosso chamado se deu 
em 2016 em uma reunião de 
oração. Ali entendemos que o 
Senhor estava nos chamando 
para essa grande obra. Inicia-
mos nosso trabalho missioná-
rio com os quilombolas do 
nosso estado, ES. Em uma 
cidade do interior onde havia 
uma congregação de nossa 

igreja. Tudo teve seu início ali 
no quilombo do Retiro de Man-
garai. 

 Hoje estamos servindo 
ao Senhor em outro segmento, 
com aproximadamente 6.000 
comunidades sertanejas ainda 
a serem alcançadas pela pala-
vra do Senhor Jesus. Minha 
esposa Elaine ama crianças e 
sempre Deus nos direciona 
nos trabalhos com crianças e 
os pais tem vindo através dos 
filhos. É lindo contemplar as 
maravilhas que o Senhor tem 
feito em nós e através de nossa 
família nas vidas do Sertão da 
Bahia. Temos pedido ao 
Senhor que nos abra portas 
para a pregação da palavra e 
assim que elas vão se abrindo 
temos entrado por elas.

Agradecemos as 
orações e o apoio 
recebido. 



Graça e Paz, 

 Neste pequeno relato, destaco 
algumas atividades principais realiza-
das desde o início dos trabalhos para a 
plantação da igreja nesta cidade. 

Em 2018

 Os dias 2, 3 e 4 de março, marca-
ram o início das atividades missioná-
rias no Campo de Buerarema, BA, com 
o “Projeto Eis-Me Aqui”. No dia 18 de 
março realizamos o primeiro culto em 
nossa residência, com as portas aber-
tas. No dia 7 de abril, Deus nos aben-
çoou alargando as nossas fronteiras 
com um lugar de culto perto da praça 
principal da cidade. No dia 8 de abril, 
realizamos a primeira EBD para crian-
ças. No dia 19 de maio cerca de 50 mu-
lheres da SAF das igrejas do PESB 
realizaram o projeto ANA. No dia 29 de 
julho recebemos o “Projeto Mackenzie 
Voluntário” com cerca de 120 voluntá-
rios e várias atividades beneficentes. 
No dia 29 de agosto, iniciou o progra-
ma “Salvando famílias” através da 
Rádio Sideral FM de Buerarema.  No 
mês de setembro realizamos um culto 
de evangelização nos bairros. Nos dias 
16 e 17 de novembro impacto evange-
lístico, cerca de 25 adolescentes de 
algumas igrejas do PESB. 

 O dia 09 de dezembro foi mar-
cado pela recepção de novos mem-
bros por profissão de fé e por transfe-
rência. Em 8 meses passamos a ter 11 
membros, dos quais 9 comungantes e 
2 não comungantes. 

Em 2019  
 O mês de janeiro foi marcado 
pelo tempo de oração, culto nos lares e 
ruas, estabelecendo os novos rumos 
para o ano.  Nos dias 23 e 24 de feverei-
ro, aconteceu a Escola Bíblica de 
Férias, onde tivemos a participação de 
80 crianças. No mês de março, inicia-
mos o Projeto Teen, às sextas-feiras, 
programação voltada para adolescen-
tes, com música, brincadeiras, lanche 
e mensagem. Este projeto é uma con-
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tinuação dos trabalhos nos 
lares e discipulado. No mês de 
maio realizamos a comemora-
ção do primeiro ano do Campo 
Missionário de Buerarema. 
Junho foi marcado pelo 
primeiro casamento realizado 
no Campo Missionário. Em 
julho foi realizado um grande 
avanço missionário, através do 
IPB Voluntário. Neste dia 
foram convidadas as crianças 
para participar da Tarde da 
Alegria. Tivemos a participa-
ção de 559 crianças, 140 volun-
tários e 100 adultos, responsá-
veis e pais das crianças. O culto 
à noite foi marcado pela inau-
guração do novo espaço de 
culto. Em agosto comemora-
mos o Dia dos Pais. Foi realiza-
do um café da manhã. Nos 
dias 16, 17 e 18 aconteceu o 
Encontro de UPH´s do Presbi-
tério Sul da Bahia. Em setem-
bro, com a graça de Deus, 
compramos o terreno para 
construção do templo, doação 
da JMN. No mês de outubro, 
iniciamos o discipulado e o 

curso REDE. Em novembro 
realizamos a Semana Teológi-
ca, distribuição de Bíblias, 
batismo e profissão de fé de 13 
pessoas. E em dezembro, fize-
mos uma homenagem aos 
garis da cidade, com um culto 
evangelístico na rua e distri-
buição de presentes ofereci-
dos pelo comércio. Comemo-
ramos o Natal com uma ceia 
entre os irmãos. Tivemos a 
formação de duas sociedades 
internas: SAF e UPA, com a 
presença das federações e 
representantes do conselho. 
Participamos do Projeto Social 
que trabalha com dependen-
tes químicos e moradores de 
rua. Encerramos o ano com 
um trabalho na rua pela 
manhã, antes do Natal.

Em 2020 

 Ficamos 8 meses com o 
templo fechado devido a pan-
demia, fazendo as atividades 
por meio de plataformas virtu-
ais e redes sociais.

Em 2021

 Além das atividades 
normais, cultos nos lares, nas 
ruas e igrejas, discipulado e 
programações especiais, des-
tacamos o trabalho realizado 
pelo “Projeto Pé Na Estrada”, 
do ES, que muito nos aben-
çoou.  Louvamos a Deus pelo 
início da construção do 
templo, com o culto do “Lan-
çamento Pedra Fundamental”. 
Destaco aqui o apoio do Pres-
bitério Sul da Bahia, IPB Cama-
can, JMN, IPB Manhuaçu, 
amigos e irmãos que tem con-
tribuído com essa obra.

MOTIVOS DE 
ORAÇÃO:

Família;

Construção do Templo;

Projetos Sociais;

Novos Convertidos.



 Queridos irmãos, coope-
radores na Obra Missionária, 
graça e paz em Cristo! Nossa 
oração é que estejam desfru-
tando do consolo e proteção 
daquele “... que, dia a dia leva o 
nosso fardo” (Sl. 68. 19). 

 Sou o Missionário Alex 
Santos Pena, casado com a Mis-
sionária Sarah. Temos dois 
filhos, Elise e Augusto. Somos 
uma família que serve a Deus 
em Cachoeirinha, na Bahia, 
distrito da Cidade de Wagner, 
próximo a Chapada Diamanti-
na. 

 Em 1º de janeiro de 2022 
chegamos ao Distrito da Cidade 
de Wagner na Bahia, respirando 
a História de Missionários de um 
saudoso passado, como o Dr. 
Wood e a Sra. Violeta. Estamos 
num processo de plantação 
desta Congregação, em parce-
ria com a Igreja Presbiteriana de 
Wagner, pastoreada pelo Rev. 
Nivaldo Côrtes. Um povo aco-
lhedor de pouco mais de 330 
habitantes, de um povo traba-
lhador e amistoso, todavia, com 
vários desafios.  Apesar da dife-
rença climática do campo onde 
estávamos, nos adaptamos 
bem. 

 A comunidade é bem 
receptiva e temos contado com 
o apoio e suporte de irmãos e 
membros nativos. Como Igreja, 
continuamos seguindo em 
frente com o trabalho de Evan-
gelismos, com o discipulado 
infantil e adulto, classe de Cate-
cúmenos, ensino, treinamento, 
visitações, aconselhamentos e 
capelania escolar, que tem sido 
um meio facilitador para a 
socialização com os educadores 
e famílias do povoado, possibili-
tando um melhor conhecimen-
to da cultura local para um 
anúncio intencional e eficaz do 
evangelho. 
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 Continuamos mapean-
do o ambiente externo e iden-
tificando seus dilemas, para 
de algum modo sermos úteis 
no anúncio do Evangelho e em 
responder às necessidades. A 
evangelização infantil tem 
sido um dos nossos alvos. Lou-
vamos a Deus pelas portas 
que estão se abrindo para o 
culto infantil nos lares e para o 
Projeto: “Boas Novas” de casa 
em casa. Temos alcançado 
famílias com a pregação do 
Evangelho, num povoado pre-
dominantemente Católico, 
embora, não praticantes, na 
sua maioria. Na Escola Domini-
cal, através do Departamento 
infantil, temos intensificado a 
educação Cristã através da 
liderança da Escola Bíblica e 
professoras (abrangendo pré-
-adolescentes e adolescentes). 
Contamos com um grupo de 
louvor atuante, formado por 
jovens da Igreja, fruto de um 
trabalho consistente da Igreja 
Parceira. 

Temos como alvos: 

Continuar e intensificar o 
evangelismo no Povoado; 

Abrir espaço para locais 
próximos; 

Iniciar e consolidar o 
trabalho com a juventude;

Ainda temos o desafio 
financeiro. Precisamos 
crescer nesse quesito. 

 Apesar dos desafios, 
seguimos firmes por termos a 
convicção do nosso chamado 
e temos visto o Senhor nos 
direcionar e honrar o trabalho 
desempenhado até aqui. Para 
isso, temos o nosso Amado 
Jesus! 

 A nossa oração é que a 
cada dia, esse texto que com-
partilho, se torne uma realida-
de no nosso ministério: “lou-
vando a Deus e contando com 
a simpatia de todo o povo. 
Enquanto isso, acrescentava-
-lhes o Senhor, dia a dia, os que 
iam sendo salvos.” (Atos 2.47)

Motivos de Gratidão:
Pela direção, provisão e 
proteção do Senhor;

Pela comunhão e apoio 
dos irmãos da congrega-
ção;

Pelos projetos e trabalhos 
já iniciados e em anda-
mento.

Motivos de interces-
são e súplica:

Pela plantação e consoli-
dação da Igreja Presbite-
riana em Cachoeirinha;

Pelas famílias do Povoado 
e membros; 

Pela saúde espiritual da 
Congregação;

Por nossa família – Saúde, 
Ministério e adaptação no 
campo;

Pelo avanço do Evangelho 
na Comunidade e Povoa-
dos próximos;

Pela conversão de pessoas 
no Campo.



Início 
 O propósito de plantar uma Igreja Presbite-
riana reformada, no Centro de Porto Seguro, BA, 
surgiu em julho de 2017, na cidade de Vitória da 
Conquista, BA, durante reunião do Sínodo Sul da  
Bahia – SIB. Na ocasião estavam presentes o 
Pastor Marcelino Amaral na época pastor da Con-
gregação Dinah Borges na cidade de Eunápolis, 
BA, e tesoureiro do SIB e do Presbitério Terra 
Mater – PRTM, o Pastor Wesley de Oliveira Guima-
rães da Igreja  Presbiteriana de Belmonte, BA, e o 
Presbítero Rudival Filho.

 Até aquele momento a cidade de Porto 
Seguro abrigava apenas uma Igreja Presbiteriana 
vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil, no 
Bairro Baianão, não havendo, portanto, nenhuma 
representação da denominação no centro da 
cidade.

Trâmites iniciais 
 Havendo, pois, consagrado o projeto a 
Deus em oração, o Pr. Marcelino com a colabora-
ção do Presb. Arnaldo Lúcio de Souza, este da 
Igreja Presbiteriana de Guaratinga, BA, oficializa-
ram e encaminharam o pedido ao Secretário Exe-
cutivo da Junta de Missões Nacionais da IPB – 
JMN, Rev. Carlos Aranha Neto.

 Com a Graça de Deus, em pouco tempo o 
projeto foi aceito. Em outubro, o Pr. Marcelino foi 
convocado pela JMN para uma entrevista realiza-
da na cidade de Garanhuns, PE, e logo em segui-
da, no mês de dezembro, já estava em Patrocínio, 
MG, participando do Curso de Treinamento Mis-
siológico – CTM, que acontece no Instituto Bíblico 
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Eduardo Lane - IBEL, um dos pré-requisitos 
para líderes que almejam plantar igrejas no 
Brasil.
 Nesse meio tempo, mas precisamen-
te no dia 27 de outubro de 2017, o Pr. Marce-
lino reuniu um grupo de pessoas na casa da 
irmã Magalona Moura (in memoriam) na 
Rua 02 de julho, no que viria a ser o primeiro 
ajuntamento de louvor e adoração a Deus 
da futura congregação.

