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Palavra do Presidente

A Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do 

Brasil é uma Comissão permanente do Supremo Concílio da IPB, 

fundada em 1940. Tem como lema: “Plantando Igrejas 

Presbiterianas pelo Brasil”.

Já foram organizadas neste tempo centenas de Igrejas e 

vários Presbitérios e Sínodos. Louvado seja Deus!

Levamos a Palavra de Deus do Oiapoque ao Chui, nos lugares onde Igrejas e 

Presbitérios teriam dificuldades de irem, lá a JMN se fez presente. Atualmente, estamos 

em todos os Estados de nossa Federação com aproximadamente 190 campos, sendo 

que 72 são diretamente administrados por nós JMN, e com nossos missionários e mais 

118 em parcerias com Igrejas e Presbitérios. 

A cada ano o número de campos tem aumentado como também o número de 

projetos consolidados, o que dá muita alegria em ver o crescimento da IPB, e assim 

podemos citar: “A Igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e 

Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do 

Espírito Santo, crescia em número” Atos 9:31.

 A Igreja está em paz e tem objetivos claros e definidos. A Comissão Executiva 

do Supremo Concílio/IPB na pessoa do seu Presidente Rev. Roberto Brasileiro, tem 

dado todo o apoio à JMN, nessa obra tão maravilhosa de evangelizar nossa gente 

brasileira. Seja, um parceiro nosso, nas orações e contribuições e em presença efetiva 

aos campos missionários.

Destes Campos mencionados 33 estão na Região Norte, 17 na Região Sul, 114 

na Região Nordeste, 23 na Região Centro-Oeste e 10 na Região sudeste. A Junta 

produz a cada três meses como informativo a revista Ação Missionária.

 Criamos nosso website www.jmnipb.org.br, com maiores informações e 

disponibilização de material para conhecimento do povo presbiteriano como: o Mural 

de Missionários e o Encarte informativo sobre o missionário e sua família. Queremos 

plantar cada vez mais novos campos tendo como nossa bandeira a evangelização, 

entendendo ser uma obra urgentíssima. 

Para isso contamos com a fidelidade das igrejas que pontualmente devolvem 

seus dízimos e assim a IPB, encaminha deles 54% para a obra missionária aqui no 

Brasil e no mundo. A JMN disponibiliza ainda às Igrejas, cofrinhos para arrecadação de 

ofertas, e conclamamos nossas Igrejas Presbiterianas a adesão na Campanha do Real 

Missionário, no 3º Domingo de cada mês, e ainda, disponibilizamos Bíblias e NT para as 

Igreja realizarem discipulados e evangelização sendo os mesmos adquiridos no 

escritório da JMN.

Lembrem-se, são mais de 3.000 cidades brasileiras, ainda sem a presença da 

IPB. Pense nisto, mova seu coração, clame a Deus, que nos dê a visão do tamanho do 

mundo não evangelizado.
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Nossa história é resultado de gente que se deu no passado, para no futuro ter 

frutos dignos de louvor a Deus e de outros tantos que se doam hoje ao Senhor e a Seu 

Reino.

Cremos que maiores coisas Deus nos proporcionará tendo o suporte efetivo de 

cada membro da IPB.

    Rev. José Batista da Hora

     Presidente da JMN-IPB

"Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas 
10forças..." Ec. 9 ; "... sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho 

58não é vão". I Cor. 15

Com a Graça de Deus chegamos a mais esta edição de nossa 

revista Ação Missionária, com a viva esperança que ainda teremos mais 

duas edições a serem produzidas neste ano dentro de nosso conograma 

e expedidas pontualmente. 

Nossa primeira palavra é para nossos assinantes. Primeiro, um pedido de perdão 

por não havermos enviado seus exemplares e também o porquê de não tê-lo 

comunicado em tempo hábil, o que causou constrangimento a muitos. Segundo, para 

informá-los que, toda edição deste ano consequentemente será gratuita, 

compensando assim os valores das assinaturas pagas no ano passado. Juntamente 

com a triagem da revista anterior de número 23, enviamos o Mural dos Missionários da 

Junta de Missões e dos Missionários de parcerias com a JMN, a Revista encarte com os 

dados completos dos mesmos e de suas famílias, o cartaz Real Missionário, com uma 

carta ao Conselho da Igreja convidando-os a efetivamente se unirem a nós nesta 

campanha.

Alegra-nos também a instalação do nosso website: www.jmnipb.org.br já em plena 

atividade e com recursos e informações para toda a família presbiteriana. Nele estão 

disponíveis downloads, vídeos, agenda, informações sobre os campos, documentos e 

outros dados importantes, para que se conheça mais a JMN. Visitem e deem sua 

opinião que contribua para o melhoramento do mesmo.

A Junta de Missões Nacionais-IPB se faz presente em todos os Estados da 

federação, com aproximadamente 190 campos missionários, sendo que 72 destes são 

projetos exclusivos da JMN e os outros em parcerias com Igrejas e Presbitérios, e 

objetiva consolidá-los em Igrejas genuinamente presbiterianas. Destes Campos 

mencionados 33 estão na Região Norte, 17 na Região Sul, 114 na Região Nordeste, 23 

na Região Centro-Oeste e 10 na Região sudeste. São onze missionárias, setenta e dois 

Evangelistas e os outros pastores da IPB.

Palavra do Secretário Executivo
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Queremos plantar cada vez mais novos campos tendo como nossa bandeira a 

evangelização, entendendo ser uma obra urgentíssima. Para isso contamos com a 

fidelidade das igrejas que pontualmente devolvem seus dízimos à TE-IPB, e assim a 

Igreja encaminha deles 54% para a obra missionária aqui no Brasil e no mundo. 

A JMN disponibiliza ainda cofrinhos para arrecadação de ofertas, instituimos a 

campanha do Real Missionário através da qual conclamamos a família presbiteriana a 

se engajar. Disponibilizamos Bíblias e NT para as igreja realizarem discipulados e 

evangelização e outros materiais de divulgação, sendo os mesmos adquiridos no 

escritório da JMN.

Nossos campos missionários têm como prioridade a transmissão fiel do Evangelho 

e para isso mantém Cultos semanais, realizam a Escola Dominical, e Discipulado. 

Também alguns projetos sociais fazem parte das atividades dos missionários que 

mantém Escolas e classe de Aulas de Reforço Escolar, ministram Cursos de 

capacitação e aprimoramento em diversas áreas como pintura, artesanato, biscuit, 

bordado, etc. Outros têm desenvolvido projetos no esporte, informática e áreas que 

possibilitem alcançarem lares e famílias da comunidade onde estão inseridos.

