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4        AÇÃO MISSIONÁRIA

Palavra do Presidente

Quando olhamos para 
o tamanho do desafi o que 
temos pela frente, diante da 
obra missionária à realizar 
em nossa pátria, temos a 
convicção e a responsabilidade 
de não poder parar.

Estamos fazendo algo que 
jamais chegará ao fi m, a 
obra de evangelização, pois 
mesmo que todas as pessoas 
existentes na face da terra 
se convertessem ao Senhor 
Jesus ainda assim teríamos 
de continuar a propagar o 
evangelho para novas gerações.

Assim sendo, cada cristão 
consiste do seu chamado 
para servir ao Senhor 
Jesus Cristo, deve ser um 
missionário em potencial 
com o desejo de evangelizar 
e ganhar o maior número 
de pessoas para o Senhor.

Nossa pátria é extensa e 
muito religiosa, com fortes 
índices de sincretismo, com 
uma pluralidade de cultos 
que na sua maioria não 
expressa vocação, louvor e 
adoração ao Deus verdadeiro.

Não poderemos pensar em 
parar de evangelizar, se nos 

Estamos fazendo 
uma grande obra, 
de modo que não 
poderemos parar.” 
Ne. 6.3

“
Estamos fazendo nossa missão

calarmos as pedras clamarão, 
vez por outra Deus tem usado 
a natureza para clamar, com 
algumas advertências de 
fenômenos sobrenaturais, 
para mostrar aos crentes 
e a não crentes que há um 
único Deus que controla 
o mundo e o universo.

As palavras de Jesus 
continuam em evidência, 
quanto aos preparativos 
para sua volta.

Creio que deve ser o anseio 
de todo cristão que ama 
o senhor, a volta de Jesus 
para buscar a sua igreja. 
No entanto há uma ordem 
expressa por Jesus, que a 
sua volta está condicionada 
a pregação do evangelho.

“E será pregado este 
evangelho do reino por todo 
o mundo, para testemunho 
a todas as nações. Então, 
virá o fi m”. MT. 24.14

Que privilégio! Sermos 
coadjuvantes da volta de 
Cristo, como membro do 
corpo de Cristo, cada cristão 
deve ser um porta voz 
do reino na face da terra 
para salvar e transformar 

pessoas, em verdadeiras 
testemunhas de Jesus.

Enquanto o Senhor nos 
conceder com vida, que 
tenhamos a alegria de sempre 
anunciar as boas novas daquele 
que nos chamou das trevas 
para a maravilhosa luz. É 
maravilhoso ver Deus agir em 
nossa vida, e nos usar para 
a obra mais importante do 
mundo, de valor inestimável 
no alcance do ser humano 
e na transformação de uma 
sociedade pagã em povo 
de adoração e serviço ao 
Deus único e verdadeiro.

Eu, e você fomos alcançados 
por Deus, para sermos 
proclamadores do rei Jesus, 
daí não podemos parar.

Toda glória a Jesus, meu 
Senhor e Salvador.

Rev. José Batista da Hora
Presidente da JMN – IPB
Pastor da I.P. Centenário 

São Luis - MA

Rev: José Batista da Hora
Presidente da JMN/IPB
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Palavra do Secretário Executivo

Pb. Ricardo Almeida 
da Rocha
Secretário Executivo 
da JMN/IPB

Busca por “ADOÇÃO”

Iniciamos nossa palavra 
nesta edição com o mesmo 
tema anterior: ADOÇÃO.

Desejo agradecer a todos 
que já estão participando 
do processo de adoção e 
solicitar que continuem 
orando pela Junta de Missões 
Nacionais, Missionários, 
Pastores e funcionários. 

O segundo passo é a 
divulgação da visão para 
o restante da igreja; aos 
anciãos, professores de Escola 
Dominical, jovens, mulheres, 
crianças, pais de família e a 
cada irmão dentro da igreja. 
Isto é de suma importância 
porque ao contrário, a visão 
fi cará restrita a uns poucos e 
não haverá uma verdadeira 
motivação para se lançar a um 
novo plano. A divulgação da 
visão procura fazer com que o 
projeto seja da igreja como um 
todo, entendendo que o plano 
pode dar um novo sentido de 
compromisso e de unidade ao 
cumprir com a vontade de Deus 
e com sua tarefa missionária. 
Para isto precisamos de bons 
lideres. No mundo todo temos 
uma grande necessidade de 
grandes e bons lideres. Quando 
olhamos para os métodos de 
JESUS podemos afi rmar que 
sua liderança perdura até hoje. 

Qual é o método? Infl uenciar 
com atitudes corretas. É 
claro que a base para toda 
a autoridade e liderança 
foi o seu conhecimento das 
Escrituras. Nela encontramos 
todas as diretrizes para 
sermos bem sucedidos. Outro 
ponto muito importante é o 
relacionamento pessoal. 

E disseram um ao outro: 
Porventura, não nos ardia o 
coração, quando ele, pelo caminho, 
nos falava, quando nos expunha 
as Escrituras? Lucas 24.32

Jesus realmente conseguia 
atrair toda a atenção dos seus 
liderados, pois ensinava com 
autoridade e sabia do que 
estava falando. Divulgar a 
visão de missões em nosso 
meio de relacionamento 
exigira mais do que ser um 
líder de sucesso, é preciso 
estar envolvido com a missão. 
Não buscamos resultados; 
acima de tudo buscamos 
compromisso. Não buscamos 
atividades e inspiração de 
programas e projetos que visam 
atingir índices de produção 
e estatísticas; buscamos 
entusiasmo no que fazemos. 
O Rev. Luiz Carlos dos Santos 
da Igreja Presbiteriana do 
Bairro Santo Elias no Rio de 
Janeiro diz que “para saber 
se a pessoa está engajada no 
que fala os olhos precisam 
brilhar é necessário demonstrar 
a emoção” Não importa o 

tamanho da obra que você está 
realizando, quer seja em suas 
orações, ou na disposição de 
ir ao campo missionário1 ou 
apenas contribuindo; efetue 
com entusiasmo. Se não 
conseguímos contar a história e 
a importância do que fazemos 
aos nossos amigos, familiares, 
irmãos da igreja, a pessoas 
de nosso convívio, estaremos 
contribuindo para um número 
crescente de pessoas que 
nunca terão a oportunidade de 
conhecer a Jesus Cristo como 
seu único e sufi ciente Salvador. 

Refl ita: 
 • Qual é a sua visão? O 
que deixaremos para as 
gerações futuras?
 Não deixe de conhecer a Historia • 
do que você faz e de como ela 
pode benefi ciar as pessoas.
 Saiba por que o que você • 
faz é importante.
 Saiba apresentar o que você faz • 
com sensibilidade e entusiasmo.
 Seja ao mesmo tempo • 
líder e motivador.
Adote um campo 

missionário você também.

1  Para ser um Missionário é preciso se aprimorar, 
buscando conhecimento nos cursos de prepa-
ração da IPB. Institutos Bíblicos e Seminários 
Teológicos.

...nos predestinou para ele, 
para a adoção de fi lhos, 
por meio de Jesus Cristo, 
segundo o beneplácito de 
sua vontade... Ef 1.5
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6        AÇÃO MISSIONÁRIA

Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu;
dentro do meu coração, está a tua lei.
Salmo 40:8

Refl exão

“O erro que se comete em 
pensamento não prejudica 
ninguém”. É o que nos ocorre 
quando comparamos o valor 
do pensamento e o valor dos 
atos. É verdade que ninguém 
pode ser punido por ninguém 
nesse mundo por causa do 
que está em nossa mente. 
Somos, assim, levados a 
acreditar que não precisamos 
nos preocupar com o que nós 
pensamos; nosso controle e 
nossa moral têm seu foco em 
não agir errado, devemos 
nos esforçar para não gerar 
em outras pessoas motivos 
que coloquem em dúvida 
que somos pessoas íntegras.

Soma-se a isso o fato de que 
nosso pensamento é secreto, 
invisível; nem satanas pode 
ler nossa mente, só Deus. 
Diante disso, nos sentimos 
livres para, no campo da 
mente, conhecermos sensações 
que em nossa “vida real” 
consideramos moralmente 
inconcebíveis. Nesse espaço 
invisível, experimentarmos 
o “como seria se”: Como seria 
se eu não fosse crente? Como 
seria se eu não fosse marido? 

Dentro do meu coração

Como seria se eu não fosse 
justo? Como seria se eu não 
fosse fiel? Como seria se 
eu não fosse responsável? 
Qual a sensação de cometer 
um crime? Assim seguimos 
nossa viagem por esse 
mundo da mente, sem moral 
e julgando-nos protegidos.

Essa teologia que ensina que 
o ato do homem é o que vale e 
o que ele está pensando não é 
da conta de ninguém, tem um 
grande problema: Deus. Como 
foi dito anteriormente, só ele 
pode ver nosso pensamento 
(Salmo 139:1-4). Nosso Deus 
se levanta contra a idéia de 
que pessoas-limpas tenham 
permissão dele para terem 
mente-suja. Encontramos em 
Êxodo 20:17 o “não cobiçarás” 
como importante mandamento. 
Ninguém poderia ser 
apedrejado por cobiçar; por 

qualquer outro mandamento o 
transgressor seria condenado 
e apedrejado desde que 
houvesse testemunha. Mas 
como acusar e punir alguém 
por pensar? O nosso Deus 
colocou este mandamento 
como o décimo mandamento 
pela sua imensa importância. 
Jesus diz que se você odiar 
seu irmão sem motivo, isto já 
te faz homicida aos olhos de 
Deus. Olhar para uma mulher 
desejando-a já é adultério no 
coração (Mateus 5:22 e 28).

