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Palavra do Presidente

A presença da IPB no Brasil: Os Desafios em cada Estado.

“ Era Josué, porém, já idoso entrado em dias e disse-lhe o Senhor: 
Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra  ficou para 
se possuir.” Js 13.1

Está chegando o dia 12 de Agosto, quando comemoramos mais um ano
 da presença da IPB em território brasileiro. Louvamos ao Senhor por 
aqueles que foram os pioneiros nesta obra tão maravilhosa de anunciar o evangelho da 
salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de fato a obra de evangelização é 
inacabada, pois sempre haverá pessoas para serem alcançadas pela graça redentora 
de Jesus.

Ah! Quantos trabalhos, campanhas e Igrejas a IPB implantou nesse Brasil, que obra 
gigantesca, quantas vidas alcançadas e transformadas por esta igreja tão missionária. 
Mas à luz de Josué, capítulo treze, versículo um, ainda temos muitas cidades para 
conquistar. Já estamos idosos, mas não cansados, agora é hora de avançar, pois já 
temos experiência e conhecemos bem nossa pátria. Sabemos onde queremos chegar, 
quais os estados menos alcançados pela IPB e pelo Evangelho, isso nos desafia ser 
visionários e acreditar que o Senhor nos dará a vitória e grandes conquistas.

Queremos assim destacar os estados com nossa melhor presença e aqueles onde 
precisamos alcançar mais: O Espírito Santo é o estado com a maior presença da IPB, 
faltando chegar apenas em três cidades. Depois temos boa presença nos estados do: 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, 
Rio Grande do Norte, Pará, Sergipe, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, 
Amapá, Rondônia e Paraíba.

Nosso desafio urgente são os estados do Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Alagoas, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia e Amazonas. Nestes estados nossa 
presença como IPB, não chega a dois mil membros como no Piauí e Alagoas. Quando 
se trata das cidades, não estamos nem em trinta por cento.

Estes números nos desafiam a pensar em missões de forma mais urgente para plantar 
mais igrejas. Para isso se concretizar é necessário cada presbiteriano contribuir com 
uma pequena quantia, realizando o culto missionário e levantando ofertas específicas 
para a obra missionária. É possível, a JMN é capaz de plantar muitas igrejas por ano, 
mas nos faltam recursos para treinamento de obreiros e investimentos financeiros para 
abertura de novos campos. Somos uma igreja forte, se nos unirmos com o propósito de 
alcançar nossa pátria, creio que em aproximadamente vinte anos estaremos em todas 
as cidades do nosso país, isto é possível.

Precisamos nos dispor, colocar nossa visão em ação e crer que o crescimento vem do 
Senhor. Vamos pensar juntos em missões, a JMN está aberta para as parcerias com 
Igrejas e Presbitérios. Sabemos por onde começar, temos projetos, só nos faltam os 
recursos.

Ore, e levante intercessores em suas Igrejas para clamarem ao Senhor prover o 
sustento e assim plantarmos novas igrejas. Quero desafiar cada família presbiteriana
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a contribuir mensalmente com ofertas, para que a JMN possa alcançar uma cidade em 
seu estado, onde uma vez por ano você possa visitar aquele Campo Missionário.

Invista no Reino do Senhor, a experiência nos tem mostrado que onde o Evangelho do 
Senhor Jesus chega há transformações de vidas e os indicadores da sociedade 
mudam para melhor. Quero contar com cada presbiteriano, sei que você ama o Senhor 
Jesus e a sua obra.
É hora de caminharmos todos na mesma direção para a grande conquista, evangelizar 
e plantar igrejas no Brasil.

                                                                                 Rev. José Batista da Hora.
                                                                                   Presidente da JMN/IPB

“Recebí tudo, e tenho abundância, estou suprido, desde 
que Epafradito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, 
como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus” 
Fp. 4:18

A Igreja de Filipos está inserida nas páginas da Escritura 
em três oportunidades e em três livros diferentes do Novo 
Testamento.

A primeira menção nos é oferecida em Atos 16 quando nos fala da visão 
que Paulo teve do varão macedônio narrada pelo historiador Lucas, que 
acompanhou o apóstolo Paulo em sua viagens missionárias. A segunda, 
quando o apóstolo Paulo escreve à Igreja em Coríntios, capítulo 8, e relata como 
agiram as igrejas da Macedônia (região onde certamente está inserida esta 
Igreja de Filipos) no ato de ofertar aos pobres da Judéia, e a terceira, é a própria 
epístola escrita por Paulo a esta Igreja, dissertando de sua alegria pela 
cooperação deles no evangelho, que se evidenciava de forma intensa no agir e 
viver de uma Igreja comprometida com a obra missionária.

Quando em Agosto comemoramos a chagada do Rev. Ashbel Green 
Simonton ao Brasil, e em conseqüência disso fazemos deste o “Mês de 
Missões”, por reconhecê-lo como missionário que foi, observamos várias ações 
da nossa IPB pelo Brasil, transformadas em campanhas de arrecadação 
financeira, jornadas missionárias, semana missionária, e tantos outros eventos, 

Palavra do Secretário Executivo
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constatamos que eles objetivam despertar nos membros das igrejas a 
sensibilidade e, não poucos inicialmente se engajam de forma mais efetiva na 
obra missionária, entretanto, na maioria após algum tempo, há um 
arrefecimento pós-movimento.

Vemos na Igreja de Filipos alguns princípios que a tornou em uma Igreja 
genuinamente missionária. Primeiro que ela é fruto de oração. A oração do 
varão macedônio era um rogo: “Passa a Macedônia, e ajuda-nos”, o que Paulo 
entendeu como um chamado de Deus para lhes anunciar o evangelho. Esta 
igreja manifesta uma abundante generosidade, mesmo a despeito de sua 
pobreza (superabundou em grande riqueza da sua generosidade), um espírito 
voluntarioso (na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram 
voluntários), uma atitude desprendida (a profunda pobreza deles superabundou 
em grande riqueza), e abundante graça (pediram-nos, com muitos rogos a graça 
de participarem da assistência aos santos). Sim, era uma igreja fervorosa, 
amorosa e alegre a ponto de contagiarem uns aos outros.

