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A missão da Igreja e a nossa cooperação

“Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho 
de Cristo, para que ouvindo ver-nos, ou estando
ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estais firmes em um só 
espírito, como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica” Fp. 1:27.

Palavra do Presidente
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A nossa amada IPB tem a grande missão de, através de sua filosofia de missões, 
estabelecida nos órgãos missionários, levar a mensagem de Jesus a cada vila, cidade, 
Estado e no mundo inteiro, cumprindo assim o “Ide” de Jesus.

Quando olhamos para o universo ainda não evangelizado no Brasil, nos sentimos 
pequenos diante do tamanho do desafio que a Igreja tem pela frente.
Quero lhe convidar para ser um parceiro cooperador neste Ministério que Deus está 
nos concedendo na plantação de Igrejas onde ainda não estamos presentes como IPB.

Sei que nossa união integrada em prol da evangelização do nosso país nos tornará 
mais fortes, mais capazes de chegarmos ao maior número de cidades.
Somos uma confederação de Igrejas com a mesma visão e objetivos de levar o 
evangelho de Jesus que salva e transforma os valores do ser humano, melhorando 
assim a sociedade.

Una-se a nós nesta tarefa como cooperador, parceiro de oração na sua Igreja local 
buscando também recursos para novos projetos da JMN. Temos dezenas de pedidos 
de abertura de campos, muitos em cidades com mais de cinqüenta mil habitantes; no 
entanto, faltam recursos e obreiros.

Estamos desafiando-lhe e  convocando-o em nome de Jesus a tomar parte conosco. 
Procure-nos. Estamos precisando muito de sua cooperação. Organize na sua Igreja, se 
ainda não tiver, conselho missionário; escolha um campo da JMN para adotar, visite-o 
e veja como é gratificante ver uma Igreja nascer e crescer.

Como IPB estamos em todo território nacional com boa frequência em alguns Estados 
e pouca, em outros, mas em força conjunta poderemos chegar mais rápido no maior 
numero de cidades.

Temos a visão e os projetos; sabemos onde estão as urgências para começar, mas 
faltam recursos financeiros e pessoas chamadas para a obra. Quem sabe, na sua Igreja 
tem os recursos e pessoas prontas para ir anunciar Jesus.



JMN        IPB
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Atenda nosso apelo; se for o caso, convide-nos para estar em sua Igreja 
mostrando através de vídeos e palestras o que estamos fazendo e o que ainda 
falta fazer.

Sei que você é capaz, Deus o tem abençoado e agora você pode abençoar 
outras pessoas. Use as ferramentas que o Senhor lhe concedeu. Seja um 
agente missionário da JMN, dentro de sua Igreja e veja como o Senhor poderá 
usá-lo.

Vamos à luta em prol do evangelho de Jesus. É tempo de avançar e conquistar 
almas para o reino de Deus. Essa é nossa missão. Sejamos obedientes 
àquele que deu sua própria vida por nós.

Estamos vivendo um tempo de colheita; onde a IPB chega é bem recebida. 
Todos os campos que iniciamos, logo têm boa frequência de pessoas 
interessadas em aprender e ouvir sobre Jesus e sua obra redentora.

Somos uma Igreja missionária que investe na transformação do ser humano; 
não visamos retorno financeiro. Nosso objetivo é a salvação em Cristo Jesus.
Ajude-nos a levar o evangelho para cada cidade, cada etnia, cada pessoa que 
muito carece de ouvir as boas novas. Onde chega o evangelho há mudanças 
na sociedade Isso é verdade. Só Jesus transforma o homem e o integra no 
reino de Deus.

Somos agentes de transformação, mas precisamos agir, pois o inimigo não 
dorme. Basta olhar ao nosso redor para percebermos o quanto ele destrói os 
valores do ser humano com drogas, prostituição e idolatria.
Não podemos parar um só dia; é tempo de anunciar, e o crescimento vem do 
Senhor - Dono da Obra.

                                                                                                                   Amém.
   
                                                                                           Revº. José Batista da Hora
                                                                                     Presidente da JMN / IPB
                                                                        Pastor de Igreja Presbiteriana do Centenário
                                                                                              São Luís- MA
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“Então, a nossa boca se encheu de riso... com efeito, 

grandes cousas fez o SENHOR por nós...” (Salmo 126: 2,3)

Retomamos a edição e publicação deste importante periódico

 que é a revista Ação Missionária, após um ano sem nenhuma tiragem. 

Esse é motivo de indizível alegria movido tão somente por 

corações gratos, diante deste maravilhoso SENHOR que nos encarajou e nos conduziu 

a mais esta vitória. Como meio de comunicação do trabalho missionário efetivado pela 

IPB através desta JMN, que tem a cada ano buscado alcançar a meta de termos um 

trabalho presbiteriano em cada município de cada estado brasileiro, a Ação Missionária 

tem como propósito, dar ao povo presbiteriano a verdadeira dimensão das atividades 

missionárias que nossa Igreja tem desenvolvido aqui no Brasil.

Procuramos por meio das reportagens e matérias publicadas em cada edição, 

dar ao nosso leitor uma visão real do que está sendo feito aqui no solo brasileiro, nos 

mais diversos e longínquos lugares, o nascedouro e a consolidação de uma genuina 

Igreja Presbiteriana, com toda sua complexidade e estrutura constitucional. 

Certamente, tudo tem início quando da confiança depositada aos membros desta Junta 

de Missões, que envidam todo esforço para ver um Brasil cada vez mais alcançado com 

a genuina mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acreditarem não 

somente nos sonhos, mas acima de tudo no labor e empenho de cada Igreja, 

Presbitério e Sínodo que têm sido encorajados a plantar igrejas nos rincões deste 

nosso imenso País.

Somam esforço conjunto as nossas Forças de Integração (UPH, SAF, UMP, 

UPA e UCP), que contribuem consistentemente em todos os âmbitos de atuação, 

Nacional, Sinodal, Presbiterial e Local para que desde o início, pessoas e famílias se 

envolvam e participem nos seus mais diversos seguimentos, no fortalecimento da fé 

dos ainda neófitos, no crescimento do conhecimento da Escritura, no louvor e adoração 

centralizado no Eterno e Soberano Deus, formando crentes sãos e fortes.

Hoje a JMN mantém trabalhos missionários em todos estados brasileiros sem 

nenhuma exceção, priorizando sempre plantar igrejas dentro da filosofia estabelecida 

pela IPB, encorajando, motivando, e desafiando nossos Concílios (Conselho, 

Presbitério e Sínodos) a se engajarem nesta tão nobre e relevante tarefa de cumprirem 

a Grande Comissão. Dos aproximadamente 200 campos missionários mantidos hoje, 

setenta e dois são exclusivos da JMN sem nenhuma parceria. Se tivéssemos uma 

divisão de responsabilidades nesses campos, esse número poderia facilmente ser 

duplicado o que diminuiria sensivelmente o investimento e tempo de consolidação, 

dado ao empenho dos recursos humano e financeiro a serem aplicados de forma 

equitativa entre JMN e Parceria. 