Realmente, o peso de um ato 
é muito grande. O problema é 
quando achamos que Deus 
será mais compreensivo com 
os pecados nos pensamentos 
e deixamos que eles cresçam, 
fi quem fortes a ponto de nos 
dominarem. Deus não trata 
com mais brandura alguém 
que seja puro-de-atos e sujo-

Rev. Jocíder Corrêa Batista
Vice-Presidente da JMN/IPB
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na-mente porque esta pessoa 
não existe. Jesus ensina que 
o que contamina o homem 
é o que vem de dentro do 
próprio homem; é do coração 
do homem que procedem os 
planos perversos, homicídios, 
adultério, prostituição, 
furtos, mentiras e blasfêmias 
(Mateus 15:18-19). Se Davi 
tivesse fugido do seu mau 
pensamento como José correu 
da esposa do seu senhor, não 
teria afetado com tamanha 
tragédia sua história, sua 
família e seu povo. É sua 
cobiça, enquanto está no 
mudo do pensamento te 
atrai e te seduz, engravida, 
e esse fi lho que você gerou 
com ela, assim que nasce, se 
volta contra você e te mata 
(Tiago 1:14-15). Como uma 
fera, levou Caim a matar 
o seu irmão e destruir sua 
própria vida; não porém, 
sem a advertência de Deus:

Então, lhe disse o SENHOR: Por 
que andas irado, e por que descaiu 
o teu semblante? Se procederes 
bem, não é certo que serás aceito? 
Se, todavia, procederes mal, eis 
que o pecado jaz à porta; o seu 
desejo será contra ti, mas a ti 
cumpre dominá-lo. Gênesis 4.6-7.

O SENHOR sabe ler não só 
o seu semblante, mas também, 
seu coração e vendo o que te 
espera depois da esquina te 
adverte: Amados, exorto-vos, 
como peregrinos e forasteiros que 
sois, a vos absterdes das paixões 
carnais, que fazem guerra contra 
a alma, mantendo exemplar o 
vosso procedimento no meio 
dos gentios. 1 Peter 2:11-12.

Graças a Deus que o 
evangelho que você prega 
faz mais que mudanças 
superfi ciais nos que te ouvem, 
mas faz novo coração capaz 
de cumprir o mandamento 
de amar Javé de toda sua 

força, de toda sua alma e de 
todo seu entendimento. (Por 
favor, leia 2 Coríntios 10:4-5).

Por isso, irmãos tudo o que 
é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que 
é amável, tudo o que é de 
boa fama, se alguma virtude 
há e se algum louvor existe, 
seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento (Filipenses 4.8).

Seja cuidadoso com o 
que você vê e ouve. Leia 
a Bíblia; vá aos trabalhos e 
estudos da sua igreja; ouça 
bons pregadores; leia bons 
livros; converse sobre bons 
assuntos; anuncie o evangelho 
B todos em todo o tempo; 
purifi que-se antes que seja 
tarde. Lembre-se do que 
Jesus disse que felizes são 
os limpos de coração porque 
eles verão a Deus (Mt 5.8).
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Pelos Campos / Região Norte

Se você um dia visitar Apuí 
vai se deparar com uma enorme 
beleza natural, tais como 
cachoeiras belíssimas e um 
povo simpático e acolhedor. 
Ao andar pelas ruas da cidade 
aos domingos sentirá no ar o 
aroma de suculentos churrascos 
preparados tradicionalmente por 
várias famílias Considerando 
que estamos no meio do 
amazonas numa cidade que vive 
da agropecuária. Uma cidade 
amazonense atípica, com maioria 
da população de migrantes 
vindos do sul do país e poucos 
amazonenses nativos da região.

A IPB, pela soberana graça 
do Senhor, tem infl uenciado 
a sociedade com a pregação 
do evangelho. O ensino das 
Escrituras na EBD, grupos 
familiares e atividades 
evangelísticas com jovens e 

grupos de casais tem gerado 
mudanças visíveis na vida de 
indivíduos e até de famílias 
inteiras. Como ocorreu na 
vida da dona Maria Souza, 
confeiteira, por um bom tempo 
foi proprietária de padaria, Maria 
V. de Souza, 53 anos, passou 
por uma experiência religiosa 
que mudou radicalmente seu 
estilo de vida. Segundo ela 
essa transformação ocorreu no 
início de 2009. Quando ouviu 
um programa evangélico na 
televisão fi cou muito interessada 
na mensagem bíblica transmitida 
ali. Quando convidada por 
sua vizinha para participar 
de uma reunião em um grupo 
familiar, sem saber bem como 
funcionava, foi conhecer. Ficou 
maravilhada com o ensino do 
Evangelho, pois o vazio na sua 
alma foi preenchido e uma alegria 

indizível inundou seu coração. 
Certa vez ela declarou: “Eu era 
uma pessoa amargurada, rancorosa, 
xingava muito. Se fosse ofendida 
por alguém eu sentia ódio por 
aquela pessoa. Hoje tudo é diferente, 
sinto-me uma nova pessoa porque 
sei que Cristo mudou minha vida!” 
A mudança no comportamento 
de Maria foi perceptível por 
muitos que a conhecem a muito 
tempo. Participante assídua dos 
cultos manifestou seu ardente 
desejo de seguir a Jesus e logo 
fará sua pública profi ssão fé e 
batismo. Continua fi rme nesse 
propósito mesmo sofrendo 
pressão dos familiares por não 
participar mais da igreja romana.

Outra transformação 
maravilhosa pelo poder do 
evangelho foi ocorrida na vida 
do fazendeiro Mário da Silva, 

Apuí AM

“Apuí é uma cidade 
amazonense atípica, com 
maioria da população de 
migrantes vindos do sul do 
país e poucos amazonenses 
nativos da região.

Rev. Wilson, sua esposa Liliana 
e seu fi lho Natan
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Pelos Campos / Região Norte

55 anos, que há um bom tempo 
acompanhava sua esposa e 
fi lho à igreja, um verdadeiro 
simpatizante do evangelho, até 
participar de um acampamento 
espiritual na cidade de Médice - 
RO e ser impactado pela Palavra. 
Testemunhando sua conversão 
disse: “Eu me achava um homem 
bom, trabalhador e honesto. Mas 
quando entendi a mensagem da Cruz 
me senti perdido e então, entreguei 
minha vida a Jesus... Hoje não temo 
mais a morte, tenho a certeza da 
vida eterna”. O Sr Mário é uma 
das sete pessoas que estão se 
preparando para o batismo, 
seu testemunho de vida tem 
servido como ponte de contato 
para que outros moradores de 
Apuí vejam a transformação 
que Deus pode fazer.

Em Cristo Jeus, 
Rev. Wilson Lázaro

Superintendente Nelci Nunes e os alunos da sala Raio de Luz 
(08 alunos).

Churrasco com toda a igreja e convidados no dia 14.02.2010 

“ Eu me achava um homem bom, trabalhador e honesto. Mas quando 
entendi a mensagem da Cruz me senti perdido e então, entreguei minha 
vida a Jesus... Hoje não temo mais a morte, tenho a certeza da vida eterna”.

Testemunho do sr. Mário da Silva (55), que está se prepando para o batismo.
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Pelos Campos / Região Norte

A familia presbiteriana 
pedroafonsina que tem como 
ministro Rev. Jairo Virtude 
Procópio, vem por meio desta, 
expressar gratidão a JMN pela 
a oferta enviada a esse campo 
missionário em agosto de 2009 
no valor de R$ 30.000.00 (Trinta 
mil reais), o qual foi de grande 
valia como todos podem ver 
o resultado da construção! 

Sabemos que seria muito 
difi cil chegar aonde chegamos 
se não tivesse esta excepcional 
ajuda. Mas, como se vê, ainda 
falta muito para concluir o  tão 
sonhado templo!  Continuamos 
na luta e contamos mais 
uma vez com sua ajuda, 
pois, o local aonde reunimos 
que é na garagem da casa 
pastoral já esta pequeno para 
comportar os congregados. 

Estamos com 52 alunos 
matriculados na EBD com 04 
classes: crianças, intermediário, 
adolescentes e  jovens/adultos. 
Nos cultos de domingo 
a noite contamos com 65 
pessoas frequentando. 

Outro problema sério é 
o preço do aluguel muito 
caro e não se encontra 
prédio para alugar e nem 
valores para pagar! Eis a 
razão de termos pressa 
em terminar a construção. 
Em nome de Jesus  nós 
pedimos, olha pra este campo 
missionário com carinho!! 

Ficaremos aqui orando 
e esperando com alegria 
a resposta. Que Deus 
ilumine voces. 

Com gratidão a família 
presbiteriana pedroafonsina.

A Construção do templo está em ritmo lento por falta de 
verba. Veja no quadro ao lado o planejamento  para fi nalizar 
a construção.

Pedro Afonso TO

2ª Etapa - Alicerce e aterro da 
construção já construído
Valor da obra     3.479,00

3ª Etapa - Paredes a serem erguidas
11.000 tijolos     3.300,00
Areia para levante 12mt.     360,00
Ferragens     933,00
Cimentos 50 sacos     1.250,00
Mão-de-obra     5.940,00
Valor  da obra     11.783,00
Temos tijolos, areia, cimento, 
ferragens e dois mil reais.
Somando     7.843,00
Falta     3.940,00

4ª Etapa reboco interno
Areia 18 m.     540,00
Cimento 65 sacos     1.625,00
Mão de obra     1.980,00
Soma     4.145,00

5ª Etapa piso morto
Areia lavada 12mt     300,00
Seixo 6 mts     240,00
Cimento 30 sacos     750,00
Mão de obra     450,00
Soma     1.740,00

6ª Etapa portas e janelas 
( vidro temperado fumê).
Porta da frente e lateral     2.090,15
3 portas das salas     1.901,64
8 janelas     3.337,12
Soma     7.328,91

Valores que nos faltam pa-
ra chegarmos a 6ª etapa
3ª  Etapa     3.940,00
4ª  Etapa     4.145,00
5ª  Etapa     1.740,00
6ª  Etapa     7.328,91
Soma     17.153,91

Seja um doador!  Ajude-nos! Deus 
lhe ajudará sob maneira creia nisso.
 A IPB de Pedro Afonso
Agradece!