Enfim, era uma Igreja que cuidava do seu pastor, que era associada do 
projeto missionário de Paulo em toda amplitude, e em sua atitude era 
reconhecida por Paulo como uma igreja verdadeiramente adoradora. A JMN 
mantém cento e oitenta e nove campos missionários presentes em todos 
estados do vasto território nacional. Ela os mantém com os recursos orçados 
pelo Fundo Missionário e de recursos das parcerias com Igrejas, Presbitérios e 
Sínodos, e assim, efetivamente pagam as côngruas dos missionários, alugam 
as residências dos obreiros, alugam pontos onde funcionam os Templos e em 
muitos casos, adquirem os móveis e outros utensílios dos campos missionários.

Entretanto, é através de ofertas que as Igrejas, concílios da IPB, pessoas 
individuais e mesmo crianças de nossas Igrejas que ofertam até mesmo de suas 
mesadas, o que Paulo registra como; “aroma suave, como sacrifício aceitável e 
aprazível a Deus”, que adquirimos imóveis, fazemos reformas nos patrimônios, 
construímos casas e templos, e socorremos os campos em suas necessidades 
mais prementes.

Todos nós presbiterianos podemos ser como a Igreja de Filipos, quando 
colocarmos em prática efetivamente as ações desta Igreja missionária e 
profundamente adoradora. Faça parte engajando-se neste relevante projeto de 
plantar igrejas genuinamente presbiterianas no território brasileiro.

                                                                                Rev. Elioenai Bandeira
                                                                            Sec. Executivo da JMN-IPB

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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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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A Igreja Presbiteriana do Brasil iniciou o seu 

trabalho missionário em Santa Maria com a chegada 

do Rev. Ismael Gonçalves Cunha, juntamente com 

sua esposa, Maria Aparecida Fernandes Viana 

Cunha, no dia 24 de janeiro de 1993. Desde 1988 o 

Rev. Ismael, juntamente com o então Evangelista 

Milton Rubens Rickli, ambos obreiros do Presbitério 

do Iguaçu (PRIG), no Paraná, haviam feito várias 

viagens missionárias por algumas cidades do Rio 

Grande do Sul, incluindo Santa Maria, de onde 

nasceu, no coração do Rev. Ismael, o desejo de alí, 

iniciar um trabalho presbiteriano.

Durante o ano de 1992 a missionária Ilma 

Martins, que na época trabalhava em Cruz Alta-RS 

pela Junta de Missões Nacionais (JMN), visitou e 

realizou estudos bíblicos em Santa Maria. Contava 

com o apoio do casal José Otoniel Almeida Menezes 

e Rosana Borges Menezes. O referido casal mudou-

se então para Tatui-SP, em julho de 1992 e a 

missionária Ilma mudou-se para Matupá,MT, a 

serviço da Junta de Missões, no inicio de 1993.

O Rev. Ismael foi designado pelo seu 

Presbitério à JMN/IPB pelo período de dois anos, a 

partir do dia 01 de fevereiro de 1993. No dia da sua 

chegada realizou um culto na residência de seu irmão 

Israel Gonçalves da Cunha, onde ficou hospedado 

com sua esposa até o dia 09 de fevereiro de 1993, 

quando então foi alugada a casa pastoral para ser 

inicialmente a sede do campo missionário. Nesse 

culto contou-se com a presença de Israel e de sua 

esposa Maria Lidia Menezes da Cunha e dos três 

filhos do casal: Christiane Menezes da Cunha, 

Lidiane Menezes da Cunha e de Israel Gonçalves da 

Cunha Júnior, da mãe de Maria Lídia, a irmã 

Francisca Diassis Menezes, que  estava a passeio, 

do casal Gilberto da Silva Marques e Iracy Gonçalves 

Marques, do casal Deusdedit Carlos Reis e

Luciana Souza Brison Reis, com seu filhinho Bruno 

Brison Reis; além do pastor e esposa, perfazendo um 

total de treze pessoas.

Na mesma semana travou-se um grande luta 

para se alugar a casa pastoral, pois se aproximava o 

inicio das aulas, e por se tratar de uma cidade 

universitária, a procura de imóveis residênciais neste 

período é enorme e a oferta é mínima, sem falar no 

jogo de especulação. Passaram-se duas longas 

semanas, quando se conseguia um imóvel que se 

adequava às condições, faltava o fiador. Finalmente, 

às custas de muita oração, no dia 09 de fevereiro, 

alugou-se a tão esperada casa pastoral, situada à 

Rua Dauth,249, Vila Oliveira, Santa Maria.

Ainda na casa de Israel e Lídia foram realizados 

dois cultos dominicais, um no dia 31 de janeiro e outro 

no dia 07 de fevereiro, além de mais três estudos 

bíblicos, constando basicamente com a mesma 

frequência inicial. 

História do Campo Missionário
em Santa Maria - RS

Pelos Campos          

Sul Rev. César Pereira e Família
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Depois de muitas idas e vindas à procura, 

finalmente, o irmão Deusdédit Carlos Reis, chega à 

sua casa, na tarde de um dia de chuva, no mês de 

setembro, dizendo que havia encontrado o terreno 

ideal. Imediatamente, saíram juntos para ver o 

terreno. De fato, o SENHOR dera a direção. 

Até ao final do ano, o terreno passou a 

pertencer à Congregação. O Terreno foi comprado, 

no valor de CR$ 3.000.000,00, à época, era 

equivalente a U$ 8.500,00, com oitenta por cento de 

investimento proveniente da JMN e o restante da 

Congregação.

No dia 11 de fevereiro chegou a mudança do 

pastor. No domingo, 14 de fevereiro, realizou-se, na 

residência do presbítero Deusdedit, um culto de ação 

de graças pela passagem do segundo aniversário do 

seu filho Bruno, onde se contou com a presença de 15 

pessoas. Durante a semana seguinte, o pastor e sua 

esposa fizeram algumas visitas, e no dia 21 de 

fevereiro de 1993 foi realizada a primeira Escola 

Dominical do campo missionário, na casa pastoral. 

Contou-se com a presença de onze pessoas, Israel e 

Lidia, com seus três filhos, Deusdedit, Luciana e 

Bruno; a Irmã Francisca Diassis, o pastor e sua 

esposa. 

 No mesmo dia realizou-se o Culto Dominical na 

casa pastoral, sede do campo missionário, 

registrando-se a presença de treze pessoas, algumas 

ainda não citadas nesse registro; Francisco Coriolano 

da Luz, sua esposa Luiza Maria Dores da Luz e seu 

filho Coriolano Francisco da Luz. 

O Rev. Ismael permaneceu em Santa Maria até 

dezembro de 1997, quando foi transferido para o 

campo missionário de Porto Nacional – TO; onde 

permaneceu servindo à JMN/IPB até 1999.