Jesus Cristo deu exemplo em si mesmo para nos ensinar e motivar no propósito do 

alcance do Evangelho. Ele percorria cidades, aldeias, vilas e povoados pregando, 

ensinando e assistindo as necessidades mais prementes das pessoas com as quais 

tinha contato. É Ele que nos orienta: “... indo, fazei discípulos...”, e “sereis minha 

testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria e até aos confins da 

terra”.

Creio que precisamos definir onde são os nossos “confins”. Se pensarmos em 

distância geográfica de onde estamos e para onde deveremos ir, dentro de nosso 

entendimento do que é fazer missões, nossos “confins” pode ser a África, a Índia, a Ásia 

ou qualquer outro lugar bem distante, entretanto, se olharmos da perspectiva daqueles, 

os “confins” pode muito bem ser a América do Sul, o Brasil, seu estado, onde 

atualmente você reside.

Nossos “confins” pode estar na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro. Os 

“confins” são ainda um coração distante de Deus, carente e necessitado. É o lugar onde 

encontram-se pessoas aflitas, cansadas, exauridas e moribundas que jazem no 

pecado. Faça do seus “confins” aquele que é o seu próximo. Lembre-se que é saindo da 

comodidade, da inércia, da alienação, do descompromisso, do aquartelamento entre 

quatro paredes, que alcançaremos o que os discípulos alcançaram. 

Eles fizeram a parte deles, cabe-nos a nós hoje, sermos tão eficientes quanto eles 

foram: “... por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes 

ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós; como 
5,6também, em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo...”. (Col. 1 ).

Deus os abençoe.

          Rev. Elioenai Bandeira

JMN        IPB
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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 

O SITE DA JMN JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA ACESSO:
WWW.JMNIPB.ORG.BR

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA A JMN ATRAVÉS DO

ENVELOPE DO 
REAL MISSIONÁRIO,
CONTRIBUA COM NO

MÍNIMO R$ 1,00 POR MÊS.



 
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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Campos Missionários no 
Dist. de Flores-PE Fátima e 

Pelos Campos

Nordeste

“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo 
que há em mim bendiga ao seu Santo Nome. 
Bendize ó minha alma, ao SENHOR e não te 
esqueças de nem um só de seus benefícios”  
Salmo 103:1, 2.

O Campo Missionário da Igreja Presbiteriana do 
Brasil em Flores completou no mês de Janeiro/2012 
quatro anos de sua reabertura, e em obediência ao 
IDE do Senhor Jesus, expandiu a obra de 
Evangelização para o Distrito de Fátima, que dista 30 
km da Cidade com uma população superior a 5.000 
(Cinco mil) Habitantes e pouca presença evangélica.

Em parceria com o Ministério “Parceiros em 
Missões”, “Sal da Terra”, “Sociedade Bíblica do 
Brasil”, “Igreja Presbiteriana de Serra Talhada” e mais 
de 60 (sessenta) pessoas vindas de vários recantos 
do Brasil, aconteceram nos dias 07 a 22 de Janeiro, 
trabalhos evangelísticos e sociais junto à 
comunidade de Fátima, deixando ali uma Igreja 
plantada para a Glória de Deus!

Campo Missionário em Flores-PE
Nova Congregação no Distrito de Fátima

Equipe do Projeto Missionário

Missionário Carlos e Família
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Atividades realizadas:

· Cultos Públicos com louvores estilo regional 
(Banda Sal da Terra, Louvor Rural, Renatinho de 
Jesus e Laércio Lins); Pregação do Evangelho, Filme 
Evangelístico e peça Teatral, foram atividades 
desenvolvidas na praça durante as noites.

· A Escola Bíblica de Férias aconteceu durante 
cinco dias, com o tema “Jesus te Ama 
Profundamente” alcançou mais de 150 crianças com 
a Palavra de Deus.

· A Sociedade Bíblica do Brasil com o Projeto 
“Luz para o Nordeste” esteve presente com o museu 
da Bíblia, aberto para visitação e distribuindo 
Literaturas Bíblicas à comunidade.

· Aconteceram também atendimentos médicos 
e odontológicos. A Equipe médica da Dra. Maria Célia 
Dell Vale e seus assistentes, Bruno e Giulia Dell Valle 
realizou 273 (duzentos e setenta e três) consultas 
médicas com distribuição de medicamentos.

· Os atendimentos odontológicos realizados 
pelas odontologistas Dra. Iara, Dra. Patrícia e a Dra. 
Lídia, foram mais de 414 (quatrocentos e quatorze) 
tratamentos.

· Nos dias de Feira-livre, realizamos Cultos 
públicos onde a Palavra de Deus foi anunciada, e o 
Repentista Paraibano, João Luiz, Cantou do amor de 
Jesus em versos e Viola!

· Durante algumas tardes, a equipe de 
evangelização infantil saiu para os sítios vizinhos 
(Boqueirão, Varjota, Prateado, São Jerônimo e Lagoa 
do Pinheiro) pararealizar a “TARDE DA ALEGRIA” 
com as crianças.

· Na Noite do dia 12 de Janeiro aconteceu o 
Culto Inaugural do local onde ficou estabelecida a 
Igreja Presbiteriana em Fátima. Muitos vizinhos e 
moradores do distrito estiveram presentes ouvindo a 
Palavra de Deus.

· Durante as Duas Semanas do projeto, 
aconteceram Cursos profissionalizantes: Curso de 
iniciação em Mecânica de Motos ministrado pelo 
professor Eber (Missões Sobre Rodas – Sal da Terra, 
Brasília/DF) Curso de manicura e pedicura pela 
Professora Zélia (Brasília/DF) Curso de iniciação em 
Música com o professor e Maestro Renato de Araújo. 
(Garanhuns) (Violão e Flauta)

· Na manhã do dia 22 de janeiro, a equipe saiu 
em uma caminhada com faixas contendo versículos 
Bíblicos, distribuindo literaturas cristãs e chamando o 
povo ao arrependimento através de pregações 
breves e de uma peça teatral.

· O encerramento da caminhada aconteceu na 
frente do prédio da Igreja. Após uma reflexão trazida 
pelo Irmão Laércio Lins as crianças do curso de 
Violão e Flauta fizeram uma apresentação em público 
entoando louvores a Deus!

· Durante as tardes do projeto missionário em 
Fátima aconteciam visitas de casa em casa, ficando 
os seguintes dados: 314 casas foram visitadas, 424
pessoas evangelizadas, 31 conversões, 221 pessoas 
desejam receber nova visita.