Contatos: 0xx63-3466-
2416  ou 8438- 4560
E-mail: jairovirtude@hotmail.com

Rev. Jairo Virtude Procópio
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Pelos Campos / Região Nordeste

Pelos Campos / Região Nordeste

FLASH DO CAMPO

As imagens “falam“ do belo 
trabalho que esta sendo feito na 
comunidade de Altos no estado 
do Piauí. O campo missionário 
é liderando pelo Rev. Hipólyto 
Daniel Tenório Cavalcanti.

1. Fotos das cestas básicas 
que foram sorteadas pelo 
programa de Rádio O Som do 
Evangelho em comemoração ao 
dia do trabalho onde recebemos 
mais de sessenta ligações e 
juntamente com essas ligações 
alguns pedidos de visitas e 
pedido de Bíblias, ao levarmos 
as cestas básicas também 
doamos Bíblias as pessoas que 
receberão a cesta e também um 
irmão de Teresina (Bertoudo) 
nos ajudou doando alguns 
produtos de condimentos para 
enriquecer a cesta básica e as 
pessoas recebendo as cestas 
nos receberam muito bem.

2. Fotos de momentos de 
confraternização, onde uma 
vez por mês após a escola 
dominical fazemos um almoço 
com todos que participaram 
da mesma, adultos e crianças.

3. Por fi m fotos dos alunos 
que participam da escola 
dominical, onde já estamos com 
duas classes para crianças.

Altos PI

1. Rev. Hipólyto entrega cesta básica aos vencedores do concurso

2. O almoço comunitário, realizado uma vez por mês, é sempre um ótimo momento 
de confraternização e de grande alegria na comunidade.

3. Na EBD Deus tem alcançado o coração de várias pessoas.
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História do campo

Do dia 11 ao dia 15 de Janeiro 
cheguei a Coruripe para alugar 
uma casa no centro para 
começar o trabalho missionário 
na cidade. Os primeiros dias 
foram difíceis para encontrar 
a casa. Então, comecei a orar 
pedindo orientação de Deus 
sobre qual local a Igreja deveria 
começar os seus primeiros 
passos. Graças a Deus depois 
de caminhar muito encontrei a 
casa e imediatamente fechei o 
contrato e retornei para Recife.

No dia 26 de Janeiro cheguei 
a Coruripe com toda a minha 
mudança, enquanto minha 
esposa permanecia em Recife 
para resolver questões pessoais. 
As primeiras semanas foram 
reservadas para organizar a 
nova casa. Depois comecei a 
conhecer a vizinhança da minha 
casa e a observar a cidade 
com olhos atentos, esperando 
o momento para começar 
o trabalho. A primeira ação 

“
Coruripe AL

evangelística iniciou-se de casa 
em casa oferecendo estudos 
bíblicos, para as pessoas 
interessadas. Em seguida veio 
a visita ao hospital, o qual 
fazia nas quartas e domingos.

Em uma destas visitas conheci 
uma jovem chamada Jucélia 
que estava acompanhando 
seu irmão. Ela me procurou 
e contou-me que estava 
afastada da igreja e que queria 
se reconciliar. Tempos depois 
visitei a sua casa e conheci a 
sua família. Oramos pela sua 
reconciliação e assim ela veio 
a ser a primeira freqüentadora 
da Igreja em Coruripe. Através 
dela conheci a Íris e a sua 
família, que depois vieram a 
freqüentar a nova comunidade 
cristã inserida em Coruripe.

A minha esposa chegou em 
22 de fevereiro em Coruripe 
para me ajudar nas visitações 
de casa em casa, com estudos 
bíblicos e aconselhamento. 
Ela também fi cou responsável 

pela instrução das crianças e 
adolescentes e eu dos adultos.

Hoje os cultos são realizados 
em casa nas quartas (oração) 
e domingos (culto). Também 
temos trabalho no sábado 
a noite. Atualmente temos 
catorze adultos que frequentam 
os cultos e aproximadamente 
trinta e cinco crianças que são 
acompanhadas pela minha 
esposa. Este número vem 
crescendo na graça do Senhor.

Em Cristo,
Rev. Sérgio Gonçalves de Lima

Fabiana Ferreira da Silva e as crianças 
da congregação.

...Depois comecei a conhecer a vizinhança da 
minha casa e a observar a cidade com olhos atentos, 
esperando o momento para começar o trabalho.
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“
Santana do Ipanema AL

No começo de seu ministério, 
ao se dirigir a Galileia, Jesus 
encontrou-se com Felipe a 
quem chamou para que o 
seguisse. Este por sua vez 
estendeu o convite a Natanael, 
dizendo que havia “achado 
aquele de quem Moisés escreveu 
na lei, e os profetas: Jesus de 
Nazaré”. Mas, a sua resposta foi: 
“Pode vir alguma coisa boa de 
Nazaré?”. Natanael expressa a 
idéia da época de que Nazaré 
era uma aldeia a quem o Antigo 
Testamento nem ao menos se 
referia, “insignifi cante” para 
o Sinédrio, já que eles criam 
que a Galileia era uma área 
de raças mistas, e a lei não era 
examinada minuciosamente 
como era de costume, por isso 
havia a crença que de lá não 
poderia se levantar um profeta.

Quantas vezes eu e você não 
tivemos a mesma impressão 
de uma pessoa ou de um 
lugar? Julgamos pela aparência, 
histórico, e por pressuposições 
forjadas pelo ceticismo de 
nossa concepção pecadora.

Quando Natanael é 
apresentado a Jesus, cai por 
terra seu preconceito! “Rabi, tu 
és o Filho de Deus; tu és o Rei 
de Israel.” Observe que nada do 
que todos pensassem a respeito 
de Nazaré ou da Galileia fez 
com que o Senhor deixasse 
de demonstrar seu amor e 
realizar sua obra salvadora 
para com todos aqueles que de 
antemão Deus aprouve escolher 
como fi lhos. Deixando-lhes a 
promessa: “Coisas maiores 
do que estas verás... Vos digo 
que daqui em diante vereis 
o céu aberto, e os anjos de 
Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do homem,”

Temos colocado no Senhor 
nosso Deus a confi ança de 
que “de Santana do Ipanema 
pode sim vir algo bom” Apesar 
de tantos anos de sequidão 
espiritual, da ausência de 
conversões, da discredibilidade 
do campo e da perseguição 
católica que tenta em tudo nos 
atrapalhar. Diante de tudo isso 
nos resta saber que esta Obra 
é do Senhor, que há seu tempo 
salvará os escolhidos usando os 
seus humildes servos a despeito 
de todas as barreiras que se le-
vantam, Ele mesmo é quem luta 
por esta causa, e visitará com 
justiça aqueles que se colocarem 
como empecilho para a rea-

Eu porei nele a minha confi ança!” Hb 2.13

lização da sua suprema missão. 
Nenhuma de suas Palavras 
voltará sem que antes faça o que 
lhe apraz! As sementes foram, 
está, e continuarão a serem 
lançadas; nas ruas, feiras, co-
mércios, rádios e discipulados... 
Os frutos do trabalho começam 
a surgir como agora em março 
no dia 14, demos início a um 
trabalho na serra do poço, que 
fi cará sendo realizado em todo 
segundo domingo do mês, 
na residência do Sr. Cícero 
Cabral, ele é católico, feirante 
em Santana e em meio da feira, 
ouviu o evangelho, demonstrou-
se interessados e nos convidou 
para “ganhar almas” (expressão 
usada por ele) no sítio onde 
mora; ele é o presidente da asso-
ciação dos moradores da comu-
nidade e no entorno tem entre 30 
e 40 famílias que na sua maioria 
são parentes. O local é de difícil 
acesso, estrada carroçai ou chão, 
e fi ca em cima de uma serra, que 
gasta em média de 30 minutos, 
no percurso de seis quilômetros, 
de carro para chegarmos até lá.

Colocamos a nossa confi ança 
no Senhor sim! E com toda 
convicção cremos que de 
Santana do Ipanema Deus 
pode fazer uma grande Igreja 
para sua honra e glória, que 
veremos o céu aberto!!!

Missionária Wytla 
Nogueira Torquato
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Fiquei ansioso em escrever 
esta carta aos irmãos e relatar 
as grandes bênçãos que o 
Senhor tem derramado sobre 
nós e como estamos alegres.

Chegamos das férias no dia 
25 de março, em uma quinta 
feira, aqui em Bonito e foi 
uma grande alegria para nós 
vermos a Igreja trabalhando 
fi rme. Logo no nosso primeiro 
culto tínhamos 64 pessoas, 
fi camos muito felizes, pois 
não era um culto especial 
nem data comemorativa. Para 
a nossa surpresa, no culto 
seguinte tínhamos 66 pessoas, 
e quando falei de começarmos 
uma classe na Escola Bíblica 
para novos membros, algumas 
pessoas vieram pedir o 
batismo e outras, transferência, 
cremos que até o fi m deste 
semestre teremos onze 
novos membros na igreja.

Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por 
isso, estamos alegres”.Salmo 126.3“

Bonito MS

PP

Outra grande alegria é que 
estamos fazendo uma pequena 
reforma aqui na casa pastoral, 
a parede teve que ser quebrada 
em algumas partes e refeita 
mas já estamos partindo para 
a pintura. Estamos preparando 
para à chegada do João Davi, 
pois Tais já esta de 7 meses 
e a previsão de chegada 
dele é no dia 23 de junho.

Algo que nos agradou muito 
foi que na última semana nossa 
igreja ganhou uma bateria, 
pois das pessoas novas que 
chegaram temos quem toca, 
tanto bateria, como violão. 
DEUS TEM NOS ABENÇOADO MUITO.

Começamos também todas as 
sextas uma social dos homens, 
estamos jogando futebol em 
uma pousada e tem sido um 
momento de comunhão e 
evangelístico, pois temos tido 
uma média de 20 homens.

Tanto a SAF (Sociedade 
Auxiliadora Feminina) 
como a UPH (União 
Presbiteriana de Homens) 
em nossa Igreja tem crescido 
e trabalhado, as mulheres 
se reúnem quinzenalmente 
para estudarem a Bíblia e Reforma da casa pastoral

nós homens estamos, por 
enquanto, semanalmente.

Amados estas são as bênçãos 
que Deus tem derramado sobre 
nossa Igreja, mas também 
gostaríamos de pedir que os 
irmãos continuem orando por 
nós, pois sem suas orações nada 
dessas coisas aconteceriam.

No amor e pela causa de 
Cristo Davi, Tais e João Davi

Participe do nosso ministério!

Davi e Tais Andrade 
davihelon@yahoo.com. br  
www.ipbonito.com.br

Rua Olívio de Oliveira 
Flores, 1123 - Centro Bonito/
MS - CEP: 79290-000 
Tel. 67-3255 1999
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Escola Dominical, onde contamos com mais 
de cinqüenta matriculados assíduos 

Rev. Marcelo Augusto
“

Colniza MT

Nossa Igreja fi ca em 
Colniza, cidade localizada 
no noroeste do Mato-Grosso. 
Temos como membros irmãos 
muito dedicados na obra 
do Senhor. Alguns dos que 
congregam conosco moram a 
mais de lOOKm de distância 
da igreja, isso porque a 
maioria dos membros são 
moradores dos sítios que fi cam 
na zona rural da cidade.

As estradas que ligam a 
zona rural ao centro são 
de barro e muito precárias, 
difi cultando o trajeto 
principalmente em dias de 
chuva, além de praticamente 
não haver transporte público 
para trazé-los. Mesmo assim 
a igreja possui cerca de 35 
membros além dos demais 
congregados que participam 
dos cultos com assiduidade, 
embora muitos não 
tenham como freqüentá-los 
no turno da noite.

Temos ainda uma 
congregação num sítio situado 
na Linha l- Porteirão, onde 
congregam alguns irmãos que 
têm mais difi culdade para vir 
até o Centro. Uma vez por 
mês fazemos uma caravana e 
vamos até lá para ministrarmos 
a Ceia e juntos cultuarmos 
ao Senhor. É um momento 
especial e de muita alegria.

Nas terças-feiras nos 
reunimos com os homens 
da igreja para estudarmos 
a respeito da família. Cada 
semana tiramos lições a partir 
do exemplo de uma família da 
Bíblia. Nas quartas-feiras temos 
reunião de oração e no sábado 
a noite culto jovem. O maior 
número de presentes, graças 
à Deus é sempre na Escola 
Dominical, onde contamos com 
mais de cinqüenta matriculados 
assíduos. Nos cultos a noite 
o número de participantes é 
menor, mas contamos sempre 
com muitos visitantes.

Durante a semana 
realizamos visitas pastorais e 
aconselhamentos, buscando 
ao máximo estar próximos dos Culto realizado na sede

irmãos. Além disso recebemos 
muitas visitas na casa pastoral. 
Temos convivido com muitos 
dos irmãos durante toda 
a semana, porém uma das 
nossas maiores difi culdades 
é a falta de um transporte 
para visitar os irmãos que 
moram na zona rural, temos 
orado na certeza de que é 
apenas uma questão de tempo 
até que Deus providencie 
um meio de superá-la.

Glorifi camos a Deus por 
tudo que Ele tem feito 
e agradecemos a JMN e 
a todos os que nos têm 
apoiado e orado por nós.

Em Cristo,
Rev. Marcelo Augusto

Congregação Porteirão
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Semana do Missionário

Na semana passada 
tivemos a alegria de realizar 
varias atividades. Quero 
compartilhar com os queridos 
em pequenos comentários.

Primeiro, lembrar que no 
domingo dia 18 realizamos às 
10 da manhã nosso ensaio para 
o louvor com o Kemerson e a 
Luciara, que ainda preparou 
uma música especial para 
assim cantar no seu batismo.

A noite realizamos o culto 
com a presença de 25 pessoas, 
onde tivemos a alegria de 
receber a família do Chico 
e a Aline por profi ssão de 
fé e batismo, e a realização 
da ceia do Senhor.

Na segunda a noite 
participamos de atividades 
esportivas com o Adriano 
na quadra da escola 
viver e conhecer.

Capinzal SC

Na terça pela manhã 
trabalhei na igreja, preparando 
a mensagem para domingo 
e terminando a leitura do 
livro “Identidade de Jesus”, 
de Oswaldo Hack.

A tarde, estivemos visitando 
a sra Eglésia, e a sra Leca. À 
noite  visitamos a Câmara de 
vereadores de Capinzal onde 
nossa intenção é evangelizar 
nossos representantes.

Na quarta pela manhã 
visitamos o Francisco e sua 
família, depois fomos à 
casa do Kemerson e família 
para visitá-lo. A tarde, 
evangelizamos o José João, 
irmão do Chico, onde Deus 
abriu as portas para a noite 
irmos até lá para evangelizar 
seus irmãos. No continuar 
da tarde, realizamos visita ao 
Gabriel e sua esposa Noeli 
e também uma visita à irmã 
Ivanete, no bairro Parizoto. 
A noite realizamos o culto 
de estudo bíblico e oração 
e após o culto fomos à casa 
do José João, apresentando o 
evangelho aos seus irmãos, 
abrindo a porta para que 
todas as quartas após o culto 
realizemos ali um discípulado.

Na quinta pela manhã 
realizamos uma visita ao 
Nonato, irmão do Chico. 
Também demos aula de violão 
ao Nonato e posteriormente 
estudamos o breve catecismo, 

Rev. Valter Moreira Durães

a fi m de prepará-lo para o 
batismo. A tarde realizamos 
visita ao sr. Odilon e Clarice.

Na sexta-feira realizamos um 
aconselhamento na igreja a um 
membro que assim solicitou. 
A noite fomos até a Câmara dos 
vereadores para a cerimônia de 
condecoração do diretor do AA 
da cidade, o sr. Petry a convite 
do vereador Adriano Zocoli, e 
logo após participamos de um 
jantar pelo mesmo motivo.

No sábado visitamos a 
Daiane, pois seu irmão Rena, 
namorado da Aline sofreu 
um acidente de moto onde 
fraturou os dois braços. A 
tarde fomos até Joaçaba para 
visitar o Rena no hospital e 
levar uma palavra de Deus 
para ele e interceder por sua 
melhora. Logo após visitamos 
ainda em Joaçaba os irmãos 
Thalita e Gabriel, membros 
da IPB em Herval D´oeste.

Assim foi a nossa semana 
missionária, e portanto 
agradecemos a Deus que 
nos abençoou e também aos 
irmãos que lêem este texto 
e que por nós intercedem 
diariamente contribuindo  
de varais maneiras para o 
fortalecimento da obra de 
Deus em nossa cidade.

Que o Senhor das missões 
esteja com todos. Até a próxima
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Como alguém a quem sua mãe 
consola, assim eu vos consolarei...” 
Is. 66:13

“
Farroupilha RS

Comemoração 
do  Dia das Mães

Após a Escola Dominical, 
os homens foram para a 
cozinha e prepararam um 
delicioso almoço (churrasco).

No culto a noite, a mensagem 
foi dirigida às mães. Rev.
Geraldo pregou sobre: “O Deus 
de toda consolação”.Baseado 
em Is.66:13 “Como alguém a 
quem sua mãe consola, assim 
eu vos consolarei...” e Lc.7:ll-17. 
(A viúva de Naim) ”Pouco 
depois seguiu ele viagem para 
uma cidade chamada Naim; 
e iam com ele seus discípulos 
e uma grande multidão. 

Quando chegou perto da 
porta da cidade, eis que 
levavam para fora um defunto, 
fi lho único de sua mãe, que 
era viúva; e com ela ia uma 
grande multidão da cidade. 

Logo que o Senhor a viu, 
encheu-se de compaixão por 
ela, e disse-lhe: Não chores. 

Então, chegando-se, tocou no 
esquife e, quando pararam os 
que o levavam, disse: Moço, 
a ti te digo: Levanta-te. 

O que estivera morto 
sentou-se e começou 
a falar. Então Jesus o 
entregou à sua mãe. 

O medo se apoderou de 
todos, e glorifi cavam a Deus, 
dizendo: Um grande profeta 
se levantou entre nós; e 
Deus visitou o seu povo. 

E correu a notícia disto 
por toda a Judéia e por toda 
a região circunvizinha.” 

Cada mãe, recebeu uma linda 
lembrança confeccionada pela 
SAF. Apesar da chuva e do frio, 
tivemos 18 mães presentes.

Após o culto foi servido 
um delicioso bolo com 
chá, café e refrigerante.

Somos gratos a JMN-IPB, que 
tem mantido este campo; e a 
todas as igrejas que tem orado 
por nós e pelo trabalho do 
Senhor aqui na Serra Gaúcha.