O Templo e a Casa Pastoral

Havia no coração do Rev. Ismael e dos 

membros congregados o anseio de terem o seu 

espaço próprio para a realização das atividades de 

culto, bem como para a casa pastoral. Foi então feito 

o pedido à JMN/IPB, ao Presidente, o Presb. Dirceu 

Cersósimo, que recomendou  ao obreiro do campo

Campo de Santa Maria antes da reforma de 2008.

que procurasse um terreno a ser adquirido pela Junta 

de Missões. O Rev. Ismael queria um terreno que 

ficasse bem localizado, numa área nobre, não muito 

distante do centro. Embora soubesse que obter um 

terreno com tais requisitos se tornaria difícil devido a 

valorização imobiliária na cidade. 
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Nessa ocasião, foram também admitidos 

alguns irmãos como membros da Congregação. 

Entre os admitidos consta o Francisco Coriolano da 

Luz, que foi admitido por pública profissão de fé e 

batismo. Os dias 04 e 05 de abril de 1997 marcam a 

data de Inauguração do primeiro Templo 

Presbiteriano construído na região central do Rio 

Grande do Sul.

Foi realizado um culto de gratidão ao SENHOR, 

que teve como pregador oficial o Rev. João Getúlio 

Soubjack, então presidente do Sínodo Meridional do 

Brasil e do Presbitério de Iguaçu (PRIG). Também 

estiveram presentes o Superintendente e o Diretor de 

Divulgação da JMN/IPB, presb. Wilson José Lopes e 

Rev. Odilon Sales, respectivamente. O templo, com a 

sua galeria, tem capacidade para 250 pessoas 

sentadas, e possui em suas dependências que ficam 

na parte de trás, uma sala pequena no primeiro piso e 

outra maior no segundo piso. 

As ações para construção do prédio 

transcorreram todo o ano de 1994 , com recursos da 

JMN e com grande empenho dos irmãos da 

comunidade. No final do primeiro semestre de 1995, a 

Congregação já se reunia na nova sede, à rua 

Guilherme João Fabrin, número 450, no Bairro nossa 

Senhora de Lourdes. Um imóvel com dois pisos: o 

primeiro com uma sala grande para o local de culto, 

dois banheiros, uma cozinha, e outra cozinha da casa 

pastoral; em cima, os demais cômodos que, devido à 

necessidade, seriam usados para a referida 

residência do pastor e sua família.

Tão logo ficou pronto o primeiro prédio, os 

esforços são no sentido de ver erguido o templo e 

suas dependências. Assim, o lançamento da pedra 

fundamental do Templo aconteceu no dia 28 de abril 

de 1996. Compareceu à solenidade, o Rev. Milton 

Rubens Rickli como pregador convidado. Estiveram 

presentes muitos visitantes, além de todo o povo da 

Congregação. 

Fachada do Templo durante as reformas.

Interior do Templo depois das reformas.
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Passamos dois dias em Campinas-SP, 

hospedados na Sede da JMN/IPB, onde firmamos o 

contrato, e desfrutando a cordial companhia do Rev. 

Lourival Luiz do Prado e de sua esposa Maria Alice 

Rodrigues do Prado e de funcionários da Junta. 

Viajamos quase quatro mil quilômetros desde 

que partimos de Salgueiro-PE, minha cidade natal, 

no dia 13 de janeiro. Chegamos em Santa Maria, às 

19 horas do dia 19 de janeiro de 2007, eu e a minha 

esposa, Claudia Cristiane Silva Pereira, e os 

nossos dois filhos, Cláudio César Silva Pereira (09 

anos) e Ana Letícia Silva Pereira (05 anos). 

A JMN em parceria com o Plano Missionário 

Cooperativo (PMC) investiu o valor aproximado de 

100 mil dólares no custo total das obras de 

construção dos dois prédios. Uma perspectiva futura 

será aproveitar espaços para fazer um salão de 

eventos e construir novas salas em cima, anexando a 

atual casa pastoral para servir somente como prédio 

de educação religiosa.

Durante os anos de 2008 a 2009, já no exercício 

missionário do Rev. César Pereira de Souza, o 

Templo e suas dependências, bem como a casa 

pastoral passaram por uma reforma significativa que 

trouxe melhorias e conservação dos imóveis. Nesse 

período foram investidos mais de 20 mil reais.

Nossa chegada no Campo de Santa Maria-RS

O processo para o nosso ingresso na JMN/IPB 

se deu ao término do ano de 2006, quando, no mês de 

outubro, entrei em contato com o presidente Rev. 

José Batista da Hora. No início de novembro, na 

cidade do Recife, fui entrevistado por ele, e depois de 

alguns dias e algumas conversas por telefone com 

ele e com o Rev. Lourival Luiz do Prado, ficamos na 

expectativa da indicação quanto ao campo para o 

qual seríamos enviados. 

No dia 12 de Dezembro, veio a resposta, 

mediante um telefonema do Rev. José da Hora: a 

Cidade de Santa Maria, no coração do Rio Grande do 

Sul, seria o nosso campo missionário. Após oito anos 

de pastoreio na cidade de Sertânia-PE, tendo sido 

designado pelo Presbitério Vale do Pajeú (PRVP), à 

JMN/IPB, vendemos os nossos pertences e saímos 

certos da vontade de Deus para nossas vidas. Campo Missionário de Santa Maria-RS atualmente.
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Lindoval Gonçalves 

Castro Almeida e Pedro Valmir de Castro Almeida. À 

noite, dirigi o culto de adoração e trouxe a mensagem 

do SENHOR, baseada na Primeira Epístola de Paulo 

aos Coríntios, capítulo três, do versículo primeiro ao 

onze. E na noite daquele mesmo dia já estávamos 

alojados na casa pastoral. 

Contamos com as orações dos irmãos pelo 

trabalho missionário em Santa Maria-RS.

Na Paz de Cristo,

Rev. César Pereira de Souza

Fone: (55) 3221- 9265

Cel: (55) 8414-5705

Rec: (55) 8411-9971 / 8144-7077

E-mail: pastor_cesar@hotmail.com 

de Almeida Júnior, Laisa de Fomos bem recebidos pela irmã Enedir Maria 

Giacomini Lima e suas filhas, Bruna Giacomini Lima e 

Giulia Giacomini Lima, bem como pelo irmão Hélio 

Pereira Pinheiro. A irmã Enedir nos deu a chave do 

templo e da casa pastoral e o irmão Hélio, juntamente 

com a sua esposa Priscila Cabral Pinheiro, nos deu 

pousada durante aquela noite. 