Nosso desafio é convidar sua igreja a se juntar a nós de forma mais efetiva, 

envolvendo-se com um campo missionário e assim sorrir conosco e constatar as 

grandes cousas que o SENHOR tem feito por nós. Orem, contribuam, e se engagem 

efetivamente neste trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua Igreja.

                                                           Rev. Elioenai Bandeira
                                                                   Secretário Executivo JMN 

Palavra do Secretário Executivo
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Pelos Campos

SUDESTE
REVISTA

AÇÃO
ASSINE

A revista Ação Missionária leva às Igrejas e irmãos, 
apaixonados por missões, notícias dos campos e dos 
missionários, seus desafios 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 assi-
naturas é revertido para o sustento dos missionários 
nos campos.

ASSINE AGORA! 
Ligue para (19) 3255.5648 / 3368-5648
ou envie um e-mail para jmn@ipb.org.br 

em 2012 você vai evangelizar 
muito com a JMN!!!

Novos testamentos para evangelização com capas da SAF, UPH e JMN/IPB

O SITE DA JMN ESTARÁ DISPONÍVEL PARA ACESSO A PARTIR DE 01 DE 
ABRIL DE 2012, COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS.

ACESSE: WWW.JMNIPB.ORG.BR



 
Nome: _________________________________________________
Endereço:______________________________________________
Nº  _____  Bairro: _______________________________________
Cidade:____________________ Estado: _____ CEP:  _________
CIC / CPF: ____________________Data de nasc.:____________
Tel.Res.: (   )_________/ Com.: (   )________/Cel.: (   )_________
Data: ____/____/____     Quantidade: _______________________
         
          Individual (até 9 )  = R$ 25,00

          Coletiva (a partir de 10) = R$ 22,00

 jmn@ipb.org.br

 (19) 3255-5648

Banco do Brasil:
C/C: 22379-4
Agência: 
1849-X

Banco Bradesco:
C/C: 38.270-1
Agência: 0595-9

A assinatura da revista é anual e o envio da mesma será trimestral. 
Envie os dados solicitados pelo correio, fax ou e-mail com uma cópia 

do comprovante de depósito em conta corrente da JMN – IPB.

Endereço da JMN – IPB: 
 

E-mail:
Fone/Fax:

Contas para Depósito:

Rua Dr. Lourenço Granato, 79 - Jd. 
Lúmem Christi - Campinas-SP  CEP: 13.092-205

 Em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil.
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I Encontro JMN e forças de integração IPB 

Sexta-feira, 24/02 foi um dia histórico e 
memorável para a JMN. Atendendo ao convite por 
nós formulado, Secretários Gerais, Presidentes das 
Confederações Nacionais e membros das Forças de 
Integração de nossa IPB estiveram presentes em 
Campinas-SP para um agradável café da manhã e 
momentos de reflexão e planejamento de ações 
conjuntas das Sociedades Internas, agindo e 
interagindo em todos seus âmbitos, Confederações, 
Federações e Sociedades Locais, no apoio aos campos 
missionários que a Junta de Missões Nacionais 
mantém em todo território Nacional.

O Encontro aconteceu na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie – Campus Campinas-SP, 
com fidalga hospedagem do Presb. Dr. Gilson Novaes 
que nos cedeu dependências do Mackenzie para 
realização do evento.

Nestas  ú l t imas  décadas  obser vamos  
estatisticamente algumas denominações evangélicas 
históricas estagnarem e outras, até mesmo sofrerem 
uma sensível redução no seu quadro de membresia, 
com o fechamento de igrejas e congregações em 
várias partes do Brasil.

Enquanto isso a IPB iniciou uma vibrante e 
pujante ascensão com o crescimento acentuado de 
novos membros, fato que pode ser atribuido ao 
envolvimento global das Sociedades Locais 
respondendo ao direcionamento das Nacionais que 
visam incentivar, mobilizar, capacitar e empreender 
todos os meios que viabilizem uma desenvoltura em 

suas ações a altura da organização da IPB.
Tínhamos por objetivo nesse Encontro 

manifestar o incondicional apoio da JMN às Forças de 
Integração da IPB, mormente neste momento em que 
é manifesto o grande esforço da IPB, visando a 
revitalização das mesmas, e ainda mostrar o que a 
JMN pode oferecer às Sociedades Domésticas no 
tocante a sua expanção, no terreno fértil dos nossos 
campos, celeiro natural de novas UPHs, SAFs, UMPs, 
UPAs e UCPs, na proporção em que é formada uma 
Congregação e esta se consolida em Igreja.

Solicitamos o apoio e empenho das Forças de 
Integração para direcionarem um esforço conjunto, 
de âmbito nacional, com o objetivo de formatar nos 
campos missionários da JMN desde sua germinação, 
uma igreja genuinamente Presbiteriana, que prioriza 
a formação dessas sociedades que têm sido, ao longo 
dos anos, preponderantes para o crescimento de 
nossa IPB.

Enumeramos ainda nossas necessidades ante o 
desafio de atendermos o anseio da comunidade 
Presbiteriana que busca receber o apoio e auxilio da 
JMN na expansão e plantação de Igrejas nas cidades 
de sua região, ainda não alcançadas com o trabalho 
Presbiteriano. É um desafio gigantesco que às vezes 
parece inalcançavel, mas ao qual temos respondido 
que é possível, desde que a cada dia nos tornemos 
mais unidos e engajados no Reino.

 

Encontro aconteceu nas dependências do Mackenzie, Campinas-SP.



Juruena - MT

Pelos Campos

Centro-Oeste
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Os trabalhos começaram com 
as ferragens e fundação do 
templo. Em 30/10 chegou a 
equipe do ‘’Mão na Massa’’ e 
dia 01/11 foi assentado o 
primeiro tijolo.

Equipe Mão na Massa

Rev. Adivair e família

Primeira irmã da igreja 

A construção do templo em Juruena foi um 

marco para cidade e aconteceu em algumas 

etapas. Em setembro, juntamente com os irmãos 

Presb. Edivaldo da Silva Durães, e o Diac. Paulo 

Ivo Nunes dos Santos, membos da CNHP com 

quem a Junta tem parceria, estivemos na cidade 

para fazermos um levantamento topográfico do 

terreno e um orçamento de preços junto a 

fornecedores com vista aos gastos da obra.

No dia 15/10/11 um dos membros da equipe 

da “Mão na Massa”, Moacir Júnior seguiu na 

frente para trabalhar com as ferragens e 

fundações. No dia 30/10/11 chegou a equipe 

“Mão na Massa”: Edivaldo, Paulo Ivo; Gildázio 

Neves Saraiva; Manoel Afonso dos Santos 

Júnior (todos de São Paulo) e Heris Pinheiro de 

Souza; Márcia Cristine J. Pinheiro; João Januth 

Filho e Silvanira Nasc. Januth (do Espírito 

Santo), e no dia 25 o irmão Paulo Silas, de São 

Paulo. 