“Assim, ao Rei eterno, 
imortal, invisível, Deus 
único, honra e glória pelo 
séculos dos séculos. Amém.

Vera Lúcia Grativol Mescoloto.
Esposa do Rev. Geraldo 

Mescoloto.
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Parceria no trabalho,    

Neste registro Santo do 
Evangelista Lucas, sobre o 
encontro de Jesus com os 
discípulos no caminho de 
Emaús, percebe-se que o 
inicio da conversa era sobre os 
acontecimentos recentes em 
Jerusalém e que estavam tristes. 
O confl ito de emoções é notado 
nas almas dos discípulos. 
Nos versos que seguem, 
as emoções dos discípulos 
são expressas: dúvidas 
vocacionais, de esperanças 
desmoronadas, bem como, 
seus corações quebrantados, 
da esperança que pode ser 
renovada, da admiração e 
uma convicção incompleta. 
Todo esse sentimento 
expressado, até então, é feito 
a um desconhecido. Lucas 
segue, sob a inspiração do 
Espírito Santo, escrevendo um 
completo e digno Evangelho e 
neste episódio, mostra para a 
Igreja que Cristo está com os 
seus em todos os momentos, 
em especial, quando nos 

“Aconteceu que, enquanto conversavam 
e discutiam, o próprio Jesus se aproximou 
e ia com eles.” Lucas 24.15

encontramos em tribulação e 
confusão. Cristo nunca está 
longe quando o coração do 
seu povo está triste, e mesmo 
quando não o reconhecemos, 
Ele coloca-se ao nosso lado 
e escuta pacientemente as 
nossas difi culdades, percebe o 
nosso amor junto com a nossa 
descrença. Falar de Cristo é ter 
a certeza que ele está perto.

Cristo está sempre presente 
nos momentos de grande 
tribulação, e coloca-se ao 
nosso lado, para nos animar 
na realização da Sua Grande 
Missão. Ele é o mandatário da 
Missão e o principal parceiro 
em todas as etapas de um 
projeto missionário. Somos 
Bem-aventurados quando 
temos Cristo como nosso 
parceiro. O Senhor Jesus Cristo 
nos ensinou a trabalhar em 
equipe, prova disto, é que 
escolheu doze discípulos para 
junto com Ele iniciar a Sua 
Igreja. Discípulou, capacitou e 

comissionou a todos. A parceria 
sempre vai ter lugar na obra 
do Senhor, pois, Ele se agrada 
na união entre os irmãos. 
Parceria é união, e nela o 
Senhor derrama a Sua benção. 

A JMN está realizando 
uma parceria com a Igreja 
Presbiteriana do Bairro Santo 
Elias, Mesquita - RJ, nos 
seguintes termos: 1) Ter uma 
Base da JMN no município 
de Mesquita - RJ, utilizando 
as dependências da Igreja; 
2)  Plantar duas novas Igrejas 
neste Município.  Tempo da 
parceria: indeterminado para 
a utilização das dependências 
como Base; de até cinco anos 
no trabalho de plantio das 
novas Igrejas. Funcionamento 
da Base: A Base será um 
ponto de apoio da JMN.  A 
JMN designará um Ministro 
para fazer contato com todas 
as Igrejas Presbiterianas do 
Estado do RJ, buscando a 
divulgação do trabalho e 
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 Benção de Deus

recursos, conscientizando 
e envolvendo a Igreja no 
trabalho missionário. A 
I.P. de Santo Elias colocou 
a disposição duas salas, o 
serviços de telefonia e da 
secretaria, bem como, sala para 
reuniões.  Funcionamento para 
a Plantação de novas Igrejas:  
A JMN assumirá dois campos 
que estão sob a direção da 
I.P. de Santo Elias e designará 
um Ministro que será o 
responsável.  Junto ao Ministro 
estarão mais dois Evangelistas, 
que podem ser seminaristas 
ou irmãos envolvidos com a 
Evangelização e que tenham 

o Curso de Preparação 
de Obreiros – CPO. 

A JMN com os seus 70 
anos possui experiência de 
trabalho de plantação de 
Igrejas em todo o território 
nacional e neste momento, 
está realizando mais uma 
parceria. Esta Parceria busca 
como resultado consolidar e 
despertar mais ainda as Igrejas 
para o trabalho missionário. 
Somado ainda, apresentar 
a JMN como uma parceira 
no plantio de novas Igrejas, 
onde Conselhos e Presbitérios 
podem envolver-se, confi ando 

na experiência da JMN, pois, 
obreiros capacitados estarão 
trabalhando para a organização 
de novas Igrejas. A parceria é 
uma união, logo, “ali ordena o 
Senhor a sua benção e a vida 
para sempre”. Temos a certeza 
que Cristo continua andando 
junto dos seus obreiros, para 
o bom serviço na Sua Seara. 

A Luz de Deus 
resplandeça  sobre nós. 

Rev. Luiz Carlos dos Santos
Pastor da Igreja Presbiteriana 

do Bairro Santo Elias

revista 19   19 02.07.10   19:35:26



20        AÇÃO MISSIONÁRIA

Oração

Agradecimentos e Pedidos

Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas 
estas cousas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do 
homem. Lucas 21.36“

Ore pelos Campos

APUÍ - AM

Pelos recém-convertidos;  
Grupo de jovens 
(Transformados por Cristo); 
Ministério de Casais; 
Grupo familiares e Escola 
Bíblica Dominical.

Entre em contato com a 
família através do e-mail: 
wilsonlazaro@hotmail.com

CORURIPE -  AL

Pedido de oração 
pelos trabalhos nessa 
região que carece muito 
da Palavra de Deus.

Pela escola Bíblica, que 
se reune aos sábados com 
aproximadamente 25 crianças.
Entre em contato com a 
família através do e-mail: 
sergglima@hotmail.com

BONITO - MT
AGRADECIMENTO

Agradecimento por 
tudo o que o Senhor tem 
feito no nosso meio.

Pela restante da gravidez da 
Tais e a chegada do João Davi. 

Pelo crescimento da Igreja e 
os novos que estão chegando. 

Para que tornemos Igreja, 
pois ainda somos congregação.

Pelas reformas no Templo 
(precisamos urgente de 
um berçário e um prédio 
de Educação Cristã) 
Entre em contato com a 
família através do e-mail: 
davihelon@yahoo.com.br  

BAIÃO- PA
SAÚDE DO OBREIRO

Oremos pelo Rev. Julio César 
Pinto, que se encontra com 
um problema sério de visão, 
decorrente de uma infecção 
na retina. Ele pede oração pois 
passará por uma cirurgia e 
neste período precisará fi car 
em Belém, afastado de seu 
campo por algumas semanas.

Oremos por sua saúde, 
pela vida de sua esposa e 
fi lhos e também pelos irmãos 
do Campo de Baião-PA.

Entre em contato com a 
família através do e-mail: 
rev.juliocesar@hotmail.com

Participe!

Pedimos aos obreiros 
que enviem seus 
motivos de oração 
para a Sede da JMN/
IPB através do e-mail: 
jmn@ipb.org.br

Assim poderemos 
compartilhar as 
provações e principal-
mente as bençãos de 
Deus com toda a Igreja 
Presbiteriana do Brasil.
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Sou + JMN

A maioria dos crentes fi éis 
querem testemunhar de sua fé, 
querem participar do processo 
de evangelização e missões.

Não seria maravilhoso saber, 
com certeza absoluta, que cada 
R$ 1,00 real que investimos em 
missões estará transformando 
vidas? Pois é possível 
saber! Não apenas porque 
pensamos ou queremos, mas 
porque é Deus quem o diz.

Por isso é tão empolgante 
colaborar para a formação de 
novos Campos Missionários  
da JMN/IPB! Deus garante 
que Sua Palavra não voltará 
vazia e sim que produzirá 
bons resultados. Quando 
você colabora com a JMN 
através do SOU MAIS JMN, você 
pode ter a certeza de  que seu 
auxílio fi nanceiro vai trans-
formar vidas. A necessidade 

da Palavra Deus em todo o 
mundo hoje é maior do que 
em qualquer outro tempo:

•  53% da população mundial 
vive com menos de 2 
dólares (R$ 5,00) por dia.

•  Há 1,2 bilhões de jovens 
entre 10 e 19 anos em 
todo o mundo e muitos 
deles nunca terão ouvido 
a respeito de Jesus Cristo 
a menos que você resolva 
fazer a diferença.

O programa SOU MAIS 
JMN procura atender 
estas necessidades.

1°  desenvolver em cada um 
de nós um compromisso 
missionário em teste-
munhar de Cristo.

2°  Apoiar a JMN no trabalho 
de manutenção de 
Campos e obreiros.

3°  Permitir a você crente em 
Jesus Cristo fi el na sua Igreja 
participante do processo 
de crescimento da Igreja a 
desenvolver um trabalho ob-
jetivo e frutífero no âmbito 
de evangelização e missões.

Tornando-se um associado 
do SOU MAIS JMN, você estará 
contribuindo atualmente 

com mais de 200 campos 
espalhados pelo Brasil.

Contribuindo também com 
outros missionários pois todo 
o recurso levantado aqui em 
nosso país para a manutenção 
dos nossos trabalho pode 
liberar recursos para o aten-
dimento de outros povos.

É uma maneira maravilhosa 
de contribuir com a evange-
lização de todos os povos. 

O “SOU MAIS JMN” busca asso-
ciados que tenham a disposição 
de investir R$ 0,40 centavos 
por dia, R$12,00 reais por mês, 
R$144,00 reais anualmente.