 Cabe ressaltar, inclusive em gratidão 
a Deus, o engajamento do irmão Salviano 
Martins Junior, Presb. da 1ª Igreja Presbite-
riana de Eunápolis, cidade vizinha a Porto 
Seguro, e do saudoso Presb. Rubens Alves 
(in memoriam). Este último foi o maior 
incentivador da implantação da Igreja Pres-
biteriana no centro de Porto Seguro.

Primeiras atividades
 A Congregação Presbiterial Central 
de Porto Seguro começou efetivamente em 
1º de janeiro de 2018, com a chegada do Pr. 
Marcelino e sua família à cidade. Acompa-
nhado da esposa Jaciara e do filho Marcello 
Victor. 

 O pastor percorreu a região  central 
da cidade em busca de locais para abrigar a 
congregação. O primeiro mês foi marcado 
também por várias visitas a membros da 
comunidade local. E para a glória de Deus, 
no  dia 25 de fevereiro de 2018 foi realizado o 
primeiro culto nas dependências do Hotel 
Solar do Imperador, na região central da 
cidade. 
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 Estiveram presentes no 
culto: Pr. Marcelino Amaral; 
Jaciara Amaral; Marcello Victor 
Amaral; Jose Brasilino Maga-
lhães; Renata Grayce Santos 
Silva; Ênio Barreto; Anaid Elias; 
Gerson Elias Messias Pereira; 
Salviano Martins Jr; Marisnei 
Mar- tins; Amanda Martins; 
Maria do Carmo Gonçalves 
Figueiredo; e irmãos de outras 
igrejas como Gilbergues, da 
IPB de Teixeira de Freitas (BA); 
Edimilson Batista, Simone 
Batista, Emerson Batista e 
Vitor Batista, da IPB    de  
Cabrália (BA); Rudival Júnior, 
Alzira Mendes, Felipe Mendes 
e Beatriz Mendes da IPB de 
Belmonte (BA); Sandra Rodri-
gues, Felipe Rodrigues, Danie-
la Rodrigues e Artur Rodri-
gues, da IPB de Porto Seguro 
(Bairro Baianão); e Sebastião 
Alves dos Santos e Maria 
Rodrigues de Meira da Rocha  
Santos, da 2ª IPB de Governa-
dor Valadares (MG).

 Os cultos de adoração 
ao Senhor continuaram a ser 
realizados no Hotel Solar do 
Imperador até o final de abril. 
A partir de maio a congrega-
ção passou a se reunir em um 
ponto comercial alugado situ-
ado na Avenida Navegantes nº 
700. Neste endereço, a congre-
gação se reunia todos os 
domingos, sempre em cultos 
vespertinos, até março de 
2019, quando alugou um 
espaço maior na mesma ave-
nida,  mas desta vez no nº 1.431. 
Cabe destacar que a Avenida 
Navegantes é uma das princi-
pais ruas do centro de Porto 
Seguro.

Uma pausa
presencial 
 Em meados de 2020, 
com a congregação em pleno 
crescimento, houve a determi-
nação da interrupção dos 
cultos presenciais devido à 
pandemia da COVID-19 e os 
trabalhos foram bastante pre-

judicados. Contudo, Deus 
honrou o seu pequeno reba-
nho no centro de Porto Seguro 
e os irmãos perseveraram em 
oração e adoração ao Senhor 
por meio de pregações online 
e reuniões de oração virtuais 
promovidas, em especial, pela 
Sociedade Auxiliadora Femini-
na – SAF.

Frutos 
 Atualmente, cinco anos 
após o início dos trabalhos, a 
congregação começa a colher 
seus primeiros frutos. A lide-
rança e a membresia tem se 
comprometido com o comis-
sionamento cristão no local, 
onde hoje contabiliza quaren-
ta e três membros comungan-
tes, nove não comungantes e 
dezessete congregados fixos.

 Já estão instituídas as 
sociedades internas SAF – 
Sociedade Auxiliadora Femini-
na, a UMP – União de Mocida-
de Presbiteriana, e a UPH – 
União Presbiteriana de 
Homens.
 Um marco importante 
aconteceu no dia 06 de março 
deste ano quando foi inaugu-
rada a Escola Bíblica Domini-
cal, ampliando as atividades 
de ensino, louvor e comunhão.

 Além da EBD e do culto 
vespertino aos domingos, a 
congregação tem se reunido 
às quintas para estudo bíblico 
e duas vezes por mês, às sex-
tas-feiras, para reunião de 
oração.

 As instalações atuais 
abrigam o templo/salão de 
comunhão com capacidade 
para duzentas pessoas. Em 
uma pequena sala ao lado fun-
ciona a salinha das crianças 
onde a irmã Renata Grayce 
conduz as atividades próprias 
para os pequenos.

 Conjugado ao salão 
principal há um espaço para 

atividades sociais como, por 
exemplo, o café da manhã 
comunitário realizado todo 
primeiro domingo do mês, 
antes da EBD.

 Este espaço foi cedido 
gratuitamente para apoiar a 
Associação Banda Filarmônica 
Terra Mater, que criou a Escoli-
nha de Música para moradores 
da região e especialmente para 
crianças em situação de vulne-
rabilidade. São oferecidas aulas 
de diversos instrumentos às 
segundas e sextas-feiras com o 
custo de trinta reais por mês 
(valor não compulsório). O 
Diretor Musical e Coordenador 
do projeto, Ronald M. Filho, é 
membro da congregação.

 Atividades sociais junto 
à comunidade também já 
estão sendo realizadas pela 
congregação, como, por exem-
plo, o café da manhã oferecido 
em virtude do Dias das Mães às 
mulheres que trabalham como 
garis na cidade.

A organização oficial
 Após todos os trâmites 
necessários a Igreja Presbite-
riana Central de Porto Seguro 
foi então organizada no dia 12 
de agosto de 2022, mesma 
data em que a Igreja Presbite-
riana do Brasil comemorou 163 
anos de existência no país.  
Mais de duzentas pessoas 
acompanharam o culto de 
organização que reuniu repre-
sentantes das noves igrejas 
que compõem o Presbitério 
Terra Mater, do qual a IPCPS faz 
parte.

 Pela Junta Nacional de 
Missões estiveram presentes o 
Rev. Hamilton Rodrigues da 
Silva Rocha, Divulgador e 
Supervisor de Campos, e o Rev. 
Obedes Júnior, Secretário Exe-
cutivo. 



 O culto durou cerca de três horas e 
foi conduzido pelo Rev. Wesley Guimarães, 
relator da comissão de organização da 
IPCPS. A celebração contou ainda com a 
ordenação e investidura dos presbíteros e 
diáconos eleitos durante a primeira 
assembleia geral ordinária da IPCPS reali-
zada no dia 07 de agosto.

 O Rev. Marcelino do Amaral, respon-
sável pelo plantio da igreja desde a sua 
fundação como congregação em janeiro 
de 2018, foi confirmado como pastor 
designado pelo presbitério e juntamente 
com sua família recebeu a oração com 
imposição de mãos das lideranças ali pre-
sentes.

 A pregação da Palavra ficou a cargo 
do Rev. Obedes Júnior que leu o capítulo 
primeiro do livro de Ageu e refletiu sobre a 
exortação ao povo que estava focado nas 
suas próprias necessidades e em suas pró-
prias casas, quando deveriam voltar sua 
atenção à retomada da construção do 
templo do Senhor. “Deus espera que sua 
igreja dê prioridade à casa dele; que obe-
deça a sua Palavra; e que viva em plenitu-
de. Uma igreja assim será relevante e 
muito atrativa em uma cidade que precisa 
de sua mensagem”, enfatizou.

Sede própria
 Outra grande bênção derramada 
por Deus sobre a IPCPS aconteceu dias 
após a organização oficial, quando, no dia 
25 de agosto, foi concretizada a compra do 
imóvel próprio da igreja. Todo o processo 
de aquisição foi apoiado de perto pela 
JNM, a quem a IPCPS louva a Deus pelo 
engajamento na plantação de igrejas no 
país. A mudança para a sede própria ocor-
rerá nos próximos meses após a reforma 
necessária. E a oração dos membros tem 
sido para que a IPCPS, em parceria com a 
JMN e a IPB, continue comprometida com 
o comissionamento cristão na cidade, cujo 
propósito principal é testemunhar a glória 
de Deus por meio do evangelho de Cristo.

Campo Missionário Central de Porto Seguro, BA

Rev.
Marcelino, 
Jaciara e 
Marcelo



“Graças, porém, a Deus, que, em 
Cristo, sempre nos conduz em triunfo 
e, por meio de nós, manifesta em todo 
lugar a fragrância do seu conhecimen-
to.” (II Co 2:14)
                                      
 Uma cidade com liderança política tradicional, 
assim é a cidade de Conceição do Coité, BA. Um dos 
grandes desafios que enfrentei, foi ensinar e motivar a 
Congregação Peniel sobre a importância de se envolver 
no trabalho missionário. 

 As pessoas ficam gratas quando elas se veem 
mobilizadas para a missão de evangelizar pessoas que 
Deus determina no seu plano universal. A maneira que 
comecei a mobilizar os irmãos foi de levá-los a se cons-
cientizarem sobre a importância dos seus dons e da 
obediência à Grande Comissão determinada pelo 
Senhor Jesus. 

 Graças ao Senhor Deus estamos em uma comu-
nidade onde os membros buscam de forma regular o 
estudo da Palavra do Senhor. Uma Congregação que 
conta com grupo de louvor, Sociedade Auxiliadora 
Feminina, Escola Dominical e outras atividades devida-
mente organizadas e em pleno desenvolvimento. O 
currículo da escola dominical e estudos bíblicos sema-
nais estão caminhando de forma satisfatória. Na escola 
dominical com as revistas da Editora Cultura Cristã. Nos 
estudos semanais estamos usando a Confissão de Fé 
de Westminster e Os Catecismos Breve e Maior. 

 Nossos propósitos são: a pregação fiel da Palavra, 
realização de cultos ao ar livre com distribuição de 
folhetos; a realização de seminários bíblicos “Conhecen-
do o Evangelho da Graça” e atividades de evangelização 
nas repartições públicas como, hospitais e escolas, etc.

 Precisamos acreditar na soberania de Deus e na 
salvação dos pecadores. Assim, cada dia seguimos no 
avanço do reino de Deus, divulgando a Fé Reformada 
em nossa cidade e falando de Jesus aos pecadores. 

 Confiantes no Senhor, nossa Congregação Peniel 
trabalhará para construção do seu templo próprio, pois 
já adquirimos o terreno, graças a Deus! 

Campo Missionário Peniel em Conceição do Coité, BA

Rev. Auriton, 
Francisca e 
Aline.
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Solicitamos que orem: 
Pelos trabalhos de evangelização 
nos bairros de Conceição do Coité; 

Pelas famílias da congregação;

Pela construção do Templo; 

Pelos trabalhos das Sociedades 
Internas;

Organização do Departamento 
Infantil; 

Novos convertidos - Discipulados.



Graça e paz!

 Sou missionário, Pastor 
Alberto José Silva, casado com 
Fernanda, pai de Mariana e 
Filipe. Fui designado para 
trabalhar no campo missioná-
rio de Ibotirama.

 Chegamos ao campo 
em janeiro de 2022, não 
conhecíamos a cidade antes, 
nem sequer havíamos ouvido 
falar. Não imaginávamos o que 
estava nos aguardando. A 
cidade de Ibotirama situa-se 
na microrregião de Barra e na 
mesorregião do Vale São Fran-
ciscano da Bahia. Fica a uma 
distância de 652 quilômetros a 
oeste da capital estadual, 
Salvador. De acordo com IBGE 
sua população era de 27. 076 
habitantes em 2021. A religião 
predominante é o catolicismo, 
contudo, há uma mistura de 
religiões, tais como, católicos 
que também participam de 
centro de umbandas. Além do 
mais, no município existem 
muitas denominações neo-
pentecostais. Neste ano a 
cidade completou 64 anos.

