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O Desafio do Rio Grande do Sul

Em visita ao Campo de Cachoeira do Sul fomos 

recebidos pelo Rev. Wanderson Gonçalves Fuly, sua 

esposa Marilane Serafim e os filhos: Vitória, Maria 

Eduarda e o pequeno Levi. O mesmo fala da alegria 

do trabalho e das dificuldades que vem enfrentando 

quanto ao transporte dos irmãos e nos falou do desejo 

ter uma Kombi ou Van para auxiliar no transporte dos 

mesmos; verificamos que o templo é um galpão 

adaptado, sendo necessário executar algumas 

reformas; e a acústica é péssima.

Já em Farroupilha o casal de missionários Rev. 

Geraldo Mescoloto e sua esposa Vera Lucia, nos 

recebeu com entusiasmo; o pastor nos levou para 

conhecermos a obra de construção do templo, cujas 

as dependências já foram concluídas e é onde estão 

sendo realizados os trabalhos. Está faltando a 

construção da nave do templo e casa pastoral. O 

reverendo Geraldo falou-nos de uma urgência de 

colocar as janelas antes das chuvas, assim evitando 

perder boa parte dos serviços já executados.

Constatamos em nossa visita a real 

necessidade de um investimento que deve ser 

direcionado àqueles Projetos que estão no estado do 

Rio Grande do Sul.

No estado gaúcho existem dois presbitérios 

sendo formados em sua maioria, por igrejas 

plantadas pela JMN/IPB, que têm buscado a 

expansão do trabalho presbiteriano em todo o estado. 

Hoje eles mantém 4 projetos missionários que é outro 

esforço missionário sendo empreendido pelo Plano 

Missionário Cooperativo – PMC.

O Rio Grande do Sul faz parte da menor região 

brasileira. Nesse estado temos a cidade do Chuí que 

marca o extremo sul do litoral brasileiro. Boa parte de 

seus limites é fronteira com os vizinhos mais ligados 

cultural e economicamente ao Brasil. 

O presidente da Junta de Missões Nacionais e 

o secretário foram visitar os projetos do Rio Grande 

do Sul, a saber, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeira 

do Sul e Farroupilha.

Indo ao Campo de Rio Grande onde está o 

casal de missionários Rev. Ananias Loback e sua 

esposa Lília Vieira Loback, encontramos o casal 

satisfeito com o trabalho que tem sido desenvolvido 

naquela cidade. Há necessidade urgente de uma 

reestrutura do templo que está muito acanhado para 

o porte da cidade. Nosso obreiro já nos enviou projeto 

de reestruturação do templo, e já estamos rogando ao 

Senhor da seara e aos seus servos que enviem 

recursos para termos um novo templo na cidade de 

Rio Grande.

No Campo de Santa Maria estivemos com o 

Rev. César Pereira de Souza, sua esposa Claudia 

Cristiane e os filhos: Ana Letícia e Cláudio César; o 

mesmo nos falou da assistência que deram às 

famílias que tiveram seus parentes envolvidos na 

tragédia da boate Kiss. Há um templo já precisando 

de algumas reformas.
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Rev. Eber Pinheiro Viana



Rogamos aos amados que orem e cooperem 

para o plantio de Igrejas acolhedoras nesse estado, 

o n d e  a l é m  d a s  d i f i c u l d a d e s  c u l t u r a i s  

(tradicionalismos) e religiosas (influência espírita), 

existe o alto custo do trabalho devido ao contexto 

social do estado. O Rio Grande do Sul precisa da 

ação missionária de Igrejas comprometidas com o 

Reino de Deus. Aceite este desafio! Seja parceiro da 

JMN/IPB nos projetos missionários.  

                                       Rev. Eber Pinheiro Viana 

Ainda tivemos a oportunidade de estar 

presente na reunião ordinária do Presbitério Vale dos 

Sinos – PRVS, na cidade de Caxias do Sul, onde 

tivemos a oportunidade de apresentar os trabalhos da 

JMN/IPB. Em Porto Alegre nos reunimos com o 

Presidente do Presbitério e Secretário do Presbitério 

do Rio Grande do Sul – PRGS, deixando à disposição 

dos presbitérios um imóvel na cidade de Gravataí 

para que os mesmos possam abrigar ali um novo 

trabalho evangelístico.
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“À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual 

um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, 

dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos.”   

                                                         Atos 16.9

Este ano foi de lutas, mas também de vitórias. 

