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JESUS, 
O PRESENTE
DIVINO

Deus nos enviou
um presente:

Juntos fazemos miss”es, mais røpido e mais longe!

seu filho!
Os planos de
Deus: Trabalho
& Gratid¡o

O Enganoso
Cora≈¡o

Projeto M¡o na
Massa em
Tocantin—polis
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Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil



A sua família contribui com os 
dízimos e ofertas em sua igreja 
local.

54% é destinado aos campos 
missionários no Brasil e no 
mundo.

Milhares de pessoas são alcança-
das pelo evangelho e novas igrejas 

Presbiterianas são plantadas.

A sua igreja contribui com 10% 
das arrecadações mensais para o 

supremo concílio.

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil



Dar e receber presentes simboliza a celebra≈¡o de 
uma nova fase da vida. Voc» presenteia a crian≈a 
rec«m-nascida, dando boas-vindas æ nova vida; 
presenteia aos noivos que se casam, celebrando o 
come≈o de uma pr—spera rela≈¡o de amor; presen-
teia  o aniversariante do dia para celebrar um ano 
novo de vida. O presente simboliza o come≈o de um 
tempo novo e de uma vida nova. Por isso trocamos 
presentes no natal e no fim do ano.
Quem inventou essa prøtica de dar presentes foi 
Deus. Ele nos presenteou com o universo criado, 
com a vida, a famÀlia e o trabalho. Mas, o maior 
presente que recebemos de Deus « Jesus Cristo. O 
profeta IsaÀas declara: “Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu”. Esse presente marca 
o come≈o de uma nova hist—ria que estø dividida em 
antes e depois dele. ß o inÀcio de uma nova alian≈a, 
uma vida nova, uma nova forma de relacionar uns 
com os outros e uma nova forma de adorar e servir a 
Deus. 

Jesus « o presente divino que nos foi dado dos 
c«us:
1- Jesus « o presente que necessitamos
Hø muitos presentes que damos e recebemos, que 
n¡o servem para nada. ûs vezes recebemos de 
presente coisas que jø temos e n¡o precisamos. 
Jesus, por«m, « o presente necessørio. Precisamos 
dele porque estamos perdidos, condenados e 
tristes. Receber Jesus como presente de Deus « 
receber salva≈¡o, perd¡o e alegria. “E o testemunho 
« este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida 
estø no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a 
vida; aquele que n¡o tem o Filho de Deus n¡o tem a 
vida” (1Jo 5.11-12). Precisamos desesperadamente 
dele e sem ele estamos condenados para sempre.

2- Jesus « o presente que funciona
Hø muitos presentes que recebemos que n¡o 
funcionam e precisam ser trocados. Ap—s o dia do 
Natal, muitos v¡o æs lojas para trocar os seus 
presentes. Jesus, por«m, « o presente necessørio, 
perfeito e funcional.

ß impossÀvel receb»-lo e abrir m¡o dele. “Ent¡o, 
perguntou Jesus aos doze: Porventura, quereis 
tamb«m v—s outros retirar-vos? Respondeu-lhe 
Sim¡o Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as 
palavras da vida eterna; e n—s temos crido e conhe-
cido que tu «s o Santo de Deus” (Jo¡o 6.67-69). ß 
impossÀvel ter Jesus e abrir m¡o dele. Quem o 
conhece sabe como ele « ÿtil e insubstituÀvel. Ele « 
tudo para n—s.
 
3- Jesus « o presente imerecido
Damos presentes como forma de agradecimento a 
pessoas que nos ajudaram. Jesus, por«m, « um 
presente de amor. O que merecemos de Deus « o 
seu castigo e a sua puni≈¡o pelo fato de sermos 
pecadores. O salørio do pecado « a morte, mas Deus 
nos deu a Jesus por causa do seu amor: “Porque 
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unig»nito, para que todo o que nele cr» n¡o 
pere≈a, mas tenha a vida eterna”. (Jo¡o 3.16) Quem 
compra um presente, oferece n¡o apenas o objeto, 
mas tamb«m seu tempo, dedica≈¡o, aten≈¡o e amor. 
Deus se ofereceu a si mesmo, por n—s, na maior 
demonstra≈¡o de amor que existe.
 