No dia seguinte, tivemos o primeiro contato com 

a congregação reunida para a Escola Dominical. 

Estavam presentes os seguintes irmãos: Hélio 

Pereira Pinheiro, Priscila Cabral Pinheiro (e a menor 

Larissa Cabral Pinheiro) Francisco Coriolano da Luz 

(e os menores Wagner Francisco da Luz e Isaque 

Francisco da Luz), Daniel Moreno Jaramillo, Marta 

Isabel Lame Suarez (e filhos: Ivan René Moreno 

Lame e Josué Daniel Moreno Lame), Enedir Maria 

Giacomini (e filhas: Bruna Giacomini Lima e Giulia 

Giacomini Lima), Thaís Hintze Vasconcellos e seu 

esposo Eduardo Contarini, e os jovens irmãos:

O SITE DA JMN JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA ACESSO:

WWW.JMNIPB.ORG.BR

WWW.JMNIPB.ORG.BR
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Graça e paz.

É com muita alegria que relato algumas de 

nossas atividades realizadas neste mês de abril de 

2012. Destacamos nossos encontros todos os 

sábados pela manhã em Herval D'Oeste, com a 

liderança da igreja local, para estudarmos o conteúdo 

do livro “O Chamado”, de Os Guinness. 

Destacamos também nossa visita à IPB de 

Lebon Régis – SC, nos dias 20 a 22 de abril, através 

do convite do Rev. Paulo Delgado, onde estivemos 

conhecendo e pregando nas Congregações, bem 

como no programa de rádio da igreja, visitando os 

irmãos, além de no domingo pregarmos no culto 

vespertino na Igreja de Lebon Régis. 

Ressaltamos também a importância da 

distribuição de folhetos na cidade. Com isso, Deus 

tem movido os corações dos vizinhos da igreja a 

frequentarem nossos cultos dominicais. Nossa média 

de frequência subiu após adotarmos essa estratégia. 

Foram ao todo distribuídos 104 neste mês. São 

folhetos personalizados que fazemos na gráfica a um 

custo bem acessível. 

Outra estratégia que desenvolvemos e Deus 

tem nos abençoando são os Estudos Bíblicos de 

discipulado. Neste mês duas famílias não 

evangélicas aceitaram fazer estudos quinzenais em 

suas residências. Orem para que venhamos a colher 

frutos disso para o Senhor.

Outro compromisso nosso tem sido com as 

visitas. A grande maioria delas são em lares de 

pessoas não convertidas, e com a freqüente 

exposição da Palavra em suas casas temos 

presenciado o crescente interesse delas por mais 

visitas. Um senhor que visitamos constantemente, o 

Sr. Valmir Bonato, até doou uma geladeira para a 

Igreja bem como caixas de som seminovas. Outra 

família, do Sr. Antônio e da Sra. Marizete (não 

evangélicos), tem aberto seu coração para ouvir a 

Palavra do Senhor, e nos convidou para celebrarmos 

o aniversário dela em sua residência, pelo qual 

damos graças a Deus por causa do testemunho da fé 

em Jesus que lá apresentamos. 

Agradecemos as orações e o suporte da JMN, 

bem como de nossos supervisores da IPB em Herval 

D'Oeste, que tem sido imprescindível na 

continuidade da obra do Senhor Jesus em Capinzal.

Em Cristo, o Senhor da Seara.                          

Missionário Valter Moreira Durães 

Valter Moreira Durães 
Fone: (49) 3555.5711
Cel.: (49) 9916.1083
E-mail: valduraess@yahoo.com.br

Campo de Capinzal-SC

Missionário Valter Moreira e Família
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Os trabalhos de estudos bíblicos e de 

aconselhamento são os que vêm apresentando um 

resultado efetivo, e estes nos surpreendem a cada dia 

e novas pessoas vêm demonstrando interesse em 

estudar a Bíblia.  

Aquele homem que mencionei na carta anterior 

que dissera ter vontade de se enforcar começou a 

frequentar os cultos de domingo, temos 

acompanhado-o e ele diz estar gostando muito e 

aquele olhar triste não mais esta estampado em seu 

rosto. Uma família com quem trabalhávamos a mais 

ou menos sete anos, está começando a frequentar os 

cultos. Confesso que por vezes me perguntava se 

valia a pena insistir com eles, pois raramente 

demonstravam um interesse real por Cristo ou 

manifestavam desejo de compromisso com a fé, o 

que mudou recentemente e eles vêm frequentando 

os cultos regularmente, assim como as reuniões de 

oração. No último dia 18 de março foi realizado o 

batismo de uma jovem senhora e a profissão de fé de 

mais três jovens entre eles estava a nossa filha 

Hadassa o que muito nos alegra. 

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor 
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No 
zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de 
espírito, servindo ao Senhor; ...”(Rm 12.10-14) 

Aos parceiros(as), na seara.

     Graça e Paz!!!

Nestes últimos meses muitas coisas ocorreram 

em nossa vida e temos plena convicção que todas 

colaboraram para fortalecimento da nossa fé. Em 

meio às adversidades sempre nossos olhos podem 

contemplar o agir da misericórdia e grande amor de 

Deus para conosco, o Senhor nosso Deus permite 

que situações além de nosso controle humano se 

sobreponham em nossa caminhada, de forma que 

fique bem nítido aos nossos olhos que é Ele quem 

realiza o querer e o efetuar segundo sua soberana 

vontade dentro de seu propósito. Como é bom ter o 

Senhor nosso Deus no controle de nossa caminhada!

Vamos as notícias:

Em dezembro de 2011, conseguimos 

transferir os cultos e demais atividades para o piso 

inferior do templo, com isto entramos em uma nova 

etapa no trabalho missionário aqui em São Bento do 

Sul, sem falar que agora nossa família desfruta de um 

espaço somente dela. Nosso novo espaço comporta 

confortavelmente pelo menos 60 pessoas e ainda 

temos salas para crianças e maternal que apesar de 

não estarem totalmente concluídas, já é possível 

utilizá-las.

Com a transferência dos cultos já podemos 

perceber que o número de visitantes aumentou 

consideravelmente, os trabalhos tomaram uma nova 

dinâmica. Recentemente realizou-se uma ação 

evangelística em cerca de 200 casas nas imediações 

do templo distribuindo folhetos e um convite para as 

famílias participarem dos cultos, no entanto ainda 

ninguém respondeu a estes convites. Continuamos a 

orar por estas famílias crendo que os eleitos 

responderão a irresistível graça de Cristo Jesus. 