Demolição do templo antigo



No dia 01/11 foi assentado o primeiro tijolo e 

em 32 dias trabalhados foi inaugurado para 

glória do Senhor Deus o belíssimo templo. 

No culto de inauguração, contou com a 

presença do Secretário Executivo da J.M.N. Rev. 

Elioenai Bandeira e sua esposa Delma; de Juina 

o Rev. Anderson Vilela e os evangelistas, Weliton 

e Antônio Arantes; de Colniza o Rev. Marcelo e 

comitiva, e, de Cotriguaçu o Rev. Luiz Alberto 

também com comitiva com um total mais de 200 

pessoas presentes louvando e adorando o 

Senhor.

Não poderíamos deixar de citar a Segunda 

Igreja Presbiteriana de Taguatinga – DF, na 

pessoa do Rev. Evando Honorato de Oliveira e 

Conselho, pela parceria efetiva com J.M.N nesse 

campo. Ele estava enfermo e, não pode, como 

em outras oportunidades, estar presente ao 

evento. Também Rev. Marcos Nass, devido ao 

acidente automobilistico sofrido pela esposa, 

não esteve presente naquele culto. Entretanto se 

empenhou com outros pastores e irmãos da 

igreja no trabalho voluntário e financeiro. 
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Irmãos trabalhando na construção da Igreja de Juruena



Como disse o Rev. Adivair, missionário no 

campo, citando o profeta Izaias “Porque desde a 

antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se 

percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de 

ti, que trabalha para aquele que nele espera” (Is 

64.4). No mês de novembro a Congregação 

Missionária de Juruena pode expressar com 

muita alegria a mesma convicção que o profeta 

Isaías, pois, desde que chegamos a Juruena, o 

Senhor nos tem concedido muitas vitórias. Por 

um tempo choramos, porém o Senhor converteu 

nosso pranto em riso. Desenvolvemos o nosso 

trabalho, sem nunca nos esquecermos que 

somos vasos de barro nas mãos do Oleiro, e 

principalmente que servimos ao Senhor da 

Seara”.

Como Secretário Executivo da JMN pude 

constatar nesses dois exemplos do trabalho 

desenvolvidos pela JMN, a demonstração clara 

que nossas metas e objetivos se concretizam 

quando com seriedade, zelo e amor pelo Senhor 

e seu Reino são dispensados por todos quantos 

estão envolvidos. Sentimos o verdadeiro 

significado do dever cumprido e almejamos em 

2012 ter outros campos experimentando a 

mesma alegria e concretização dos seus sonhos.
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Culto de inauguração do templo

Fase final da construção

Templo atualmente



Nós não imaginávamos que Deus faria o 

que fez. Realmente ficamos “como quem sonha” 

Salmos 126:1.

      No dia 17 de abril de 2011 fomos visitar o campo 

da JMN que inicialmente era Cassilândia-MS. Mas 

alguns quilômetros antes desta cidade, havia outro, 

em Aporé-GO, que estava iniciando o trabalho 

apenas a uma semana. A missionária Maira estava no 

seu primeiro campo. Então fomos conhecer a igreja 

local, nosso coração se encheu de compaixão. 

Entendemos ser essa vontade de Deus: Aporé-GO 

seria o campo para realização do PMF.

         Voltamos para o DF, pensando como reformar a 

igreja de Aporé-GO. Num simples telefonema, 

tivemos o conhecimento dos Bandeirantes da Fé 

(Homens Presbiterianos que fazem várias ações, 

incluindo reformas) do Presbitério de Taguatinga 

Norte – PTAN, que prontamente aceitaram o desafio. 

No mês de maio, em apenas quatro dias, houve a 

reforma do templo. Em junho, os Bandeirantes da Fé, 

puderam concluir o muro da igreja, deixando tudo 

pronto para nossa ida em julho. 

        Nosso maior desafio era levantar recursos 

financeiros, materiais e pessoais, mas através da 

graça de Deus, da oração, meditação da Palavra, 

reuniões e ações, o PMF foi crescendo a cada dia. As 

necessidades estavam sendo supridas; não só isso, 

mas percebemos que o agir do Senhor estava além 

do que pensávamos. Nas visitas às Igrejas, como 

Deus nos surpreendeu: pastores, lideranças e os 

membros sensibilizados pelo Espírito Santo para 

essa obra! Deus está unindo a sua igreja: todos 

mobilizados pela obra evangelizadora!

      Dia 17 de julho finalmente chegou! Viagem cheia 

de animação e louvor! Chegamos em Aporé-GO e 

fomos para a ilha, lugar cedido pela prefeitura, onde 

nos acomodamos.

Dia 18 de julho (segunda-feira) iniciamos o dia 

com devocional, café e treinamento, onde passamos 

orientações sobre evangelismo, como se portar e 

abordar as pessoas, que material íamos utilizar, etc. 

Separamos as equipes para cada tipo de trabalho.

Aporé - GO
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Patrimônio adquirido pela JMN/IPB

Templo de Aporé-GO

Equipe PMF

 Dias 19 a 22 de julho (terça a sexta) o PMF de 

fato começa!

Todos os dias acordávamos às seis horas da 

manhã, com o despertador “Bora Povo”. 

Participávamos de uma bela devocional e 

tomávamos um café bem rápido, pois na Igreja 

Presbiteriana de Aporé, as crianças da cidade nos 

esperavam com Escola Bíblica de Férias, onde 160 

crianças foram alcançadas.



 Ganhamos um espaço no rádio, onde 

divulgávamos os trabalhos que iam acontecer e, 

claro, a Palavra de Deus para os ouvintes!  

  À tarde, tínhamos o trabalho social: cabeleireiro, 

manicure, pedicure, bazar, palestras de saúde, 

aferição de pressão, aferição de glicose e duas visitas 

ao hospital de Aporé. Enquanto acontecia ação 

social, acontecia também evangelismo pessoal de 

porta em porta. Às 19:00 em praças e ruas da cidade 

tínhamos os impactos evangelísticos, com teatro, 

louvor, pregação e apelo. Total de 37 conversões.          

    Durante a semana do PMF estavam presentes 

jovens da nossa Federação de Mocidade do 

Presbitério do Distrito Federal (FEMODF), também 

das demais Federações de Mocidades que compõem 

o Sínodo de Taguatinga (FEMOTAN, FEMOPLA E 

FEMOTAG), além dos irmãos da UPA, SAF e UPH, 

irmãos de outras denominações e o pessoal de São 

Paulo. 