Eu, Rev. Wanderson Gonçalves Fuly, minha esposa 

Marilane e nossos filhos Vitória, Maria Eduarda e Levi 

estamos a 6 anos em Cachoeira do Sul–RS. E desde 

que chegamos aqui temos batalhado pela conversão 

de almas e organização da congregação em igreja.

Muitas têm sido as lutas no campo missionário. 

Carro precisando de reformas, falta de recursos, 

tradicionalismo excessivo (um bairrismo muito 

grande), espiritismo e catolicismo fortes, cultura 

diferente, etc. Mas Deus é maior que tudo isso.

Louvamos a Deus e Pai das bênçãos pelas 

igrejas e irmãos que oram e nos auxiliam em nossa 

luta pela promoção do Reino.

Pelos Campos          

Sul

Cachoeira do Sul-RS 

Rev. Wanderson Fuly e Família

Atendimento Odontológico à população

Campo de Cachoeira do Sul-RS

Dia do Mackenzie Voluntário
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O Rio Grande do Sul é mais um estado da 

federação brasileira, mas parece haver uma barreira 

cultural muito forte que alguns chegam a dizer que 

esse estado faz fronteira com o próprio Brasil. São 

mais de 11 milhões de habitantes e no meio apenas 

800 presbiterianos em todo o estado, distribuídos em 

mais de 496 municípios. 

Em Cachoeira do Sul são 38 membros e cerca 

de 65 congregados, sendo 55 na cidade e 10 na 

congregação do interior (localidade do Irapuá, a 50 

km da cidade).

Pedimos que os amados irmãos que nos 

auxiliem orando e contribuindo para o crescimento do 

Reino de Deus no Rio Grande do Sul. 

                               Rev. Wanderson Fuly

NOSSOS PROJETOS EM ANDAMENTO:

  - CEIBEL, para treinar liderança; 

 - Artigos no principal jornal da cidade (a 1ª coluna 

evangélica da cidade);

 - Discipulado, que em 2011 começou a ser dado por 

irmãos também;

 - O curso de alfabetização (AEI), que já está gerando 

frutos de conversão; 

 - 3 programas de rádio semanais (no total: 2 horas 

por semana gerando um custo mensal de R$ 450), 

sendo um deles programa de debate entre 

pastores; 

 - O Disque-Paz (R$ 100,00), onde as pessoas ligam, 

deixam seu telefone e o pastor entra em contato; 

 - A 2ª Congregação, inaugurada há 1 ano, localizada 

a 55 km da 1ª Congregação;

 - A Associação de Pastores Evangélicos da cidade, 

na qual o Rev. Wanderson é presidente e tem 

realizado ações em conjunto (Dia da Bíblia, Lar 

Transitório, etc.);

 - Coral, dirigido por minha esposa, a missionária 

Marilane, apresentado na praça, etc.;

 - Dia do Voluntário Mackenzie, que é uma ação entre 

comunidades carentes, com o apoio do Instituto 

Mackenzie;

 - Projetos sociais na igreja, como aulas de música, 

entre outros.

Peça Teatral ‘’Mãos Vazias’’

Vigília Semanal em Cachoeira do Sul
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No mês de fevereiro a Junta de Missões 

Nacionais formalizou parceria do Campo Missionário 

de São Bento do Sul com o Presbitério Litoral 

Catarinense - PLIC em um culto festivo onde o 

missionário André Luiz Augusto Golze contou, muito 

emocionado, a trajetória dos primeiros passos para a 

plantação desse trabalho na cidade de São Bento do 

Sul. 

O presidente do PLIC Rev. Rubens Lima da 

Silva falou do empenho e amparo que seu Presbitério 

teve com o campo missionário e com a família 

missionária e nos trouxe uma mensagem de alegria e 

exaltação para os nossos corações.

O presidente da Junta de Missões Nacionais, 

presbítero Vicente Lucio Gouveia de Deus ficou muito 

satisfeito e agradeceu ao Presbitério pelo 

acompanhamento que deu ao missionário, família e 

campo. 

Demonstrou sua alegria nesse momento em 

que o Presbitério e Junta celebram uma parceria com 

vista à entrega total do campo missionário.

A junta estará auxiliando o Presbitério na 

restauração do telhado, para que os irmãos tenham 

um bom local de adoração ao nosso Senhor.

São Bento do Sul-SC 

ACESSE O SITE DA JMN:
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.

O Rev. Eber Pinheiro Viana secretário da JMN 

falou o que a Junta vem realizando nesse nosso vasto 

Brasil do Pacairaima ao Chui e que há muito a se 

fazer para alcançar os eleitos do Senhor.