 Com a graça de Deus, 
temos trabalhado em várias 
frentes, evangelização com 
crianças, adultos, capelania 
hospitalar, estudos com mu-
lheres, reforço escolar, futebol 
e geração de renda. Atuamos 
com um casal de missionários, 
que se dedicam ao trabalho 
nos povoados, e nós nos con-
centramos mais na região 
urbana. Com isso, temos visto 
o agir de Deus, apesar da 
grande resistência ao presbi-
terianismo, já temos um 
membro, que saiu do catolicis-
mo e foi recebida por nossa 
igreja. Temos nos reunido em 
nosso lar, e, também, realiza-
mos programações em outros 
lugares. 
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Campo Missionário em Ibotirama, BA

Rev. Alberto, 
Fernanda, 
Mariana e 
Filipe.
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DESAFIOS:
Transformar por meio do evangelho as 
vidas das pessoas que estão sendo domi-
nada pelos vícios, como o alcoolismo, 
violência doméstica e infantil, bem como, 
trabalhar com as famílias a falta de com-
prometimento e responsabilidade no lar;

Quebrantar o coração do povo, por ser um 
contexto em que o catolicismo é predomi-
nante, o neopentecostalismo é bem 
expressivo, e também há outras seitas; 

Buscar estratégias de geração de renda 
para ajudar as famílias na melhor qualida-
de de vida.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Pela cidade de Ibotirama, diminuição da 
violência;

Pelo trabalho com as crianças de reforço, 
futebol e evangelismo infantil;

Pelas nossas famílias;

Consolidação dos trabalhos que estão 
sendo realizados;

Para que Deus nos dê sabedoria e discer-
nimento para que o trabalho aqui cresça 
para o louvor da Sua Glória e que muitos 
se rendam ao evangelho puro da Graça.



 A jornada missionária na cidade de Ipiaú, BA, 
iniciada pela nossa JMN, se deu no ano de 2009. O 1º 
culto presbiteriano aconteceu no dia 22 de março. Des-
tacamos ainda a inauguração do espaço físico dedica-
do ao Senhor no dia 13 de março de 2010; e a primeira 
ministração da Santa Ceia em 04 de abril deste ano. 

 Durante os quase 14 anos do início da plantação 
desta igreja, trabalharam neste campo antes do mis-
sionário atual, 6 pastores cujos nomes vale citar: Pr. 
Mauro Cavalcante (01 ano); Pr. José Nailton (01 ano); Pr. 
José Jerônimo de Araújo (04 anos); Pr. Jorge Antônio 
(02 Anos); Pr. Jorge Luiz (in memoriam > 02 Anos); e Pr. 
Inaldo Cordeiro (03 Anos). Nesses anos desta igreja em 
formação, destacamos a época do Pr. Jerônimo, em 
que a igreja teve bom crescimento e organização de 03 
sociedades internas (SAF, UPH, e UPA). Nos dois anos 
seguintes à saída deste pastor a igreja continuou 
vibrante chegando ao final com cerca de 58 membros. 
Infelizmente, por razões incertas (talvez choque de 
liderança e/ou contraste litúrgico), nos outros 02 anos 
antecedentes ao Pr. Inaldo, a congregação sofreu com 
a perda de vários membros, chegando a reduzir abaixo 
de 40 pessoas, além da dissolvência das 03 Sociedades 
Internas. Nos tempos do Pr. Inaldo, vale destacar que 
mesmo tendo de enfrentar os desgastes da pandemia, 
e entre perdas e recepções de novos membros, o rol foi 
passado para o próximo missionário com cerca de 44 
pessoas. Em 2021 foi restaurada a SAF.

 Chegamos ao campo, na primeira quinzena de 
janeiro de 2022. Agradeço a Deus pela transição pasto-
ral suavizada. A proposta do projeto para 5 anos de 
ministério, se assim o Senhor permitir, será completa-
da com a organização de mais uma IPB na Bahia, no 
fim de 2026. Para atingir o objetivo, tenho trabalhado 
na evangelização, criação de perfil em Facebook: “Ipb 
Ipiaú”; fortalecimento dos membros com visitações e 
culto nos lares; criação de novos ministérios valorizan-
do dons e talentos; discipulado; dentre outros. 

 Hoje funcionamos com pelo menos 10 ministé-
rios e líderes, contando com nossa SAF. Creio que em 
breve, teremos a reorganização da nossa UPA. Para o 
bom funcionamento dos ministérios, temos reuniões 
bimestrais de supervisão. Percebemos uma igreja em 
formação vibrante e que tem sido também incentivada 
e apoiada pelos presbitérios próximos. Até este mo-
mento, tivemos nossa primeira recepção com 9 novos 
membros e admissão de 3 jovens por pública profissão 
de fé. Esta festa aconteceu no dia 21 de agosto passado 
e trouxe muita alegria para nossa igreja nascente. Já 
estamos discipulando mais 2 famílias, para recepção 
até o término deste ano se o bom Deus quiser.
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Campo Missionário em Ipiaú, BA

Rev. Dayvid, 
Ana Cláudia, 
Ingrid e Gabriel.

Ipiaú, BA
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DESAFIOS E ALVOS DESTA 
MISSÃO
 A cidade, segundo o IBGE, tem uma 
população estimada de mais de 45 mil habi-
tantes, predominantemente Católica Romana 
(28.378); seguido de 8.507 “Evangélicos”; 322 
Espíritas; e cerca de 5.326 declarando-se sem 
religião. Entre os chamados evangélicos, há 
também ascensão de religiões pseudo cristãs. 
Infelizmente a IPB ainda não aparece na esta-
tística, mas já trabalhamos para mudança.

 Na prática da evangelização, se perce-
be uma cidade bastante evangelicalizada, e 
grande número de desviados. Esses fatos são 
desafiadores, mas em contrapartida temos 
um povo bem receptivo em geral.

 Nosso principal objetivo é conseguir-
mos pôr em prática todo o nosso projeto e 
creio que já temos dado passos importantes. 
Já estamos vendo um crescimento orgânico 
pelo bom funcionamento e evangelização, 
não só do pastor, mas também dos próprios 
irmãos. Dentro desse alvo, segue nossa oração 
para que consigamos construir nosso templo 
a partir do ano de 2023. Já temos um terreno. 
Esses dias fomos surpreendidos com uma 

oferta para o início da obra, que já dá para a 
terraplanagem e escavação da fundação. Lou-
vado seja Deus e agradecemos os irmãos que 
ofertaram para este fim. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO POR:
Ministérios e líderes;

Bom andamento e cumprimento do 
projeto;

Desenvolvimento de dons e talentos entre 
os irmãos;

Alcance e salvação dos perdidos na 
cidade e entre os familiares de irmãos;

Firmeza dos que têm chegado à igreja, 
discipulado e recepção;

Início da construção do nosso templo a 
partir de 2023;

JMN e Parceiros;

Transporte (nossa TOPIC está bem velhi-
nha);

Família pastoral e membros em geral.



Graça e paz irmãos!

 Sou o missionário Nemesio 
Franco Filho, estou no campo de 
Iraquara, região central da chapada 
Diamantina. 

 Estamos começando o 
trabalho Presbiteriano aqui nessa 
comunidade, esse é o nosso tercei-
ro mês aqui no campo. Estou nesse 
desafio junto com a minha esposa 
Lucivan. 

 A grande dificuldade que 
estamos enfrentando, é que somos 
estranhos nesse lugar, aos poucos 
estamos nos tornando conhecidos 
de algumas pessoas. Graças ao 
Senhor Jesus, já estamos com sete 
pessoas congregando. 

 Foi muito difícil chegarmos 
aqui, enfrentamos problemas 
diversos, enfermidades, cirurgia, 
mas, podemos dizer, até aqui nos 
ajudou o Senhor!

 Estamos congregando em 
um pequeno espaço pois aqui os 
aluguéis são muito caros, peço ora-
ções dos irmãos, para que Deus 
abra uma porta, de um espaço 
maior e mais bem localizado. 

Nossa gratidão à 
Junta de Missões Nacio-
nais e ao nosso Presbité-
rio Central da Chapada 
pelo carinho e apoio. 
 Um grande e forte abraço a 
todos os irmãos!

O Senhor Jesus os abençoe!

Iraquara, BAIraquara, BAIraquara, BA
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Miss. 
Nemesio 
Franco e 
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Olá, meus irmãos! 
 Somos uma família missionária no 
campo da cidade de Itacaré, BA.
 A Congregação de Itacaré já existe 
há nove anos. Somos 36 membros comun-
gantes e os nossos cultos chegam a ter um 
público rotativo de 40 a 50 pessoas 
frequentando juntamente com os mem-
bros da Igreja. Já na EBD - Escola Bíblica 
Dominical, a frequência é menor, o 
número varia de 8 a 15 pessoas adultas. 
Temos uma classe de adolescentes e uma 
classe de crianças.
 Uma das dificuldades que vivencia-
mos no dia a dia é a falta de espaço para as 
classes de Escola Dominical, pois a igreja 
tem apenas uma sala bem pequena. Para 
atender os adolescentes e as crianças é 
necessário funcionar em dois horários dife-
rentes: adolescentes às 08:30h, e UCP às 
09:30h. O espaço de culto comporta 
apenas umas 50 pessoas de forma confor-
tável.
 Um grande ponto positivo da con-
gregação é que mesmo sendo pequena já 
tem uma boa liderança e pessoas dispos-
tas para serem treinadas com vistas ao 
oficialato.
 Esta congregação tem passado de 
igreja em igreja há algum tempo, até que 
foi solicitado que a junta de missões a 
assumisse. Este é o segundo ano da Con-
gregação sob tutela da junta e o meu 
primeiro ano como pastor aqui no campo. 
Sou casado com Rafaela e tenho duas 
filhas, Ana Clara e Ana Paula. 

Desafios do campo:
 Por estarmos numa região turística, 
a promiscuidade é muito comum. A prosti-
tuição é incentivada juntamente com o 
alcoolismo entre os jovens e adolescentes. 
Uma triste realidade!

Campo Missionário em Itacaré, BA

Rev. Vando, 
Rafaela, 
Ana Paula e 
Ana Carla.
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 Sendo uma região praiana, a maioria dos 
irmãos da igreja trabalham em prol do turismo, 
muitas vezes até tarde nos sábados e alguns ainda 
trabalham aos domingos pela manhã. 
 Como resultado disso, a frequência na EBD 
é bem reduzida. Existe também uma grande rota-
tividade de visitantes na congregação, devido ao 
número de turistas na cidade.
 Um dos maiores desafios é atrair visitantes 
que moram no local, pois estão envolvidos direta-
mente com o trabalho, praticamente todos os dias 
da semana e com mais intensidade nos finais de 
semana.

Motivos de oração:

Sabedoria para implantarmos a estratégia 
missionária correta;

Sabedoria para alcançar os jovens e adoles-
centes;

Sabedoria para treinamos a liderança da 
igreja;

Desenvolvimento da cidade;

Aluguel de um espaço que acomode pelos 
menos setentas pessoas com salas para as 
sociedades internas;

Compra de terreno e construção da igreja.



Campo Missionário em Jaguaquara, BA

Rev. Miguel,  
Ângela, 
Quelyn, 
Wesley e 
Késia.
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Graça e paz,

“Disse Jesus: A minha comida consiste 
em fazer a vontade daquele que me 
enviou e realizar a sua obra”. (Jo 4.34).

 Sou o Missionário, Pastor Miguel Lima, casado com  
Ângela Maria e temos três filhos. Deus, por sua infinita 
graça, nos deu a oportunidade de lhe servir em sua seara 
em um dos campos da JMN, na cidade de Jaguaquara no 
sudoeste da Bahia, o qual assumimos no ano de 2017. Lou-
vamos ao Senhor pelo entendimento profundo da JMN de 
que esta é a vontade absoluta de Deus: a evangelização 
do mundo para alcançar os eleitos do Senhor. Também 
com o propósito de plantar uma Igreja Presbiteriana que 
invista em missões, quer preparando pessoas para enviar, 
orar ou contribuir financeiramente. 

 Nossa metodologia é arrazoar com as pessoas 
acerca da Palavra de Deus, levando-as a examinarem as 
Escrituras através do discipulado, e para isso fazendo 
evangelização de casa em casa. No início era apenas eu e 
minha esposa, porque só havia um membro. Hoje, como 
já temos mais membros, fazemos também pequenos 
avanços missionários, onde também convidamos igrejas 
Presbiterianas mais próximas para realizarem conosco, 
entregando Mini Bíblias e Bíblias, onde também fazemos 
o Culto de evangelização ao ar livre, culto no lar, devocio-
nal em empresas e comércios com distribuição de Bíblias. 
Também fazemos vários eventos especiais durante o ano.  
Já organizamos o Culto Público, EBD, oração e estudo 
bíblico na igreja e no núcleo, grupo de louvor, a SAF e a 
mesa administrativa, bem como iniciamos um programa 
na Rádio. Também já ganhamos dois terrenos, um com-
prado pela JMN e outro doado pelo o empresário presbíte-
ro Paulo Martins, membro de uma Igreja Presbiteriana de 
Goiânia, o qual também é o patrocinador do programa da 
rádio.