· Através dos Ministérios Sal da terra, Parceiros 
em Missões e irmãos voluntários, Deus presenteou a 
família do missionário, plantador da Igreja, com um 
automóvel, para facilitar a assistência ao campo em 
Flores e Fátima.

Escola Bíblica de Férias com a 
participação de 150 crianças
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Como um filho recém nascido necessita de 
maiores cuidados, temos nos esforçado para dar uma 
atenção especial àqueles novos convertidos em 
Fátima. Nas terças-feiras, além das visitas aos lares, 
temos uma reunião de Oração à tarde e, graças a 
Deus, há um grupo vindo participar conosco, 
demonstrando interesse em buscar ao Senhor Jesus.

Nas quartas-feiras, acontece o culto com 
estudo Bíblico na congregação. Essa é a reunião com 
a maior frequência, uma média de 30 pessoas 
estudando a Palavra de Deus.

O Salão de Culto já está pequeno. Glória a 
Deus! Na última semana, realizamos um trabalho 
com os alunos dos três turnos da Escola Estadual 
Dário Gomes de Lima, onde distribuímos mais de 500 
(Quinhentas) Revistas – “Melhor Amigo” da Missão 
AMME / ONEHOP, que trata de assuntos de interesse 
Jovem, abordando a perspectiva Bíblica.

Também levamos uma Palavra em cada Sala de 
aula, conclamando aqueles jovens a buscarem viver 
os princípios Cristãos e valorizarem o conhecimento 
como forma de crescimento pessoal. Aos domingos, 
realizamos a Escola Bíblica Dominical com as 
Crianças às 9:00h e o Culto com toda a Família às 
10:00h. Temos também uma boa frequência nessa 
reunião.

Em Flores, o trabalho também continua indo 
bem. Nas quintas-feiras temos o Culto com Estudo da 
Palavra, Sextas-Feiras visitas nos lares, aos 
Sábados pela manhã, o programa de Rádio “Palavra 
de Vida” e à noite a Escola Bíblica. Aos Domingos, no 
Culto vespertino, também temos recebido muitos 
visitantes que estão sempre retornando, cremos que 
ao seu tempo, o Espírito Santo os converterá.‘’Tarde da Alegria’’ com crianças de sítios vizinhos

Caminhada com faixas em Fátima
12 de Janeiro, Culto Inaugural em Fátima
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Ubaitaba-BA

Nossa Jornada Missionária na cidade de 
Ubaitaba deu-se a partir do dia 01 de Outubro de 2011 
quando atendendo a solicitação da JMN (Junta de 
Missões Nacionais), da qual somos filiados como 
missionários, para assumirmos este campo em 
substituição à Missionária Zení que já estava há nove 
meses e por motivos de força maior teve que se 
ausentar do campo.  Assim finalizamos nossa visita 
ao campo de Ubaitaba depois do culto a Missionária 
Zení despediu-se dos irmãos e fomos lanchar. Na 
segunda-feira voltamos para Poções com o intuito de 
nos organizarmos e voltarmos definitivamente para 
Ubaitaba e darmos prosseguimento ao trabalho que o 
Senhor nos outorgou.

No Sábado 29/10 tivemos a um avanço Missionário 
com a participação da federação de SAFs e UPHs do 
P r e s b i t é r i o  d e  I t a b u n a  q u e  t r o u x e r a m  
aproximadamente 80 pessoas entre elas pastores 
representando o Presbitério e também o Presbítero 
Vicente Lúcio que além de presidente do Presbitério é 
membro da diretoria da JMN, que distribuíram 
folhetos pela cidade, trouxeram roupas para 
doações, apresentaram peça teatral e participaram 
do culto que teve a presença de alguns visitantes que 
foram abordados no evangelismo.

Na segunda-feira recebemos a visita do Supervisor 
de campos da JMN o Rev. Mariano Alves Junior, que 
além de nos motivar na continuidade dos trabalhos 
nos falou sobre a importância de se manter e enviar 
os relatórios da JMN em dias. 

Missionário Carlos André e Família

Campo Missionário em Ubaitaba-BA

Missionária Zení se despedindo do campo
Missionário Carlos André e Pb. Vicente
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O desafio maior para nós, no momento, é 
construirmos o Templo em Flores. Pois este ano 
termina o contrato de aluguel do prédio onde estamos 
atualmente.

Diante desta necessidade, envolvemos a nossa 
congregação e a Igreja Presbiteriana de Serra 
Talhada, bem como amigos voluntários em uma 
campanha: “Mobilização em Prol de Uma Causa 
Nobre” onde, grupos de 8 (oito) pessoas se formarão 
para doar R$ 100,00 (Cem Reais) cada, a fim de 
custear 1 (um) metro quadrado da obra, que, de 
acordo com o orçamento de uma construtora da 
região, custará R$ 800,00 (oitocentos Reais) cada 
metro construído.

Cremos que, se Deus permitir, iniciaremos a 
construção no mês de Maio/2012.

Listamos abaixo alguns motivos de Oração, os 
quais você poderá interceder também conosco:

· Pela comunidade de Fátima;
· Crescimento espiritual dos novos 
convertidos;
· Libertação de pessoas escravizadas pelo 
Álcool (Temos um alto índice de alcoólatras em 
Fátima);
· Libertação de pessoas depressivas (Muita 
gente encontra-se em depressão);
· Por um espaço maior para alugarmos em 
Fátima;
· Pela provisão na construção do templo em 
Flores;
· Pela nossa família;
· Livramentos nas estradas;
· Saúde física, emocional e espiritual;
· Direcionamento, discernimento e sabedoria 
do Alto;

Louvamos a Deus por sua Graça derramada no 
Distrito de Fátima. Agradecemos a sua intervenção 
em mover corações de lugares distantes para vir 
somar esforços conosco no avanço do seu Reino. 
Nossa gratidão a todos que contribuíram com esse 
projeto! Contamos com as suas orações pelas vidas 
que se renderam a Cristo, para que se firmem e 
frutifiquem, também pela nossa saúde para 
podermos dar continuidade ao trabalho iniciado.

Um forte abraço,
No Amor de Cristo, que nos amou primeiro.

Missionário Carlos e Família
Fone: (87) 3857-1380
Cel: (87) 9998-7217 TIM

E-mail: carlosoliveira.indo@hotmail.com

Missionário Carlos recebe o automóvel
 para ajudar no Campo Missionário 

Projeto do novo templo de Flores-PE 
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No mês de novembro não t ivemos 
programações extras apenas demos continuidade as 
vis i tações e programações semanais da 
Congregação.