Miss. André Golze e Família
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Meus queridos, aproveitando a oportunidade, 

nossa igreja está precisando de um teclado para 

auxílio na área musical. Não temos muito 

instrumentistas na igreja, mas eu toco um pouco 

desse instrumento. Ser os irmãos tiverem ou 

souberem de alguém que possa nos doar, seremos 

muito gratos.

 Sem mais, fiquem com Deus.

     Em Cristo,

                               Aledsey Neander F. Santos

‘’Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só é 

morta.’’   Tiago 2.17

Foram momentos emocionantes e realizadores 

a todos os voluntários e participantes do projeto. 

Tivemos a participação de 7 voluntários da nossa 

igreja e mais um grupo de teatro de Ribeirão Preto, 

totalizando 22 voluntários. Estivemos auxiliando o 

"Projeto Vitória", um projeto recente que lida com 

crianças e adolescentes portadoras de necessidade 

especiais. 

O projeto tem cerca de 25 crianças e 5 

profissionais que ajudam diretamente todo o Sábado.  

Além da apresentação teatral e das brincadeiras com 

as crianças, distribuímos lanche a todos os 

participantes ao final. Ficamos eternamente gratos a 

Deus por esta ímpar oportunidade de auxiliar um 

projeto tão importante, sendo sal e luz onde é 

necessário. 

Pelos Campos       

Sudeste

Mackenzie Voluntário
em Orlândia-SP

Rev. Aledsey e esposa Kelen
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Mas isso não precisa continuar assim, se hoje 
mesmo sairmos de nossa vida confortável para 
enxergar a pobreza de nossas crianças. Olhar para 
elas com o olhar de Jesus, que não as via como um 
problema e, sim, como um exemplo: “quem não 
receber o reino de Deus como uma criança de 
maneira nenhuma entrará nele”. As crianças que hoje 
não têm o necessário são parte da responsabilidade 
delegada por Jesus a nós, portanto, precisam entrar 
no orçamento familiar, no projeto da igreja, na pauta 
das reuniões do conselho e na evangelização nos 
campos missionários. 

De acordo com John Stott, a base bíblica da 
evangelização é tudo aquilo que a igreja é enviada ao 
mundo para fazer, incluindo a responsabilidade 
social. Na epístola de Tiago está escrito: “Se um 
irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e 
necessitado de alimento cotidiano e qualquer dentre 
vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, 
sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, 
qual é o proveito disso? Assim também a fé se não 
tiver obras, por si só está morta”.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida” palavras 
de uma menina de 07 anos de idade que pela primeira 
vez tinha entrado em uma piscina. Uma criança que 
como milhares desejam ser tratadas como seres 
humanos, criados a imagem e semelhança de Deus, 
portanto, iguais em valor e direitos. Segundo dados 
da UNICEF, o Brasil tem cerca de 60 milhões de 
crianças e adolescentes das quais a metade, 30 
milhões, vive na pobreza. 

Uma criança pobre significa menos acesso a 
uma educação de qualidade, não ter condições 
financeiras para uma boa alimentação, viver em 
casas sem saneamento básico; consequentemente, 
tem chance maior de adoecer, de um fracasso 
escolar, de ser abandonada ou não receber a 
proteção que precisa e deve receber. 

Uma realidade presente em todos os lugares de 
nosso país, e que a maioria de nós preferimos não 
ver, optamos transferir esse mal-estar (problema) 
para o governo, instituições, ou pior inventamos um 
cristianismo omisso, cheio de desculpas pessoais. O 
amor nessas horas fica limitado, preso a um sistema 
eclesiológico, numa religião apenas, que impede o 
cristão de ser como Cristo.

Barro Alto-GO

Pelos Campos

Centro-Oeste Rev. Valquirio Junior e Família

E.B.F em Barro Alto-GO
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Dentro das programações em comemoração 
aos 44 anos de existência da nossa Igreja, realizamos 
“O Dia Mackenzie Voluntário” na Escola Estadual da 
cidade e na Igreja Presbiteriana com 85 voluntários e 
mais de 200 atendimentos, dentre eles: recreação 
para crianças, orientação psicológica, orientação 
psicopedagógica, corte de cabelo, massagem, 
fisioterapia, sexóloga, bazar beneficente e outros. 
Isso só foi possível pela graça de Deus que atua em 
nosso meio.

Grato,

Rev. Valquirio F. Barros Junior e Família.

