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 Fotos de trabalho evangelístico com as 
crianças do bairro, realizado no dia 30 de março, 
com a presença de 93 crianças.

Congregação Bairro
JK - JI - Paraná - RO

Miss. Mauro dos Santos e Família 
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Pelos Campos        

Nordeste

Campo Missionário de 
São Raimundo das 
Mangabeiras-MA

Miss. João Sátiro e família

Atualmente temos dois departamentos
em plena atividade: SAF e UCP Atividades evangelisticas
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 O nosso maior desejo é poder comprar um 
terreno para construir um templo pois nossa 
cidade está crescendo a cada dia e consequen-
temente os valores de imóveis também sobem, o 
nosso povo é carente e, humanamente não temos 
condições de comprar, mas esperamos em Deus 
e nos meios que Ele usa para suprir nossas 
necessidades MISSÃO SE FAZ: ORANDO, INDO 
E CONTRIBUINDO!  

Miss. João Sátiro, Irmã Adaléia, 
André Wésley e  Amanda Grezielle.                                           
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carinhosamente tinha preparado tudo para nos receber e 
com muita alegria. Como é de costume nos avanços, 
saímos louvando ao Senhor (acompanhados ao som do 
violão ora tocado pelo querido Fernando Ângelo ora pelo 
sem. Carlos Ícaro - SPN), distribuindo folhetos com 
mensagens bíblicas e convidando a todos para o culto 
solene à noite.
 De vez em quando, ao encontrar um bom número de 
pessoas na rua, parávamos e o sem. Edilton anunciava a 
mensagem de salvação com o auxílio de um megafone.

Muitas foram as ruas percorridas e à tarde fizemos 
evangelização em duplas de casa em casa. Foram 60 as 
casas nas quais entramos lemos a Bíblia, anunciamos a 
Cristo e oramos. Destas 20 nos pediram uma nova visita e 
09 manifestaram o desejo de fazer um curso bíblico. À 
noite a igreja estava cheia. Rendemos culto ao Senhor no 
qual uma pessoa fez sua Profissão de Fé e foi batizada e 
três outros membros foram recebidos por jurisdição e 
houve a celebração da Santa Ceia ministrada pelo Rev. Eli 
Vieira (IP Filadélfia - Garanhuns).

“E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores 
de homens.” Mt 4.19

 Este texto não saia da minha cabeça durante a viagem. 
Eu olhava para todos os 13 amados irmãos da nossa PIPR 
que estavam na Van e lembrava que éramos pescadores 
indo em direção a uma lagoa, o município de Lagoa do 
Ouro que está a 274km de Recife. Durante todo o caminho 
vivemos um pleno sentimento de koinonia e o desejo de 
levar a Palavra do Senhor só aumentava. Enquanto a minha 
mente não parava o meu coração batia forte pela emoção 
de participar pela primeira vez de um avanço missionário. 
Após horas de viagem chegamos à cidade e em frente à 
casa da Mis. Magali tivemos uma bela visão: ela 

Avanço Missionário em
Lagoa do Ouro juntamente

com a 1ª IP de Recife

Campo Missionário de
Lagoa do Ouro - PE

Obreiras: Magali e Natália
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 No domingo pela manhã nos dividimos em duas frentes 
de atuação. As nossas irmãs Jardiedna (PIPR) e Natália 
(IBN) ficaram nas dependências da igreja ensinando a 
Palavra do Senhor às crianças enquanto o restante do 
grupo voltou as ruas para apregoar o Reino de Deus e a 
Mensagem de Salvação. Enquanto isso, os outros avan-
cistas percorreram a Av. Correntes, uma das maiores da 
cidade, e outras ruas perpendiculares dando prossegui-
mento à evangelização de casa em casa.
 Muitas foram as experiências e profícuos seriam os 
relatos que aqui poderíamos registrar, pois cada contato e 
cada casa nos ensina e nos impacta. Entretanto não 
poderia deixar de compartilhar que vivi e vi várias demons-
trações de encorajamento mútuo, ânimo e apoio durante 
cada momento desses dois dias.
 Lançamo-nos nesse avanço confiando nas promessas de 
que “o Deus dos céus é que nos dará bom êxito.” Ne. 2:20

O nosso desejo com este breve relato é que estas 
informações incentivem e animem a igreja a VIVER a nossa 
EBD e se engajar na seara participando das missões e 
plantação de igrejas que nossa PIPR vem promovendo. 
 Aproveito para pedir aos irmãos que se unam em oração 
pela vida e ministério das nossas queridas missionárias. 
Magali e Natália, que vêm já há bastante tempo fazendo 
um belíssimo trabalho com o Projeto A.E.I. que visa a 
alfabetização de adultos através da Bíblia Sagrada e pela 
obra de evangelização que têm desempenhado naquela 
cidade.

Por último quero expressar o meu agradecimento mais 
profundo a todos os meus irmãos e irmãs que tão bem me 
receberam e acolheram no Ministério de Missões. Para 
mim, este avanço será inesquecível. 
 Ao SENHOR toda Honra, Glória e Louvor.

Fraternalmente, 
Sem. Walmir Sabino
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 Nos trabalhos da igreja o Senhor tem nos 
abençoado a cada dia com o crescimento dos irmãos, 
com a simpatia da vizinhança e a expectativa da 
construção do local de culto. 

Que o Senhor nos conduza sempre firmes, nós 
aqui semeando e você ai intercedendo pelo nosso 
trabalho. 

 Em nosso primeiro ano de atividade pudemos 
louvar a Deus pelas conquistas. 

A Igreja Presbiteriana já é bem conhecida na ci-
dade, temos um grupo de irmãos frequentando as 
reuniões e se preparando para receber o batismo. 