No mês de Dezembro demos sequência às 
atividades, porém destacando os seguintes eventos: 
Encerramento do ano letivo da Escola Brilho do Sol 
tendo como diretora a professora Sonara que 
solicitou o espaço da congregação para um café da 
manhã e também que estivéssemos fazendo uma 
devocional que foi realizada com leitura da Palavra de 
Deus, cânticos e ministração pela Missionária 
Cremilza.

Participamos no dia 17/12 de uma programação 
na Igreja Presbiteriana de Ipiaú-BA onde houve 
batismos, e na ocasião participamos da Santa Ceia;

Tivemos também as programações de final de 
ano com as comemorações natalinas e ano novo. 

Em Janeiro comemoramos os dias do carteiro e 
do farmacêutico com distribuição de folhetos, Bíblias 
e falando de Jesus nos estabelecimentos.

Uma das visitas marcantes foi na casa do 
senhor Gilberto que deficiente visual a mais de dez 
anos, a muito tempo estava isolado dentro de casa 
sem motivação nenhuma, saindo apenas quando ia 
receber a aposentadoria, após nossa visita 
semanalmente vai a Igreja e ainda se dispôs a 
aprender a tocar violão.

Em Fevereiro evangelizamos e recepcionamos 
na  Igreja uma família, que congregou alguns dias, 
mas devido a grande falta de oportunidade da região 
que sofre muito com a migração de sua população 
para grandes centros em busca de trabalhos, tiveram 
que nos deixar para irem morar em São Paulo, mas 
graças a Deus saíram convictos da salvação em 
Cristo e certos de que procurariam uma Igreja para 
congregarem em sua nova cidade.

Estivemos na cidade de Poções para 
recepcionarmos e ajudarmos ao Pastor Aristides que 
veio para assumir os trabalhos daquela cidade e 
como conhecemos a cidade e algumas pessoas 
fomos apresenta-los.

Programação na Escola Brilho do Sol

Evangelização de famílias

Sr. Gilberto e Missionário Carlos André



Em Março, as programações são as seguintes a 
serem destacadas:

Dia Internacional da Mulher: Fizemos 
homenagem em duas escolas estaduais das quais 
uma solicitou que ficássemos dando assistência aos 
alunos de um modo geral. 

Também homenageamos pessoas da nossa rua 
e algumas que estão frequantando a igreja.

Aniversário da SAF Presbiteriana de 
Jequié(Peniél) dia 17 de Março, participação de 
alguns irmãos de Ubaitaba

Ainda no mês de Março firmamos compromisso 
de assistência espiritual em duas escolas da cidade: 
Colégio Municipal Dalila Vasconcelos ( na qual um de 
nossos filhos estuda) e Escola Brilho do Sol – 
particular, na qual a Missionária Cremilza dá aulas.

Demos início as matrículas para aulas de 
alfabetização de adultos pelo método do 
A.E.I(Alfabetização e Evangelização Internacional).

Fechamos contrato para apresentação do 
programa da Igreja em uma rádio de bastante 
audiência na cidade e municípios vizinhos– creio que 
será de grande relevância – Programa Kairós -Tempo 
de Deus.

E para encerrar o 1º trimestre de 2012 fizemos 
um Culto de Ações de Graças em comemoração aos 
aniversariantes desse período, com todos aqueles 
que estão frequentando a igreja. 

Missionário Carlos André da Silva 
Fone: (73) 3230-2219 
Cel: (77) 9139-3941 
E-mail: carmeliopai@hotmail.com

Dia de Culto em Ubaitaba-BA

Programa Kairós (Tempo de Deus)
 na rádio de Ubaitaba
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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 
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Pojuca-BA

Graça e paz!! 

Esse é o nosso primeiro informativo do ano, e 

temos o prazer de compartilhar mais uma vez, como 

está o nosso campo Missionário. Louvamos e 

agradecemos aos irmãos que investem e oram por 

nós, que Deus continue abençoando as vossas vidas. 

No mês de Fevereiro tiramos alguns dias de 

descanso, foram dias abençoados. Revimos a nossa 

família e grandes amigos. Voltamos revigorados com 

novos desafios para esse ano. Que Deus nos ajude a 

cumprirmos as nossas metas e objetivos. 

A SAF está sempre trabalhando como diz em I 
Coríntios 15:58 “Portanto, meus amados irmãos, 
sede firmes e constantes, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é 
vão no Senhor.”  E sempre contribuindo para que o 
Reino de Deus cresça.

 Mês de Fevereiro:

Dia do Homem Presbiteriano: Homenagem aos 

homens pelo seu dia. Oferecendo um almoço 

maravilhoso. Contamos com a presença de alguns 

esposos das nossas irmãs da SAF que ainda não são 

crentes. Foi uma ótima oportunidade de falar de 

Jesus para eles. 

Dia da Mulher Presbiteriana: Como uma atitude 

de gratidão, às mulheres da Igreja e reconhecendo a 

importância da mulher cristã na nossa sociedade, 

elas foram homenageadas pelos homens com um 

belo café da manhã, com direito a rosas e tudo. Foi 

muito legal, elas amaram. 

 Mês de Março:

Dia Internacional da Mulher: A SAF realizou um 

trabalho de evangelismo no bairro das Palmeiras (de 

casa em casa) oportunidade em que homenagearam 

algumas mulheres daquele bairro, e presenteando 

com kits de higiene pessoal e um delicioso lanche, 

sem contar que foi uma tarde maravilhosa, onde a 

Palavra de Deus foi semeada em cada coração. 

Tivemos o privilégio de ter a UPH da IPB 

Periperi de Salvador conosco nos dando um grande 

apoio.  

EBD – Escola Bíblica Dominical

Nesse início de ano tivemos uma instabilidade 
na frequência da ED, mas nesse mês de março 
normalizou a frequência dos alunos. Ainda temos 
algumas dificuldades com a classe dos adolescentes. 
Estamos orando e pedindo a Deus sabedoria para 
conduzir os adolescentes. De modo geral a ED tem 
tido uma boa frequência. Louvamos a Deus pela 
disposição dos irmãos em aprender mais e mais 
sobre a Sagrada Escritura.     

O minuto missionário tem sido uma bênção.  A 
congregação está sendo motivada a se envolver com 
missões, tem investido e orado por essa causa. O 
nosso desafio é que a nossa congregação cresça 
com uma visão missionária. 