Portanto, amados irmãos é necessário ter 
ousadia para ser fiel a Deus, vivendo o Evangelho 
integral que Jesus ordenou para que dessa forma, as 
pessoas conheçam Jesus, glorifiquem a Deus em 
suas vidas e vivam numa sociedade mais igual. Só 
assim, ouvir-se-á essa linda expressão da boca de 
quem anda no caminho da graça: “Hoje é o dia mais 
feliz da minha vida!”

Agradeça a Deus juntamente conosco, pois em 
2012 conseguimos uma parceria com o SESI para 
realização da Escola Bíblica de Férias: salas de aula 
e toda estrutura do clube com piscinas, campos e 
cantina. Recebemos uma média de 150 crianças por 
dia, que durante quatro dias desfrutaram de um belo 
lugar, com muita diversão, e acima de tudo puderam 
compreender o amor Deus em Jesus Cristo através 
de histórias, cânticos, comunhão, lanche e muita 
atenção. 

Durante o evento, enviamos aos pais cartas 
todos os dias, dando-lhes o conhecimento de cada 
princípio das lições estudadas, especificando quais 
histórias seus filhos haviam ouvido e, ainda 
sugestões com princípios cristãos para realizarem na 
educação de seus filhos. 

Corte de cabelo gratuito

Recreação para as criançasEquipe do Mackenzie Voluntário



Pelos Campos

SUDESTEREVISTA

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 

Informamos que a JMN 
estará com um novo sistema 
em seu site aonde possibilitará 
a impressão de BOLETOS para 
repasse de ofertas. 

Desta forma teremos a 
facilidade de identificar e 
agradecer aqueles que têm 
contribuindo com a Junta de 
Missões Nacionais/IPB.

WWW.JMNIPB.ORG.BR
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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.

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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Graça e paz amados irmãos,
 
A Igreja de Coruripe tem desempenhado seu 

papel social de forma sólida e real. Neste mês 
realizamos um Chá de bebê para uma jovem que não 
tinha nada para a criança que iria nascer. Ela é irmã 
de uma das adolescentes da igreja e tem sido 
evangelizada por mim e pela minha esposa. 

Na verdade já é o segundo chá de bebê que 
realizamos para mães carentes da igreja. Também 
comemoramos o aniversário da minha esposa 
Fabiana. Estiveram presentes além dos membros, o 
pastor Marcelo e o pastor Paulo.

                                       Rev. Sérgio Gonçalves

13

Coruripe-AL

Pelos Campos        

Nordeste

O trabalho missionário em São Raimundo das 

Mangabeiras teve inicio em fevereiro de 2010, o 

primeiro culto foi realizado na residência da família 

missionária que recém-chegados já contavam com a 

simpatia da vizinhança e de muitas crianças que 

passaram freqüentarem as reuniões seguintes. 

Hoje estamos realizando os cultos e escola 

dominical em um salão alugado no centro da cidade.  

Temos 13 membros comungantes, 7 membros 

não comungantes, 35 alunos da EBD e uma 

freqüência de 40 pessoas nos cultos dominicais.

São Raimundo das Mangabeiras fica a 85 km 

da cidade de Balsa e é um campo de parceria entre a 

1ª Igreja Presbiteriana de Balsas e a JMN, tem uma

Rev. Sérgio e esposa Fabiana

São Raimundo das Mangabeiras-MA

Miss. João Sátiro e Família
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 Atualmente esta família missionária tem sido 

grandemente provada com o problema de saúde da 

irmã Adaléia (minha esposa) que está em tratamento 

quimioterápico. Não obstante as provas e 

dificuldades, Deus tem abençoado este campo que 

tem crescido para a sua glória. Desejamos em breve 

ter condições financeiras para comprarmos um 

terreno e construirmos o templo a casa pastoral.

“Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo 

o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, 

dia a dia, os que iam sendo salvos." (At.2.47)   

                            Missionário João Sátiro

população de 19 mil habitantes, um povo simpático e 

hospitaleiro, mas muito carente do evangelho 

genuíno, a base da economia é o comercio e as 

plantações de soja, arroz e cana de açúcar, que 

emprega boa parte dos homens.

Reunião nos lares 

Retiro Espiritual com as crianças 

E.B.F com a participação de 70 crianças 
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Departamento Infantil - UCP

- EBF (Escola Bíblica de Férias) nos anos de 

2009/10/11/12;

- Projeto conhecendo Jesus Através do Esporte, 

onde se trabalha a vida espiritual das crianças e ao 

mesmo tempo incentiva as atividades esportivas, 

(Futebol de campo e Futebol de Salão);

- Festa do dia das Crianças “Em 2009 fomos 

parceiro com uma ONG no projeto cinema na rua”;

- Competições esportivas de Futsal com as 

crianças do campo missionário;

‘’Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A 
ele seja a glória para sempre! Amém.’’ 
                                                        Romanos 11:36

     Graça e paz! 