4- Jesus « o presente que dura para sempre
Todo presente humano « transit—rio e tem o seu 
prazo limitado. Presentes que quebram, se danifi-
cam e podem ser furtados. Jesus por«m, « diferente. 
Ele « o presente eterno que jamais poderø nos ser 
tirado. Quem o recebe, o tem para sempre. Desfru-
tamos de Jesus nesta vida e na vida futura. Disse 
Jesus: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu 
as conhe≈o, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida 
eterna; jamais perecer¡o, e ningu«m as arrebatarø 
da minha m¡o. (Jo 10.27-28)

Concluo, desejando que voc» receba a Jesus como o 
presente de Deus. Ele « o presente necessørio, 
funcional, imerecido e eterno. Renda-se ao amor de 
Deus revelado em seu Filho, Jesus Cristo!

JESUS,
O PRESENTE

DIVINO

Palavra do Presidente

Rev. Arival Dias Casimiro

“Porque um menino nos nasceu, um filho 
se nos deu; o governo estø sobre os seus 
ombros; e o seu nome serø: Maravilhoso 

Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, PrÀncipe da Paz” (IsaÀas 9.6).
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Visite nosso site e conheça
melhor nossos projetos.

www.jmnipb.org.brwww.jmnipb.org.br

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil

Seja um parceiro da JMN e
participe conosco desta obra! 
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Editorial

Caros leitores,

Esta « a quarta edi≈¡o de 2019 e nosso 
objetivo « compartilhar com voc»s um 
pouco do que aconteceu neste ano 
aben≈oado que Deus nos deu.

Nossa capa representa a mensagem 
central que anunciamos em nossos 
templos, a mensagem do Natal, que nos 
lembra o missionørio que o Pai enviou 
para trazer a paz æ terra e proclamar esta 
paz ao mundo perdido.

O templo, representado pelo ÿltimo
que consagramos, foi construÀdo por
operosos homens do projeto “M¡o na 
Massa”, da CNHP - Confedera≈¡o Na-
cional de Homens Presbiterianos, abriga 
a humilde manjedoura. Confira o relato 
que o PresbÀtero Paulo Ivo nos deixa em 
seu artigo publicado nesta edi≈¡o.

A CNSAF’s - Confedera≈¡o Nacional das 
Sociedades Auxiliadoras Femininas da 
IPB, participam ativamente em nossa 
Junta de Miss”es Nacionais levantando 
recursos para nossos missionørios e, 
nesta edi≈¡o, representando essas valo-
rosas mulheres, sua presidente, Sra. Ana 
Maria Prado nos deixa palavras de 
incentivo æ realiza≈¡o da obra do Senhor.

Encerramos o ano, destacando que 
demos inÀcio æ constru≈¡o de mais de 
vinte templos, compramos mais de dez 
terrenos, organizamos e entregamos 
vørios campos aos presbit«rios das 
respectivas regi”es. 

Grande tem sido nossa alegria em servir 
ao Senhor na JMN - Junta de Miss”es 
Nacionais.

Proclamamos o PrÀncipe da Paz ao povo 
que andava em trevas. Que em 2020, 
possamos juntos, JMN e voc», fazer 
mais para a obra do Senhor.
Boa leitura!                          

Rev. Obedes Jr                                                 
Secretørio Executivo

Deus nos enviou um
presente: Seu Filho

Novos Rumos
Juntos fazemos missões,
mais rápido e mais longe!