   O Projeto foi marcado por diversas ações do 

Espírito Santo: o envolvimento das crianças, o mover 

de Deus nos corações dos moradores ao nos receber 

em suas casas, a sensibilidade dos radialistas e dos 

pacientes do hospital, o desenvolvimento da equipe. 

Experimentamos um “pedacinho do Céu”. Vimos ali 

quem de fato é Deus! Éramos um povo estranho para 

aquela cidade, porém muito próximos por causa do 

amor que Deus gerou através de nós ali. 

    Queremos agradecer a Deus por nos usar e 

propiciar uma experiência sem igual, pelas 

providências e livramentos em todo o tempo. 

        Também agradecemos a cada irmão, conselhos, 

presbíteros, pastores, igrejas, sociedades internas 

(SAF, UPA, UMP e UPH), irmãos de outros estados e 

a Junta de Missões Nacionais - JMN, que nos 

apoiaram com oração, com ajuda financeira, doações 

de materiais e a cada pessoa que se dispôs a 

trabalhar em prol do reino de Deus e estar em Aporé-

GO.

   Pedimos a oração dor irmãos para que Deus 

levante igrejas e irmãos que queiram desde já 

abraçar financeiramente o PMF 2012, pois em 2011 

gastamos mais de 10 mil reais! Nossas maiores 

despesas são: ônibus e alimentação. 

    Então já deixaremos o desafio: caso você queira 

ofertar mensalmente em prol do PMF 2012, entre em 

contato: pmf.femodf@gmail.com ou (61) 8447-

2398(Oi) e (61) 8223-6049 (Tim) falar com Soraia.

 Deus abençoe a todos!

                                                     Equipe PMF 2012.
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Atividades  realizadas pela equipe do Projeto Missionário de Férias



Em 2012 evangelize muito 
com a JMN/IPB

Novos Testamentos personalizados 
SAF, JMN/IPB e UPH

Saiba como adquirir os Novos Testamentos entrando em contato conosco 
pelos fones: (19) 3255-5648 / 3368-5648  -  e-mail: jmn@ipb.org.br 



ORGANIZAÇÃO DA IP DE CURIONÓPOLIS

O principal objetivo da JMN é ver um projeto 
tornar-se realidade. Deixar de ser um sonho. De um 
início, às vezes, nem tão promissor, para a 
consolidação que se concretiza com a organização 
em uma nova Igreja.

A IP de Curionópolis tornou-se uma desta 
realidade. No dia 30 de outubro foi organizada pelo 
Presbitério dos Carajás mais uma Igreja 
Presbiteriana no Estado do Pará, fruto de uma ação 
da Junta de Missões Nacionais – JMN da IPB que 
com a operosidade, dedicação e envolvimento 
eficiente de seus missionários deram à cidade de 
Curionópolis a oportunidade de ver o genuíno 
evangelho do Senhor Jesus Cristo ser disseminado 
através da pregação, do ensino e do testemunho 
verdadeiro que levou um considerável número de 
pessoas dessa cidade a se tornar discípulos de Jesus 
Cristo.

Foi uma festa de alegria indizível manifestada 
nos louvores dos cânticos, hinos, orações, 
pregações, na presença da população e visitantes 
que vieram das mais diversas Igrejas Presbiterianas 
e de outras denominações e cidades circunvizinhas 
para abrilhantarem aquele momento memorável.

O Rev. Edvaldo Speber Sélos, missionário da 
JMN tornou-se o primeiro pastor efetivo da nova 
Igreja, deixando assim as fileiras da Junta de Missões 
para dar um suporte substancial no início da 
caminhada daquela igreja. 

A JMN se fez representar na organização com a 
presença do vice-Presidente, Rev. José Batista da 
Hora e também do Secretário Executivo, Rev. 
Elioenai Bandeira, tendo ambos sido responsáveis 
pela pregação nos cultos solenes que aconteceram 
no sábado e domingo.

Para termos uma dimensão do trabalho 
presbiteriano nesse Estado do Pará e precisamente 
nessa região, é mister fazermos um breve histórico 
do desenvolvimento simultâneo da IPB e dos 
municípios que nasceram enquanto a Junta 
avançava suas fronteiras e alargava seus marcos.

HISTÓRICO DO TRABALHO DA IPB/JMN, NA 
REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ.

A região Sul do Pará é umas das mais 
promissoras do Brasil, onde existem grande reservas 
naturais, clima tropical com chuvas muito bem 
distribuidas durante o ano, além de uma grande 
floresta, que é a floresta amazonica.

Essa região teve o início do seu desbravamento 
no início dos anos 70, com a exploração de madeira 
de espécies nobres como o mogno, castanheira, frejó 
e jatobá. Nesta década houve uma grande corrida de 
imigrantes, mineiros, goianos, capixabas, baianos e 
outros muitos nordestinos. A exploração de madeira 
durou aproximadamente 20 anos até meados da 
década de 90. Logo em seguida, descobriram-se 
grandes reservas de ouro, dando início a uma grande 
corrida do nobre metal, surgindo assim os grandes 
garimpos de Serra Pelada, Cutia e de Sequeiro todos 
em Curionópolis-PA. 

Em Redenção surgiu o garimpo Cumuru, em 
Tucumã-PA  o garimpo das Águas Claras e do Cuca. 
Nesta região surgiu um novo municipio chamado 
Ourilândia do Norte.Também na Região de Xinguara, 
Rio Maria, Marabá e Eldorado dos Carajas, existiram 
muitos garimpos que duraram por quase 20 anos. 
Após a chegada dos madereiros e garimpeiros 
vieram os pecuaristas para abrir as fazendas e nesta 
mesma década iniciou-se a implantação do Projeto 
Carajás pela empresa Vale do Rio Doce que construiu

Curionópolis - PA

Pelos Campos          

Norte
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Templo de Curionópolis-PA



a ferrovia que liga Parauapebas-PA a São Luiz-MA,  e 
a construção da Hidrelétrica de Tucurui. Foi neste 
contexto que a JMN-IPB chegou à Região no início da 
década de 80, através do Presbítero Dirceu
Cerzosimo de Souza, então Superintendente da 
Junta, que Iniciou o trabalho Presbiteriano com os 
projetos nas cidades de Conceição do Araguaia, 
Redenção, Xinguara e São Geraldo do Araguaia.

Com o franco desenvolvimento da Região 

chegaram muitos Presbiterianos vindos dos Estados 

de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo. No ano de 

1980, existiam apenas três municípios: Marabá, 

Conceição do Araguaia e Redenção. Nessa década, 

vários municípios foram criados: Xinguara, Rio Maria, 

Tucumã, Santana do Araguaia, Parauapebas, 

Curionópolis, todos esses entre 1980 e 1990.