Ao final do ano fizemos duas reuniões específi-
cas. A primeira em nosso templo, a ultima reunião de 
oração de 2012, onde agradecemos a Deus pelas 
nossas vidas e conquistas e celebramos a nossa 
comunhão... 

E a segunda intercedendo pelo novo ano e pe-
los nossos projetos. 

Na organização dessas atividades foi bonito de 
ver a nova igreja engajada na organização. 

 Queridos, estamos firmes no propósito que 
Deus tem estabelecido para nós aqui na cidade da 
Aliança e contamos sempre com seu especial apoio 
em oração. 

Vocês ficaram este período sem informações 
nossas e de nossos trabalhos devido alguns 
contratempos que enfrentamos aqui com saúde, 
conclusão do curso de Patrícia e de atividades. 

Estamos aqui para reafirmarmos nossa 
parceria em oração, porque uma vez parceiros, 
sempre parceiros... 

Neste mês de janeiro fomos abençoados com a 
notícia de que vamos ser papai, e isso tem muito nos 
alegrado. 

Parceria da JMN em 
  Aliança - PE Missionários: Jaidson Araújo e Patrícia Araujo

Município de Aliança - PE
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 Estamos orando e nos preparando para a cons-
trução de nosso local de culto. Adquirimos um terreno e 
neste ultimo final de semana recebemos a equipe de 
arquitetos que está preparando a planta e orçamento de 
nossa futura igreja. 
 Pedimos seu apoio em oração para que Deus abra 
as portas e levante pessoas dispostas a contribuir com este 
projeto. 
 Neste ano, precisamente em agosto, estará se 
vencendo o nosso contrato de aluguel e pretendemos sair 
do atual prédio para o nosso e lá comemorar nosso segundo 
ano de trabalho Presbiteriano em Aliança. 
 Conto com você nessa empreitada. 

 Temos estudado a Bíblia junto com os irmãos e 
incentivado a comunhão e a oração. Em nossas reuniões 
de doutrina temos estudado as principais doutrinas bíblicas 
baseados na Confissão de Fé de Westminster; nas 
reuniões de oração temos estudado sequencialmente os 
Salmos, nos cultos nos lares o Evangelho de João e no 
Culto do domingo o Evangelho de Marcos. Nesse novo 
semestre  estamos também organizando nossa EBD e 
estudando temas atuais da fé. 
 A resposta dos irmãos tem sido boa, percebemos o 
aprendizado e crescimento. 

 Pedimos que continuem orando pelas 
nossas vidas pedindo ao Senhor que nos dê 
sabedoria para aproveitarmos as oportuni-
dades, pedindo ainda que Ele nos conceda da 
Sua graça. 
 Orem pela nossa construção, não só do 
templo de "pedras mortas", mas também pelo 
de "pedras vivas", para que nesta cidade esteja 
nascendo um grupo genuíno de crentes. 
 Orem pela saúde e gestação de Patrícia.
 Orem pela nosso pequeno grupo de 
adolescentes que estamos reunindo às sextas-

feiras, para que Deus nos dê sabedoria na 
condução. 
 Por fim, para que o Senhor se agrade de 
tudo que nós, eu e vocês, temos feito pela Sua 
obra. 

Soli Deo Gloria!

 Missionários Jaidson Araújo e Patrícia Araújo 
jaidson.marcos@gmail.com 

(81) 9692-4746 
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Novos Testamentos personalizados
JMN/IPB e UPH

Além da preciosa Palavra de Deus
contém informações sobre a UPH e JMN
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“De modo que nem o que planta é alguma coisa, 
nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento." 

(1Co 3.7) 
 Em 18 de agosto de 2009, o Miss. Dalmo 
Roberto Coelho Montelo, foi designado para o 
campo, para dar continuidade aos trabalhos iniciados 
pelo irmão Dameão, de evangelização, estudo nos 
lares, visitação. Foi iniciado também um novo 
trabalho numa região agrícola, do município 
conhecida como FRUTEZE. Desse trabalho, tivemos 
os frutos de 02 adultos e 02 crianças. No ano de 2009 
à 2010, houve um acréscimo para 09 membros 
comungantes, 07 não-comungantes e 21 congre-
gados, contabilizando 12 adultos e 09 crianças, tendo 
a frequência média nos trabalhos de 17-23 pessoas 
na semana e 23 na escola dominical e 30-40 no culto 
público. 
 Com o aumento significativo, foi necessário 
alugar outro salão, com dimensões maiores, para dar 
suporte a quantidade de pessoas, mudando para 
outro local mais centralizado da cidade. Em 2010, foi 
desenvolvido o seguinte plano de ação: a) Cursos de 
culinária e artesanato realizados na igreja durante o 
mês de março de 2010 promovendo a aproximação 
da comunidade com a igreja; b) Ação social realizada 

DADOS DO MUNICÍPIO 
Nome Oficial: Japoatã 
População: 14.568 habitantes 
Predominância Sócio-econônica: Classe baixa 

Histórico: 
A escolha de Japoatã está baseada na proximi-

dade com a sede do projeto, o fácil acesso por 
rodovias federal, estadual e intermunicipal, e a 
relação de vínculo pastoral, visto que em seu 
município o Presbitério Sul de Sergipe (PSSE) tem 
uma Congregação Presbiterial no distrito de 
Ladeirinhas, a 15km da sede, de atuação expressiva, 
assistida pelo pastor da IP Propriá e localizada num 
povoado estratégico, dotado de irmãos engajados na 
obra missionária. Nossa passagem pela sede de 
Japoatã, rumo à Congregação Presbiterial, tem sido 
mensal. 