No dia 11 de março de 2009, chegamos a João 

Lisboa para dar continuidade a um trabalho que 

estava sem obreiro. Uma cidade de 26 mil habitantes, 

cidade dormitório situada a 12 km da cidade 

Imperatriz que tem 260 mil habitantes e concentra o 

maior polo comercial da região. É uma cidade muito 

carente, onde tem um grande índice de prostituição e 

exploração do trabalho infantil; a renda per capita da 

cidade é de 26 reais. 

O IDH do município é de 0.630, muito baixo pra 

a realidade humana. Temos trabalhado bastante, 

mas sabemos que muitas coisas precisam ser feitas, 

e com a graça de Deus iremos dar continuidade. Já 

sonhamos com novos projetos para 2013, contamos 

com a intercessão de todos irmãos para  que Deus 

continue a nos abençoar como Ele tem feito até aqui. 

Cremos que o Nosso Senhor Jesus nunca irá nos 

desamparar, e que todas as lutas Ele transforma em 

vitoria. A seguir alguns projetos que estão sendo 

realizados na igreja:

João Lisboa-MA
Miss. Rejane e Família

E.B.F no Campo Missionário de João Lisboa 

João Lisboa-MA 



Ministério de Jovens e adolescentes UPA - UMP

- AcampaBike, onde todos os jovens e 

adolescentes foram pro acampamento de bicicleta;

-  Acampamento de férias “Tema: 'SANTIDADE' 

SEM A QUAL NINGUÉM VERÀ O SENHOR. Hb 

12.14” (Em ambos ouve muitas atividades: Gincanas, 

esporte, lazer, técnicas de sobrevivências no campo, 

trilha de Bike, louvores e ensino da palavra com 

palestras);

-  Culto de Jovens e adolescentes aos sábados na 
igreja, e periodicamente nos lares;

-  Gincana Bíblica com a participação de 4 igrejas  
de outros ministérios;

- “Momento de lazer” Passeios em feriados na 
zona rural do município;

-  Ministério dos Homens UPH e das Mulheres – 

SAF;

-  Culto de ação de graças do dia das Mães com 
café da manhã;

-  Culto de ação de graças do dia dos pais com 
jantar;

- 1º Encontro de Casais no mês de agosto de 2012;

- Culto nos lares das famílias da igreja e de 
pessoas que estão sendo evangelizadas;

-  Confraternização de Natal e Final de ano;

-  Projeto UPH no esporte “Evangelizando homens 
através do futebol”.
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Evangelização sistemática

-   Visita nos lares;

-   Aconselhamentos;

-   Discipulados;

-   Estudos Bíblicos;

- Evangelização no PETI “Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil”;

- Evangelização da Casa de Passagem do 
Conselho Tutelar do Município;

-   Culto ao ar livre;

Projeto de evangelização através do futebol 



Projetos Evangelísticos em parceria com 
outras denominações

- Projeto VIVO POR JESUS “Evento realizado no 
período do carnaval fora de época na cidade”, foram 
duas noites de oração, louvor e a ministração da 
palavra de Deus;

- Louvorzão realizado pelo campo no período do 
carnaval fora de época de 2012, com a participação 
outras denominações;

- 1ª Marcha para Jesus no ano de 2012;    
 
- Projeto amigo da igreja, A igreja homenageia as 

pessoas e entidade que  têm sido parceiros nos 
projetos sociais da igreja;

Cada etapa da construção do templo da igreja

- O templo foi construído em 3 etapas. 1ª 
Terraplanagem. 2ª Montagem da estrutura pré-
moldadas. 3º A alvenaria e aberturas e a parte 
elétrica.  E no dia 08 de setembro de 2011 foi feito o 1º 
culto no novo templo;

 Participação da igreja em atos cívicos

- A igreja participou dos desfiles de sete de 
setembro no município, a convite da secretaria de 
educação;

Ação Social

- Curso Básico de Eletricidade Predial “Parceria 

com o SENAI e INSTITUTO REVIVER”;

- Curso de BISCUIT “Artesanato em cera fria” 

“Feito nas escolas, casa da melhor idade “Idosos”, 

Associação de moradores, e na igreja;

- Arrecadação e distribuição de cestas básicas 

(Alimentos), para famílias carentes e para a APAE;