Em 1992 teve início o trabalho Presbiteriano no 

recém criado município de Paraupebas. E após dois 

anos, em 14 de maio de 1995, na cidade de 

Parauapebas, foi organizado o primeiro Presbitério 

da região, o PRCA composto pelas seguintes Igrejas: 

Parauapebas -Pa, Xinguara -Pa, Redenção-Pa, São 

Geraldo do Araguaia-Pa, Conceição do Araguaia-Pa, 

Vila Rica – Mt. 

 
 

Na mesma proporção que a JMN possibilitava a 

organização dessas Igrejas, deu sequência na 

abertura de novos trabalhos nos municípios que 

estavam sendo criados. Abriu trabalhos em 

Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Canaã dos 

Carajás, Ourilândia do Norte, Tucumã, São Felix do 

Xingú, Rio Maria, Santana do Araguaia e Confressa-

Mt.  Convém lembrar que a JMN o fazia sempre em 

parceria com o Presbitério PRCA.

Em 2004 com a organização de mais três 

Igrejas, Santana do Araguaia, Ourilândia do Norte e 

São Felix do Xingu, foi desmembrado o Presbitério de 

Carajás, criando-se o PCPP, composto pelas Igrejas: 

São Geraldo do Araguaia, Parauapebas, Ourilândia 

do Norte, São Félix do Xingu, e com as 

Congregações: Eldorado dos Carajás, Canaã dos 

Carajás, Curionópolis e Tucumã.

 O PRCA ficou com as igrejas de: Xinguara, 

Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do 

Araguaia, Vila Rica-Mt e as Congregações: Água Azul 

do Norte, Sapaucaia, Rio Maria, Floresta do Araguaia 

e Confresa-Mt. Vale ressaltar que todas esta Igrejas 

possuem excelentes estruturas fisicas, com bons 

templos e casas Pastorais.

, 
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Coral da igreja

Batismo de novos membros

Mocidade de Curionópolis



Neste ano de 2011 foram organizadas mais duas 

Igrejas, na cidades de Curionópolis em 30/10/2011 e 

Água Azul do Norte aos 07/12/2011. Com mais estas 

duas Igrejas em 2012 será criado o terceiro 

Presbitério ficando a seguinte composição:

- PCPP com as igrejas de: São Geraldo do Araguaia, 

Curionópolis, Parauapebas, (Cidade Nova), 

Parauapebas (Bairro da Paz) e as seguintes 

Congregações: Eldorado dos Carajás, Canaã dos 

Carajás.

- PRCA com as Igrejas: Rio Maria, Água Azul do 

Norte, Ourilândia do Norte, São Félix do Xingú e as 

Congragações: Rio Maria, Sapucaia e Tucumã.

- O Novo Presbitério composto pelas Igrejas: 

Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do 

Araguaia, Vila Rica - Mt e as Congregações:  Casa de 

Tábua, Floresta do Araguia, Confresa-MT.

Conclusão;

O investimento que a JMN-IPB fez foi de vital 

impor tânc ia  para o desenvolv imento do 

Presbiterianismo nessa região. Não fora a 

tenacidade, a visão e os investimentos feitos, a 

realidade seria bem diferente. Acreditamos que nos 

próximos cinco anos indubitavelmente teremos mais 

cinco Igrejas organizadas. É de bom alvitre 

mencionar que o trabalho presbiteriano se faz 

presente em todos os municípios desta Região. 
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Culto de Organização 30/10/11



Devido ao problema de saúde do Rev. 

Lourival Luiz do Prado (pastor fundador do campo 

missionário Palmas-Sul, juntamente com sua esposa 

Alice do Prado), a Junta de Missões Nacionais 

convidou o Rev. Danilo Alves Rocha e sua esposa 

Kelly Cristina Gomes Alves para continuar o trabalho 

na região sul de Palmas no ano de 2011. 

Com um trabalho já bem estruturado, com 

ótimos materiais para a realização das atividades da 

igreja e com um grupo de irmãos bem assíduos, 

estamos dando continuidade à obra do Senhor na 

IPB Palmas-Sul. Nosso campo missionário, mesmo 

ainda tão novo, já tem os primeiros frutos de sua 

evangelização.

         Cumprindo o ''ide'' de Jesus, a Igreja 

Presbiteriana Palmas-Sul pregou a Palavra e como 

resultado recebeu por batismo e profissão de fé 

cinco irmãs. Outros três irmãos foram recebidos por 

profissão de fé, haja visto, já terem sido batizados 

na infância, totalizando assim oito membros 

comungantes recebidos neste histórico dia para IPB 

Palmas-Sul. 

Na ocasião houve participação da Santa Ceia 

do Senhor e os novos membros puderam comungar 

deste meio de graça para o fortalecimento de suas 

respectivas almas, bem como de toda congregação.

Hoje contamos com 56 irmãos matriculados 

na Escola Bíblica Dominical e 35 membros 

comungantes. Possuímos uma SAF organizada e 

uma UPH em processo de organização. 

Estamos orando para que o Eterno Deus nos 

conceda um terreno onde será o templo de culto ao 

nosso Senhor.

 A cidade de Palmas foi a cidade que mais 

cresceu no país nos últimos dez anos, portanto é 

mister ter uma igreja plantada e solidificada em Cristo 

para receber este aumento que tem sido uma bênção 

para nossa região. 

Portanto, conclamamos os queridos para se 

irmanarem conosco em oração, a fim de que 

obtenhamos esta bênção do Senhor. E que o Eterno 

continue nos usando para Glória dEle para expansão 

do Reino de Cristo.

                               Rev. Danilo Alves Rocha 
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Ministração da Santa Ceia Membros que foram batizados



O trabalho missionário em Macapá é muito 

desafiador. Em porcentagem, tem apenas 24,12% de 

protestantes (cerca de 68.334). A maior aglomeração 

de pessoas está na zona norte, onde está 

estabelecida nossa congregação. Porém muitas são 

as barreiras das quais cito: a) economia, b) inúmeras 

“igrejas” que desvirtuam a verdade, c) a infraestrutura 

precária da cidade (saúde, educação, estrada, 

segurança, etc), d) drogas. 

           Neste contexto de instabilidade familiar, 

insegurança e desesperança é que a igreja 

presbiteriana deve e está agindo. No bairro onde a 

Congregação Presbiteriana está inserida temos 

contribuído para: 1º - Desenvolvimento do Reino de 

Deus com o desejo de que a palavra de Deus 

alcance as famílias, pois sabemos da suficiência da 

palavra e que, quando ela opera na vida do homem 

acontece uma transformação. Discipulado um a um, 

Grupo Familiar e Pregação da palavra nos cultos 

têm sido os métodos pelos quais anunciamos as 

boas novas da palavra de Deus às famílias deste 

bairro. 2º - Fazemos trabalhos sociais, o projeto de 

alfabetização a muitas custas, está em plena 

atividade onde 05 adultos estão sendo 

alfabetizados a mais de 3 meses e já estão fazendo 

leituras. A distribuição de cesta básica com os 

alimentos angariados no culto de missões que se 

realiza todo 1º sábado do mês tem sido bênção 

para famílias. 