Se você é missionário mande o seu informativo 
para o e-mail: sec.missoes@missoesempojuca.net. 
Gostaríamos de somar ao seu ministério para a Glória 
de Deus!

Pojuca-BA

Missionário Clemens e esposa Tailane
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Missões na prática – Palmeiras e Central

Nosso desafio visa trazer algumas pessoas do 
bairro Palmeiras para a ED, através do projeto adote 
uma criança, com o objetivo de arrecadar recursos 
para ajudar no transporte. O nosso foco inicial foram 
às crianças para a ED, mas para glória de Deus além 
das crianças no culto à noite estão vindo jovens e 
adultos. Os jovens da nossa Congregação apesar de 
ser um grupo pequeno continuam todos os meses 
com o trabalho de evangelismo e culto no bairro das 
Palmeiras. 

A bênção é que nesse mês de março 
começamos a investir também no bairro de Central. É 
um bairro também um pouco distante e que precisa 
do nosso apoio. Lá nós temos 2 famílias e já temos 
um grupo de discipulado. Também estamos 
investindo no transporte para que outras pessoas 
possam vir na nossa Congregação. 

 Equipe de Louvor

O grupo de louvor tem crescido muito nestes 

últimos meses. Depois de investirmos no 

equipamento de som, fomos premiados com uma 

bateria. Hoje eu toco violão e um dos nossos jovens 

toca bateria. Ele já está tocando muito bem para a 

glória de Deus. Outro irmão está aprendendo a tocar 

violão e logo será mais um apoio. Mais uma irmã está 

fazendo parte do grupo de louvor, agora são 3 irmãs 

que contribuem com suas vozes no louvor a Deus.     

Reunião com a liderança

Outra coisa boa que está acontecendo esse 

ano, é a reunião da liderança ( Professores de ED, 

Secretários de Missões e esporte, Superintendente 

da ED, Diretorias de Departamentos e ministérios) . 

Nós nos reunimos uma vez no mês, para orarmos, 

conversarmos, planejarmos e termos também 

momentos de comunhão. Tem sido uma bênção.

Site – www.missoesempojuca.net

Peço paciência, pela demora na atualização do 
nosso website, tenho tido algumas dificuldades. 
Acompanhe as informações do nosso campo 
missionário. Lá você poderá ter acesso à galeria de 
fotos e alguns recursos que nós oferecemos. Você 
também pode nos escrever no link contatos. 

Grupos Familiares

Tentamos no ano passado dar inicio aos grupos 
familiares, mas não conseguimos. Nesse mês de 
Março realizamos o primeiro culto com os grupos 
familiares, a proposta inicial é que aconteça uma 
reunião por mês.  No dia 03 de março foram 
realizados 3 cultos com grupos familiares em 3 
bairros diferentes. 

Funciona da seguinte forma: Treinamos os 
lideres dos grupos (2 por grupo familiar) que estão em 
bairros específicos (29 de Julho, Inocoop, Los 
Angeles e Palmeiras) . Os irmãos devem participar de 
acordo com os seus bairros ou bairro mais próximo e 
convidar os vizinhos e amigos. No bairro das 
Palmeiras o grupo familiar será no dia 31. A primeira 
reunião foi uma benção!No mês de abril além desses 
bairros, o desafio é formar um grupo familiar no bairro 
de Central.    

Orações:

Ÿ Pelos trabalhos de visitação de casa em casa 
e pelos estudos bíblicos que estamos ministrando;

Ÿ P e l a s  p e s s o a s  q u e  e s t ã o  s e n d o  
evangelizadas e pelos novos convertidos;

Ÿ Pelos professores da escola dominical 
(Juliana, Beatriz, Gilmara, Simone, Tailane, Clemens, 
João);

Ÿ Pelas nossas vidas “Miss. Clemens Cunha e 
Tailane Gomes”, saúde e sustento;

Ÿ Pelo projeto adote uma criança;Pelos grupos 
familiares e seus lideres;

Ÿ Pela SAF, adolescentes e Jovens;
Ÿ Agradecendo a Deus por tudo o que Ele já tem 

feito;
Ÿ Agradecemos muito pelas orações dos 

irmãos, que Deus vos abençoe!   

A Deus toda Glória! 

Missionário Clemens Cunha da Silva

Tailane G. Cunha da Silva

Fone: (71) 3645-3517

Cel.: (71) 8784-8262
E-mail: clemenscunha@yahoo.com.br 
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O IBN- Instituto Bíblico do Norte a JMN e a Igreja Presbiteriana Filadélfia 

em Garanhuns-PE iniciaram no ano de 2005 uma abençoadora e próspera 

parceria visando a expansão do evangelho e conseqüentemente um 

crescimento da presença presbiteriana em uma das regiões de maior população 

no Estado de Pernambuco o Agreste Meridional.

Nasceu assim o projeto Novos Campos - PNC que aliando a preparação acadêmica dos alunos do IBN 

com a prática da implantação de novas igrejas e com equipes de alunos distribuídas e orientadas foram abertos 

os campos missionários de Caetés-PE, Capoeiras-PE e Venturosa-PE, tendo  inicialmente a JMN e a Igreja 

Presbiteriana de Vila Mariana-SP como parceiras e logo em seguida outras igrejas como, 1ª IP do Recife, IP da 

Madalena-Recife, IP Central de Bonsucesso e Copacabana do Rio de Janeiro, 1ª IP de Vitória-ES, 1ª IP de 

Taguatinga-DF, Presbitérios de Garanhuns e de Pernambuco se juntaram nesta empreitada. 

Já foram concluídos a construção dos templos de Capoeiras, Venturosa e mais recentemente foi 

inaugurado o templo de Caetés-PE. Vários alunos ao longo deste período serviram nos campos do Projeto e 

muitos após a conclusão do curso foram para campos avançados da JMN, presbitérios e igrejas. O PNC/IBN 

conta hoje com seis campos: Caetés, Venturosa, Correntes, Lagoa do Ouro e Queimadas de Jurema e no mês 

de março no dia foi realizado o culto inaugural do Salão do campo de Jupí-PE mais uma parceria da JMN.  Sem 

dúvidas os Institutos e Seminários com o apoio da JMN, igrejas e presbitérios podem contribuir com a 

expansão do evangelho e com a implantação de novas igrejas. 

A JMN firmou parcerias também com o SPN - Recife e três projetos estão em andamento são eles 

Bairro da Várzea (Recife-PE), Paudalho-PE e São Caetano-PE. Podemos verificar que de fato essa parceria é 

verdadeiramente abençoada.