Você receberá em sua casa 
uma credencial de associado, 
a assinatura da revista Ação 
Missionária e outros ma-
teriais para a divulgação da 
JMN em sua Igreja, Pres-
bitério e Região de atuação.

Conheça melhor 
nossa proposta.

Converse com um de nossos 
colaboradores no escritório.

Faça hoje mesmo sua as-
sinatura de associado.

Entre no site. 
www. jmnipb.org.br.

Você pode fazer a diferença!

Sou + JMN
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Parceria

O que é ser parceiro?

Parceria com a JMN/IPB

Dentro da verdadeira escala 
de valores nada se compara ao 
conhecimento do Evangelho do 
Senhor Jesus Cristo, mediante 
o que, os pecadores poderão 
alcançar o maior legado desta 
vida, isto é, a remissão de seus 
pecados e, conseqüentemente, 
a vida eterna. Disse o próprio 
Cristo: “Pois que aproveitará 
o homem se ganhar o mundo 
inteiro e perder a sua alma?” 
E disse mais: “... E conhecereis 
a verdade, e a verdade vos 
libertará. (Mt 16:26; Jo 8:32).

No Brasil, a despeito das 
grandes difi culdade encon-
tradas, especialmente com os 
desvios de recursos fi nanceiros 
decorrente da desenfreada 
corrupção, o Estado Brasileiro, 
bem ou mal, cuida da área social 
de sua população. No entanto, 
da área espiritual, que visa a 
transformação e a restauração 
geral do ser humano, através 
da pregação do “Evangelho da 
graça e a aceitação de Cristo 
como Senhor e Salvador, são 
poucas as igrejas que atuam. E, 
dentre essas poucas,  a Igreja 
Presbiteriana do Brasil, e com 
destaque, através da sua Junta 

de Missões Nacionais, vem 
realizando um profícuo trabalho.

É verdade que na área da 
igreja a que pastoreio, 2ª Igreja 
Presbiteriana de Taguatinga-
DF, como em tantas outras de 
nossa denominação, há uma 
tremenda quantidade de igrejas 
(de outras denominações). 
Isto nos leva a concluir que 
há no Brasil localidades mais 
carentes, ou pelo menos com 
menores oportunidades de se 
conhecer o referido evangelho 
do Senhor. E é exatamente 
aqui que atua a JMN. 

Esta Instituição, não obstante 
a elevada soma de recursos 
fi nanceiro que o a tesouraria 
da IPB lhe destina, ou seja, 
mais de 50% de seu orçamento 
anual, porém face à dimensão 
territorial do Brasil e de 
sua ignorância evangélica, 
tornam-se benéfi ca e urgente 
as parcerias com suas igrejas.

Além das necessidades acima 
destacadas, desejamos, como 
testemunho e realização eclesial, 
destacar nossa gratifi cante 
experiência, como pastor e 
como igreja, neste ministério:

- Desde janeiro 2006, iniciamos 
uma PARCERIA com a JMN, 
mantendo, integralmente, três 
campos missionários, com o 
propósito de aumentar um a 
cada ano. Hoje, junho de 2010, 
estamos, pela graça de Deus 
e alegria da igreja, mantendo 
integralmente, isto é; o sustento 

dos obreiros – pastores – com 
todos os demais encargos, 
como: Plano de saúde, INSS, 
13º salário e aluguéis de casa 
pastoral e salões de culto, onde 
não os há, os seguintes campos: 
Tapurah, Itanhangá, Juruena, 
Cotriguaçu e Colniza, em 
Mato Grosso e Tocantinópolis 
e Palmas, em Tocantins.

Nossa parceria estabelece as 
seguintes normas: a) Toda a 
vinculação eclesiástica de todos 
os obreiros e as construções de 
templos e residências pastorais, 
são da responsabilidade da 
JMN; b) Toda a manutenção 
dos obreiros e aluguéis onde 
não há templos e residências 
pastores, como já dissemos, são 
da responsabilidade da Segunda 
Igreja de Taguatinga; c) A 2ª 
Igreja poderá e deverá participar 
da orientação e supervisão 
operacional do trabalho.

Dentro desta responsabi-
lidade temos executado as 
seguintes atividades: a) Eu 
e mais dois presbíteros, Joel 
Nogueira e Antônio Martins, 
visitamos todos os campos;

b) Todos os anos, exceto em 
2009, temos trazidos todos  
os obreiros e suas esposas à 
nossa igreja, para interação e 
motivação de ambas as partes. 
Neste ano, em março, durante 
2 dias, minha esposa, Cila e 
eu, mediante seminários e 
palestras, repassamos a todos os 
obreiros diversas orientações;
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c) Oferecemos a todas as con-
gregações dez mil exemplares de 
“Biblinhas” (material elaborado 
por nós, para evangelização);

d) Mediante telefonemas 
mantemos contatos com 
todos os obreiros, todo mês;

e) Recebemos de todos os 
referidos obreiros relatórios, 
mensais, de suas atividades, em 
formulário oferecido pela 2ª IPT;

f) Sempre que podemos, ofe-
recemos a eles certos presentes 
e ofertas em dinheiro (além de 
seus sustentos, através da JMN);

g) No próximo mês de julho 
nossa obreira do Departamento 
Infantil, Ana Eliza, e uma jovem 
de nossa igreja, Patrícia Ferreira, 
irão para os cinco campos 
de Mato Grosso ministrar 
cursos sobre educação cristã 
e evangelização de crianças.

A fi m de sintetizar e esclarecer 
melhor este meu  pronun-
ciamento, apresentarei, em 
esboço, as importâncias de uma 
Parceria com a JMN/IPB.

1ª) Há uma certeza de 
estarmos cumprindo o man-
damento do Senhor: “Ide 
por todo o mundo e pregai o 
evangelho...”, em lugares ou 
regiões brasileiras mais carentes;

2ª) Há uma convicção de que 
os nossos recursos fi nanceiros 
estão sendo, criteriosamente, 
aplicados. Porque a JMN é uma 
instituição séria, bem admi-
nistrada e devidamente super-
visionada pela sua diretoria.

Obs: Nossa difi culdade aqui 
em Brasília é avaliar e iden-
tifi car as muitas “Missões” 
e as centenas de “missio-
nários” pedintes, das mais 
estranhas denominações.

3ª) A Consciência de um dever 
denominacional e a alegria da 
execução desse dever – que todo 
pastor assumir – de se empenhar 
pela paz e crescimento da IPB;

4ª) A alegria, o entusiasmo, 
a motivação e a realização 
da igreja parceira, expressos 
na execução da “MISSÃO” 
e no contato e interação com 
os “seus” missionários;

5ª) E, sobretudo, a multi-
plicação das bênçãos de Deus 
“... Muito bem, servo bom e 
fi el; foste fi el no pouco, sobre 
o muito te colocarei; entra no 
gozo de teu Senhor”. (Mt 25:23).

Conclusão
Nosso testemunho e sugestão 

às igrejas é que sintam a alegria 
e a realização mediante a prática 
desse dever, a evangelização, 
fi rmando uma PARCERIA com 
a JMN. Façam uma experiência 
anual. Procurem a secretaria 
executiva da referida JMN.

Rev. Evando Honorato de 
Oliveira, da 2ª IP de Taquatinga/DF

Encontro Missionário da 2ª Igreja Presbiteriana de Taquatinga/DF

Este espaço é dedicado as parcerias, portanto aquelas que quiserem 
poderão mandar um artigo da impotância dessa parceria com a JMN
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SAF

SAF – Entrevista

Ana Maria Prado Presidente da        

JMN - Ana Maria, agora 
eleita presidente da Confe-
deração de SAFs, qual sua 
meta para o quadriênio?

Ana - Meus amados irmãos, 
na dependência exclusiva de 
Deus, confi ada na Sua graça 
inefável e na Sua misericórdia 
que se renova a cada manhã, 
temos na realidade como meta 
para o novo quadriênio:

Continuar servindo a Igreja 
Presbiteriana como a Cristo, nos 
moldes de nossas antecessoras.

Unir todas as mulheres 
presbiterianas no ideal de 
apenas como “Auxiliadoras” 
servas e discípulas de Cristo: 
orar sem cessar por nossas 
famílias e por nossa amada 
Igreja Presbiteriana do Brasil e 
continuar auxiliando aos nossos 
amados pastores, missionários 
e obreiros, na grande missão 
da Igreja no campo do ide e 
anunciai a Cristo como único e 
sufi ciente Salvador, com maior 
ênfase nas áreas da evange-
lização, missões e ação social.

JMN - A Sra. tem projetos na 
SAF para contribuir com algum 
órgão de missões da IPB?

Ana - A SAF já tem ao longo 
destes anos contribuído de uma 
forma toda especial com a área 
missionária da nossa Igreja. 
Pretendemos levar à Diretoria 
da CNSAFs, na próxima 
reunião algumas propostas 
que Deus colocou no meu 
coração sobre como contribuir 
mais e sistematicamente, para 
esta área tão importante da 
missão da Igreja, tudo dentro 
do plano de Deus, apenas como 
“Auxiliadoras” que somos.

JMN - A Sra. sempre foi di-
nâmica no Trabalho da SAF, em 
campanhas para melhorias nos 
nossos Seminários e ajuda nas 
missões. Agora vai envolver 
as SAF´s de todo o Brasil?

Ana - Se Deus nos permitir 
e continuar nos dispensando 
de Sua graça e misericórdia e 
se Ele se agradar de nós, pre-
tendemos sim, conclamar as 
nossas amadas irmãs de todas 
as SAF´s a além de continuar 
o serviço a Deus nesta área, 
serviço este que elas já realizam 
com muito carinho, empenham 
mais ainda suas orações, suas 
ofertas missionárias, suas 
visitas e apoio fraterno a todas 
as frentes da Igreja na área 
de missões e evangelismo: 

Seminários, Institutos Bíblicos 
e Campos Missionários. Para 
tal vamos incentivar, orientar, 
apoiar e acompanhar as nossas 
irmãs neste grande desafi o.