O município de Japoatã possui uma área total 
de 420 km2. A sede do município está localizada a 
cerca de 7 km do acesso à BR-101 em rodovia 
asfaltada. Há 5 postos de saúde básica e nenhum leito 
hospitalar (as urgências são encaminhadas a 
Propriá), 1 agência bancária, 1 casa lotérica, 23 
partidos políticos, 141 professores do ensino 
fundamental e 30 do ensino médio. A economia está 
baseada em pecuária, na citricultura, e na produção 
de frutas advindas do platô de Neópolis (projeto de 
irrigação). 

HISTÓRICO DA PLANTAÇÃO 

O trabalho missionário no campo de Japoatã, 
teve inicio com o Miss. Dameão Marculino Santos, em 
março de 2007, sendo ele encaminhado pela 
JMN/IPB ao Projeto Norte de Sergipe e acompa-
nhado pela Igreja Presbiteriana em Propriá, na 
pessoa do Rev. Gilmar Araujo Gomes, Coordenador 
do Projeto. Foi realizado um AVANÇO MISSIO-
NÁRIO, com os membros de Propriá. 

O Miss. Dameão, permaneceu no campo, por 
dois anos, onde desenvolveu atividades evangelís-
ticas na cidade, de visitação pastoral, discipulados e 
trabalhos com crianças, reunindo-se em sua própria 
residência. 

Em seguida, alugou um salão para a realização 
dos trabalhos e cultos. Neste mesmo período, 
contava-se com a participação de 02 membros co-
mungantes e 02 não comungantes, 03 congregados e 
02 visitantes. Segue fotos de inauguração do salão, 
com os membros do campo e da IP Propriá. Na 
oportunidade foi celebrada a Santa Ceia, tivemos a 
participação do Rev. Josmar Nascimento, como 
expositor da Palavra de Deus. 

Japoatã - SE

 Miss. Dalmo Roberto Coelho e Família
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dia 17/04/10 promovida pelo Rev. Neemias Araujo de 
Carvalho, da IP 12 de agosto, Aracaju; c) Trabalho 
com os maridos não cristãos e com a família de cada 
membro e congregado. 

Ao tempo, foi adquirido um terreno medindo 8m 
x 18m, bem localizado, para futura construção do 
templo, dando inicio em abril de 2010, sob a 
coordenação do Rev. José Santana Dória e orien-
tação técnica do Rev. Neemias Araujo de Carvalho, 
Coordenador Geral da Comissão para Plantio de 
Igrejas, a membresia do campo missionário em 
Japoatã, mostrou toda sua disposição de servir na 
Seara do Mestre, pondo as mãos à obra no mutirão 
que iniciou o esforço de construção do templo. 

Em 2011, continuou com a mesma dinâmica de 
trabalho no campo, tendo como plano de ação: 

a) terminar a construção do templo; b) Projeto 
de evangelização para as crianças, jovens e terceira 
idade; c) Novos cursos; d) Arrecadação de roupas e 
calçados para distribuição com famílias carentes (2ª 
FASE). Com a contribuição por parte dos membros, 
Presbitério Sul de Sergipe e Projeto Norte de Sergipe, 
foi mantido a construção do templo, chegando na 2ª 
etapa, erguendo as paredes. 
 Nesse mesmo ano, tivemos alguns resulta-
dos das atividades desenvolvidas no campo, batizan-
do 06 adultos e 09 crianças, recebemos por jurisdi-
ção a pedido 03 membros, celebração de 02 
casamentos. 
 Em visita pastoral pelos campos do Projeto 
Norte de Sergipe, o Rev. Gilmar Araujo encontrou em 
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Japoatã uma membresia feliz com a expectativa da 
ministração da Ceia do Senhor e o batismo infantil. 
Orientado pelo Miss. Dalmo Montelo, estas mães 
dedicaram seus filhos ao SENHOR da Aliança, 
aumentando a alegria desta comunidade nascente. 
 No término do ano de 2011, estavam regis-
trados os seguintes irmãos: I - Membros Comun-
gantes - 1) Regina Célia dos Santos; 2) Gleide Selma 
dos Santos; 3) Luíz Peixoto de Jesus; 4) Maria Irina 
dos Santos; 5) Leila Lima N. Santos; 6) Clécio 
Andrade Carvalho; 7) Luzivanda da Silva S. Oliveira; 
8) Kelly Alves Dantas; II – Não-comungantes - 1) 
Moacyr S Oliveira Ramalho; 2) Daniel Santos 
Peixoto; 3) Daniela Santos Peixoto; 4) Marcos 
Alberto O Neto; 5) Artur S Oliveira; 6) Helena Alves 
Costa; 7) Emanuel Antônio Alves Costa; 8) Luciana 
Lima Nascimento. 
 No ano seguinte, manteve-se à construção do 
templo, colocando o telhado. Os membros, vão 
visitar o templo agora coberto. 
 Dando continuidade a construção, estamos 
chegando a consolidação do templo, estamos em 
fase de acabamento com data de inauguração 
prevista para o dia 25 e 26 de maio de 2013. 

Editado pelo Rev. Gilmar Araujo Gomes 
Re-editado pelo Presb. Willian Carlos – CM 

Pacatuba 

Culto de Inauguração

Construção do Alicerce do Templo

Construção
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IV Encontro de obreiros da JMN em 
Recife - PE

 O IV Encontro de Obreiros da JMN-IPB foi 
realizado pela Primeira Igreja Presbiteriana do Recife 
através do Ministério de Missões.
 Tivemos a representantes dos plantadores de 
Igrejas dos estados de Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba e do Rio Grande do Norte; contamos 
também com os representantes da JMN e da  
APECOM.
 O Tema trabalhado no encontro foi “Vocação 
Missionária” em que tivemos diversas oficinas sendo 
palestrantes os pastores: Rev. Samuel Victalino, Rev. 
Charles Melo, Rev. Alfredo de Souza, Rev. Milton 
César, Rev. Daniel Martins e os pastores da Primeira 
Igreja Rev. Cláudio Henrique e Iclayber Alves.
 Foi proporcionado aos obreiros um bazar em 
que todos saíram muito satisfeitos das aquisições.
 Recebemos nesse encontro, motivação, 
comunhão, refrigério, renovo e crescimento espiri-
tual. Assim voltamos aos nossos campos animados e 
renovados para a caminhada de serviços ao Rei e 
Senhor de nossas vidas. 

“Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, 
inabaláveis e sempre abundantes na obra do 

Senhor, pois, no Senhor, o nosso trabalho não é 
vão” (I Co. 15:58)

Rev. Cláudio Henrique
-Pastor-Efetivo da PIPR- 

Missionários da JMN
Paraíba, Pernambuco e Alagoas 



Olá irmãos, graça e paz!
Louvamos a Deus pelas suas orações e 

contribuições em favor da ação missionária realizada 
em Iguaracy, Sertão de Pernambuco, nos dias de 29 a 
31 de março, passados. O Senhor Deus nos permitiu 
realizar: 

 A união das Igrejas locais Batista e 
Presbiteriana, num trabalho conjunto de evangeli-
zação envolvendo mais de 150 irmãos.

 Evangelização casa a casa (cerca de 350 
residências ouviram o plano da salvação em Jesus 
Cristo).

 Mais de 40 sertanejos se renderam aos pés 
de Cristo.

 6 (seis) Cultos ao ar livre. 
 1 (um) culto da ressurreição e santa ceia na 

igreja.
4 (quatro) encenações teatrais evange-

lísticas.
 5 (cinco) cultos e estudos com as crianças.
 2 (duas) exibições do filme Jesus.
 1 (uma) caminhada evangelística pelas ruas 

da cidade, acompanhada por cerca de 250 pessoas.
3.000 literaturas evangelísticas distribuídas.
 128 bíblias distribuídas.
 180 cestas básicas distribuídas.
 6 (seis) caminhões pipa de água potável.
 109 pacientes atendidos nos 3 (três) 

consultórios odontológicos montados, num total de 
260 procedimentos médicos realizados.

 200 kits distribuídos, contendo escova e 
creme dental.

 2 (duas) palestras sobre higiene bucal para 
crianças. 

 Foi possível alcançarmos o centro da cidade, 
os povoados de Irajaí, Serra da Carapuça, Sítio 
Leitão e Sítio Barro Branco. Na volta visitamos a 
Serra do Mimoso, em Arcoverde.

Acesse a galeria de fotos do nosso site: 
http://www.rumoaosertao.org

Veja também o culto realizado dia 30/03: 
http://youtu.be/5Xube43GpdE
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Ação Missionária realizada 
em Iguaracy - PE

Um fraterno abraço,

Jerônimo Gusmão
Secretário de Missões do Presbitério Centro de PE

Líder do Ministério e Banda Rumo ao Sertão
-- 
Ministério e Banda Rumo ao Sertão
(81) 9964.9898 - TIM / 9336.6513 - CLARO
www.rumoaosertao.org
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Campo Missionário de
Delmiro Gouveia - AL

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações.  Portanto, não 

temeremos... Salmo 46.1,2
 É com imensa alegria que vos escrevemos. 
Estamos aqui, para descrever tudo o que Deus tem 
nos proporcionado nesses últimos meses aqui no 
campo de Delmiro Gouveia.
 Como relatamos na carta anterior demos 
inicio ao Projeto Social Integrado (PSI). O mesmo 
teve inicio com aulas de Kung fu e hoje contamos com 
mais de 25 alunos. E algo muito bom também que 
aconteceu, foi o início de mais um projeto, agora 
sendo o de Judô. O interessante que vínhamos 
orando e entrando em contato com várias pessoas 
para ver se conseguíamos a quantia necessária para 
comprarmos os tatames, pois na prática do Kung Fu 
seria importantíssimo o seu uso, para o desenvolvi-
mento dessa arte marcial. Com o início do Judô esse 
tipo de material (os tatames) seria imprescindível. E 
como tudo tem seu tempo, o professor de Judô me 
disse que tinha no seu antigo projeto a estrutura de 
tatame, não o que tínhamos desejado, mais um que 
daria para os treinamentos tanto do Kung Fu, como 
do Judô. O material de tatame que usamos é pó de 
borracha de pneu triturado por baixo, e por cima uma 
lona de caminhão. Foram 70 sacos de farinha de 50 
Kg cheios de pó de borracha de pneu utilizados. 
Retiramos todo o material do antigo local e levamos 
para a igreja, que conta com um espaço atrás das 
suas instalações. Apesar da providência de Deus 
nesse sentido, ainda estamos com o objetivo de 
adquirirmos nosso próprio tatame, sendo ele móvel, 
pois do jeito que o projeto anda, teremos que utilizar 
também o salão da igreja para comportarmos todos 
os alunos. Vale salientar que eu estou participando 
das aulas de Judô e Kung fu, me fazendo esportista 
para ganhar esportistas. Fazendo amizade e sempre 
que tenho oportunidades tenho falado de Jesus para 
os alunos.
 Iniciamos também as aulas de artesanato, 
que ocorrem de 15 em 15 dias, e temos tido uma 
frequência de 10 a 12 mulheres participando! Fato 
interessante que ocorreu, foi que uma das alunas 
conversou comigo e relatou que achava que a única 
coisa que ela sabia fazer era arrumar a casa, porém 
com as aulas de artesanato ela viu que era capaz de 
realizar outras atividades. Essas aulas estão sendo 
ministradas por minha esposa Tati.
 Estamos para iniciar a parte de aconselha-
mento psicológico. Temos na igreja uma irmã, recém-
formada em psicologia, que se dispôs a ajudar no 
projeto. A princípio o objetivo era trabalhar somente 
com adultos, porém os casos que têm mais aparecido 
são de crianças e, por esse motivo, ainda não demos 
início ao atendimento, pois precisamos tornar a sala 
de atendimento psicológico mais acolhedora e 
atrativa para as crianças e para isso precisamos 
adquirir brinquedos lúdicos terápicos ou pedagógicos 
(brinquedos de encaixe, quebra cabeça, jogos de me- 