Nossa gratidão ao IBN a JMN e as igrejas e presbitérios que vem investindo recursos em projetos que visam o 

crescimento do Reino de Deus.

No amor de Jesus,

      Rev. Mariano Alves Jr

Supervisor e Divulgador da JMN

      Coordenador do PNC

Uma parceria Abençoada:
   JMN/IBN/SPN

JMN        IPB
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Delmiro Gouveia-AL

“Com efeito, grandes cousas fez o Senhor por nós; 

por isso estamos alegres.” Salmos 126:3

Graça e paz!

É com grande alegria e gratidão ao Senhor que 

compartilhamos o que Deus tem feito em Delmiro 

Gouveia.

Estamos em Delmiro Gouveia – Alagoas há 

quase três meses trabalhando pela JMN. É um 

campo pequeno que tem 8 anos em parceria com a 

JMN e o PRAL. A congregação conta atualmente com 

apenas 9 membros (incluindo 4 crianças). Algo que 

temos observado é a boa receptividade á nossa igreja 

com a significativa presença de visitantes nos cultos. 

No mês de março tivemos a oportunidade de 

realizarmos uma série de trabalhos:

1. No dia 04 realizamos o batismo de nossa filha: 

Laura Rebeca;

2. Nos dias 5 a 11 de março realizamos nossa 1ª 

Semana de  Oração com o  tema:  

''Transformados por Deus''; tivemos uma 

frequência entre 8 a 11 pessoas por noite;

3. No dia 08 de março comemoramos o ''Dia 

Internacional da Mulher'' na sede da 

Prefeitura Municipal. Foram distribuídas mais 

de 60 lembranças alusivas a esta data;

4. No dia 17 de março realizamos o ''Cine 

Gospel'' onde assistimos ao filme: ‘’A letra que 

mata’’. Tivemos uma frequência de 16 

pessoas;

5. No dia 31 de março realizamos um Culto 

Evangelístico no Bairro Campo Grande que 

foi uma bênção! Houve a distribuição mais de 

2 0 0  f o l h e t o s  e  a  p r e s e n ç a  d e  

aproximadamente 35 pessoas. Através deste 

culto 2 senhoras juntamente com seus filhos 

passaram a frequentar a igreja (uma delas 

estava afastada da igreja há 5 anos);

6. Iniciamos a sala de crianças na Escola 

Dominical;

7. Iniciamos uma sala de discipulado todas as 

quintas-feiras com 6 alunos e também 

estamos com alguns discipulados nos lares;

8. Continuamos com o Programa na Rádio: Luz 

para o Caminho todos os sábados;

9. Continuamos com as devocionais que 

ocorrem semanalmente na Prefeitura da 

cidade. Normalmente participam em torno de 

10 a 15 pessoas.

Rev. Marcus Venicius e Família

Campo em Delmiro Gouveia-AL
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Necessidades do campo:

1.  Recebemos algumas doações de revistas 

para as crianças, mas estamos precisando de outros 

materiais, principalmente para melhorarmos o 

aspecto físico do local e material infantil;

2.  Estamos orando para conseguir um reboque 

para usarmos em nosso carro nos dias de culto 

evangelístico, pois a quantidade de material que 

levamos é muito grande e temos que dar várias 

viagens para transportá-los;

3.   Precisamos de Bíblias e hinários;

4.  Precisando adquirir o aparelho de pressão 

digital (temos o convencional, porém nem todos 

sabem manuseá-lo) e um glicosímetro. Estamos com 

o projeto de nos dias de feira livre realizar aferição de 

pressão e teste de glicemia, bem como a distribuição 

de folhetos direcionados a área de saúde (Diabetes, 

hipertensão, etc.). Quem estaria à frente desse 

projeto seria Tati que é Técnica em Enfermagem.

Motivos de oração:

1. Pela cidade de Delmiro Gouveia;

2. Por estratégias corretas de evangelização;

3. Por apoio das igrejas;

4. Para que Deus levante igrejas que possam 

nos ajudar através de avanços missionários;

5. P o r  m e u  m i n i s t é r i o  ( s a b e d o r i a ,  

discernimento, capacitação, ânimo);

6. Por minha família; estaremos realizando um 

novo exame oftalmológico em Laura (devido à 

toxoplasmose adquirida por Tati na gestação).

   No amor de Cristo

Pr. Marcus Venicius

JMN-IPB

Cel. (82) 9979-3555 

(82) 8883-6505

(82) 9647-1647

E-mail: dokimos80@live.com
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Neópolis-SE

Missionário José Wellington e Família

O Missionário Wellington chegou à Cidade de 
Neópolis no dia 10/12/2010 convidado pelo Rev. José 
Santana Dória que estava indo para o campo 
missionário do sertão para ser o coordenador e 
assumir a igreja de Canindé do São Francisco. No 
primeiro semestre 2011, tivemos a visita do Rev. José 
Santana Dória, ex-coordenador do Projeto Norte. Ele 
foi o responsável direto da abertura do campo de 
Neópolis. A Igreja Presbiteriana de Neópolis resolveu 
assumir o trabalho de Ilha das Flores e hoje temos a 
esperança de termos uma Congregação no Povoado 
do Bolívar que fica a 16 Km da cidade de Neópolis.

Ganhamos da irmã Marcia e seu esposo 
Francisco este terreno que fica entre uma casa e 
outra para construirmos uma congregação, onde 
possamas nos reunir todas as quartas-feiras. O 
terreno mede quatro metros e meio de largura por 
vinte de comprimento. 

No dia 20 de Novembro de 2011, foi realizado o 
batismo dos irmãos Antonio e Alessio, com a 
participação do Rev. Gilmar Araujo Gomes, 
coordenador do Projeto Norte. No mesmo dia foi 
realizado um grande almoço na igreja. No dia 
28/08/11 foi comemorado o quarto aniversário, da 
Igreja Presbiteriana em Neópolis, com a participação 
das igrejas do PROJETO NORTE e o coordenador 
Rev. Gilmar Araujo Gomes.

O Primeiro Culto Publico de 2012, realizado na 
terça-feira, foi uma grade bênção. Com a graça de 
Deus irmãos vieram em uma caravana da nossa 
congregação do Povoado Bolívar, vieram também 
todas as pessoas que têm nos visitado nos trabalhos 
realizados, todas as quartas-feiras.

Terreno doado para a construção 
de uma Congregação
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Estatisticamente, o índice de violência, e 
prostituição de adolescentes é o maior do estado de 
Sergipe. Só no começo do ano já mataram mais de 
seis pessoas no povoado do Bolívar. É um desafio 
muito grande por ser o primeiro ponto de pregação 
existente no povoado, o consumo de bebidas 
alcoólicas também é muito grande nos finais de 
semana. 