- Arrecadação de roupas e calçados que foram 

distribuídas para famílias carentes e para a APAE;
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Atividades esportivas com as crianças 

Distribuição de roupas para famílias carentes 



  

Pedidos de Oração

- Pelos trabalhos de visitação de casa em casa e 

pelos estudos bíblicos que estamos ministrando;
- Pelas pessoas que estão sendo evangelizadas e 

pelos novos convertidos;

-Pelos professores da escola dominical, e 

lideranças das sociedades;
- Pelas nossas vidas “Miss. Rejane e Jorge Soares 

e nossa filha Isabella Regina”;
- Pela conclusão da construção do templo (piso, 

pintura do templo, banheiros, aquisição de cadeiras, 
ventiladores, concretagem da calçada da igreja e o 
forro do templo);

- Pelos projetos sociais que o campo tem 
desenvolvido na cidade;

- Aquisição de bolas de futebol para projeto 
Conhecendo Jesus Através do Esporte; 

- Para aquisição de material de evangelização 
“Como Bíblias, Novos testamentos, folhetos, revistas 
e Etc”;

-  Pelos grupos familiares e seus lideres;
-  Pela SAF, adolescentes e Jovens e crianças;
- Agradecendo a Deus por tudo o que Ele já tem 

feito.

Agradecemos muito, pelas orações dos irmãos, 
que Deus vos abençoe!   

A Deus toda Glória! 

Miss. Rejane Maria Alves Soares e Família
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Desfile de 7 de Setembro do Município 

Irmãos do Campo Missionário 
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Se estamos bem aqui porque ir para outro 
lugar? Poderíamos pensar. Mas na verdade fomos 
chamados para fora. Imagine alguém que é 
“gentilmente” convidado a ir embora de um ambiente. 
É uma cena que parece ser deselegante não é 
mesmo? Mas na verdade, é o convite que o Senhor 
faz a Sua Igreja. 

Somos tentados a olhar para o crescimento 
numérico de nossas denominações e pensarmos que 
já cumprimos o nosso dever. Todavia, a multiplicação 
da membresia local não deve ser vista como a 
totalidade do cumprimento de nossa tarefa. Porque 
assim poderemos cair no erro de olharmos somente 
para dentro, quando na realidade deveríamos 
caminhar para fora. Temos a obrigação de nos 
expandir, pois esta é uma atribuição dada por Deus 
exclusivamente à Sua igreja.

Dificilmente enfrentaremos em nossos dias 
perseguição semelhante a que afligiu os convertidos 
do primeiro século e sejamos obrigados a nos 
refugiarmos em outras regiões. Entretanto, o que 
ocorreu a dois mil anos atrás foi a dispersão da 
providencia divina para que a igreja iniciasse a sua 
missão. O que precisamos hoje é o despertamento da 
consciência cristã para que esta continue a sua 
missão. Não nos esqueçamos de que além da nossa 
Jerusalém existe as “Judéias”, as “Samarias” e 
confins que precisam ser alcançadas. 

Avante Igreja!

                  Missionário Ericon Fábio de Oliveira

Manifestação da Providência
 x

 Despertamento da Consciência

Em Jerusalém a promessa fora cumprida e no 
dia de pentecostes todos foram revestidos com o 
poder do Espírito Santo. Milhares de pessoas se 
convertiam e eram batizadas. Viviam num ambiente 
de extraordinária comunhão. “Da multidão dos que 
creram eram um o coração e a alma” (At 4.32). 
Imagino o quanto deveria ser bom conviver naquela 
comunidade cristã. Pessoas que se desfaziam de 
seus próprios bens pelo prazer de ajudar o próximo, 
que diariamente estavam no templo adorando a Deus 
e perseverando na doutrina.

As coisas estavam caminhando quase que 
perfeitamente a não ser por um único detalhe. O 
evangelho ainda precisava ser anunciado em outras 
regiões e não apenas poderia ficar restrito aos irmãos 
de Jerusalém. “E sereis minhas testemunhas tanto 
em Jerusalém como na região da Judéia e Samaria e 
até aos confins da terra”(At 1.8).  

Até que os cristãos começaram a enfrentar o 
que conhecemos como a primeira perseguição à 
Igreja primitiva desencadeada através da morte do 
piedoso Estevão. O diácono foi apedrejado e morto, 
após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal de 
Jerusalém. A maioria dos judeus convertidos, exceto 
os apóstolos, foram dispersos para outras regiões.