mória e etc) para podermos dar um apoio melhor para 
crianças.
 Demos início ao projeto “encontro com as 
mulheres”. Esse trabalho ocorre toda última sexta-
feira do mês e tem sido muito bom. As reuniões são 
bem dinâmicas e participativas. Na primeira reunião 
participaram 8 mulheres (dia 29 de março) e na 
segunda foram 11 mulheres (26 de abril). Quem tem 
dirigido essas reuniões é Tati.  
 No dia 28 de abril realizamos um almoço, cujo 

objetivo era a comunhão dos irmãos e a evangeli-
zação dos visitantes. Na oportunidade explanamos o 
plano de salvação por meio de quadro cênico 
(pregação com pintura). Estavam presentes em torno 
de 50 pessoas entre elas o casal de missionários 
Marcelo Resende que trabalhou em Delmiro Gouveia 
em 2011 e Sinhá Oliveira missionária que se encontra 
em Ribeirópolis-SE, cidade onde trabalhei por cinco 
anos.

Rev. Marcus Vinicius e Familia
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 No dia das mães fizemos uma singela 
homenagem e encerramos com um lanche organiza-
do pelas mulheres da igreja.
 Os meses de abril e maio foram de grandes 
realizações e cremos que o Senhor tem nos ajudado! 
Temos tido um número maior de pessoas participan-
do nos cultos aos domingos, bem como na EBD. 
 Gostaríamos de agradecer as irmãs Janine e 
Mariana que fazem parte da Igreja Presbiteriana da 
Tijuca - Rio de Janeiro, pelos materiais que foram 
enviados (tinta, canetas, borracha, cadernos, cola, 
etc) para serem usados no departamento infantil. E 

também os presentes que foram enviados para nos-
sa filha Laura Rebeca. 
 Outra novidade, é que recebemos da JMN 
uma oferta para comprarmos um terreno para 
construção da igreja. Já foi pago uma parte do 
terreno e quando toda a documentação estiver 
pronta pagaremos o restante! Glória a Deus por 
isso!!! O terreno fica no mesmo bairro em que 
estamos.
 Não podemos deixar de relatar a morte da 
uma congregada muito amada por todos: D. Mazé 
(83 anos)um exemplo na igreja, Não faltava uma 
reunião, queria estar presente em todas as atividade 
da igreja. A mesma faleceu no dia 16 de maio. 
Contamos com as orações de todos pela família 
enlutada!
 Continuamos a desempenhar as atividades:
1. Culto de oração e doutrina 
2. Discipulado 
3. Culto nos lares 
4. Programa de rádio 
5. Participação do grupo REPENSAR (organizado 
pelo  psiquiatra  Dr. Gaudêncio). 
6. Visitações e aconselhamento 

Motivos de Oração: 

 Pela cidade de Delmiro Gouveia; 
 Por estratégias corretas de evangelização; 
 Por apoio das igrejas; 

Para que Deus levante igrejas que possam nos 
ajudar através de avanços missionários; 
 Por nosso ministério (sabedoria, discernimento, 
capacitação, ânimo); 
 Pelos irmãos da igreja de Delmiro Gouveia para 
que haja disposição e comprometimento com a obra 
do Senhor; 
 Pelas mulheres da igreja; 
 Pelos casais de nossa igreja 
 Pelos projetos desenvolvidos 
 Departamento infantil (pessoas e material) 

Necessidades do Projeto Social Integrado

 Aquisição de tatame
 Aquisição de brinquedos lúdicos-pedagógicos 
(sala de apoio psicológico para crianças)
 Reforma de móvel doado para o curso de 
informática.