Outro projeto social foi o 2º Avanço 

Missionário, realizado em uma congregação da 5ª 

IPB de Macapá numa comunidade rural. Mais uma 

vez a Igreja Presbiteriana, com a participação efetiva 

dos membros da congregação proporcionou àquela 

comunidade médicos, dentistas, corte de cabelo, 

tratamento estético, orientações nos órgãos do 

ministério do trabalho, INSS, Hemoap (doação de 

órgãos, tecidos e sangue), etc. O Senhor nos ajudou 

na construção de 2 salas, um salão social com 

banheiros e essas salas servem tanto para educação 

cristã, como para a realização dos projetos sociais. 

Recebemos de doação 30 monitores de computador 

para iniciarmos o projeto de inclusão digital e estamos 

em busca de doações das CPU's para incluirmos os 

jovens do bairro neste projeto. 

Em 2011 comemoramos os 15 anos da 

congregação. No culto de comemoração o Rev. 

Robson Marcelo (Titular da 5ª IPB Macapá) conduziu 

a liturgia e o Rev. Ideraldo Melo (Pr. em Santana e 

Presidente do PRAP) nos trouxe a palavra.  Mais de 

100 pessoas estiveram presentes e celebraram a 

Deus com alegria pelo aniversário da congregação. 

No final todos nós saboreamos o bolo comemorativo 

no salão social. 

Precisamos das orações de todos. Confiantes 

de que Deus irá fazer grandes coisas por nós. 

                               Rev. Alexandre Faria Lima

 

Novo Horizonte - AP
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15 anos da congregação de Novo Horizonte - AP  



Prezados irmão em Cristo,

Estamos na cidade de São Bernardo – MA 
desde fevereiro de 2011. É uma cidade a cerca de 380 
Km da capital. A cidade tem aproximadamente 
2 6 . 8 0 0  h a b i t a n t e s ,  é  p r ó s p e r a  e  e m  
desenvolvimento; já possui pólo da Universidade 
Federal do Maranhão. 

A congregação conta hoje com 7 membros 
comungantes e 6 não comungantes. Estamos no 
campo há 6 meses e ao chegar encontramos 11 
pessoas (5 adultos e 6 crianças). Temos 
desenvolvido um trabalho com crianças que já conta 
com 10 crianças decididas e freqüentando a igreja 
(25 crianças participam do projeto). Temos uma 
reconciliação e uma conversão. Atualmente uma 
media de 26 a 28 pessoas freqüentam as reuniões 
dominicais.

Nesse meio tempo, com muito sacrifício, 
conseguimos comprar um violão para a igreja e 
ganhamos uma mesa de som de 12 canais. Deus tem 
sido muito bondoso e o trabalho, embora tenha as 
dificuldades normais de um campo missionário 
remanescente, tem dado passos muito importantes.

Além do trabalho com crianças, reuniões regulares 

de treinamento, devocional e oração têm sido feitas 

com as mulheres com vistas à organização da SAF. 

Minha esposa cuida do trabalho com as 
mulheres e juntos tocamos o projeto com as crianças, 
que tem sido uma benção. Tenho dado aulas de 
violão para interessados e o ânimo novo já pode ser 
sentido na pequena congregação.

O grupo de louvor está sendo reativado e um 
comerciante vizinho do salão da igreja cedeu o 
espaço da lanchonete para funcionar a classe de 
crianças aos domingos, pois o salão não dispõe de 
espaço para isso. Também foi doado um terreno no 
qual temos esperança de o mais breve possível 
começar a construir. Mantemos um programa de 
rádio que tem mostrado grandes resultados na 
divulgação da Palavra (as pessoas me encontram na 
rua e falam que estão ouvindo, ligam para conversar, 
pedem oração); enfim, tem sido muito bom o 
programa. 

Grandes são as bênçãos que o Senhor nos tem 
concedido e nossa expectativa cresce a cada dia na 
certeza de que dias muito melhores 

  Em Cristo,
                                               Rev. Heli Freitas

São Bernardo - MA

Pelos Campos      

Nordeste
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Rev. Heli Freitas e família 

Campo de São Bernardo 

Escola Bíblica Dominical 

Crianças aprendendo da Bíblia 



No dia 30 de outubro realizamos um culto 

especial de louvor e adoração com a participação 

especial da cantora Raquel Silva, da cidade de 

Biriguí-SP, foi uma bênção. Continuem orando por 

este campo, para que Deus faça germinar a sua 

semente. 

Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que 

voltaram a Sião, éramos como os que estão 

sonhando. 

Então a nossa boca se encheu de riso e a 

nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as 

nações: Grandes coisas fez o Senhor por eles.

Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e 

por isso estamos alegres.

Faze regressar os nossos cativos, Senhor, 

como as correntes no sul.

Os que semeiam em lágrimas, com cânticos 

de júbilo segarão.

Aquele que sai chorando, levando a semente 

para semear, voltará com cânticos de júbilo, 

trazendo consigo os seus molhos. 

                                          Salmos 126:1-6

Queridos irmãos, Graça e Paz!

Estamos felizes em ver as mãos do Senhor 

constantes nas nossas vidas, dando-nos forças para 

continuar a caminhada, suprindo todas as nossas 

necessidades; é com muita alegria no coração que 

compartilhamos com os amados as fotos da atual 

situação que se encontra a construção do templo aqui 

em São João do Paraíso / Bahia. 

Peço aos amados que roguem ao Deus que é 

Dono do ouro e da prata que continue a nos abençoar 

a concluir esta obra.

Abraço Fraterno,

                                                    Rev. Eliomário 

São João do Paraíso - BARibeirópolis - SE
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Culto em Ribeirópolis

Rev. Marcus Venicius

Missionário Eliomário

 e família 

Construção do templo de 

São João do Paraíso - BA 



 “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, 

inabaláveis e sempre abundantes na obra do 

Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho 

não é vão" (1Co 15.58).

 Amados irmãos, graça e paz! Hoje eu inicio 

esta carta contando as bênçãos do Senhor no campo 

de Cachoeira do Sul. Uma das coisas que muito nos 

incomodava desde o início do ano era o nosso 

domicílio, onde moramos de aluguel, pois o 

proprietário havia pedido a desocupação do imóvel, e 

não tínhamos local adequado financeiramente para 

alugar próximo ao templo. 

Mas Deus nos abençoou tremendamente e 

ouviu nossas orações, de sorte que o proprietário 

permitiu que continuássemos morando no mesmo 

imóvel, após um reajuste de aumento no aluguel, 

autorizado pela JMN. Louvamos a Deus e 

agradecemos as orações dos irmãos que estiveram 

no início do ano orando. 