São Bento do Sul-SC
Missionário André Luiz e Família

Batismo e Profissão de Fé na Igreja
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No culto havia mais de sessenta pessoas entre 

convidados e membros da igreja, foi um dia muito 

especial que teve inicio as 9:30h com o culto e se 

estendeu com um almoço de comunhão até o final da 

tarde. Nossos convidados ficaram impressionados 

com o amor e a comunhão da Igreja!

Quanto à construção, estamos retomando aos 

poucos a medida dos recursos ao nosso alcance, 

cremos que o Senhor continuará a levantar parceiros 

para concluirmos a obra do templo, no ano de 2011 

conseguimos com a ajuda de nossos parceiros na 

seara investir aproximadamente quarenta e dois mil 

reais, o que foi o suficiente para conseguirmos utilizar 

o piso inferior. Sabemos que nosso Deus continuará a 

multiplicar os recursos e que em breve veremos esta 

obra concluída para a glória de seu nome. Sempre 

lembrando que cinco pães e dois peixinhos são o 

suficiente para o Senhor multiplicar e satisfazer as 

necessidades dos seus. 

Em relação a nossa família podemos dizer que 

estamos bem em meio as lutas de nosso cotidiano; 

nosso veículo quebrou logo que chegamos de férias, 

o que nos abalou pois os prejuízos fora de grande 

monta para nós, no entanto parte dele já 

conseguimos saldar com o auxílio de alguns irmãos e 

cremos que o Senhor no devido tempo proverá o 

restante.

A Rebekah completou seu primeiro ano de vida, 
está saudável, apresenta apenas intolerância a 
lactose, ela é muito esperta, deu uma nova dinâmica 
em nosso lar. A Hadassa conseguiu uma bolsa de 
estudo financiada pelo governo, em um curso de 
auxiliar administrativo, o que somando ao estudo 
regular e ao curso de inglês toma quase todo seu 
tempo durante a semana e apesar da correria ela está 
gostando. Quanto a Eulália, vem se multiplicando 
para dar conta da casa, ser mãe, esposa e ainda nos 
acompanhar no ministério, com as visitas, estudos 
para casais, reuniões e cultos; uma verdadeira 
heroína. 

 

Motivos de oração de nossa Família

· Pela vida da Eulália e da Rebekah (Louvor);

· Por nossa saúde;

· Provisão para pagamento conserto do 

veículo;

· Pela vida da Hadassa estudos e projetos 

pessoais;

· Pelas futuras pretensões quanto ao Ministério 

e plantio de novas igrejas; 

· Gratidão ao Senhor por tudo o que tem 

realizado.

Motivo de oração Pelo Campo São Bento do Sul.

· Crescimento saudável;

· Provisão para continuidade da construção;

· Louvor pela conclusão da 1ª etapa em 

dezembro;

· Gratidão pelo crescimento e maturidade da 

igreja;

· Pelos vizinhos do templo (para que conheçam 

o amor de Cristo);

Continuamos contando com nossos parceiros 

para nossos próximos desafios!

    No Senhor da seara,

    Família Golze.

André Luiz Augusto Golze

Fone: (47) 3633-3329

Cel. (47) 8411.6801

E-mail: andregolze@hotmail.com
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No dia 12 de Maio de 2012 foi inaugurado, na 

cidade de Orlândia-SP, o novo espaço de culto da 

Igreja Presbiteriana de Orlândia. O trabalho foi 

iniciado, oficialmente, na casa do Rev. Aledsey e sua 

esposa Kelen no dia 05 de Fevereiro. Depois de dois 

meses de reuniões vimos a necessidade de um local 

próprio para a Igreja, devido ao contexto da cidade e 

do povo orlandino.

Entramos em contato com a diretoria da Junta 

Missionária de Pinheiros apresentando a eles essa 

necessidade de mudança; eles nos atenderam de 

imediato. Fomos atrás de um lugar bem localizado e 

encontramos este, na Rua 4, No 68 no centro da 

cidade, onde o próprio dono é um cristão batista e deu 

prioridade de aluguel à nossa Igreja.

No dia da inauguração contamos com a 

presença do Rev. Arival (Presidente da JMP e pastor 

da IP de Pinheiros) e a diretoria da JMP (Pb. Milton e 

Pb. José Francisco), juntamente com alguns irmão da 

IPP que nos ajudaram com o trabalho de panfletagem 

na cidade. Também nesse dia esteve conosco o Rev. 

Daniézer, da IP de São Joaquim da Barra, que trouxe 

um grupo de jovens para dirigirem os cânticos 

espirituais. 

Pelos Campos       

Sudeste

Inauguração do templo
de Orlândia-SP

Rev. Aledsey e esposa Kelen

Igreja Presbiteriana de Orlândia Recepção do primeiro membro do Igreja

Culto de inauguração, dirigido pelo Rev. Arival
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Neste mesmo dia, com a graça de Deus, 

recebemos o primeiro membro da Igreja por Profissão 

de Fé, Leandro Pedro, um jovem que já estava 

freqüentando conosco e sendo discipulado há algum 

tempo.

Membros da Igreja Presbiteriana de Orlândia

 Foi um culto maravilhoso e edificante, sendo o 

pregador Rev. Arival. Ao final do culto foi empossado 

oficialmente, como pastor da Igreja, o Rev. Aledsey. 

Tivemos uma média de 40 pessoas presentes nesse 

dia, entre visitantes e convidados.

Hoje, graças a Deus, nossa Igreja conta com 5 

membros comungantes e uma presença média nos 

cultos de 10 pessoas. Estamos trabalhando e orando 

para que Deus continue acrescentando ovelhas ao 

seu rebanho.

Rev. Aledsey Neander F. dos Santos

Aledsey Neander França dos Santos

Cel: (16) 9122-9940

Rec: (11) 3814-2858

E-mail: aledsey@hotmail.com 

Campo de São Francisco-MG

Batismo realizado no dia 29/04/12 no Campo 

em São Francisco MG; ministrado pelo Rev. Carlos 

Alberto Cavalcante, Pastor da IPCN em Montes 

Claros MG. 

Primeiro batizado: 3 adolescentes, 3 adultos e 3 

crianças. Temos  ainda outro grupo de mais 5 

pessoas  prontas para serem batizadas e fazer a 

Pública Profissão de Fé, e isso para a glória de Deus. 

Em um ano de trabalho, 11 novos crentes foram 

alcançados, além dos que foram restaurados e que 

não mais congregavam em Igreja nenhuma. 