Depois do Culto tivemos uma grande 
confraternização com os irmãos, e um delicioso 
lanche feito pela as Irmãs da nossa Igreja. No dia 11 
de Março de 2012 foram realizados na Igreja 
Presbiteriana de Neópolis o Batismo dos irmãos, 
Francisco de Assis Nicolau Batista Junior, Márcia do 
Nascimento Moura Batista e de Janaina dos Santos. 
Também foram feitos dois Batismos infantis de Arthur 
Vinicius da Silva Santos e de Fabrício Moura Batista.        

Na noite da quarta-feira  do dia 11 de março 
2012, foi uma caravana  de irmãos da igreja de 
Neópolis para o povoado Bolivar  para um culto de 
Ação de Graças pelo casamento da irmã Marcia. 
Esse trabalho é realizado na porta da irmã todas as 
quartas,  e já temos dois membros batizados.  

 A nova congregação do Bolívar da cidade de 
Ilha das Flores já esta com os alicerces prontos 
juntamente com o contrapiso e foi inaugurada quarta-
feira dia 21/03/12. Quem pregou foi o diácono Odair 
da própria Igreja de Neópolis. Somos a primeira igreja 
evangélica a se instalar em Bolívar.

Nossa próxima etapa é levantarmos as 
paredes, o telhado e dois banheiros. Confiamos que 
Deus há de nos suprir maravilhosamente nestas 
necessidades.
 

 Missionário José Wellington

Cel: (79) 9903-6797
(79) 8844-8179
E-mail: pb.josewellington@gmail.comDia de Batismo no Campo de Neópolis

Irmãos da Congregação se dirigindo para o culto
Culto no Campo de Neópolis-SE
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O ano de 2012 começou muito bem, com a 

graça de Deus. As atividades transcorreram 

normalmente, e tivemos atividade especial com 

crianças, aproveitando o período de férias escolar. No 

mês de dezembro passado, recebemos alguns 

irmãos por profissão de fé e batismo infantil, e neste 

mês de janeiro, mais um membro por jurisdição a 

pedido. 

Este, por sua vez, é um músico profissional e 

toca, praticamente, todos os instrumentos de sopro, 

além de violão, o que tem sido uma bênção e é um 

maestro pronto. Já estamos articulando um projeto 

para uma escolinha de música na igreja e uma 

orquestra tipo BIG-BEN. Precisamos de apoio nesta 

área. Quem puder nos ajudar, será para nós, motivo 

de muita alegria e gratidão.

O campo de União dos Palmares, que 

começou em 2010, conta hoje com o número de 7 

membros professos e 10 membros não-professos, 

totalizando 17 membros. Além destes, os 

congregados que estão f i rmes e sendo 

acompanhados e preparados para possível 

recebimento como membros, são 14 maiores e 4 

menores. Existem outros que congregam em nosso 

campo missionário, contudo, não são constantes.

Temos uma perspectiva de receber cerca de 

10 membros por profissão de fé e batismo durante 

este ano de 2012. E até o fim de 2013, almejamos 

totalizar um número entre 25 e 30 membros 

professos, com a graça de Deus.

Conquanto as igrejas existentes na cidade 

estão enquadradas na prática pentecostal e neo-

pentecostal, a nossa igreja permanece firme na 

doutrina e liturgia reformadas, cujos membros e 

congregados tem assimilado muito bem. Assim, 

podemos dizer que em União dos Palmares, agora 

tem uma igreja reformada no nome e na prática. 

Louvado seja o nosso Deus.

A necessidade da doutrina reformada por 

parte dos Palmarinos nos levou a transformar o culto 

de doutrina em um curso básico de teologia 

reformada, com livro texto, O Manual de Doutrina 

Cristã, de Louis Berkhof.

O campo é promissor, é uma cidade pólo para a 

sua região circunvizinha e que tem atraído muitos 

para investir em comércio e indústria principalmente, 

entre outros.

A presença presbiteriana em União dos 

Palmares tem sua grande importância, e a cada dia, 

com o apoio da nossa IPB de um modo geral, nas 

suas mais diferentes autarquias, concretizará, com a 

graça de Deus, uma igreja importante para o estado 

alagoano.

É com o apoio e as orações dos irmãos, em 

vários lugares deste Brasil, que temos tido uma 

motivação maior para labutar esta luta inicial de 

abertura de campo, nesta terra especial e histórica, 

conhecida como a terra da liberdade, fazendo alusão 

ao movimento liderando pelo negro Zumbi do 

Palmares, em prol da libertação da escravatura.

Portanto, através das atividades do nosso 

campo, como os cultos, a evangelização, o 

discipulado e as nossas orações, pedimos ao Senhor 

que nos conceda a graça de alcançarmos muitas 

vidas para Cristo.

Em Abril, iniciamos mais um trimestre do ano 

com os desafios e as alegrias que o Senhor tem nos 

proporcionado. Eu e minha família estamos bem de 

saúde, envolvidos cada vez mais com a obra, e 

motivados a fazer ainda mais, o trabalho que o 

Senhor nos confiou.

P r o c e d e m o s  c o m  o s  t r a b a l h o s  d e  

evangelização, discipulado, visitação e outros mais, 

além das atividades de cultos e estudos bíblicos.

União dos Palmares-AL

Rev. José Valter e Familia
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Neste mês de Abril o Senhor nos proporcionou a 

oportunidade de iniciarmos um programa de rádio. O 

que na realidade tem sido uma grande oportunidade 

de evangelização e divulgação da nossa igreja no 

nosso campo e para cidades vizinhas, as quais ainda 

não conhecem a Igreja Presbiteriana do Brasil.

O nosso programa vai ao ar todos os dias de 

segunda-feira à sexta-feira, das 5h até às 7h da 

manhã e tem alcançado uma grande audiência.  

Também contamos sempre com a participação do 

ouvinte que geralmente pede música, bem como, 

outras pessoas que, aflitas, pedem aconselhamento 

pastoral (para estes, não colocamos no ar). Tem sido 

uma bênção e o público tem gostado muito do nosso 

programa. Louvado seja o nosso Deus por isso.

O preço do programa não é barato, mas o 

Senhor nos concedeu uma abertura muito boa com 

os empresários da cidade, devido ao conhecimento 

que Deus nos concedeu desde a nossa chegada aqui 

em União dos Palmares, o que nos facilitou a 

realização do projeto.