ž Outra grande bênção que alcançamos e 

agradecemos as orações dos irmãos, foi o 

início do curso bíblico por extensão do IBEL 

(Ceibel). No dia 09/05/11 começamos nossa 

1ª aula e de lá pra cá semanalmente estamos 

ministrando aulas para 11 pessoas (fora os 

que ainda entrarão mais adiante). 

Obviamente isso exige muito do missionário, 

pois o grupo é seleto e muito interessado. Mas o que 

nos consola é o Espírito Santo e temos a certeza de 

que ele nos fortalecerá na missão de formarmos 

esses irmãos para abrirem novas frentes 

missionárias, expandindo o trabalho aqui na cidade e 

região. 

ž Outra grande bênção que Deus está dando 

aqui é o discipulado que alguns irmãos estão 

fazendo. Pela 1ª vez em quatro anos que 

estamos pastoreando esse campo, 

começamos a ver irmãos além do pastor, 

discipulando semanalmente outras pessoas. 

Louvado seja Deus!

ž Neste último trimestre conseguimos fazer 

com que saíssem no jornal mais lido da cidade 

alguns artigos nossos, onde abordamos 

temas polêmicos dentro da Palavra de Deus. 

Várias pessoas tementes a Deus escreveram 

dizendo que gostaram, enquanto que 

macumbeiros e ateus escreveram contrários 

ao artigo. 

ž Já recebemos novos membros em nossa 

congregação. Louvamos a Deus por essa boa 

perspectiva de crescimento. Mas não 

podemos deixar de agradecer aos irmãos que 

tem colaborado com suas orações.

                                            Rev. Wanderson Fuly

Cachoeira do Sul - RS

Pelos Campos          

Sul
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Rev. Wanderson  Fuly e família 

Encontro de casais



Saudações em Cristo 

“Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós”.

Colossenses 1:3

É com muita alegria que informo o recebimento 

dos livros enviados por essa querida igreja e Cultura 

Cristã. Recebemos os livros e a alegria tomou conta 

de nós, pois em todo meu ministério não consegui 

comprar tantos livros. O interessante é que quando o 

carteiro chegou em nossa casa, ele estava tão 

cansado carregando aquela caixa tão pesada, que 

pensamos que era ferro. Bem, quando vimos que se 

tratava dos livros que o Rev. Deivson havia falado que 

a Igreja das Américas nos enviaria em parceria com a 

Editora Cultura Cristã, ficamos deslumbrados e 

imensamente agradecidos pelo carinho e esforços da 

querida Igreja e da Editora Cultura Cristã em nos 

presentear com tanto conhecimento.

Gostaríamos de expressar a nossa gratidão a 

essa parceria Igreja das Américas e Editora Cultura 

Cristã, fazendo uso adequado dessa material, mais 

também expressar nossa gratidão orando a Deus 

pela vida de todos que estiveram envolvidos nessa 

obra. Gratidão porque nós, missionários, temos sido 

lembrados por pessoas que se preocupam com a 

obra de Deus. Esse gesto da amada Igreja com a 

Cultura Cristã demonstra esse desejo de que a obra 

seja bem feita nesse querido Brasil.

Diante disso, não existem palavras no mundo 

que possam expressar a nossa gratidão a todos. Não 

sou muito bom nas palavras, e às vezes a nossa 

gratidão é tanta, como é o caso agora, que acabamos 

nos perdendo nas palavras, e para que isso não 

aconteça comigo, quero apenas dizer, muito obrigado 

mesmo, do fundo do coração. Quero dizer também, 

que o trabalho de vocês não será em vão, pois, vou 

usar cada livro destes, para adquirir mais 

conhecimentos e usá-los no ministério, resgatando 

assim, vidas para o Senhor Jesus. Acredito que essa 

é uma forma de recompensá-los por tudo.

Que o nosso bom Deus esteja derramando ricas 

e abundantes bênçãos na vida da amada igreja, 

representada na pessoa do Rev. Deivsom e também 

da nossa amada Editora Cultura Cristã.

            Fraternalmente           

                       Rev. José Erivan de Amorim Borba

Pastor do campo em 2011, atualmente em 

Tocantinópolis-TO

Rio Grande - RS
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Rev. José Erivan, esposa Maria   

e os filhos Eric e Giselda   



Cofrinhos da JMN

Você conhece os cofrinhos missionários 
da JMN?

Ideal para atividades missionárias com toda a igreja. Pode ser usado para gincanas 
com crianças, programas missionários, mês da família e se encaixa em qualquer 

atividade que a Igreja promover.
Entre em contato com a JMN e adquira os cofrinhos missionários, envolva tua igreja 

com o IDE, adote um campo missionário.

Fácil de montar, prático, bonito e um instrumento para que crianças, jovens e 
adultos participem do sustento missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil

Junta de Missões Nacionais: (19) 3255-5648/3368-5648 ou jmn@ipb.org.br

www.jmnipb.org.br
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Este Mês foi cheio de surpresas para nós como 

foi o mês de Setembro. Recebemos os irmãos da IPB 

Pina de Recife-PE. Chegaram no Sábado para nos 

abençoar. Participaram de um culto no sábado nos 

Cabaços, um bairro pertencente a Coruripe. Ficaram 

surpresos com a recepção dos irmãos e convidados, 

que ofereceram munguzá, arroz doce, etc. O culto foi 

festivo e evangelístico. No Domingo de manhã 

tivemos uma abençoada reunião de oração. Também 

comemoramos o Dia das Crianças. Foi um dia cheio 

de alegria e diversão, e aproveitamos para 

evangelizar.

Foram apresentados três peças pelos 

adolescentes da igreja. As mães se fizeram 

presentes. Pela tarde comemoramos com as 

crianças e a noite com os adolescentes. Em nossa 

Igreja foi oferecido o curso de artes. Também 

recebemos a visita do pastor Enéas de São Miguel e 

do pastor Mariano, supervisor do campo. Suas visitas 

foram uma bênção.

                                     Rev. Sérgio Gonçalves Lima

Graça e Paz, irmãos,

 

É com grande alegria em Cristo que 

apresentamos a todos, fotos do culto em homenagem 

ao Dia da Criança e Dia da Criança Presbiteriana, 

juntamente com os aniversariantes do trimestre e 

também a III Gincana Bíblica do Livro de I Samuel.

Graças a Deus estamos crescendo em Cristo e 

os irmãos estão animados para fazer a obra de Deus.

Que Deus nos abençoe mais e mais.

Fraternalmente,

                                               Joel Berson de Sousa

                                               Cooperador em Cristo

Tocantinópolis - TOCoruripe - AL

Pelo Campos

  do Brasil...
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Campo de Coruripe - AL   

Campo de   

Tocantinópolis   



Essas fotos são do aniversário da igreja 

realizado nos dias 15 e 16 d Outubro de 2011.

Graças a Deus foram dois dias de trabalhos 

muito abençoados. Tivemos a presença no Sábado e 

Domingo de alguns irmãos da Igreja de Lucas do Rio 

Verde e do campo missionário de Itanhangá.