Jaguaquara, BAJaguaquara, BAJaguaquara, BA Nossos alvos e desafios
Mesmo com a dificuldade de 
quase dois anos de pandemia, 
desejamos em um médio 
prazo organizar a igreja;

A construção do nosso lugar 
de culto ao Senhor, pela sua 
maravilhosa e infinita graça e 
misericórdia;

O crescimento espiritual e 
numérico para que alcance-
mos esses e muitos outros 
alvos;

Que as igrejas orem e contri-
buam para a nossa amada 
JMN, que com muito empenho 
tem se dedicado ao serviço do 
Rei Jesus Cristo nosso Salvador 
e Senhor.



 O Campo Missionário Jardim das Acácias, 
em Luís Eduardo Magalhães, BA, é liderado pelo 
Rev. Wilson Rodrigues da Silva e sua esposa Nina. 

 O Campo iniciou no mês de janeiro de 
2021, com o Projeto de Plantação da Igreja Pres-
biteriana no bairro Jardim das Acácias, nesta 
cidade de LEM, BA. O Projeto teve início com a 
reunião de 15 membros da Igreja local, residentes 
no bairro. Alugamos um pequeno galpão, ligado 
a uma residência, onde nos adaptamos para 
local de cultos e residência pastoral. No mês de 
agosto, completamos um ano e meio de traba-
lho, evangelizando no bairro, fazendo visitas nos 
lares e discipulando os que se achegam para 
congregar conosco. Já tivemos bons resultados, 
pois contamos atualmente com a frequência 
regular de 40 membros, sendo 30 membros 
comungantes e 10 crianças, não comungantes. 

 Para a glória do Senhor, conseguimos 
comprar um terreno de 600m2, com a participa-
ção da JMN, para construção do Templo da nova 
Igreja.

Contamos com as 
orações dos irmãos

Agradecemos a Deus pelas bênçãos alcan-
çadas, pois até aqui o Senhor tem nos ajuda-
do;

Pela nossa saúde;

Em favor do nosso Projeto aqui no bairro 
Jardim das Acácias;

Em favor dos novos convertidos;

Para que o Senhor abra as portas e nos dê 
oportunidade de adquirir recursos para a 
construção do Templo.

Agradecemos o apoio total da JMN no nosso sus-
tento e manutenção.

Campo Missionário em Jardim das Acácias, BA

Rev. Wilson 
e Nina.

Luís Eduardo Magalhães, BALuís Eduardo Magalhães, BALuís Eduardo Magalhães, BA
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DEUS É O NOSSO AJUDADOR!

Junto com minha esposa Gleice e nossos três filhos, 
Mateus, Daniel e João Marcos, estamos certos de que 
Deus nos conduziu até aqui, de forma maravilhosa. O 
Senhor nos chamou para participar de forma intensa e 
integral do projeto de plantação da Igreja Presbiteriana 
em Monte Santo na Bahia. Cidade localizada na região 
noroeste do estado da Bahia, distante da capital Salvador 
aproximadamente 350 Km, cortada pela BA 120 e próxima 
30 Km da cidade de Euclides da Cunha na BR 116, região 
do semiárido baiano, muito seca, conhecida como 
microrregião do Sisal. A população é de aproximadamen-
te 52.000 habitantes. 

Campo missionário desafiador, tendo em vista que a 
cidade de Monte Santo tem em seu DNA a religiosidade. 
É uma cidade construída ao pé do monte, conhecido, 
primitivamente, como Piquaraçá - Pico Araçá, um lugar 
lendário, citado nas inúmeras crônicas dos antigos ban-
deirantes e em seus roteiros de viagens.  Cidade que se 
destaca com o turismo religioso, onde pessoas, de todo o 
Brasil, visitam para fazer romarias e peregrinações para 
subir ao monte que se assemelha com o Calvário de Jeru-
salém. 

Aqui chegamos em janeiro de 2020 e iniciamos o projeto 
missionário de plantar uma Igreja Presbiteriana em uma 
cidade que se posiciona em uma região com 19 cidades 
ao redor, sem a presença de Igrejas Presbiterianas. Conta-
mos com o apoio em gestão compartilhada da JMN e da 
Igreja Presbiteriana Betel de Campo Formoso, Bahia. 

É desenvolvido aqui o “Projeto Plantando Esperança”, 
onde acolhemos aproximadamente cinquenta crianças. 
Realizamos atividades como: reforço escolar, esporte, 
atividades lúdicas, cultural e o mais importante que é o 
ensino da Palavra de Deus, com a participação assídua na 
Escola Dominical.

Contamos com a presença de oito membros comungan-
tes, dois membros não comungantes. Entre crianças e 
adolescentes temos uma presença regular e 48 matricu-
lados na Escola Dominical. Também existem dois núcleos 
de discipulados. No momento temos 12 pessoas em fase 
de preparação para batismo e profissão de fé. 

Para a glória do Senhor, ganhamos o terreno para cons-
trução do local de adoração e estamos em fase de trans-
ferência de documentação para IPB. 

Monte Santo, BAMonte Santo, BAMonte Santo, BA
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Os trabalhos que 
realizamos são:

Discipulado: Temos hoje dois grupos de 
discipulado (terças-feiras com 05 pessoas; 
quintas com 07 pessoas) em um povoado 
conhecido como Várzea dos Bois, discipu-
lado individual presencial e por meio 
virtual. 

Visitação: Pessoas crentes e não crentes; 
enfermos em hospitais e órgãos públicos 
e empresas locais. 

Atendimento social: Distribuição de 
cestas básicas para famílias com dificul-
dades financeiras, donativos como 
roupas, cobertores, material de higiene 
pessoal, medicamentos e palestras ofere-
cidas à sociedade. 

Evangelização: Distribuição de Bíblias, 
Evangelho de João e literaturas, culto nos 
lares e nas ruas, e o Projeto Plantando 
Esperança que acolhe as crianças que já 
são a igreja do presente.

Desafios:
Formar um corpo com liderança bem 
fundamentada na Palavra, com visão 
missionária, para alcançar toda uma região 
circunvizinha, plantando Igrejas Presbite-
rianas. 

Construção do nosso templo, pois hoje 
estamos nos reunindo em um lugar aluga-
do. Esperamos construir em breve, um 
espaço que sirva, não somente para culto, 
mas para acolher a sociedade carente de 
Monte Santo, por meio de projetos de ação 
social.

A Deus toda honra, toda glória, todo 
louvor, toda adoração, pois até aqui o 
Senhor tem nos sustentado.

Campo Missionário em Monte Santo, BA

Rev. André, 
Gleice, 
João Marcos, 
Mateus e 
Daniel

Monte Santo, BA
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Campo Missionário em Morada da Lua, Barreiras, BA

Rev. Weligton, 
Reijane, Júlia e 
Luísa.

 O campo no bairro Morada da Lua é uma con-
gregação da Igreja Presbiteriana do Brasil em Barrei-
ras, Bahia. Foi plantado em 1993 pela JMN, que com-
prou o terreno e construiu o templo. 

 A membresia atual é de 46 irmãos (33 comun-
gantes e 13 não comungantes). É pastoreado pelo Rev. 
Weligton Marques de Matos, desde o ano de 2018 em 
parceria com o Presbitério Oeste da Bahia - PROB e a 
JMN.

 Pela graça de Deus, várias mudanças estamos 
conseguindo implementar e vemos uma caminha de 
forma mais estruturada, crescimento da membresia e 
aumento de arrecadação financeira. 

 O objetivo principal é que, se Deus permitir, o 
campo seja organizado em 2ª Igreja Presbiteriana do 
Brasil em Barreiras – Bahia até o final do corrente ano 
para glória e louvor Dele.

 Para alcançar esse objetivo, os trabalhos conti-
nuarão semanalmente no templo, bem como evange-
lização nas ruas do bairro, trabalho evangelístico com 
crianças, visitas e cultos nos Lares de descrentes, 
distribuição de folhetos, distribuição de cestas básicas 
e roupas para pessoas necessitadas, aulas de discipu-
lado, aconselhamento e capelania escolar.

 Somos gratos a Deus pelo privilégio de Servi-lo 
na Sua seara e por tudo que tem realizado em nossas 
vidas até aqui. Rogamos que Ele continue nos capaci-
tando com sabedoria, fortalecimento espiritual e 
disposição para continuar obedecendo ao Ide da Sua 
Palavra para que o trabalho continue frutificando.

 Agradecemos à Igreja Presbiteriana do Brasil 
em Barreiras, Bahia, ao PROB e JMN por todo incenti-
vo, apoio, confiança e investimento financeiro e mate-
riais de discipulado e evangelização, no campo e para 
nossa família.

 Louvamos a Deus, pois a organização do 
Campo Missionário do bairro Morada da Lua em Bar-
reiras/ BA está marcada pelo Presbitério Oeste da 
Bahia (PROB) para o dia 29 de outubro de 2022.

Barreiras, BABarreiras, BABarreiras, BA
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Mulungu do Morro, BAMulungu do Morro, BAMulungu do Morro, BA

Campo Missionário de Mulungu do Morro, BA

Rev.
Renivaldo, 
Veroneide e 
Marcos. 

Graça e paz, irmãos!

 Sou o Rev. Renivaldo, da Congregação 
Presbiteriana em Mulungu do Morro, BA. 
Fruto do trabalho da Igreja Presbiteriana Betel 
de João Dourado em parceria com a Junta de 
Missões Nacionais da IPB. 

 Estamos localizados na Chapada Dia-
mantina, há 420 km da capital e o nosso obje-
tivo principal é trabalhar para a organização 
da igreja. Gostaria de falar um pouco mais 
sobre o nosso trabalho. 

 Em nossa Congregação temos o com-
promisso com o discipulado às quintas-feiras, 
especialmente com os jovens, e aos sábados 
com as demais faixas etárias. Cultos de evan-
gelização ao ar livre são realizados nas segun-
das-feiras, além dos cultos dominicais no 
templo. Nossa Sociedade Auxiliadora Femini-
na – SAF, confecciona materiais para mulheres 
em tratamento de câncer, especialmente para 
as que passaram pela mastectomia. Fazemos 
distribuição de roupas para as famílias caren-
tes da região e a distribuição de cestas bási-
cas. Oferecemos ainda aulas de reforço esco-
lar em nossa comunidade. 

Mulungu do Morro, BA
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 Apesar da pandemia, que nos trouxe 
algum prejuízo, estamos nos esforçando para 
logo mais, se o Senhor permitir, organizarmos 
nossa congregação em igreja. Assim, conta-
mos com as orações dos irmãos para que 
Deus derrame bençãos sobre a nossa vida 
ministerial, sobre o campo, sobre a cidade e 
pela conversão das pessoas que moram nesta 
cidade.

 Compartilhamos também com os 
irmãos a respeito da casa pastoral. Nossa con-
gregação trabalhou unida em prol das obras 
que estavam para acontecer. Foram bazares 
realizados, festival de pizza, feijoada, churras-
co, tudo com o objetivo de captar recursos 
para a construção da casa pastoral. Pela graça 
de Deus, construímos a casa e saímos do 
aluguel! São 119m2 de área construída e que, 
agora, precisa da cobertura da laje para sua 
conclusão efetiva. As chuvas estão se aproxi-
mando e precisamos urgentemente colocar o 
telhado. 

 Rendemos nossa gratidão à JMN, par-
ceira, que nos trouxe uma contribuição signifi-
cativa para que fosse possível a realização 
dessa obra. Pura graça de Deus!

Somos gratos a Deus por tudo isso!



Campo Missionário de Nova Fátima, BA

Miss. Milton, 
Iraildes, Rozeli, 
Géssica e 
Geter.

 A  Cidade de Nova Fátima é de pequeno 
porte, com aproximadamente 9 mil habitan-
tes. A economia básica vem da pecuária e do 
comércio local. O povo é simples e hospitaleiro. 