Rev. Marcus Vinícius



Campo Missionário de
Flores e Fátima - PE

Obreiro: Antonio Carlos e família
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 Amados Irmãos, amigos e parceiros, no 
informativo anterior apresentei um pequeno relato 
sobre D. Olívia, uma das Sertanejas remanescentes 
das primeiras famílias que se converteram à Fé 
Protestante no Sertão do Pajeú ainda na década de 
1940. Desta feita, quero compartilhar um pouco 
sobre a Irmã Verônica Lopes, 93 anos, moradora do 
Sítio Barra, Triunfo/PE.
 O seu esposo, Belarmino Lopes, hoje já 
falecido, foi o primeiro crente do Sítio Barra, 
alcançado pelo Evangelho na Década de 1930, 
através do Major Optato Gueiros, (comandante das 
Forças Volantes que perseguiam o bando de Virgo-
lino Ferreira, O Lampião). Ao se converter, o jovem 
Belarmino logo evangelizou seus familiares e muitos 
foram convertidos a Cristo. Assistidos naquela época 
pelos missionários da Missão Presbiteriana Norte 
Americana, formaram uma Igreja forte no Sertão do 
Pajeú. Mesmo em meio às muitas dificuldades e 
perseguições, serviam fielmente a Cristo. Belarmino 
de Souza, quando ainda jovem, chegou a estudar 2 
anos no SPN (Seminário Presbiteriano do Norte), 
Recife/PE, depois, conheceu a Irmã Verônica com 
quem se casou e constituíram família no Sítio Barra.
 No mês de Abril deste ano, a Irmã Verônica 
completou 93 anos de idade e lá fomos com alguns 
irmãos da congregação em Flores realizar um Culto 
em ação de Graças pela sua vida e saúde. O que 
mais me chamou à atenção foi observar que ela já 
enfrentando os sinais da idade, com alguns 
momentos de esquecimento, mesmo assim, tem 
“guardada no coração a Palavra do Senhor” e facil-
mente recita textos da Bíblia, lembra de “Corinhos” 
antigos e começa louvando ao SENHOR. A sua filha, 
D. Leda, nos contou que quando ela teve que passar 
por uma Cirurgia alguns anos atrás, enquanto era 
levada para o Bloco Cirúrgico, lhe pedia para cantar 
com ela um Cântico antigo que falava da segurança 
do crente no Senhor Jesus. 
 Amados, vale à pena ensinar a Verdade 
bendita do Evangelho de Jesus Cristo. Ela nos 
acompanhará para sempre. Invistamos na Pregação 
da Palavra, amemos a Obra Missionária. E, como 
afirma o Salmista: “Anunciai entre as nações a sua 
glória, entre todos os povos as suas maravilhas” (Sl 
96.3). A Dona Verônica um dia ouviu o Evangelho, 
mas, fico a pensar: quantas Verônicas estão espa-
lhadas pelos sertões Nordestinos que ainda não 
ouviram o genuíno Evangelho da Graça? Vamos 
proclamar?

Trazemos algumas noticias dos Campos:
 No final do mês de abril, na ocasião da 
semana chamada Santa, fomos convidados para 
ministrar palestras sobre o significado da Páscoa em 
três escolas. Uma excelente oportunidade para 
apresentar o Cordeiro, Jesus!
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Palestras sobre a Páscoa nas Escolas

Visita do Supervisor da Junta de Missões Nacionais

Treinamento Para Professores da Escola Bíblica

Jovens e adolescentes no Encontro PRVP

Domingo da Ressurreição

Aniversário do Programa Palavra de Vida

Programação Especial Dia das Mães
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Culto de Lançamento da Pedra 
Fundamental dos Templos – Flores/Fátima

 No dia 26 de Maio, aconteceu o lançamento 
da pedra fundamental do Templo em Flores e em 
Fátima. Irmãos da IP Serra Talhada, IP Triunfo, IP 
Graças, Ministério S.O.S. Sertão vieram participar 
desse momento histórico para o campo missionário. 
O primeiro Culto aconteceu em Flores, depois de 
tomarmos o café da Manhã, seguimos para o distrito 
de Fátima, onde após o Culto, tivemos um almoço 
comunitário. Somos gratos a Deus pelos Parceiros 
que foram usados no início desta Obra.
 Amados, só chegamos até aqui, porque a Boa 
Mão do SENHOR nos sustentou. Ele tem usado 
parceiros importantes no estabelecimento do Seu 
Reino no Município de Flores. Somos Gratos à Igreja 
Presbiteriana de Serra Talhada/PE, JMN/IPB, 1a IP 
Recife, IP Portela/RJ, IP Graças/PE, IP Mata da 
Praia/ES, Ministérios S.O.S Sertão, Sal da Terra, 
Parceiros em Missões, Sociedade Bíblica do Brasil, e 
tantos outros irmãos voluntários que têm se 
envolvido nessa Obra.
 No momento, estamos com as Construções 
paradas por falta de recursos e precisamos de uma 
intervenção de Deus. Você pode orar?
 

Em Cristo,
Missionário Carlos e Família.
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Campo Missionário de
São João do Paraíso - BA

 Distrito da cidade de Mascote, fica no sul da Bahia, 
na região cacaueira. Tem aproximadamente 10 mil 
habitantes. Por ser cortada pela BR 101, é um lugar 
de muita prostituição e ponto de tráfico de drogas. Por 
estar passando por uma crise econômica difícil como 
toda região do cacau, encontramos crianças, 
adolescentes e jovens envolvidos com as drogas, o 
alcoolismo e a prostituição, também devido à baixa 
condição de vida.

A Congregação de São João do Paraíso:

 É um trabalho sofrido, principalmente por ter mais 
de 20 anos de existência, Deus manteve essa porta 
aberta mesmo sem liderança alguma ou sem alguém 
que acompanhasse o trabalho de maneira integral. É 
conhecida no lugar há muito tempo como a igreja das 
sete “velhinhas” (sete irmãs que nunca desistiram e 
que sempre sonharam em ter alguém liderando o 
trabalho). Quase todas as irmãs já partiram para 
Glória, mas as suas orações continuam sendo res-
pondidas pelo Senhor que governa todas as coisas. O 
quadro tem mudado, formamos a UMP com mais de 
15 jovens, a SAF com mais de 10 Senhoras; 
iniciamos um trabalho com adolescentes e crianças, 
temos 02 diáconos ordenados e neste ano formare-
mos a UPH com aproximadamente 08 homens. Já 
contamos com mais de 50 alunos matriculados na 
EBD, com o trabalho com as crianças e adolescen-
tes. E uma classe com 18 novos convertidos.

OBJETIVO:

 Procuramos igrejas que queiram fazer parceria 
conosco, pois, pretendemos plantar novos trabalhos 
presbiterianos em toda região, inicialmente em São 
João do Paraíso. Já contamos com um trabalho forte 
na sede em Mascote, e uma Congregação em Hera 
Nova.
 Apesar do desdobramento da igreja de Camacan 
e da Junta de Missões Nacionais na manutenção da 
obra com a presença do Pastor Missionário no 
campo, os recursos não são suficiente para atender 
as necessidades que vão surgindo com o cresci-
mento. A construção do novo templo em fase bem 
avançada dará condições para em muito breve o 
trabalho ser organizado, para tanto pedimos a ajuda 
dos irmãos para a conclusão desta obra.