Posso dizer que: ''Até aqui nos ajudou o 

Senhor''. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece 

fiel. Orem por nós, pois em meio a tudo isso temos 

enfrentado grandes lutas, mas cremos que:  "maior é 

aquele que está em nós do que aquele que está no 

mundo".  

    

Silvio Sérgio Geraldini 
Cel: (34) 9129-9809 / 9848-1227
E-mail: silviosergiogeraldini@hotmail.com

Missionário Silvio Sérgio e Família



"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como 

obreiro que não tem de que se envergonhar, que 

maneja bem a palavra da verdade. 2º Timóteo 2:15"

Graças ao nosso bom Deus foi realizado nos 

dias 22 a 25 de maio o III Encontro Regional de 

Obreiros em Recife - PE promovido pela 1ª Igreja 

Presbiteriana do Recife com a direção do Ministério 

de Missões da PRIG liderados pelos precisos irmãos 

presbítero Dário e Norma Lacerda. 

Participaram ativamente os missionários dos 

Estados  de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, mais 

de 31 missionários. Foram dias de muita alegria, 

aprendizado e crescimento espiritual.

 

Oficinas Ministradas: 

* Liderança e Administração do Tempo - Rev. 

Edson Dantas de Oliveira - Pastor da Igreja 

Presbiteriana da Boa Vista e diretor do Agnes -Recife.

 

* Teologia da Evangelização e Evangelização 

Pessoal - Rev. Cláudio Henrique  - Pastor da 1ª Igreja 

do Recife.

* Administração das Finanças do Campo 

(movimento caixa) - Rev. Eudes Ferreira de Oliveira - 

Diretor do Colégio Quinze de Novembro - Garanhuns-

PE.

III Encontro Regional de
Obreiros em Recife-PE
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Café da Manhã com os Missionários.

Culto no III Encontro Regional de Obreiros.

Equipe participando das oficinas.



* Escola Dominical uma Ferramenta para Plantar 

Novas Igrejas - Rev. Maurício.

* Revitalizando meu Campo Missionário - Rev. 

Mariano Alves Jr - Supervisor de Campo da JMN.

  

Palestras Inspirativas: 

* Rev. Lutero Rocha - Pastor da IP das Graças Recife 

e Dra. Ana Maria - Recife-PE. 

* Culto de abertura - Rev. Elioenai Pinto Bandeira - 

Secretário Executivo da JMN. 

Recebemos uma bela comitiva liderada pela 

irmã Ana Maria Prado - Presidente da Confederação 

Nacional de Safs - CNSFs, que após de dar uma 

palavra de animo para os obreiros presenteou todos 

com alguns mimos. 

Sem dúvida os nossos Encontros Regionais 

são Parada Obrigatória para auxiliar, renovar e 

capacitar os nossos preciosos missionários no 

cumprimento de suas atividades a frente dos diversos  

projetos mantidos pela JMN/IPB espalhados pelo 

Brasil. 

Parabenizamos a 1ª Igreja Presbiteriana do 

Recife pelo apoio e hospedagem do III - Encontro 

Regional e por todo carinho dispensado aos 

missionários durante os três dias do evento bem 

como os presentes e o belo bazar missionário. 

E s t e v e  p a r t i c i p a n d o  d o  E n c o n t r o  

representando a diretoria da JMN o Presb. Vicente 

Lúcio Gouveia de Deus. 

A Deus toda Glória!

Em Cristo Jesus: 

Rev. Mariano Alves Junior

Supervisor de Campo da JMN/IPB
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Confraternização dos Missionários.

Equipe do III Encontro Regional de Obreiros.

Participação nas Palestras.



Em tempos em que o Evangelho de Cristo tem sido tão deturpado, a despeito de 

haver um número expressivo de igrejas que se dizem evangélicas, que detém um alto poder 

financeiro, capaz de ocupar um grande espaço nos meios de comunicação, que infelizmente 

não proclamam o Evangelho de Cristo, as verdades ensinadas nas Escrituras. 

Diante disso, como Igreja Presbiteriana do Brasil, uma Igreja histórica, com doutrinas 

verdadeiramente bíblicas alicerçadas nas Escrituras, temos uma séria responsabilidade 

diante de Deus e da sociedade na qual estamos inseridos.

Mas não cumpriremos essa responsabilidade se não formos fiéis e obedientes às Escrituras. Segundo Calvino 

“Ninguém pode considerar-se discípulo de Jesus Cristo, a menos que se torne aluno das Escrituras”. Assim, para ser 

relevante e cumprir sua tarefa missionária, a Igreja precisa dedicar-se a aprender da Palavra de Deus sobre como ser sal e 

ser luz num mundo de tanta confusão. 

A passagem da Escritura Sagrada registrada em Mateus 9: 35 – 39 é muito peculiar. A Palavra de Deus diz assim: 

“35 E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando e evangelho do reino e curando 

toda sorte de doenças e enfermidades. 36 Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e 

exaustas como ovelhas que não tem pastor. 37 E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas 

os trabalhadores são poucos. 38 Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.” 

Esta passagem, como boa Palavra de Deus que é nos traz algumas importantes verdades sobre como a Igreja 

desempenhará eficientemente sua tarefa missionária.  

O Reino de Jesus não é um reino déspota, autoritário, mas é um reino que se estabelece pelo exemplo e pelo 

ensino. Jesus é o Rei que ensina fazer fazendo. Ao percorrer as cidades, campos e povoados, Jesus queria que seus 

discípulos vissem nEle o exemplo de um trabalhador, de um Deus encarnado que assumiu as responsabilidades do reino 

que veio estabelecer e trabalhar com  afinco. Portanto, temos aqui a 1ª lição sobre como a Igreja desempenhará com 

eficiência a sua tarefa missionária: Jesus não é aquele que aponta, que manda, mas é o primeiro  a trabalhar, a dar 

exemplo a nós os seus discípulos para que a obra da cruz possa chegar até aos confins da terra e todos os povos, tribos, 

línguas e nações ouçam e saibam que “Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu Filho Unigênito para que todo 

aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 

“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando e evangelho do reino e 

curando toda sorte de doenças e enfermidades”. Jesus ensinava as Escrituras; Jesus pregava o Evangelho que ele veio 

trazer; E também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Qual é o legado de Jesus? Jesus é o grande trabalhador. 