 Realizamos regularmente as seguintes 
programações: Escola Dominical, aos domin-
gos de manhã; culto solene de adoração e pre-
gação do evangelho a noite; cultos de evange-
lização nos lares e ao ar livre, nas terças e quin-
tas-feiras; reunião de oração e estudo de dou-
trina, nas quartas-feiras; discipulados, nas 
segundas e sextas-feiras; visitas diariamente a 
famílias, pessoas enfermas e sadias, autorida-
des, hospital municipal e aos postos de saúde. 
Distribuição de folhetos e mini bíblias no 
comércio, na feira livre, bem como, em todas as 
ruas da cidade. 

 Os maiores desafios são a falta de inte-
resse das pessoas pelo evangelho e a dureza 
de seus corações, mesmo assim, todos rece-

Nova Fátima, BANova Fátima, BANova Fátima, BA
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bem bem o trabalho desenvolvido por nós. 

 Quanto à construção, tentamos durante 
o ano encontrar um terreno mais viável, centra-
lizado em ambiente residencial, e com boas 
condições financeiras. Todavia, os que encon-
tramos eram caros e fora do centro desejado. 

Hoje temos 9 membros comungantes, uma 
média de 13 pessoas congregando assidua-
mente e outros que visitam esporadicamente. 

A nossa luta é para que através da pregação e 
do discipulado, Deus converta o coração dos 
seus escolhidos, e assim venha aumentar o 
número de membros da Igreja. 

Ore por nós, para que Deus nos sustente com a 
sua graça e abra o coração das pessoas para 
receberem a mensagem do evangelho. 

A Deus toda a glória!



Graça e paz, queridos irmãos em Cristo Jesus!

 Sou o missionário Rev. Aristides e tenho 
exercido o ministério na cidade de Poções, jun-
tamente com minha esposa Sônia. Temos 
trabalhado com zelo e dedicação, conforme as 
instruções da nossa querida Junta de Missões 
Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Seguimos com a realização de 
atividades semanais. Entre elas, 
destacamos:

Nas segundas-feiras, a congregação fica 
aberta pela manhã para os atendimentos. 
Além de ser o dia para preparação de 
estudos bíblicos e sermões da semana. 

Nas terças-feiras, saímos para realizar 
visitas e encerramos o dia com a reunião 
de oração no templo. 

Nas quartas-feiras, é o dia para realização 
de visitas e distribuição de porções bíblicas 
ao longo do dia. 

Às quintas-feiras, realizamos o trabalho de 
capelania militar na 79ª CIPM e sempre 
ficamos à disposição daqueles que mani-
festam o desejo em conhecer mais sobre o 
Senhor Jesus. 

A cada quinze dias, aos sábados, realiza-
mos a “Sessão Pipoca”, com apresentação 
de filmes para a comunidade. Proclama-
mos o evangelho a todos, especialmente 
aos não crentes, esse tem sido nosso prin-
cipal objetivo. 

Poções, BAPoções, BAPoções, BA

Campo Missionário em Poções, BA

Rev. Aristides Bueno 
e Sônia.

Poções, BA
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 A fonte de renda da cidade se dá através 
do comércio, dos aposentados e do funciona-
lismo público nas esferas federais, estaduais e 
municipais. Não há indústrias ou grandes em-
presas, por isso são poucas as oportunidades 
de emprego para a população.

 Outro agravante é o fato de que não há 
faculdades na cidade, por isso, os jovens saem 
da cidade após conclusão do ensino médio e 
acabam não retornando após a conclusão dos 
seus cursos. Com isso, percebemos a popula-
ção da cidade envelhecendo e frequentando 
até espaços da fé ancestral, grande desafio 
para nós e para os novos membros presbiteria-
nos.

Aproveitamos a oportunidade 
para pedir oração:

Pelo obreiro e família; 

Pelos irmãos que frequentam a congrega-
ção;

Pelas eleições;

Pela continuidade dos trabalhos no campo 
missionário; 

Pela parceria do Campo Missionário com a 
Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquis-
ta - IPVC, para que haja um maior envolvi-
mento;

Pelo retorno do obreiro ao seu concílio, 
para que seja tranquilo.

Deus nos abençoe!



 A cidade de Queimadas está situ-
ada na região Norte da Bahia, com 25 
mil habitantes conforme censo do IBGE 
de 2010. A principal fonte de renda é a 
agricultura. Há muitas pessoas carentes 
das coisas primordiais, como alimento e 
moradia, com isso, muitos por falta de 
trabalho se dão ao álcool e a outras 
drogas. 

 O campo no qual estamos traba-
lhando como missionários é bastante 
promissor no que diz respeito ao cresci-
mento. A cidade é tranquila, as pessoas 
são agradáveis, mas com grande diver-
sidade religiosa. O Catolicismo Romano 
é de maior influência na cidade e região, 
seguida por várias denominações neo-
pentecostais. Somos a única igreja na 
cidade de fé reformada. Contamos hoje 
em nossa igreja com 11 membros, sendo 
que 8 são comungantes e 3 não comun-
gantes. No momento nos reunimos em 
um salão alugado que fica na praça 
central da cidade. A cidade é bem movi-
mentada, mas principalmente nos 
finais de semana, quando todos em 
redor vão às compras.

 Temos muitos desafios a serem 
vencidos, entre eles levar a igreja a ser 
mais bem preparada para testemunhar 
a sua fé em Cristo. Preparar liderança 
masculina, uma vez que os homens não 
são muito comprometidos com os 
trabalhos. Temos o sonho de conseguir-
mos adquirir um terreno para constru-
ção do nosso templo próprio para local 
de adoração a Deus. 

 Organizar dentro do possível 
sociedades internas da igreja e assim 
poder ter em Queimadas, uma igreja 
Presbiteriana organizada e consolidada 
para continuar semeando na cidade e 
região a mensagem do evangelho. 

Campo Missionário em Queimadas, BA

Rev. Sebastião 
Pinheiro e 
Maria Delormi

Queimadas, BAQueimadas, BAQueimadas, BA
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Motivos de oração 
Que Deus me direcione conforme a sua 
vontade;

Por despertamento espiritual e envolvi-
mento dos membros em todas as ativi-
dades da igreja;

Pelos nossos visitantes, pois muitos tem 
vindo, mas não permanecem conosco. 
Ore para que o Espírito de Deus atue 
em seus corações e se convertam; 

Pelo meu ministério e o da minha 
esposa que muito me ajuda nessa obra;

Pelos meus filhos; 

Pela nossa adaptação na região; 

Pela cidade de Queimadas e pelas 
autoridades constituídas, a fim de que, 
Deus seja sempre glorificado. 

“Até aqui nos ajudou o 
Senhor” 1 Samuel 7:12. 



“E disse-lhes: Ide por 
todo o mundo e 
pregai o evangelho a 
toda a criatura”
(Evangelho de Marcos 16.15)

 “Que é a verdade?” Ao 
ouvir sobre a verdade, Pilatos 
formulou sua famosa pergun-
ta: “Que é a verdade?” (Jo. 
18.38a). Há duas coisas lamen-
táveis na pergunta de Pilatos. 
A primeira é que ele se recu-
sou a esperar por uma respos-
ta (Jo. 18.38b). Outro aspecto 
triste sobre a pergunta de Pila-
tos é que a verdade estava na 
sua frente, literalmente. Se ele 
quisesse conhecer a verdade, 
bem, ela estava ali. Quando 
Pilatos perguntou sobre a 
verdade, ela estava em pé, 
bem à sua frente na pessoa de 
Cristo. Jesus sabia o que era a 
verdade. Ele veio para teste-
munhar e explicar às pessoas 
tudo sobre ela (Jo. 18.37). Jesus 
nasceu para nos contar a 
verdade. É por isso que muitas 
das suas declarações registra-
das nos Evangelhos começam 
com as palavras “em verdade, 
em verdade”. Jesus sempre 
disse a verdade e também 
teria dito a verdade a Pilatos, 
se Pilatos apenas tivesse espe-
rado para ouvi-la. O que Jesus 
teria dito a ele? Suponho que 
Jesus teria iniciado dizendo a 
Pilatos que a verdade é o pró-
prio Deus (Jo. 17.3; 2Cr. 15.3; Sl. 
31.5). A verdade de Deus se 
refere à integridade do seu 
caráter. Deus é quem ele diz 
que é. (Palavra Viva nº 85/2021 
– Cultura Cristã).

RODA VELHA, BA, é 
um distrito de São Desidério, 
BA, que comporta uma popu-
lação aproximadamente de 5 a 
6 mil habitantes, onde a pre-
dominância religiosa é o cato-
licismo. Muitas Igrejas evangé-
licas também são predomi-

Roda Velha, BARoda Velha, BARoda Velha, BA
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nantes neste contexto e a IPB 
está presente neste ambiente 
para fazer a diferença com a 
mensagem do puro Evange-
lho Reformado. Este ano de 
2022, a igreja completa 8 anos 
do inicio dos trabalhos. Nossa 
oração a Cristo é que Roda 
Velha, BA, seja tomada pela 
verdade que é Jesus Cristo, o 
Senhor da Vida!

 O trabalho Missionário 
realizado pela JMN – JUNTA 
DE MISSÕES NACIONAIS – IPB, 
no Distrito de Roda Velha III, 
Distrito de São Desidério, BA, 
iniciou-se ao primeiro dia do 
mês de fevereiro do ano de 
2015, às 19h00, na residência 
do Rev. Wilson Rodrigues da 
Silva, situada à Rua Salvador 
S/Nº, Quadra 62 – Lote 01 – 
Roda Velha III – BA, com o 
Culto de Adoração a Deus, ato 
de abertura oficial e início dos 
trabalhos no Campo Missioná-
rio em Roda Velha, campo 
este, Coordenado pela JMN.

 O Missionário, Rev. 
Wilson Rodrigues da Silva e 
sua esposa Nina, foi o primeiro 
casal missionário a passar por 
este distrito de Roda Velha, 
BA, para plantar uma IPB – 
Igreja Presbiteriana do Brasil, 
com o objetivo principal de 
pregar o evangelho do Senhor 
Jesus Cristo.

 O Primeiro Culto foi diri-
gido pelo próprio Rev. Wilson e 
sua esposa Nina. Estiveram 
presentes a este culto memo-
rável os seguintes irmãos: Ivan 
de Souza Carvalho; Jaina R. de 
Souza Carvalho; Josilene de S. 
Chagas Alves; Alvison Alves de 
Souza; Delvito José da Silva; 
Enalva José de Almeida da 
Silva; Gabriel Carvalho;
Guilherme Souza Chagas – 
Criança; Tainá de Souza Carva-
lho; Larissa Alexandre B. Fer-
nandes; Ezequias Santos Fer-
nandes; Daiane Almeida da 
Silva.



Campo Missionário em Roda Velha, BA

Rev.  Antônio 
Junior e 
Solange
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 Neste memorável culto de início 
oficial dos trabalhos missionários no 
Campo de Roda Velha III, o primeiro 
casal residente no distrito, crentes em 
Cristo e presbiterianos, até então, 
membros comungantes da IP-Eunápo-
lis, BA, irmãos, Delvito José da Silva e 
Enalva José de Almeida da Silva, passa-
ram a frequentar assiduamente a Con-
gregação, desde o primeiro culto.

 O trabalho missionário no distri-
to de Roda Velha III, ao longo destes 
cinco anos de seu plantio, tomou forma 
e no mês de março de 2017, recebeu 
por doação o terreno para as futuras 
instalações do Templo Sede, localizado 
à Rua Goiás, esquina com a Rua Goiâ-
nia, sendo escriturado em nome da IPB 
conforme registro lavrado no Cartório 
de Notas e Protesto da Comarca de São 
Desidério, BA. No dia 26 de junho do 
ano em curso (2017), iniciou-se a cons-
trução do templo e no dia 13 de agosto 
do mesmo ano, foi realizado o primeiro 
culto oficial no templo e assim passou-
-se a serem realizados os trabalhos no 
templo construído para a glória do 
Senhor Jesus Cristo!

 No mês de julho passado, o 
trabalho completou 8 anos, desde o 
início das atividades para a Plantação 
da Igreja. Hoje temos 23 membros 
comungantes e 3 membros não 
comungantes. Continuamos em plena 
atividade missionária, evangelizando 
com dedicação e amor.  Temos até o 
momento somente uma Sociedade 
Interna na Igreja, a recém organizada 
SAF. Federada pela Federação do Pres-
bitério Oeste da Bahia, PROB, no dia 12 
de junho de 2022. 