 Que o Dono da Igreja Jesus Cristo de Nazaré, 
abençoe grandemente sua vida (ou igreja).

Rev. Eliomário André da Rocha
   Missionário da JMN
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Campo Missionário de
Ubaitaba-BA

 Neste primeiro trimestre alguns objetivos não 
foram alcançados, porém, outras portas foram 
abertas para darmos continuidade nesse segun-
do trimestre. 
 Continuamos com alguns discipulados, 
preparação para batismos, etc. 
 Foi criado o conselho da comunidade para 
o qual fui eleito como presidente; um desafio que 
decidi não abrir mão, por isso careço das 
orações. É uma oportunidade para evangelizar-
mos os encarcerados, seus familiares e até 
mesmo as autoridades policiais. 

Miss. Carlos André e família

Culto na residência do Elias Manoel 

Culto de ação de graça - 9 anos de
casados

EBD Páscoa e café da ressurreição 

Culto de ação de graça - Dia
Internacional da Mulher

Palestra na escola Dalila sobre páscoa 

Reunião membros da EBDA Santa Ceia – Pastor Arnou Sena  

Culto no lar da Rosana – 
com o pastor Arno e familia  

Missionaria Marilene, auxiliando 
na sala das crianças   



Itanhangá-MT

Realizamos nosso primeiro sábado legal aqui 

em Itanhangá e foi muito bom. Tivemos um número 

expressivo de crianças, a maioria absoluta não 

crente. Queremos através deste trabalho chegar às 

famílias, levando a elas a Palavra de Deus. Cremos 

que uma grande porta está se abrindo para o 

Evangelismo aqui, por meio do trabalho com as 

crianças.

Ao Senhor Deus toda honra e glória. Ai estão 

algumas fotos do trabalho realizado.

No dias das mães a igreja realizou uma singela 

homenagem às mães, com um delicioso bolo 

oferecido às mães da Igreja.

Rev. Ailson José Sant Anna.

Rev. Ailson e família
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Pelos Campos        

Centro-Oeste
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Campo Missionário de
Nova Monte Verde - MT

“Vinde a mim, todos os que estão cansados e 
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre 

vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso 
e humilde de coração; e achareis descanso para a 
vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu 

fardo é leve”. (Mt. 11: 28-30)

Nessa passagem Jesus faz um convite espe-
cial aos seus ouvintes, não um chamado para uma 
festa ou algum evento importante que conhecemos 
hoje, mas um desafio no sentido de que as pessoas 
fossem a Ele, para receber seus ensinamentos com 
inteira confiança, e usá-los em suas vidas cotidianas.  

A razão de Cristo desafiar as pessoas de seu 
tempo a fim de que viessem a Ele é porque naquela 
época não era muito diferente de nossos dias, isto é, 
religiosidade de aparência muitas vezes, ritual e 
cerimonialismo, mas ao mesmo tempo pouco ou 
nenhum relacionamento com Deus através de Sua 
Palavra, a vida interna, o coração estava distante de 
Deus e Sua vontade. E Jesus percebendo o cansaço 
das multidões, a decepção das pessoas com a 
religiosidade morta e vazia, convidou-as para um 
encontro pessoal através da fé a fim de que a 
salvação, a paz, a alegria, o amor e a esperança 
inundassem seus corações. E hoje esse convite é a 
nós. 

Visita do Presidente da JMN Pb Vicente Lúcio 
e do Secretário Executivo Rev. Eber Pinheiro 

Rev. Sidnei dos Santos e Família

Louvores a Deus

Montamos mais 1 sala de EBD
Formamos nossa UCP 

Aconteceu a 1ª semana de Oração
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Pedidos de Oração:

 Por mais crianças na igreja: temos apenas 4 com o 
Lucas ( meu filho) 
 Por adolescentes (A Marinês de 12 anos foi 
embora da cidade).
 Por mulheres dispostas e animadas para 
formarmos a SAF.
 Por homens que estejam disponíveis para 
formação da UPH.
 Por entusiasmo, pois sinto os irmãos sem força e 
sem objetivo.
 Pelo projeto de construção de um novo templo.

Pedido mais que especial:

 No período de um mês 2 famílias que estávamos 
trabalhando foram embora e outras 2 já estão se 
preparando para ir embora.

Pedidos Pessoais

 Por sabedoria na exposição da Palavra.
 Pelas visitas que fazemos.
 Por autoridade espiritual.
 Por força para persistir diante de situações 
desanimadoras.
 No próximo domingo o Pastor Sidnei viaja para 
ministrar Ceia no Campo de Nova Bandeirante.

Rev. Sidnei dos Santos e 
Missionária Cleidiana Rocha S. Santos

Trabalho com as 
crianças e 

café da manhã de 
Páscoa

2º Encontro de Mulheres - 
Tema: A vida é feita 

de escolhas

Formamos a U.C.P e fizemos nossa 
1ª Apresentação Musical 
“Caminho da Perfeição” 

Dia 1º de Maio Aconteceu o Churrasco
da Família Presbiteriana



Campo Missionário de
Barro Alto - GO Rev. Valquirio Jr. e Família

Olá irmãos,

 Terminamos a primeira etapa da reforma da 
igreja: trocamos o telhado, as janelas e o templo de 
10m de comprimento passou para 14m, faltando 
apenas a pintura de dentro e fora. Mas a grande 
necessidade da Igreja é fazer uma fachada que dê 
visibilidade a IP em Barro Alto, por isso estamos 
lutando para construí-la. Já temos o modelo que 
queremos. Encontramos um Arquiteto que ficou de 
adaptar para as dimensões do nosso templo, mas 
até agora não começou a fazer (já faz 60 dias que 
entregamos o modelo para o arquiteto). Hoje por 
causa da primeira etapa não temos nada em caixa 
para pagar um arquiteto, muito menos para construir 
a fachada.
 Portanto gostaríamos de saber qual a 
possibilidade da JMN nos ajudar a construir a 
fachada do templo e pintura de toda Igreja.