Nós O encontramos “percorrendo as cidades e povoados” (v.35). A palavra “percorrendo” no original quer dizer “andar ao 

redor”. A afirmação é que Jesus caminhava em volta de todas as cidades e povoados para ensinar, pregar e curar 

“ensinando nas sinagogas, pregando e evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades”.

Desempenhando Eficientemente
a Tarefa Missionária Rev. Adilson Maciel de Araújo
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Atentemos para nesta ordem, que não é aleatória porque é a ordem dos valores de Jesus: Ele ensinava, pregava e 

curava. Por quê? Porque para Jesus, o Seu Reino se estabeleceria através do ensino, através do discipulado. Ele pregou 

os valores do reino eterno que se estabeleceu pelo ensino e pela pregação da Santa Escritura. Ele também curava, mas 

as curas eram nada menos e nada mais do que a demonstração sobrenatural que iria evidenciar sua divindade e 

autenticar seu ensino e pregação. Muitos grupos evangélicos hoje focalizam e alguns têm como carro chefe as curas 

enquanto que o ensino e a pregação do Reino são negligenciados. O máximo que se prega é um evangelho legalista, ou 

distorcido e descomprometido - que só promete bem estar e que não exige testemunho de vida e comprometimento. Não é 

este o parâmetro de Jesus, não é assim que Ele nos ensinou a trabalhar. Mais importante que curar o corpo, é curar a alma 

das pessoas que estão em trevas e essa cura se dá com o ensino da Palavra, com a pregação do Evangelho que liberta e 

transforma. 

Quando olhamos para Jesus, vemos um trabalhador que quase não tinha tempo para descansar. Ele fez muita 

coisa, produziu muito, mas não perdeu a sensibilidade simplesmente pelo fato de Jesus não ser pragmático! Quantos 

pastores, quantos líderes estão trabalhando obstinadamente para ver suas igrejas abarrotadas e eles poderem olhar de 

seus púlpitos e não ver nenhum lugar vazio e então ter o seu ego e o de sua igreja massageado. Tantos querem igrejas 

grandes e cheias. Não importa o tipo de pessoa que está assentado nos bancos; não importa o que estas pessoas estão 

sentindo, o que elas estão passando. O importante é que haja resultados, igreja cheia. Se a igreja está cheia de gente 

abençoada, sadia espiritualmente crescendo em graça e no conhecimento da Escritura, isso não é tão importante; 

importante é que seja cheia. Afirmo que não há nenhum problema em si com Igrejas grandes e cheias. O questionamento 

é quanto às motivações de se buscar isso. 

Jesus ''olha'' para aquelas pessoas (v.36). O verbo olhar no original indica um olhar de profundidade; é a idéia de 

quem não visualiza só por cima, mas de um olhar que penetra na alma e consegue perceber as suas carências. Jesus 

olhava para as multidões e enxergava pessoas com dor, angustias e tristezas. Jesus, com sua sensibilidade consegue ver 

gente que tinham sérios problemas, traumas não resolvidos e lutas que muitas vezes eram maiores do que elas mesmas. 

E Jesus então, vendo essa triste situação, se compadece dessas pessoas. Compadecer aqui é a mesma palavra para 

misericórdia, ''colocar o coração na miséria de... '' Jesus olhou para aquelas multidões e sentiu misericórdia delas porque 

elas “estavam exaustas, perdidas, aflitas como ovelhas que não tem pastor”.

Temos que trabalhar na igreja; temos que lutar pelo reino de Deus, mas não podemos perder a capacidade de 

sermos sensíveis, de sentir compaixão pelas almas perdidas. Somos treinados para trabalhar pelos resultados e existe 

uma tentação muito grande de se transferir isso para o reino de Deus. Os números não podem ser o único aferidor da vida 

saudável de uma igreja! No nosso trabalho no Reino de Deus somos chamados a olhar para as vidas das pessoas e 

perceber como elas estão; o que elas estão passando.  Este é o segundo ensino desta passagem: O desempenho 

eficiente da missão da Igreja envolve sensibilidade. É elementar que prestemos atenção na sucessão de eventos que 

acontecem entre os versos 36 a 38: Vejamos novamente: Verso 36: “Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, 

porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor”. Jesus observa a realidade e essa análise da 

realidade irá gerar uma constatação: Verso 37: ”E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas 

os trabalhadores são poucos.” E agora, essa constatação fará brotar um clamor na alma de Jesus: Verso 38: “Rogai, pois, 

ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.”
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Será que sozinho o pastor ou o missionário tem condições de cuidar das necessidades, tratar das almas, suas 

dores, seus traumas, suas frustrações, suas desesperanças; será que ele sozinho vai conseguir tratar, curar, ajudar a 

amadurecer os relacionamentos, os casamentos que existem com problemas e ainda se preparar para pregar, ensinar e 

treinar líderes para uma igreja saudável e genuinamente bíblica? Não! Nenhum pastor, nenhum missionário consegue 

sozinho. 

Foi então diante dessa capacidade de perceber que existiriam pessoas doentes e que precisariam de compaixão 

que nasce no coração de Jesus um clamor para nós: Clamem, roguem para que haja mais trabalhadores! Mais do que 

simplesmente trazer pessoas para a Igreja, é preciso cuidar e tratar os corações feridos. E isso não é possível ser trabalho 

só de um, ou de três ou de cinco, mas é o trabalho de muitos. Jesus está nos ensinando mais uma solene verdade: O 

Senhor precisa de trabalhadores porque o trabalho do reino não é apenas aglutinar pessoas, multidões; mas é cuidar da 

vida, das dores, dos traumas, das crises das pessoas. E isso é um trabalho que requer muitos trabalhadores. Por isso Ele 

vai dizer que “a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos”. A partir desta perspectiva; o solene mandamento que 

soa em altos decibéis é que, diante dessa necessidade de atender vidas, há a necessidade de mais trabalhadores. É 

preciso chamar, alistar mais trabalhadores. 

Todavia, note ainda algo extremamente solene e sério: A quem Jesus está falando sobre a necessidade de mais 

trabalhadores? Ele vê as multidões e diante da visão da multidão, Ele olha agora para os discípulos e diz: “Vocês estão 

vendo o quanto a Seara é grande? Vocês estão vendo essas pessoas cansadas, aflitos, sem rumo? Elas precisam de 

gente do lado delas!” Por isso diante da grandeza de tal obra e diante da escassez de trabalhadores, nós precisamos rogar 

ao Pai, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores.  Perceba, entretanto, que Esse é um pedido que volta para 

nós mesmos. Diante da visão da necessidade de trabalhadores para a seara; se você tiver coragem de pedir ao Pai mais 

trabalhadores, Deus vai olhar para você e vai lhe dizer: “De onde eu vou tirar esses trabalhadores, senão do meio da 

minha própria igreja? 