O Reverendo Egimar Ribeiro Oliveira da Igreja 

de Rosario Oeste esteve conosco, trazendo a 

mensagem de Deus. Deus trouxe através dele uma 

palavra abençoada e oportuna.

A Deus toda honra e toda glória.

                                    Rev. Ailson José Sant`Anna

                            Campo missionário de Tapurah MT.
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Tapurah - MT

Novos templos pelo Brasil

       Templo de João Lisboa-MA

      Construção do templo e aquisição de instrumentos. Culto de inauguração.

Campo Missionário de Tapurah-MT   
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       Templo de Nova Mutum-MT

      Aquisição do terreno e construção do templo que encontra-se em fase de acabamento.

       Templo de São Mateus do Maranhão-MA

      Construção do templo que encontra-se em fase de acabamento.

       Templo de Itanhangá-MT

       Construção do templo e dependências da E.D.



PRESIDENTE
Rev. JOSÉ BATISTA DA HORA 24/06/57

Av. dos Franceses, 160 – Alemanha

São Luís – MA – CEP: 65.036-280

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

Comercial: (98) 3249-0082/0083

E-mail: ricol@elo.com.br

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

Av. Rio Almada 77 - Jardim Savóia

Ilhéus – BA – CEP: 45.651-020

Residencial: (73) 3639-1624 

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

(19) 8259-3100

e Funcionários da JMN/IPB

MEMBROS

Rev. MARCOS SEVERO DE AMORIM 17/06/49

Rua Ildete Cavalcante de Freitas, nº 225- Nova Betânia

Mossoró – RN – CEP: 59.612-135

Residencial: (84) 3316 0782

Cel. (84) 8851-0352 – (84) 9992-4545

E-mail: prmarcossevero@uol.com.br 

Site: www.rumoaosertao.org.br

Rev. ADILSON MACIEL DE ARAÚJO 27/04/70

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

Cuiabá - MT – CEP: 78.088-044

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

Comercial (65) 3664-1611

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

E-mail: rev.adilson@hotmail.com

Diretoria, Membros Titulares

Rev. JOCIDER CORREA BATISTA 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

Revista Ação Missionária 27

E-mail: vicente_lucio@hotmail.com

Rev. EBER PINHEIRO VIANA 22/05/59

Rua Jo o Messias dos Santos, 22 - Centro  ã

Arau  - SE - CEP: 49.220-000 á

Residencial: (79) 9967-6292  

Celular: (79) 9982-7590 

E-mail: eber@ipb.org.br 

P b . AIRTON COSTA DE SOUSA 08/09/60

Rua Dr. Francisco Almeida, 1233 - Ininga 

Teresina - PI – CEP: 64.049-800 

Residencial: (86) 3227-4209 

Comercial: (86) 3233-7111 

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

Igreja: (86) 3221-3639 

E-mail: airtoncisse@hotmail.com

Pb . GILBERTO OLIVEIRA CAMARGO 31/01/48

Rua Suriname, 160 – Frezarin 

Americana – SP – CEP: 13.465-790 

Residencial: (19) 3406-1300 / 3621-3240 

Cel. (19) 9838-1501 / 9865-0745 

Comercial: (19) 3119-4000 

Igreja: (19) 3461-7048 

Rev. CLAUDIMIR GERALDO DA SILVA 11/10/71

Rua Lauro Linhares, 689 – B 9 - aptº 101 - Trindade

Florianópolis – SC – CEP: 88.036-001

Cel: (48) 9148-0880 / 8841-4763 

Igreja: (48) 3025-7054

E-mail: claudimirester@gmail.com

E-mail: giba.1@hotmail.com



DIVULGADOR E  
SUPERVISOR DE CAMPOS:

Rev. MARIANO ALVES JUNIOR 10/07/69

R. Palmerinha, 221 - Vila do Quartel  

Novo Heli polis - Garanhuns – PE ó

Residencial: (87) 3761-4298 / 3761-0219 

Cel. (87) 9243-8068 /   (19) 8259-3030

E-mail: jfalves@bluenet.com.br

SEDE (ESCRITÓRIO)
JMN/IPB CAMPINAS:

Rua 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

SECRETÁRIO EXECUTIVO

EQUIPE DO ESCRITÓRIO

DANIELLE LOPES 07/03/85 

E-mail: danilopes@ipb.org.br

ELAINE STAUFFER 27/12/77

E-mail: elainejmn@ipb.org.br

TASSIANE LOPES 02/04/91

E-mail: lopes.tassiane@ipb.org.br

Rev. ELIOENAI FERREIRA 

PINTO BANDEIRA 23/06/52

Rua 70, QD. 138 - Lt. 69  

Setor Res. Mansões Águas Quentes 

Caldas Novas - GO - CEP: 75.690-000 

Cel. (61) 9296-1144 – (19) 8259-2930  

E-mail: elioenaibandeira@uol.com.br

CEP: 55.294-180 
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CAS-IPB (87) 3762-0122  

8259-2929 / 8259-3029 

Artigos para R. Ação Missionária: revistajmn@ipb.org.br

Currículos: curriculosjmn@ipb.org.br

Projetos de Parceria: projetosparceria@ipb.org.br

Artigos para o site: sitejmn@ipb.org.br

JMN        IPB



Revista Ação Missionária

AMAZONAS
PARÁ

MATO GROSSO

RONDÔNIA

AMAPÁ

RORAIMA

ACRE

TOCANTINS

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

RIO GRANDE
  DO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

ALAGOAS

SERGIPE

BAHIA

 MINAS 
GERAIS

GOIÁS

MATO GROSSO 
       DO SUL

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIROSÃO PAULO

PARANÁ

RIO GRANDE
   DO SUL

SANTA CATARINA

TOTAL DE CAMPOS POR ESTADO

RR - 03 

PI - 08 

PA - 09 
AM - 05
 

AC - 02 

MT - 12 

MS - 03 

RS - 04 

PR - 08 

SC - 03 

MA - 22
 

TO - 08 

GO - 08 

MG - 01 
ES - 03 

BA - 14 

AP - 05
 

CE - 12
 

RN - 03 

PB - 06 

PE - 14 

AL - 10 

SE - 16 

CAMPOS JMN - 70 

CAMPOS COM PARCERIAS - 115 
 

TOTAL - 185 CAMPOS 
 

RJ - 03 SP - 03 



o3 Domingo na EBD é o dia da
“Campanha do Real Missionário’’

‘’ Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e 

mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, 

com muitos rogos, a graça de participarem da assistência 

aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos 

mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, 

depois a nós, pela vontade de Deus’’. 

 2 Coríntios 8.3-5

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

PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL

JUNTA DE

MISSÕES

visite nosso site: www.jmnipb.org.br 

Junta de Missões Nacionais - IPB

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

Favorecido: Igreja Presbiteriana do Brasil

JMN        IPB