 
Apesar de cruel não podemos ver este ocorrido 

apenas como um ato que culminou com a morte de 
um inocente, mas sobretudo, como a manipulação de 
Deus na historia da Sua igreja. Este terrível 
acontecimento foi um fator providencial que 
contribuiu diretamente para que o evangelho fosse 
difundido entre os gentios.

Quando olhamos para as comunidades 
evangélicas atuais, vemos que elas estão cada vez 
mais bem estruturadas, tanto fisicamente através de 
seus templos que oferecem o máximo de conforto, 
quanto em suas programações que visam a 
interatividade, o envolvimento e a unidade entre os 
membros de tal forma que estes não sentem nem um 
pouco impelidos de ir para outras localidades.

Fagundes-PB

Miss. Ericon Fábio e esposa Raquel



‘’Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por 

nós; por isso, estamos alegres. Quem sai andando e 

chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, 

trazendo os seus feixes.’’         Salmos 126:3,6

A Igreja Presbiteriana em Ipiaú teve seu início 

no ministério do Pr. José Nilton da Silva 

Bernardo,quando no dia 13 de março de 2010 foi 

realizado o culto de inauguração com a participação 

das mocidades das Igrejas de Ilhéus, Itabuna, 

Camacan, e Jequié. Esteve presente o secretário 

executivo da JMN Junta de Missões Nacionais, o 

presbítero Vicente Lucio Gouveia de Deus, usando 

da palavra para incentivar esta Igreja a não 

desanimar de anunciar o Evangelho de Cristo.  

Após um ano sai o Rev. José Nilton da Silva 

Bernardo, e chega a cidade no dia 13 de janeiro de 

2011 o missionário José Jeronimo de Araújo com sua 

esposa Kiara Montebelo de Araújo e os filhos Iara, 

Nayara e Lucas para dar continuidade aos trabalhos.  
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Campo de Ipiaú-BA

Miss. José Jerônimo e Família

Dia da organização da SAF em Ipiaú-BA 

Escola Dominical com Café da Manhã
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 A Igreja Presbiteriana de Ipiaú  completou no 

mês de março 2012 dois anos de existência. Hoje 

contamos com um rol de 43 membros comungantes e 

09 não comungantes. É tempo de agradecer, louvar, 

adorar, engrandecer Àquele que tem abençoado a 

igreja de maneira tão maravilhosa. É tempo de 

festejar, celebrar e comemorar tão grande bênção. 

Mas, acima de tudo, é tempo de refletir. Afinal de 

contas, trata-se de dois anos de oportunidades mil. 

Oportunidades de evangelização, de 

crescimento, amadurecimento, aprendizado; 

oportunidades de viver o compromisso e fidelidade ao 

Reino de Deus, bem como o amor, a comunhão, a 

humildade, o perdão, enfim, os frutos do Espírito 

Santo.

 Também foram dois anos de expectativas e 

esperanças, planos e sonhos, embora nem todos 

tenham se realizado. Por estas bênçãos e por tantas 

outras a nossa igreja é chamada por Deus a estar 

refletindo sobre a sua caminhada: naquilo que cada 

um fez ou deixou de fazer, nos nossos erros e 

acertos... Esse refletir é parte importantíssima da 

caminhada cristã, pois é certo que a vida é um 

constante e infinito processo de aprendizado. 

Adolescentes da Igreja participam 
de congresso em Camacan-BA

Jantar do Dia dos Namorados

Evangelismo nas ruas de Ipiaú



Há muito a ser feito. Assim sendo, deixemo-nos 

alegrar, fortalecer e animar pelas coisas passadas. 

Usemos a sabedoria adquirida (na caminhada da 

igreja) nos passos futuros. E, confessando 

humildemente que a igreja ainda não alcançou o alvo 

(estatura de Cristo), sigamos confiantes em direção a 

Ele. 

Sem olharmos as aparências, as dificuldades 

ou problemas, sigamos para a soberana vocação a 

que fomos chamados: Cristo Jesus, nosso alvo, 

nossa vocação. E, como Ele próprio diz, ao (à) que for 

fiel até a morte, ao(à) vencedor(a) será dada a coroa 

da vitória (Ap. 2,10). IGREJA PRESBITERIANA DE 

IPIAÙ.

Foi com muita alegria que no dia 02 de Junho de 

2012 a federação de SAFS do presbitério de Itabuna 

PITB, esteve no campo missionário de Ipiaú – BA 

quando na oportunidade foi organizada a SAF do 

campo supracitado. Para a glória de Deus a Saf está 

em plena atividade, com cultos de Oração, visitas a 

enfermos e a hospitais, jantar dos namorados, 

almoço em comemoração ao dia da EBD, 

homenagem no dia do adolescente presbiteriano, 

homenagem do dia dos pais e aniversário do 

missionário e evangelismo. 