JMN - Como a Sra. pretende 
trabalhar na CNSAFs?

Ana - Contando com a 
presença preciosa de Cristo 
na nossa vida em todo tempo, 
em todas as ações e em todos 
os nossos singelos planos e 
dEle dependendo em tudo.

Empenhando o nada 
que somos o pouco que 
temos a serviço de Cristo, 
servindo a Igreja e aos 
irmãos como se fosse a Ele.

Confortando-nos com as 
orações e o apoio de todas as 
queridas irmãs, a começar pela 
nossa querida Secretária Geral, 
a irmã Eunice Sousa da Silva, 
com as irmãs que junto conosco 
compõem os membros da di-
retoria, com as nossas queridas 
irmãs presidentes das Confede-
rações Sinodais e todas as-
queridas que fazem o TF/IPB.

Sendo alvo de oração e apoio 
imprescindíveis de nossa 
amada Igreja Presbiteriana do 
Brasil, suas Instituições e Con-
cílios, empenhados por nossos 
ofi ciais, pastores, seminaristas, 

FOTO
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SAF

  Confederação Nacional de SAF´s

obreiros, conselheiros, secre-
tários presbiteriais e sinodais.

JMN - A SAF tem uma revista 
que tem um número signifi -
cativo de assinaturas.
A Sra. vai abrir espaço para 
missões na SAF em Revista?

Ana - Estaremos continuando 
a incentivar as Secretárias 
de Missões e Evangelização, 
para que continuem a con-
templar em suas páginas as 
notícias dos campos missio-
nários e entrevistas realizadas 
com os missionários.

JMN - Faça um relato 
dos principais alvos 
para o quadriênio.

Ana - Se for da vontade 
soberana de Deus, e obtivermos 
o apoio da nossa Secretária 
Geral, da nossa Diretoria e das 
nossas irmãs em todo o Brasil:

Aumentar o número de sócias 
das SAF para pelo menos 
65.000 (sessenta e cinco mil) 
sócias e para tal procuraremos 
o apoio e a adesão das queridas 
irmãs que ainda não são sócias 
da SAFs, jovens casadas que 
poderão nos ajudar também 
na SAF e jovens solteiras que 
poderão participar da SAF sem 
prejuízo do serviço na UMP, 
mostrando a elas que o “Lugar 
da Mulher Presbiteriana é na 

SAF”, é aqui que podemos 
servir a Deus de forma orga-
nizada, promissora e alegre 
na Sua seara onde os campos 
estão brancos e precisando 
também de suas servas;

Aumentar o número de 
assinaturas de SAF em Revista 
para pelo menos 60.000 
(sessenta mil) assinaturas e 
para tal contaremos além da 
graça de Deus, com o apoio 
por Ele enviado através da 
Casa Editora Presbiteriana;

Treinar todas as Confede-
rações Sinodais, investindo 
de uma forma especial em 
treinamentos para as Sinodais 
mais distantes das Capitais;

Realizar encontros regionais 
para os pastores e esposas de 
Pastores, pois para muitos 
seria um presente da SAF;

Realizar treinamentos 
regionais, desta feita com 
dois na Região Nordeste 
devido a grande distância 
entre os estados e a quan-
tidade de Sinodais;

Realizar o Terceiro Encontro 
da Mulher Presbiteriana;

Visitar todos os Semi-
nários e Institutos Bíblicos 
da nossa querida Igreja;

Incentivar as Sinodais a ter 
um olhar especial voltado 
para além de orar, também 
apoiar e visitar os Seminários 
e acompanhar e ajudar aos 
seminaristas que possam ter 
alguma difi culdade em seus 
estudos até o fi nal deles.

Incentivar as Sinodais 
a fazerem pelo menos no 
quadriênio, cada uma, uma 
viagem missionária com 
serviços a serem prestados no 
local, que priorize o apoio as 
necessidades dos campos;

Incentivar as SAF´s através 
das Sinodais a continuarem a 
apoiar seus pastores em todos 
os projetos que visem a rea-
lização das ações concernentes 
ao Ide e Anunciai a Cristo nas 
áreas da evangelização, missões
e ação social.

E outros alvos que Deus 
colocar ao longo destes quatro 
anos, fazendo tudo para Sua 
honra, Glória e Louvor! Que 
Deus seja o Grande Presidente 
deste quadriênio e Cristo 
reine no meio da CNSAFs.

Importará apenas que o Seu 
Precioso Nome cresça e nós 
a cada dia desapareçamos.

Ana Maria Prado 
Presidente da CNSAF´s
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UPH

UPH

Missões urbanas, um desafi o para nossas UPH´s.

Embora a defi nição da 
palavra missão signifi que entre 
outras “Função ou poder que 
se confere a alguém para fazer 
algo” e que o missionário é 
também um propagandista, a 
conclusão que se chega é  que 
tem tudo a ver com os homens 
reunidos em UPH´s, pois o 
homem presbiteriano tem o 
dever de ser  um missionário, 
principalmente nos  locais onde 
habita, trabalha ou congrega. 
No entanto, como o produto 
fi nal desta missão é a conversão 
de almas para o reino de 
Deus. A CNHP (Confederação 
Nacional dos Homens 
Presbiterianos) desenvolveu 
quatro sub-temas para o 
quadriênio passado visando 
este desafi o o da evangelização, 
pois missão e evangelização 
é via de mão única, ou seja, 
ambas vão no mesmo sentido.

Temos uma secretaria de 
missões voltada para esta 
tarefa nobre, a propagação 
do evangelho. Não podemos 
de maneira alguma cruzar os 

braços ou terceirizar o desafi o 
missionário, este tem sido o 
propósito da CNHP como 
liderança maior do trabalho 
masculino na nossa IPB, 
fazer de cada UPH local uma 
agencia missionária, mantendo 
viva na memória do homem 
presbiteriano a lembrança que 
somos uma Igreja fruto de 
trabalho missionário e que não 
devemos de maneira alguma 
negligenciar este legado, nem 
descansarmos achando que 
esta tarefa pertence somente 
aqueles irmãos comissionados 
para este mister. Missões é 
dever de todos, muito embora 
haja irmãos com dons especiais 
para esta obra. Estes são os 
que têm chamado especifi co. 
Quanto a nós outros, temos 
que ter o compromisso de 
sermos  missionários em 
potencial, ainda que não 
possamos ir, devemos fi nanciar 
aqueles que podem fazer 
esta importante  obra.

A CNHP entende que 
precisamos cada vez mais 
desenvolver na mente e coração 

de nossos sócios de UPH´s 
que missões e evangelização 
são causas pétreas no trabalho 
masculino, que é o motivo  
principal da existência da 
Igreja e por conseguinte das 
UPHs. Que a oração é uma 
arma poderosa, porém temos 
que orar e agir, no sentido 
de manter acesa a chama em 
nossa alma missionária. Sei 
que uma das maneiras de 
ajudarmos a JMN é também 
com contribuição fi nanceira e 
orações, porém estamos nos 
colocando a disposição dos 
irmãos, tanto para ajudar como 
para  sermos  ajudados, e que a 
parceria  com  vocês será muito 
bem vinda para nós da CNHP. 
Vamos estreitar os laços CNHP 
e JMN, quem sabe organizando 
seminários entre as duas 
entidades. E vocês poderão 
nos passar orientações e parte 
da experiência na área de 
missões. Estamos a disposição.

Pb. Paulo Roberto 
da Silveira Dafl on

Presidente da CNHP 

Aconteceu, depois disto,que andava Je-
sus de cidade em cidade e de aldeia em 
aldeia,pregando e anunciando o evangelho 
do reino de Deus, e os doze iam com ele”  
Lucas 8-1

“
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Seminários 

Seminário Presbiteriano do Norte

PARCERIA, UM DIFERENCIAL 
PARA SE ALCANÇAR O 
MUNDO

No relato do Dr. Lucas em 
Atos dos Apóstolos, até o ca-
pítulo 12, a igreja crescia, porém 
voltado especifi camente para os 
judeus, e ainda vivia na pers-
pectiva de uma força centrípeta 
(convergente), onde as nações 
deveriam vir a Jerusalém e 
adorar ao Senhor no seu Santo 
Templo. A partir do capítulo 
13 começam a ser relatados os 
fatos da expansão da igreja para 
os gentios, através de viagens 
missionárias de Paulo, in-
dicando agora uma nova pers-
pectiva de uma força centrífuga, 
a luz de Mateus 28.18-20, 
Marcos 16.9-16, Atos 1.8, etc.

O capítulo treze se inicia com o 
relato da ação do Espírito Santo 
mandando separar e fi rmar uma 
parceria entre Paulo e Barnabé, 
dentre todos da igreja na An-
tioquia, para enfi m, alcançar os 
gentios. O versículo três termina 
com a seguinte expressão: 
“Então, jejuando, e orando, e 

impondo sobre eles as mãos, 
os despediram”. O versículo 
quatro descreve a ação do Es-
pírito Santo na vida desses dois 
missionários parceiros quando 
afi rma: “Enviados, pois, pelo Es-
pírito Santo, desceram a Selêucia 
e dali navegaram para Chipre”.