O Programa: “A VERDAE QUE LIBERTA” vai ao 

ar na emissora: Rádio Farol FM 106,7 ou pela internet 

para o mundo in te i ro,  a t ravés do s i te :  

www.faroluniao.com.br

Pedimos as orações em favor do nosso trabalho 

e em especial pelo programa de rádio para que o 

Senhor nos conceda o sustento dele e nos dê 

sabedoria, no propósito de sermos um canal de 

bênçãos nas mãos de Deus para muitos que ouvem a 

sua Palavra. Ficamos no aguardo da vossa 

participação. A nossa gratidão pelo apoio que nos tem 

dado e pelas orações que são muito importantes em 

nossas vidas, família e ministério.

Que o Senhor Deus vos cubra com muitas 

alegrias e muitas bênçãos.

Pr. José Valter/Késia – Gabriel e Isabella

Cel: (82) 8815-4699 

(82) 9961-9819 
E-mail: rev.valter@hotmail.com 

Coruripe-AL

Rev. Sérgio Lima e Fabiana

Já estamos funcionando no novo espaço e se 
preparando para uma inauguração. Graças ao nosso 
bom Deus o espaço dá para cem pessoas. Todos os 
irmãos estão felizes por essa nova etapa. Também 
queremos agradecer a JMN pelo seu empenho e 
ajuda nesta obra missionária e por todos que fazem a 
JMN. 

Sem esquecer da IP Planalto em Cuiabá cujo 
pastor é o Rev. George Castro, do PRAL, da IP Farol 
de Maceió, da IP de Santo Amaro e a Sinodal Sul 
Fluminense que tem colaborado e orado por nosso 
ministério.

Rev. Sérgio Gonçalves Lima
Cel.: (82) 9909-6986 / 9981-8921
E-mail: sergglima@hotmail.com
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“Por esta causa, me ponho de joelhos diante do 
Pai”  Efésios 3.14 

 
O trabalho Presbiteriano em Aliança tem florescido 

graças à misericórdia de Deus. As pessoas têm 
atendido ao nosso convite e tem vindo à igreja ouvir a 
Palavra de Deus, a frequência nos cultos é boa, 
variando entre 6 a 24 pessoas. Também têm nos 
recebido em suas casas para o estudo bíblico que 
estamos realizando em 11 casas diferentes. Somos 
gratos a Deus pelo apoio que temos da Primeira 
Igreja do Recife.

Motivos De Oração: Gostaríamos de agradecer a 
Deus pelas bênçãos recebidas: a frequências das 
pessoas, a boa recepção dos aliancenses e o Data 
Show que nos foi ofertado. Pedimos que continuem 
orando em favor do casal missionário (Jaidson e 
Patrícia) para que Deus nos conduza; e pelos 
desafios do campo: a cidade tem um alto índice de 
criminalidade e de jovens envolvidos com drogas. 
SOLI DEO GLORIA! 

Miss. Jaidson Marcos Araújo
Cel: (84) 9131-6235
(87) 9692-4746
E-mail: jaidson.marcos@gmail.com

No dia 08 de Março de 2012 realizamos um 

culto especial em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher. Convidamos muitas pessoas. Cerca de 20 

mulheres estavam conosco nesse dia, foi muito 

proveitoso. Na oportunidade pregamos a Palavra de 

Deus e algumas dessas mulheres têm nos visitado 

constantemente. Minha esposa Ana Paula, preparou 

umas lembranças para as visitantes e preparamos 

um lanche que foi oferecido no final do culto. 

Continuem orando pelo trabalho em Tianguá para 

que o Senhor continue nos abençoando.

No amor de Cristo,

Rev. Manoel Zico 

Cel.: (88) 9967-5139
E-mail: manoelzico@yahoo.com.br

Aliança-PE

Casal Missionário Jaidson e Patricia  

Tianguá-CE
Rev. Manoel Zico e Família  



Pelo Campos

  do Brasil...

Três Lagoas-MS
Amados irmãos, estamos enviando fotos do 1° 

MQV Kids. Foi uma programação diversificada, com 
finalidade evangelística contou com a presença de 30 
Crianças e 10 adultos. Contamos a História usando 
Fantoches -"O mais importante é Jesus"! Louvamos 
ao Senhor e brincamos.  Distribuímos algodão doce, 
picolés e saquinhos contendo balas, pirulitos e 
bombons. 

Eu, minha filha Michele, Wanderley e Beatriz 
(um casal amado da igreja) estivemos á frente da 
referida programação. A divulgação foi feita por meio 
de panfletos distribuídos nas escolas. Convidamos a 
congregação para orar junto conosco pela 
programação e ficamos satisfeitos com os resultados 
deste trabalho. Esperamos repeti-lo com uma equipe 
numerosa para não ficarmos sobrecarregados  e 
divulgar em mais escolas.

Graças a Deus foi muito bom!

Missionário Alírio e Família
Tel: (67) 3521-7754
Cel: (67) 8145-4654

         E-mail: rev_aliriops@hotmail.com

Graça e paz irmãos...

Fizemos neste mês de Fevereiro uma 
campanha com os cofrinhos missionários, com uma 
significativa arrecadação por parte dos irmãos. Para 
nossa alegria convidamos as famílias para que cada 
uma levasse seu cofre e lhes foi dado um tempo para 
tal arrecadação, e no dia 27 de fevereiro de 2012, 
houve o recolhimento e consagração dos mesmos. 

No dia 10 de março de 2012 às 19:30 horas foi 
comemorado o 1º ano de aniversário da SAF de Nova 
Mutum-MT. Foi convidada toda a Igreja para um culto 
de Ação de Graças, ministrado pelo Rev. Aderivaldo 
José de Moraes.  Neste dia foi apresentado pelas 
irmãs da SAF um jogral ilustrando o Dia Internacional 
das Mulheres.

Margarida, secretária de missões da SAF, da 
IPB de Nova Mutum - MT.

Nova Mutum-MT
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Cofrinhos da JMN em formato de Bíblia...

Entre em contato com a JMN e adquira os cofrinhos missionários, envolva tua igreja 
com o IDE, adote um campo missionário.

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

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.

O SITE DA JMN JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA ACESSO:

WWW.JMNIPB.ORG.BR



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 

Pb. 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: rev.marianojmn@ipb.org.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:  rev.elioenai@ipb.org.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

LUCIELLE CARDOZO 24/07/82

E-mail: luciellejmn@ipb.org.br

Escritório da JMN/IPB - Campinas,SP
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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
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