 O campo hoje está sendo pasto-
reado pelo Rev. Antônio Francisco de 
Araújo Junior. O Rev. Antonio Junior, é 
membro do PANM – Presbitério Alto 
Noroeste Mineiro. 

METAS DO CAMPO MISSIONÁ-
RIO/MOTIVOS DE ORAÇÃO

Evangelismo – Todo o distrito;

Discipulado;

Aconselhamento;

Organização das Sociedades Internas;

Treinamento de Liderança;

Organização da Igreja.

Ao Senhor Jesus Cristo, toda a 
honra e glória!



Campo Missionário em São Sebastião do Passé, BA

Rev. 
Ademir Santos 
e Élide. 
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 A cidade de São Sebastião do Passé está 
localizada na região metropolitana de Salva-
dor (RMS); embora esteja numa região metro-
politana, a cidade tem características bem 
interioranas. Um dado que traz preocupações 
é o índice de suicídios na cidade e mutilações 
feitas por adolescentes e alcançando as crian-
ças. 
 No aspecto religioso a cidade tem um 
sincretismo que envolve o catolicismo, práti-
cas espíritas e igreja neopentecostais são 
traços fortes na cidade. O desafio da IPB local 
é ser firme na Palavra levando o Evangelho. 
 Nesse ano de 2022 estamos com um 
projeto que é o Reforço Escolar na igreja, para 
crianças da comunidade, como uma atividade 
social e evangelística, utilizando o espaço de 
culto durante a semana.
 Também trabalhamos com crianças aos 
domingos na escola dominical e em outubro 
iremos realizar pela segunda vez um dia de 
EBF no dia das crianças.

São Sebastião do Passé, BASão Sebastião do Passé, BASão Sebastião do Passé, BA
 Nas atividades mensais, realizamos cultos 
nos lares, evangelismos. Há o Departamento da 
SAF onde as mulheres fazem atividades evange-
lísticas, como departamentais, culto de oração e 
visitas.
 Começaremos em setembro uma ativida-
de para levar esperança e ajudar as pessoas e 
famílias que lutam com depressão. O tema será 
– Depressão e a Graça de Deus. 

Motivos de Oração
Por conversões;

Que as atividades da igreja leve esperança 
para as pessoas depressivas e com tendên-
cias ao suicídio; 

Que o fortalecimento do trabalho seja um 
meio para alcançar as cidades vizinhas, 
plantando igrejas; 

Para que tenhamos recursos para a compra 
de um terreno. 



Saudações a todos! 

 Venho compartilhar com os 
amados, um pouco da realidade missio-
nária na Chapada Diamantina – Região 
central da Bahia e os convido a acompa-
nharem com atenção.

 O povoado de Vereda das Tábuas é 
uma comunidade rural da Chapada Dia-
mantina, localizado no município de 
Piatã – Bahia. Sua população oscila sazo-
nalmente, devido ao movimento migra-
tório ocorrido em direção aos centros 
urbanos do Sudeste (principalmente São 
Paulo), em busca de empregos na área de 
construção civil. 

 A congregação presbiteriana, plan-
tada nesta localidade há aproximada-
mente 17 anos, possui o grande desafio 
de vencer a barreira do tradicionalismo 
cultural católico, enraizado na mentalida-
de vigente, pois, apesar da incontestável 
hospitalidade que por um lado caracteri-
za o comportamento local, por outro a 
resistência e oposição religiosa velada 
também se constituem como fato inegá-
vel. 

 A Congregação Presbiteriana da 
Vereda é formada predominantemente 
por senhoras e um número consideravel-
mente menor de homens adultos, uns 
poucos jovens e adolescentes, e quase 
duas dezenas de crianças. Tudo isso espa-
lhado ao longo de um total de sete povoa-
dos assistidos (Vão, Bom Sucesso, Várzea, 
Cangussu, Riachinho e Travessão, além 
da Vereda), chegando a um raio de 
distância de aproximadamente 20km da 
Vereda. Todo esse trajeto percorrido por 
estradas não pavimentadas, às vezes, 
intransitáveis em períodos de chuvas.

 Ao longo dos últimos três anos, em 
parceria com a Junta de Missões Nacio-
nais, e apesar dos entraves provocados 
pela pandemia recentemente transposta, 
conseguimos reverter, de forma sensível, 
o quadro de oposição existente, mas não 
eliminá-lo. 

Vereda das Tábuas, BAVereda das Tábuas, BAVereda das Tábuas, BA
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Vereda das Tábuas, SP



Campo Missionário em Vereda das Tábuas, BA

Rev. Forlan 
Portela 
Santos
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Estamos realizando 
as seguintes ações: 

Distribuição de cestas básicas, oferecidas às 
famílias carentes dentro e fora da comuni-
dade da fé; 

Campanhas – a) “Gratidão pela Vida” (distri-
buição de cartões evangélicos artesanais e 
bíblias, em aniversários e nascimentos); b) 
“Família no Altar” (sorteio nas EBDs de 
famílias pelas quais oramos e visitamos 
durante a semana); 

Participação nos mutirões de construção e 
reforma, onde no momento oportuno é 
feita a exposição bíblica para os participan-
tes; 

Celebração de datas festivas, como Dia das 
Mães e Dia dos Pais (distribuição de kits de 
evangelismo); 

Realização de atividades específicas com 
crianças (cultos nos lares, cine pipoca, 
piquenique, gincana, apresentação musical, 
peças de teatro, jograis, visitas à crianças 
não evangélicas, passeio ciclístico, distribui-
ção de literatura evangélica, etc.); 

Participação na construção de casa, junta-
mente com a IP Bela Sombra, para doação a 
família carente, no povoado do Travessão; 

Cultos evangelísticos semanais (Bom Suces-
so, Várzea e Cangussu); 

Treinamento e execução do projeto “Minha 
Cidade para Cristo” da APECOM; 

Aulas de catecúmenos e discipulado para os 
novos convertidos; 

Aquisição de terreno para construção da 
casa pastoral na Vereda (ausência de imó-
veis adequados para aluguel). 

 Graças ao apoio da JMN, que assumiu 
grande parte das côngruas pastorais, consegui-
mos realizar uma reforma no templo, e hoje 
vislumbramos a possibilidade de construção da 
sonhada casa pastoral. Cremos que muitos par-
ceiros surgirão para nos ajudar, e oramos por 
isso. 

Atualmente, nossas maiores 
necessidades de apoio 
em oração são: 

Tradicionalismo e resistência católica 
romana em todos os povoados; 

Recursos financeiros para a execução de 
todas as atividades pretendidas; 

Conversão de homens capazes de assumir 
cargos de liderança; 

Equipe de louvor, principalmente tocadores, 
pois não temos nenhum; 

Abertura de frentes de emprego na região, 
pois os jovens migram para São Paulo; 

Construção da casa pastoral; 

Organização em igreja em 2023.  

Convidamos vocês a serem nossos parceiros em 
missões!
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Campo Missionário em Calumbi, PE

Rev. José Carlos, 
Cirleide, Amanda 
e Felipe.

Calumbi, PE
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Calumbi, PECalumbi, PE
 Chegamos no Sertão de Pernambu-
co no dia 05 de janeiro de 2019, com o obje-
tivo de plantarmos a Igreja Presbiteriana 
do Brasil nesta cidade.

 Calumbi é uma cidade de pessoas 
humildes que vivem, em sua maioria, dos 
benefícios do governo federal. É uma 
cidade extremamente carente do evange-
lho da graça, pois é dominada pelo catoli-
cismo romano e por doutrinas neopente-
costais. Temos o desafio de semear a Fé 
Reformada e ganhar almas para Jesus 
neste solo sertanejo. 

 Chegando na cidade, encontramos 
um grupo de irmãos vindos de outras 
denominações que visitavam com certa 
frequência a Igreja Presbiteriana de Serra 
Talhada, cidade vizinha. Visitamos esses 
irmãos e começamos o trabalho Presbite-
riano em nossa própria cidade. Alugamos 
um salão onde hoje funciona a nossa 
humilde e simples congregação.

 Realizamos semanalmente visitas 
nos lares e em repartições públicas, além 
de evangelismo nas ruas e praças, discipu-
lado nos lares, encontros no Pequeno 
Grupo, Estudos Bíblicos, Reuniões de 
Oração, Escola Dominical e Culto Solene. 
Duas vezes por ano, em janeiro e junho, 
realizamos a Escola Bíblica de Férias. Na 
última EBF realizada, tivemos a participa-

ção de cerca de 300 crianças da cidade. No 
mês de outubro realizamos a Semana da 
Alegria para atrair o público infantil e falar 
de Jesus a todas as crianças. Em dezembro, 
comemoramos o nascimento de Jesus com 
a realização do Natal Solidário para as crian-
ças e famílias mais carentes da cidade. No 
último Natal, por exemplo, distribuímos 600 
caixas de bombons e 600 panetones. 
Alguns, inclusive, comeram panetone pela 
primeira vez na vida. 

 Estudamos a Palavra de Deus nos 
lares, todos os sábados, nos Pequenos 
Grupos. Atualmente temos um grupo, que 
pela graça de Deus, será multiplicado no 
próximo ano.

 Chegou em nossa congregação o 
músico profissional, irmão Irlo Simões, 
oriundo da igreja Assembleia de Deus, que 
foi atraído pela doutrina reformada e logo 
manifestou o desejo em congregar conos-
co. Fez o curso de discipulado e, em segui-
da, começou a dar aulas de música em 
nosso Campo Missionário. As aulas têm sido 
oferecidas gratuitamente aos sábados e 
tem atraído muitas pessoas, entre crianças, 
jovens e adultos.  É um excelente canal de 
evangelização. 

 Sonhamos com o nosso próprio 
terreno para poder construir o nosso 
Templo Presbiteriano e um anexo para o 
funcionamento da Escola de Música e Alfa-
betização.

Que o Senhor nos abençoe!

É com pesar que 
comunicamos o 
falecimento do 
Rev. Carlos, 
pastor no Campo 
Missionário de 
Calumbi, PE.

07/10/2022



Campo Missionário em Jupi, PE

Miss. Jaelton José 
e Rosilene

Jupi, PEJupi, PEJupi, PE
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Jupi, PE

 Sou o missionário Jaelton José, 
casado com Rosilene. Atuamos no 
campo de Jupi, PE, desde 2021. Este 
trabalho teve início em 2015, com o pro-
pósito de proclamar o evangelho à 
comunidade Jupiense. Começou com o 
PMC e a JMN. Tendo como missionários 
alunos do Instituto Bíblico do Norte. 
Muitas lutas temos enfrentado no 
campo missionário, mas graças a Deus, 
nunca nos faltou a coragem para conti-
nuar a proclamação do evangelho, os 
desafios são muitos, mas em tudo o 
SENHOR nos conduz a vitória. Agradece-
mos a JMN, pela parceria com o presbi-
tério de Garanhuns, que muito tem con-
tribuído para o avanço do reino de 
DEUS, na cidade de Jupi, PE.

 Desde que se iniciou a congrega-
ção em Jupi, temos grandes desafios e 
precisamos muito das orações dos 
irmãos. 

Pedidos de oração:

Para que exista um crescimento 
verdadeiro na congregação de Jupi;

Pelo ministério que o Senhor tem 
nos confiado. Que possa exercê-lo 
com fidelidade e nunca venhamos 
perder o direcionamento do Senhor;

Que as pessoas estejam abertas 
para ouvir a pregação do evangelho, 
por meio da evangelização de casa 
em casa, visitas e culto nos lares;

Que o Senhor levante líderes da 
região, pessoas que estejam dispos-
tas a trabalhar no desenvolvimento 
da igreja.

Alvos e desafios a serem alcançados: 

Alcançar as crianças por meio da evangelização e 
estratégia de trabalhos; 

Construção do templo. Já temos o terreno para 
construir, que foi comprado pela JMN; 

Organizar os departamentos SAF e UMP; 

Estratégia de evangelismo na cidade;

Instalação de um programa de rádio na cidade; 

A entrada para a pregação do evangelho em 
duas escolas que temos aqui. Já falei com os 
diretores para que eu possa atuar como capelão 
para essas escolas, a fim de aproximar cada vez 
mais de jovens e adolescentes.