Quase dois mil anos se 
passaram dessa primeira em-
preitada missionária entre Paulo 
e Barnabé. Porém, a sua efi cácia 
continua a mesma. Ou seja, o 
Espírito Santo através da sua 
ação soberana, ainda hoje tem 
chamado homens e mulheres 
para realizar o seu trabalho de 
divulgação do Evangelho a toda 
a criatura e tem se utilizado dos 
seus servos, através de parcerias 
que envolvem o próprio Senhor 
Jesus e o Seu Santo Espírito (... 
sem mim nada podeis fazer! João 
15.15c), seus servos separados 
por ele mesmo e também as 
agências missionárias, igrejas 
locais, presbitérios, etc.

Dentro dessa visão a JMN 
tem fi rmado parcerias que 
têm alavancado a divulgação 
do evangelho e a plantação 
de novas igrejas em todo o 
território nacional. Creio que 
essas parcerias, era a chave 
que faltava para um maior 
desenvolvimento da IPB e para 
plantação de novas igrejas.

Foi pensando em expandir 
ainda mais o alcance da IPB, 
além de treinar nossos alunos 
para plantar uma nova igreja, 
que surgiu o projeto “Labo-
ratório de Igrejas”, uma parceria 

entre a JMN e o SPN (Seminário 
Presbiteriano do Norte).

O projeto iniciado em janeiro 
deste ano já plantou dois novos 
trabalhos presbiterianos com 
a participação de professores e 
alunos do SPN. Um na cidade 
de Paudalho a 40 km do Recife 
e outro no bairro da Várzea, 
em Recife, que conta com cerca 
de 67 mil habitantes e sem 
nenhum trabalho presbiteriano.

Estamos esperançosos no 
sucesso desses trabalhos que 
estão sendo coordenados 
pelo professor da cadeira de 
Missões Urbanas, Rev. Marcos 
César e que têm os semina-
ristas Adagildo e Petrochelle 
como colaboradores diretos.

A importância de uma 
parceria como essa é pioneira 
e inestimável, pois estamos 
desenvolvendo entre os nossos 
alunos habilidades para plantar 
uma nova igreja, além de 
instalar e consolidar um trabalho 
presbiteriano que será fi nalmente 
concluído em até cinco anos.

Pedimos as orações dos 
nossos leitores para esse projeto, 
a fi m de que o mesmo seja 
mantido e expandido, fazendo 
com que preparemos obreiros 
capacitados e envolvidos em 
plantação de igrejas que fl o-
resçam, cresçam e se consolidem 
para a honra e a glória de Deus.

Em Cristo Jesus,

Rer. Marcos André Marques

Diretor do SPN
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Relatórios

Resultados do Quadriênio
Projetos Aprovados pelo  Comitê Gestor  para  JMN-IPB.

Valor a ser executado no ano de 2010, um grande desafi o levantar R$2.395.417,98

Membresia JMN/IPB
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Obreiros JMN/IPB

Investimento Patrimonial
Total de Campos Missionários

Campos Missionários

UF 2006 2007 2008 2009 2010

AC 6 6 6 6 6
AL 2 2 4 3 6
AP 2 2 2 2 3
AM 10 8 7 6 6
BA 9 14 18 16 23
CE 4 5 5 5 12
ES 0 0 0 0 1
GO 1 2 2 2 5
MA 15 15 16 16 25
MT 11 12 12 9 11
MS 7 8 7 7 2
MG 8 9 4 3 5
PA 14 16 11 11 11
PB 6 6 11 12 12
PR 7 7 6 5 6
PE 11 14 14 14 17
PI 10 10 7 5 7
RN 2 1 2 3 3
RS 6 6 5 5 5
RO 2 4 2 2 2
RR 2 4 2 2 6
SC 5 6 3 2 2
SP 1 1 0 0 0
SE 3 9 12 12 14
TO 11 11 6 7 11

TOTAL 155 178 164 155 201

Custo Médio Mensal por 
Campo: R$ 2.000,00
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Contatos com a JMN/IPB

Diretoria / Membros e Funcionários
Rev. JOSÉ BATISTA DA HORA 
(PRESIDENTE) 24/06/57

Av. dos Franceses, 160 – Alemanha
São Luís – MA – CEP: 65.036-280
Residencial: (98)3226-3233 / Cel.: (98)8118-1345 
/ Loja: (98)3249-0082/0083
E-mail: ricol@elo.com.br

Rev. JOCIDER CORREA BATISTA 
(VICE-PRESIDENTE) 09/09/58.

Quinta Avenida, 680 - Praça Boa Ventura - Setor 
Leste Vila Nova
Goiania – GO – CEP: 74.645-020
Igreja: (62)3261-1017 / Cel.: (62)8140-6881
E-mail: jocider@gmail.com

Pb. VICENTE LUCIO GOUVEIA DE 
DEUS (SECRETÁRIO) 20/03/67.

Av. Rio Almada 77 - Jardim Savóia
Ilhéus – BA – CEP: 45.651-020
Residencial: (73)3639-1624 / Trabalho: (73)3231-
5584 / Cel. (73)9979-9665
E-mail: vicente_lucio@hotmail.com

Rev. MARCOS SEVERO DE AMORIM 
(MEMBRO) 17/06/49.

R: Ildete Cavalcante de Freitas, nº 225 - Nova 
Betânia
Mossoró – RN – CEP: 59.612-135
Residencial: (84)3316 0782 / JMP: (84)3314 3388 
/Cel. (84)8851-0352 – (84) 9992-4545
E-mail: prmarcossevero@uol.com.br 
Site: www.rumoaosertao.org.br

Rev. CARLOS ARANHA NETO 
(MEMBRO) 25/09/42.

R: Sabará, 533 – aptº 31 – Higienópolis
São Paulo – SP – CEP: 01.239-011
Residencial: (11)3256-8595 / Cel. (11)8447-8556/ 
Igreja: (11)3337-3344 / Fax: (11)3337-3344
E-mail: unidaipb@unidaipb.com.br / carlos.
aranha@uol.com.br

Rev. JUAN GUSTAVO MEDINA 
(MEMBRO) 22/12/63.

Travessa Pinheiro Machado, 92 – Centro
Herval D’Oeste – SC – CEP: 89.610-000
Residencial: (49)3554-0919 / Cel. (49)9919-4681
E-mail: pr_juanmedina@yahoo.com.br

Pb. HÉLIO FRANCISCO ROSA 
(MEMBRO) 30/12/68.

R: D, 258 - Cidade Nova
Parauapebas – PA – CEP: 68515-000
Residencial: (94) 3346-1099 / Trabalho: (94)3346-
14 82 / Cel.(94)9132-8090
E-mail: japao3012@hotmail.com / heliofrancisco@
casadaroca.com.br

CAPTADOR DE RECURSOS E SUPERVISOR 
DE CAMPOS

Rev. ELIOENAI FERREIRA PINTO 
BANDEIRA 23/06/52.

Maria Delma Albuquerque Pinto Bandeira 
12/12/58.
QI 416 – Lt. 1/16 – Bloco “B” – Aptº 104 – 
Residencial das Palmares - Samambaia
Brasília - DF - CEP: 72.320-312
Residencial: (61)3358-0796 / Cel. (61)9296-1144 
– (19)7811-5832 – ID: 99*793
E-mail: elioenaibandeira@uol.com.br

Rev. MARIANO ALVES JUNIOR 
10/07/69.

Fabiana Maria Correia Alves 08/06/73.
Mateus Augusto Correia Alves 23/06/94.
Lucas Augusto Correia Alves 09/01/97.
R: Capitão Tomaz Maia, 131 A – Centro 
Garanhuns – PE – CEP: 55.294-180
Residencial: (87) 3761-4298 / 3761-0219 / Cel. 
(87) 9243-8068 
E-mail: jfalves@bluenet.com.br

SEDE (ESCRITÓRIO) JMN/IPB – CAMPINAS 
R: Dr. Lourenço Granato, 79 – Jd. Lúmen Chisti
CEP: 13.092-205
Caixa Postal 1042 - CEP 13.012-970 
Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3255-5648 / 3368-5648
E-mail: jmn@ipb.org.br
Site: www.jmnipb.org.br

Pb. RICARDO ALMEIDA DA ROCHA 
(SECRETÁRIO EXECUTIVO) 
24/09/64.

Maria Cecilia Santos da Rocha 29/09/66.
Cel. (19) 7811-5831 - ID: 99*790
E-mail: rrocha@ipb.org.br

DANIELLE LOPES (EQUIPE DO 
ESCRITÓRIO) 07/03/85.

Cel. (19) 7811-5835 - ID: 99*792
E-mail: danilopes@ipb.org.br

MARCELO BERNARDES (EQUIPE 
DO ESCRITÓRIO) 27/12/75.

Cel. (19) 7811-5833 - ID: 99*791
E-mail: marceloipb@ipb.org.br

TASSIANE LOPES (EQUIPE DO 
ESCRITÓRIO) 02/04/91.

E-mail: lopes.tassiane@ipb.org.br
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A revista Ação Missionária leva às Igrejas  e irmãos, apaixonados 
por missões, notícias dos campos e dos missionários, seus desafi os 
e sucessos. Também tem como objetivo levantar parceiros 
e, acima de tudo, mostrar a Glória de Deus e de Seu Reino.

A revista Ação Missionária oferece duas modalidades de assinatura, anual 
individual ou anual coletiva a partir de 9 assinaturas por titular. Sua tiragem 
é trimestral e todos os valores arrecadados com as assinaturas é revertido 
para o sustento dos missionários nos campos.

ASSINE AGORA! Ligue para (19) 3255-5648 / 3368-5648
ou envie um email para  jmn@ipb.org.br

A revista Ação Missionária leva às Igrejas  e irmãos, apaixonados
i õ í i d d i i á i d fi

ASSINE

Edições previstas 
para 2010

   10 de setembro

   10 de dezembro
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