   “tudo posso naquele que me fortalece.” 

                                                   Filipenses 4:13 

            

                     Missionário José Jerônimo de Araújo

É preciso lembrar-se das coisas passadas, pois 

um povo sem memória é um povo sem história, sem 

identidade, sem sabedoria. Entretanto, isso não 

significa que devemos ficar atrelados às coisas 

passadas. Como o apóstolo Paulo nos lembra, é 

necessário estarmos com os olhos fitos no alvo. Ora, 

irmãos, o alvo do cristão é o próprio Jesus Cristo. É 

tendo isso em mente que nós, a liderança da Igreja 

Presbiteriana de Ipiaú, queremos conclamar toda a 

igreja para primeiramente lembrar-se do seu 

passado, rendendo graças por tudo aquilo que Deus 

tem realizado em seu meio; pois o passado nos ajuda 

a lembrarmos dos feitos do Senhor. Mas queremos 

também dizer que o alvo ainda está por ser atingido. 
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Culto nos lares



VISITE O SITE DA JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS

WWW.JMNIPB.ORG.BR
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Caríssimos irmãos, que a Graça e a Paz do 

Senhor sejam sobre todos. Envio as fotos do trabalho 

Missionário em Planalto Uruguai, Teresina-PI. 

Campo da Junta de Missões Nacionais em parceria 

com a Igreja Presbiteriana da Piçarreira. Sou grato a 

Deus e peço a oração dos irmãos por esse trabalho.

Deus abençoe.

                      Miss. José Nilton Santos Onofre

Campo Planalto Uruguai
Teresina-PI

Miss. José Nilton e esposa Doraleide
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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

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.

Novas Camisetas da JMN

Adquira já a sua Camiseta JMN e ajude a fazer missões.
Junta de Missões Nacionais: (19) 3255-5648/3368-5648 ou jmn@ipb.org.br
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Ana Letícia: ajudante de Missões  
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Espero poder noticiar muitos outros encontros 

como este, para a glória do nosso Deus e Pai. 

Motivos de oração: A Congregação necessita 

urgentemente de um templo para maior comodidade 

dos fiéis. Estamos ainda nos reunindo em uma sala 

com capacidade para apenas 15 pessoas, espaço 

pequeno, sem ventilação adequada, e com um 

agravante, as chuvas, que aqui no estado do Pará 

são constantes, impedindo que os irmãos possam 

mais ativamente estar frequentes aos cultos. 

Oremos para que o SENHOR mande recursos 

para construção de um lugar que será chamado Casa 

de Oração, onde o Seu nome será adorado. 

      

                       Missionário Dênio Costa

 “Oh! Como é bom e agradável viverem unidos 

os irmãos.’’            

                                         Salmos 133.1

 Aos amados irmãos, 

Realizamos no dia 13 de Janeiro na 

Congregação Presbiteriana de Abaetetuba-PA nosso 

primeiro almoço, onde contamos com a presença de 

27 pessoas, dentre estas irmãos que já tem 

congregado conosco e também alguns convidados e 

pastores que se tornaram amigos nesta cidade.

Após cinco meses de trabalhos em Abaetetuba, 

a igreja tem recebido o carinho e o apreço dos 

moradores, assim como o apoio de irmãos de outras 

denominações, os quais não medem esforços para 

também colaborarem nesta empreitada, somando 

forças conosco. Alegra o coração poder participar de 

momento tão marcante na vida da igreja. 

Miss. Dênio Costa

Abaetetuba-PA

Pelos Campos          

Norte

Irmãos do Campo Missionário de Abaetetuba-PA



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

VICE-PRESIDENTE

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

E-mail: presidenciajmn@ipb.org.br

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@ig.com.br / 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 

E-mail: giba.1@hotmail.com / gilberto@krebs.com.br 

SECRETÁRIO
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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

EQUIPE DO ESCRITÓRIO

CEP: 55.294-180 

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

Escritório da JMN/IPB - Campinas,SP

Financeiro: financeirojmn@ipb.org.br

SECRETARIA EXECUTIVA:
Cel. (19) 8259-3029  

E-mail: executivajmn@ipb.org.br  
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JOSELAINE ALVES 09/05/83

JÉSSICA PEREIRA 29/08/91

CLEVERSON OLIVEIRA 07/05/94



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