Lagoa do Ouro, PELagoa do Ouro, PELagoa do Ouro, PE

“…O DEUS DOS CÉUS É QUEM 
NOS DARÁ BOM ÊXITO... “ 
Ne. 2:20

 O campo missionário em Lagoa do 
Ouro, PE, onde estou atuando, há quase dez 
anos, vem desenvolvendo trabalho de evan-
gelização com crianças, adolescentes, 
jovens e adultos.

 O município de Lagoa do Ouro tem 
um índice elevado de analfabetismo e 
temos desenvolvido o Projeto AEI - Alfabeti-
zação e Evangelização Internacional, alfabe-
tizando adultos com conteúdo bíblico.    

 Desenvolvemos atividades nos 
órgãos públicos, como  escola municipal, 
creche e centro de apoio ao idoso, com 
distribuição de material Evangelístico, pales-
tra bíblica e contação de história bíblica.
                                                                                                                                                                                
 Realizamos Escola Bíblica Dominical, 
reunião de estudos bíblicos, reunião de 
oração, vigílias de oração, discipulado, visitas 
nos lares com evangelização e doação de 
Bíblias às famílias que ainda não possuem. 
Realizamos EBFs para crianças e adolescen-
tes, realizamos encontro de mulheres com o 
objetivo de organizar a SAF de Lagoa do 
Ouro.

 No momento, temos dois pastores 
trabalhando conosco: Pr. Samuel Sousa de 
Almeida e o Pr. Milton César de Oliveira, 
juntos com o Presbitério de Garanhuns. 
Também duas alunas do IBN nos auxiliam 
nos finais de semana, Talita Sabino e Edite 
Miranda.

 Na pandemia do ano de 2020, Deus 
nos desafiou com a compra de um terreno 
para a construção do templo e hoje o grande 
desafio continua. Temos realizado muitos 
bazares, igrejas e pessoas têm se engajado 
nessa campanha desafiadora, para continu-
armos com a construção do templo, pois 
urge a necessidade de sairmos do aluguel. 
Estamos com a previsão para o mês de 
dezembro, se assim o Senhor nos permitir. 

 Sou grata a Deus, pela sua fidelidade 
nesses 22 anos de ministério e a alegria na 
caminhada missionária.
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Campo Missionário em Lagoa do Ouro, PE

Miss. Magali 
Fonsêca de 
Holanda.

“…O DEUS DOS CÉUS É QUEM 
NOS DARÁ BOM ÊXITO... “ 
Ne. 2:20

 O campo missionário em Lagoa do 
Ouro, PE, onde estou atuando, há quase dez 
anos, vem desenvolvendo trabalho de evan-
gelização com crianças, adolescentes, 
jovens e adultos.

 O município de Lagoa do Ouro tem 
um índice elevado de analfabetismo e 
temos desenvolvido o Projeto AEI - Alfabeti-
zação e Evangelização Internacional, alfabe-
tizando adultos com conteúdo bíblico.    

 Desenvolvemos atividades nos 
órgãos públicos, como  escola municipal, 
creche e centro de apoio ao idoso, com 
distribuição de material Evangelístico, pales-
tra bíblica e contação de história bíblica.
                                                                                                                                                                                
 Realizamos Escola Bíblica Dominical, 
reunião de estudos bíblicos, reunião de 
oração, vigílias de oração, discipulado, visitas 
nos lares com evangelização e doação de 
Bíblias às famílias que ainda não possuem. 
Realizamos EBFs para crianças e adolescen-
tes, realizamos encontro de mulheres com o 
objetivo de organizar a SAF de Lagoa do 
Ouro.

 No momento, temos dois pastores 
trabalhando conosco: Pr. Samuel Sousa de 
Almeida e o Pr. Milton César de Oliveira, 
juntos com o Presbitério de Garanhuns. 
Também duas alunas do IBN nos auxiliam 
nos finais de semana, Talita Sabino e Edite 
Miranda.

 Na pandemia do ano de 2020, Deus 
nos desafiou com a compra de um terreno 
para a construção do templo e hoje o grande 
desafio continua. Temos realizado muitos 
bazares, igrejas e pessoas têm se engajado 
nessa campanha desafiadora, para continu-
armos com a construção do templo, pois 
urge a necessidade de sairmos do aluguel. 
Estamos com a previsão para o mês de 
dezembro, se assim o Senhor nos permitir. 

 Sou grata a Deus, pela sua fidelidade 
nesses 22 anos de ministério e a alegria na 
caminhada missionária.
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Lagoa do Ouro, PE

Nossos Principais Alvos:  

Treinar membros para o trabalho da Rede de 
Discipulados;

Receber novos membros;

Concluir a construção do templo.

Desafios: 

Organizar algumas sociedades internas, para o 
amadurecimento dos membros no trabalho da 
igreja;

Continuar com a campanha de angariar recur-
sos para a construção;

A mudança para a sede própria, estabelecendo 
novos alvos em um espaço mais adequado.

Pedidos de Oração: 

Pela conversão das pessoas que moram na 
cidade Lagoa do Ouro;

Pelo crescimento da igreja;

Por saúde e sabedoria para a missionária;

Pela construção do templo da igreja.                      

Agradeço a Deus 
pela valiosa parceria 
da Junta de Missões 
Nacionais. 



SERGIPE
CAMPOS
MISSIONÁRIOS

MUNICÍPIOS75

EVANGÉLICOS10,5%
HABITANTES2.318.822
SALÁRIOS MÍNIMOS
POR FAMÍLIA2,3

MUNICÍPIOS
SEM IPB35
ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO0,665
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 Colônia 13 é um campo mis-
sionário da Igreja Presbiteriana de 
Lagarto em parceria com a Junta 
de Missões Nacionais da IPB. O 
plantador é o Rev. Uraci, juntamen-
te com sua esposa Mahelir, que 
estão no campo há 2 anos. A Igreja 
está em construção.

Pedidos de oração:

Pelo crescimento do campo;

Pela família missionária;

Pela Escola Bíblica Dominical;

Pelos grupos de discipulado nas casas;

Pela SAF já organizada.

Colônia 13, SE

Campo Missionário em Colônia 13, SE

Rev. Uraci, 
Mahelir,
Yuri, Uraci 
e Maylla
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Colônia 13, SE
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Campo Missionário de Indiaroba, BA

Miss. Jailson 
Almeida e 
Josivalda.

 Indiaroba está localizada no litoral 
sul do estado de Sergipe, a 100 km da capi-
tal Aracaju. A sua população é aproximada-
mente de 18 mil habitantes. A economia do 
município está baseada, principalmente, 
na produção de coco, mandioca, laranja e 
abacaxi. Também são destaques, a criação 
de gado de corte e a produção de leite. Por 
estar localizada à margem do Rio Real, o 
município atrai visitantes nos finais de 
semana. Esta atividade turística também 
gera renda para os moradores da cidade. 
 O PIB do município está dividido da 
seguinte forma: 55% está relacionado à 
administração pública; 21% ao setor de 
serviços; 20% à agropecuária e 4% à indús-
tria.
 A congregação teve início no ano de 
2.000, com o Rev. Agnaldo Jardim e sua 
esposa Isabel, sendo assim sucedido na 
época pelo presbítero e Evangelista Manoel 
Augusto e sua família.
 Estou na congregação desde janeiro 
de 2020 e temos como objetivo a consoli-
dação do Campo Missionário. Além de 
outros desafios, como:
 Reforma e ampliação do templo;
Formação de novos oficiais como Presbíte-
ros e Diáconos;
Já temos outra congregação no distrito 
Saguim, há 8 km da cidade.
 Atualmente temos 65 membros 
comungantes, 13 não comungantes e 9 
congregados. Estatística com base nas 
duas congregações, tanto na cidade como 
no distrito. 

Pedidos de oração e gratidão 

Há muita in�uência do candomblé, umbanda, 
idolatria e outras manifestações religiosas; 

Indiaroba, SEIndiaroba, SEIndiaroba, SE
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Pós pandemia, alguns irmãos estão se sentindo 
ainda desanimados;

Agradecemos a Deus pelos novos membros.  
Neste mês de setembro, recebemos 8 novos 
membros, entre adultos e crianças. Estamos 
discipulando mais 5 irmãos, para serem recebi-
dos como membros comungantes.



 Itabaianinha a “Princesa das 
Montanhas” é uma cidade do Estado 
de Sergipe. Os habitantes se chamam 
itabaianinhenses.
 Encontra-se na região do Vale 
do Rio Real do Estado. É o segundo 
maior município da região com uma 
população aproximada de  42 mil 
habitantes. Vizinho dos municípios 
Tomar do Geru, Pedrinhas, Arauá, 
Tobias Barreto e Umbaúba.
 Esta cidade destaca-se na eco-
nomia do estado, em virtude do 
grande número de indústrias têxteis, 
de médio porte. Há um grande 
número de cerâmicas de médio e 
grande porte, destacando-se para a 
produção de telhas e blocos, oferecen-
do diversos empregos diretos ou indi-
reto. O solo do município é riquíssimo 
em argila.  É rica na plantação de 
laranjas e criação de carneiro.
 Nesse contexto está inserido o 
Campo Missionário em Itabaianinha, 
que pela graça de nosso Senhor está 
crescendo na maturidade espiritual e 
em número. 
 No ano de 2021 fomos agracia-
dos com a construção do nosso 
templo, sendo o mesmo executado 
pela JMN, Projeto Mão na Massa da 
Confederação Nacional de Homens 
Presbiterianos e diversas Igrejas do 
estado contribuindo com a alimenta-
ção. No aniversário da cidade, no ano 
passado, no dia 19 de outubro se deu o 
início dos trabalhos e no dia 21 de 
novembro estávamos consagrando o 
templo para louvor e adoração ao 
nosso Deus.
 Nosso grande alvo é sermos 
uma Igreja organizada, isso tem sido 
as orações dos irmãos e rogamos as 
suas orações para que em breve pos-
samos ter mais uma igreja com o DNA 
missionário na região. Hoje já temos 
organizadas algumas sociedades e 
departamentos, a União Presbiteriana 
de Adolescentes, União de Mocidade 
Presbiteriana e Sociedade Auxiliadora 
Feminina, além de uma Escola Bíblica 
Dominical com as classes de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos.

Itabaianinha, SE
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Campo Missionário em Itabaianinha, SE

Rev. Eber, 
Maria 
Cristina, 
Débora e 
Denise.
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 Através dos trabalhos 
realizados na Igreja, nos têm 
sido abertas portas para par-
ticiparmos em alguns conse-
lhos municipais, tais como, 
ação social, idoso, da mulher 
e dos pastores, tendo a Igreja 
uma relevância na cidade. 
Também, anualmente, a 
Igreja tem realizado o Culto 
das Sete Palavras e a Cantata 
Vento Livre na praça central 
da cidade. Isto está sendo 
visto como Cultura Evangéli-
ca em Itabaianinha.
 Desde a época da 
pandemia o Prefeito da 
cidade nos disponibilizou 
uma hora de programa de 
rádio, sendo o custo de sua 
responsabilidade. Todas as 
sextas-feiras apresentamos 
o Programa Verdade e Vida.
 A cidade é bem 
religiosa e festeira, tendo 
uns dos maiores carnavais 
da região e a igreja Romana 
com suas comemorações de 
festas: Reis, Alegrai-vos e da 
Padroeira. Há diversas igre-
jas neopentecostais, duas 
mesquitas, outras denomi-
nações e somente a nossa 
Igreja que traz o evangelho 
da fé reformada. Por isso, 
rogamos as suas orações 
para que as pessoas sejam 
alcançadas pela nossa pre-
gação do genuíno evange-
lho de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Somente temos de 
agradecer a Deus 
pelo investimento e 
acompanhamento 
da nossa Junta de 
Missões Nacionais.



Campo Missionário em Poço Verde, SE

Miss. Jairo, 
Valdinete e 
Enos Gabriel.