Por isso, é que depois de rogar ao Senhor que mandasse mais trabalhadores, veja o que esta seqüência da 

narrativa após o término do capítulo 9. No capítulo 10. 1-4 temos a escolha dos 12 apóstolos e a sua designação. O que 

isso quer dizer? Que se nós vamos rogar ao Pai que mande mais trabalhadores, esses trabalhadores seremos nós 

mesmos. E é interessante que Jesus não está nos mandando rogar por mais pastores, por mais missionários, mais 

evangelistas. No reino de Deus quem são os trabalhadores? Todos nós! Por isso, esse é um pedido que se você ousar 

fazê-lo a Deus, O Senhor irá dar uma função, um trabalho na igreja pra você!

Há muito trabalho a ser feito. Onde estão os trabalhadores? O que é que tem tapado os seus ouvidos? 

Quais são as coisas que estão na tua agenda que te impedem de trabalhar no reino de Deus? 

Quais são as tuas desculpas? 

Que Deus, em sua graça e misericórdia nos abençoe!

                                    Rev. Adilson Maciel de Araújo
                                           Diretor da JMN-IPB

JMN        IPB

22



Revista Ação Missionária 23

A Igreja Presbiteriana do Brasil tornou-se 

presente nesta cidade no ano de 2001 através de 

cultos nos lares iniciado pela família do irmão Davi 

Cristovão.

Posteriormente tiveram o apoio da IPB de 

Parauapebas através do presbítero Hélio Francisco 

Rosa, o qual se responsabilizou pela manutenção do 

imóvel onde seriam realizados os cultos. Em janeiro 

de 2002 o Rev. Adélio, o presbítero Hélio e alguns 

irmãos da IPB de Parauapebas mais a família do 

irmão Davi Cristovão realizavam a primeira Santa 

Ceia em Canaã.

Em 2006 foi feita a transferência do templo de 

madeira para o novo terreno situado a Rua Carajás II 

no 74 centro, este terreno foi doado a igreja pelo 

Presbítero Hélio.

Em 2008 assume o campo o Missionário 

Gladson, o qual no final do mês de junho do ano em 

curso entregou o campo. O PCPP enviou então para 

o campo a Missionária Maria Filomena Pereira da 

Silva que assume o campo em 07 de julho de 2008.

Em 2009 dá início a construção do Templo uma 

vez que recebemos uma doação da Junta de Missões 

Nacionais para este fim. 

Canaã dos Carajás-PA

Pelos Campos          

Norte Missionária Maria Filomena

Neste mesmo ano a Junta de Missões 

Nacionais assumiu a jurisdição do campo e enviou o 

missionário Orisvaldo Ferreira Lopes que juntamente 

com sua esposa Euzeni P Lopes, também 

missionária, assumem o campo. Em janeiro de 2004, 

já tendo o seu templo próprio, um salão de madeira, 

situada a Rua José de Freitas, assume o campo o 

Rev. Raimundo Nonato da Silva Araújo. 

Já em 2005 a Junta de Missões Nacionais 

passa a jurisdição do campo para o Presbitério  

PRCA (tornando-se um Campo de Parceria), o 

mesmo envia para assumir o campo Rev. Thymotéo 

Silva o qual ficou por um período de três meses, vindo 

então assumir o campo a Missionária Maria José de 

Melo. 

Antigo Templo do Campo Missionário

Canaã dos Carajás-PA
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Em março de 2010 a Igreja assume a 

construção de dois banheiros e duas salas que 

servem de suporte para os trabalhos realizados na 

Igreja e também como classes da Escola Bíblica 

Dominical.

‘’Portanto meus amados irmãos, sede firmes, 

inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão’’.  

I coríntios 15:58 

    Missionária Maria Filomena Pereira da Silva

Maria Filomena Pereira da Silva
Cel: (19) 9156-1069
E-mail: filosilva_@hotmail.com 

Em agosto de 2011 mudamos para o novo 

t e m p l o ,  m e s m o  s e m  p o r t a s  e  j a n e l a s

pois não tínhamos mais condições de realizarmos os 

cultos no salão de madeira.

Estamos orando e trabalhando para no final do 

ano estarmos com nosso templo concluído.

Já temos SAF organizada e se Deus permite ainda 

neste semestre estaremos organizando a 

UPH. 

 
 

Entrada do Templo de Canaã dos Carajás-PA

Interior do novo Templo, ainda em construção.



Saudações irmãos em Cristo,

Este Domingo começamos nosso Projeto 

Social - Cesta Básica. Acontecerá no primeiro 

Domingo de cada mês. Envio as fotos de registro do 

momento de entrega de 5 cestas básicas, para 5 

famílias que ouviram a Palavra, conheceram o 

trabalho e a nossa comunidade. 

 Parabenizamos a liderança da sociedade 

interna e do Projeto e os irmãos que contribuíram com 

as doações. Deus nos ajude a continuar servindo e 

transformando a sociedade onde estamos mostrando 

que somos bem mais que um grupo de amigos, mas 

servos do Senhor Jesus Cristo e que amamos servir 

Sua Igreja.

 

    Pr.Sérgio e família.

Rev. Sergio Marcelo de Miranda Albuquerque 
Cel: (63) 8102-8013 / 9988-8553
E-mail: sergioadnaipb@hotmail.com

Tocantinópolis-TO
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Augustinópolis-TO
Rev. Sérgio Marcelo e Família

Projeto Social de Cestas Básicas

Rev. José Erivan e Família

  É com muita alegria que escrevo aos queridos, 

para apresentá-los o campo de Tocantinópolis no 

Tocantins. Grandes coisas tem feito o Senhor por este 

campo. Nos dias 3 e 4 de Março comemoramos o 

aniversário de três anos de existência do trabalho, 

que ora é mantido pela Junta de Missões 

Nocionais/IPB, que aliás, tem feito muito para que a 

obra de Deus seja feita nesta localidade do Tocantins. 

O Rev. Valdir pregou a palavra de Deus, e tivemos 

cerca de 100 pessoas que nos visitaram nos dois dias 

de celebração a Deus.

   

Em Cristo,

Rev. José Erivan de Amorim Borba
Fone: (63) 3471-2221  
Cel. (53) 9156-6073 / (63) 8482-8849
E-mail: prerivanfmeg@hotmail.com



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

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
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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) 3237-1088 

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