 Estou lhes enviando as fotos atuais do 
templo e do modelo que queremos. 

Grato

Rev. Valquírio Jr.
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sentação do Coral Amiguinhos de Cristo (crianças) e 

do Grupo Geração Shalom (Juniores e adoles-

centes). Após o culto foi servido café e lanche para 

todos os presentes - foram distribuídas cerca de 40 

caixas de bombons Lacta para as crianças e 

adolescentes. presentes.

05. BOLETIM DA IGREJA 

- Edição do Boletim N° 262 - Enviado por e-mail para 

dezenas de pessoas.

06. Leitura

Continuo lendo o Livro “Águas que Transfor-

mam”, do irmão YUN (Chinês) - Editora Betânia.

Rev. José Julio de Azevedo

São Mateus do Sul - PR

Pelos Campos          

Sul

ATIVIDADES EM MARÇO 2013

01. DISCIPULADO
Continuamos discipulando algumas crianças, 3 

adolescentes e um adulto no Ponto de Pregação - 
V.Bom Jesus.

02. CURSO DE VIOLÃO (Música)
- Neste mês de março tivemos 4 aulas:
02/03 - 5 alunos;
09/03 - 8 alunos; 
16/03 - 5 alunos;
30/03 - 4 alunos; O curso tem 8 alunos 

atualmente.

03. ESCOLA DOMINICAL - Congregação
- 04 aulas e 24 matriculados:
- 03/03 -- 8 presentes - 2 professores
- 10/03 - 27 presentes - 4 professores
- 17/03 - 15 presentes - 1 professor.
- 24/03- 18 presentes - 2 professores.
- 31/03 - Culto da Ressurreição em conjunto
com congregação.

04. ATIVIDADES ESPECIAIS EM MARÇO
06/03- Audiência com novo Prefeito e com 

Secretária da Ação Social - Projeto social com 
Menonitas;

10/03 - UPH fez homenagem a mulher no final 
do Culto - com vasos de flores para irmãs;

11/03 - Visita a COSAMAR com homenagem a 
sócias pela dia da mulher - SAF entregou flores;

12/03 - Culto em casa de Jussara, na Vila Nova 
- 15 presentes - Músicos: José e Luiz Carlos;

14/03 - Texto e fotos para campanha em defesa 
do Hospital Evangélico de Curitiba; divulgação

15/03 - Nascimento de Clara filha do irmão 
Adalton e Daiane (Ele é membro comungante, ex-
presidiário) -

17/03 - Confraternização depois do culto - 
homenagem a aniversariantes de Março;

20/03 - Fechamento arte CADA DIA FAMÍLIA - 5 
publicidades para seu financiamento parcial;

31/03 - Culto da Ressurreição as 10 horas, em 
conjunto com congregação da Ráia. Houve apre-

Rev. José Julio e esposa Marilene Contrera 
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Escola Dominical na 
Congr. da Ráia - 

seguida de 
homenagem

as mulheres, mães dos 
alunos.

Foto
feita após o

Culto da
Ressurreição
com irmãos
do centro

congregação
e alguns

visitantes.



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

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
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E-mail: vicente_lucio@hotmail.com / presidenciajmn@ipb.org.br

Rev. PAULO EMÍLIO ROCHA REIS  03/07/67

Rua Benedito, 10 - Jd. Iguaçu   

Nova Iguaçu/RJ  - CEP: 26.282-260 

Residencial: (21) 3844-5990  

E-mail: rev.pauloemilio@hotmail.com 

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



DIVULGADOR E  
SUPERVISOR DE CAMPOS:

Rev. MARIANO ALVES JUNIOR
Rev. EBER PINHEIRO VIANA

10/07/69
25/05/59

R. Palmerinha, 221 - Vila do Quartel  
R. Dr. Lourenço Granato, 79  

Novo Heliópolis - Garanhuns – PE 
 Jd. Lúmen Christi  - Campinas – SP 

Residencial: (87) 3761-4298 / 3761-0219 
Celular:  (19) 8259.3029 (TIM)

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

E-mail: rev.marianojmn@ipb.org.br
E-mail:                           /executivajmn@ipb.org.br            eber@ipb.org.br

SEDE (ESCRITÓRIO)
JMN/IPB CAMPINAS:

Rua Dr. Lourenço Granato, 79 – Jd. Lúmen Christi 

CEP: 13.092-205 

Caixa Postal 1042 - CEP 13.012-970  

Campinas - SP 

Fone/Fax: (19) 3255.5648 / 3368.5648 / 

E-mail: secretariajmn@ipb.org.br

SECRETÁRIO EXECUTIVO

EQUIPE DO ESCRITÓRIO

Equipe do escritório

CEP: 55.294-180 
CEP:  13.092-970

Revista Ação Missionária28

CAS-IPB (87) 3762-0122  

8259.2929 / 8259.2930 

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

Escritório da JMN/IPB - Campinas,SP



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

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

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

com muitos rogos, a graça de participarem da assistência 

aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos 

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

depois a nós, pela vontade de Deus’’. 

 2 Coríntios 8.3-5

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

PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL

JUNTA DE

MISSÕES

visite nosso site: www.jmnipb.org.br 

Junta de Missões Nacionais - IPB

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

Favorecido: Igreja Presbiteriana do Brasil

JMN        IPB
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