Os desafios são grandes, mas o nosso Deus é 
maior que os desafios. Ele nos faz perseverar 
nesta obra, sabendo que ele está conosco em 
todos os momentos.
Sou o missionário Jairo Reis da Silva, casado 
com a missionária Valdinete e temos um filho, 
Enos Gabriel. Chegamos à cidade de Poço 
Verde, SE no dia 06 de janeiro de 2018. Antes 
estávamos na cidade de Campo Alegre, AL, 
onde iniciamos o trabalho missionário presbi-
teriano no ano de 2012 e ficamos lá, até o final 
de 2017. O campo missionário de Poço Verde 
existe desde 2007.
Poço Verde é uma cidade que tem aproxima-
damente 24 mil habitantes. A economia é 
baseada na agricultura e na pecuária. A cidade 
fica há 150 km da capital Aracaju. O povo da 
cidade de Poço Verde é um povo muito religio-
so e hospitaleiro.  
Nossas principais atividades são as seguintes: 
reunião de oração nas quartas-feiras; culto no 
lar, às quintas-feiras; às sextas-feiras estudo de 
doutrina; aos sábados, evangelismo na feira 
livre e aos domingos, Culto e escola Bíblica 
Dominical. 
Temos encontrado portas abertas e temos 
recebido convites para fazer palestras em 
escolas. Existe um grupo de atletismo da 
nossa cidade, chamado atletas independentes 

Poço Verde, SE
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de Poço Verde, onde tenho a oportunidade de 
fazer uma oração e dar uma palavra evangelís-
tica antes de cada corrida. Estamos fazendo 
visitas a pessoas não crentes, indo de casa em 
casa, também aproveitamos algumas datas 
comemorativas para fazer evangelismo, como 
no dia internacional da mulher, encontro de 
casais, dia das mães, dia das crianças e outras 
datas comemorativas.
 Estamos realizando evangelismo em 
uma escola, uma vez por semana. Temos a 
oportunidade de compartilhar o evangelho 
com os alunos da Escola Estadual Sebastião 
Fonseca.
 Sou grato a Deus por estar aqui traba-
lhando na obra do Senhor Jesus, com muita 
dedicação, amor e esforço. É um privilégio pro-
clamar as Boas Novas de Salvação!
 Ainda temos muito a fazer por isso con-
tamos com as suas orações, para que Deus nos 
ilumine e nos dirija nesta tarefa, para que pos-
samos atingir o propósito para o qual viemos 
para essa cidade, o de pregar o evangelho e 
alcançar os eleitos do Senhor nosso Deus.  
 Que o bondoso Senhor, que nos salvou, 
continue abençoando a toda a sua igreja espa-
lhada pelo o Brasil e por todo o mundo.
No amor de Cristo Jesus,



Ribeirópolis, SERibeirópolis, SERibeirópolis, SE

 A cidade de Ribeirópolis, Sergipe 
tem uma população de aproximada-
mente 17.173 habitantes segundo o 
último censo (IBGE), sendo que 15.876 
são de orientação Católico Romano, 90 
de orientação Espírita e 639 “Evangéli-
cos”, entre aspas mesmo, pois algumas 
seitas são incluídas na contagem dos 
evangélicos. Sem dúvidas é um campo 
bastante promissor.
 Temos como objetivo alcançar 
famílias inteiras para Cristo e para esse 
objetivo, temos algumas ações contun-
dentes que são realizadas como Culto 
nos lares que geralmente são realizados 
em lares de pessoas que não frequen-
tam a igreja. Aqui temos um motivo de 
oração, para que o Espírito Santo abra o 
entendimento e aplique a Palavra prega-
da ao coração da família que nos recebe. 
Temos também outra ação que chama-
mos de “Chá da Amizade”, onde realiza-
mos um chá regado com a Palavra do 
Evangelho acompanhada de um belo 
chá e lanche. Realizamos a tarde da 
visita, semana de oração, pequeno 
grupo com os pré-adolescentes, este 
todos os sábados com início às 17:00 
horas. Realizamos evangelismo de porta 
em porta, distribuímos folhetos evange-
lísticos. Realizamos discipulados, assisti-
mos algumas famílias necessitadas de 
alimentos e de segurança. Todas as fren-
tes de trabalho realizadas no campo, 
têm como objetivo alcançar os perdidos. 
Portanto, todas elas são ações intencio-
nais para a evangelização.
 Um grande desafio para nós é 
completar o ciclo de discipulado, pois 
geralmente as pessoas desistem do 
discipulado no meio. Outro desafio é a 
questão da resistência dos homens de 
vir para a igreja. Expomos o Plano de 
Salvação, e eles ouvem atentamente, 
mas não se rendem ao evangelho. Por 
eles pedimos que orem para que o 
Senhor Jesus quebre esse paradigma e 
quebrante os corações.
 Outro grande desafio é o “Ranço 
Religioso” que  existe em nosso municí-
pio e atrapalha muito o desenvolvimen-
to do trabalho.
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Campo Missionário em Ribeirópolis, SE

Rev. Marcos, 
Rosângela, 
Leonardo, 
Mª Gabriela, 
Marcos, 
Gabriel e 
Ester
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Ribeirópolis, SE

Pedidos de oração 

Para que o Senhor quebre todos os paradigmas;

Pela conversão das famílias ribeiropolense;

Pelos jovens que não se rendem ao evangelho;

Pelas nossas crianças e pré-adolescentes;

Pela família missionária no campo.

Somos gratos por tudo.
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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

Campo: Feijó – AC

Rev. Jose Galdino e Ana Lúcia

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
galdino_pastor@hotmail.com
(66) 99247-2728

(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

80



46

Quadro de Missionários

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

84



50

Quadro de Missionários

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

“Obreiro a definir”

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

rvjmsantosfarias5@hotmail.com 
(89) 99442-1003

Rev. Josias e Mônica

Campo: Piracuruca - PI

dameaomarculinodossantos@gmail.com
(86) 98174-3818

Rev. Dameão e Carlas

Parceria: Igreja Presbiteriana do Jóquei 

Campo: Valença - PI

beto_walmaria@hotmail.com
(89) 99925-9572

Rev. Dagoberto e Walmária

Parceria: Presbitério Central Sul do Piauí

RIO GRANDE DO NORTE

Campo: Areia Branca - RN

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

Rev. Emanuel e Antônia

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

“Obreiro a definir”

RIO GRANDE DO SUL

Campo: Panambi - RS

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

Miss. Cristiano e Kátia 

Campo: Parnamirim - RN

revpaulo65@gmail.com
(84) 98142-2983

Rev. Paulo Nascimento e Rosa

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

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

Rev. Fabiano e Mª do Socorro

Campo: Morro da Esperança/Teresina - PI

pauloreformado@hotmail.com
(81) 98482-0363

Miss. Paulo Sergio e Lindizângela

Parceria: Igreja Presbiteriana do Calvário 

RIO DE JANEIRO

Parceria: Presbitério Sul Fluminense 

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

Miss. Alessandro e Evelyne

Campo: Porto Real - RJ

Campo: Rio Grande - RS

marcioduarte22@yahoo.com
(53) 99176-5348

Rev. Márcio e Katheryne

Campo: Maanaim/Demerval Lobão  - PI

revfrancinaldo@hotmail.com
(86) 99430-0791

Rev. Francisco e Mª de Fátima 

Parceria: IP Teresina
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SÃO PAULO

Campo: Analândia - SP
Parceria: Presbitério de São Carlos

jorilou@live.com
(16) 99607-6557

Rev. José e Imirene

renatosantiagof@gmail.com
(19) 98171-3349

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

Miss. Renato e Stephanie 

Parceria: I. P. de Alphaville 

rafaelzacharias@gmail.com
(11) 97969-9395

Rev. Rafael e Bruna

Campo: Barueri - SP

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

Miss. Lucas Freitas

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

Campo: Imbituba - SC

emersonbaran@gmail.com
(48) 99868-0229

Rev. Emerson e Suely

claudimirester@gmail.com
(48) 99148-0880

Rev. Claudimir e Ester

Campo: Araranguá - SC

Campo: Laguna - SC
Parceria: Igreja Presbiteriana de Tubarão

ademirmac@hotmail.com
(47) 99101-1606

Rev. Ademir e Andréia

Campo: Garuva - SC
Parceria: Igreja Presbiteriana Antioquia

castroalvesfa@gmail.com
(47) 99912-8474

Miss. Fabrício

Parceria: IP Jaru
Campo: Vale do Anari - RO

fabiogncalves20@gmail.com
(69) 99263-5875

Rev. Fábio e Grasiela 

RORAIMA

Campo: Rorainópolis - RR

revmarcosgaldino@hotmail.com
(95) 98417-4643

Rev. Marcos e Anadir 

SANTA CATARINA

Campo: Araquari - SC

rolembergalves@hotmail.com
(21) 97960-4949

Rev. Rolemberg e Rivanete

RONDÔNIA

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

alex_tlopes@hotmail.com
(69) 99261-2982

Rev. Alexandre e Celina
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Campo: Estiva Gerbi - SP

na_reynaldo@hotmail.com
(19) 98150-3077

Miss. José e Michele

Parceria: I. P. de Mogi Guaçu 

Campo: Jardim Agrochá/Registro  - SP

rodrigoribeiro9422@gmail.com
(13) 99769-5571

Rev. Rodrigo e Isa Carla

Parceria: I. P. do Jardim Ipanema 

Campo: Panorama - SP

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

Rev. Flávio e Eliene 

Campo: Morungaba - SP

paulofalkaniere@gmail.com
(11) 94338-7405

Rev. Paulo e Bruna

Parceria: Igreja Presbiteriana dos Ipês

Campo: Morro Agudo - SP

familiadaora@gmail.com
(16) 99228-5090

Rev. Daniel e Oracina

Parceria: Igreja Presbiteriana Batatais 

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

Miss. Idauga Fidelis 

Campo: Pereira Barreto - SP

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

Miss. Jair e Silvia

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

andredavid80@hotmail.com
(14) 99606-0823

Rev. André e Rosemari

Campo: Taquarituba - SP
Parceria: Igreja Presbiteriana de Itapetininga

Campo: Santa Branca - SP

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

Miss. Marcelo e Sinhá

Parceria: Presbitério Alto de Tietê PRAT-SP

SERGIPE

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

mahelir@hotmail.com
(79) 99160-7070

Rev. Uraci e Mahelir 

Parceria: Igreja Presbiteriana De Estância 
Campo: Indiaroba - SE

jailsoneg2212@gmail.com
(79) 99690-1398

Miss. Jailson e Josivalda

marrygduarte@hotmail.com
(17) 98200-9943

Miss. Mariana Garcia

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

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

Miss. Jairo e Valdinete

Campo: Ribeirópolis - SE

kinhomj@gmail.com
(79) 99651.5395

Rev. Marcos e Rosangela

TOCANTINS

Campo: Augustinópolis - TO

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

Rev. Carlos e TalitaCampo: Itabaianinha - SE

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

Rev. Éber e Maria Cristina

LICENÇA MÉDICA

Licença médica

wdsongreyk@gmail.com
(73) 99983-2011

Rev.Wdson e Cleide

Campo: Tocantinópolis - TO

nassis107@yahoo.com
(63) 99223-1756

Miss. Nelson e Ana Verônica
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MEMBROS DIRETORES DA JMN

Rev. Djaik Souza Neves

Cel: (65) 99270-9811
Email: revdjaik@uol.com.br

Rev. Jean Carlos

Cel: (95) 9 9172-7811
Email: jeancurvelo@hotmail.com

Rev. Manoel Eller
Cel: (31) 98641-9930
Email: manoeleller@gmail.com

Presb. Airton Costa de Sousa

Cel: (86) 99982-4209
E-mail: airtoncisse@hotmail.com

PRESIDENTE
Rev. Josiel de Matos

Cel: (47) 99992-9345
E-mail: josielmatos0809@gmail.com

VICE-PRESIDENTE

Presb. Sóstenes Aranha

Cel: (61) 99688-9664
E-mail: sostenesac2@gmail.com

SECRETÁRIO

Rev. Marcos Severo

Cel: (84) 99906-5600
prmarcosseveroipb@gmail.com

Presb. Paulo Ivo

Cel: (11) 96353-3387
E-mail: pauloivocnhp@terra.com.br

Rev. Warton André

Cel: (41) 99998-5296
Email: andre.ipba@gmail.com
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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. Hamilton R. da Silva

Cel: (19) 98259-2929 

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

Rev. Obedes Júnior

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

SECRETÁRIO EXECUTIVO





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


	EDICAO 57 CORRIGIDA
	quadro-curvas-revista-2022