O ENGANOSOcoração



Pelos Campos do Brasil - Rev. Hamilton

Estamos chegando ao t«rmino do ano de 2019, 
com certeza temos muito a agradecer a Deus 
pelo que Ele fez por n—s, como Junta de 
Miss”es Nacionais. Agradecer æs igrejas par-
ceiras e as novas que se juntaram a n—s nesta 
grande tarefa de plantar igrejas no Brasil. 
Milh”es de reais foram investidos na aquisi≈¡o 
de patrim“nio, constru≈”es de novos templos 
e avan≈o do trabalho missionørio. Mas hø uma 
grande preocupa≈¡o; como fazer para desper-
tar tantas igrejas nas grandes e pequenas 
cidades que por conta de preconceito e egoÀs-
mo de oficiais consagrados para administrar a 
casa de Deus, enchem os cora≈”es dos conse-
lhos de suas igrejas tornando-as negligentes e 
desobedientes aos preceitos constitucionais 
deixando de enviar os seus dÀzimos ao Supre-
mo ConcÀlio?
ß lamentøvel ver os conselhos serem
enganado pelo nosso pr—prio cora≈¡o dos seus 
membros. A Palavra de Deus « lÀmpida e por 
interm«dio do profeta Jeremias nos previne: 
“Enganoso « o cora≈¡o, mais do que todas as 
coisas, e desesperadamente corrupto; quem o 
conhecerø? (Jeremias 17: 9) 
Pastores, presbÀteros e principalmente 
tesoureiros n¡o permitam que o cora≈¡o dirija 
suas decis”es em mat«ria de fidelidade com os 
dÀzimos e ofertas de suas igrejas. ß dever das 
igrejas presbiterianas enviarem os dÀzimos de 
suas arrecada≈”es ao Supremo ConcÀlio. Sabe-
mos que como conselho da igreja e oficiais da 
IPB, pesa o juramento feito na ordena≈¡o com 
imposi≈¡o de m¡os e por essa raz¡o n¡o per-
mita cair na infidelidade e hipocrisia. A obra 
missionøria da IPB precisa dos dÀzimos das 
igrejas para continuar avan≈ando no plantar de 
igrejas em todo o territ—rio nacional. 
“N¡o se deixem enganar: de Deus n¡o se 
zomba. Pois o que o homem semear, isso 
tamb«m ceifarø”. (Gølatas 6:7)

Essa lei n¡o « aplicøvel somente na agri-
cultura, mas em todas as øreas da nossa 
vida e na igreja local temos que temer ao 
Senhor. A Palavra de Deus « dirigida a 
igreja, pastores, presbÀteros e todos os 
crentes para que n¡o se deixem enganar, 
achando que n¡o arcar¡o com as conse-
qu»ncias das suas infidelidades cedo ou 
tarde os frutos do que foi semeado
chegarø.
O que voc» tem semeado? Fidelidade 
para com Deus e sua igreja? Responsabi-
lidade de presbÀtero da Igreja Presbiteri-
ana do Brasil? Obedi»ncia aos princÀpios 
constitucionais da sua denomina≈¡o? 
Que desde jø e para sempre n¡o se deixe 
enganar pelo seu pr—prio cora≈¡o para 
com Deus e para com a sua igreja; 
desobedi»ncia, infidelidade, rebeldia …. 
Haverø uma colheita e talvez jø esteja 
acontecendo. ß tempo de voc» semear 
fidelidade para ter uma colheita aben≈oa-
da!
Uma grande obra estø sendo realizada e a 
sua igreja precisa fazer parte dela, per-
gunte ao seu pastor e ao seu presbÀtero 
se a sua igreja « fiel dizimista ao Supremo 
ConcÀlio. O dÀzimo sustenta a obra de 
evangeliza≈¡o e miss”es da IPB. 

Rev. Hamilton Rodrigues da Silva Rocha
Divulgador e Supervisor de Campos da 
JMN IPB
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Amarante-MA Areia Branca-RN Delmiro Gouveia-AL

Demerval Lob¡o-PI Føtima-PE Føtima-PE

Jaguaribe-CE Oiapoque-AP Po≈o Verde-SE

Santa Estev¡o-BA Serra Branca-PB Uruarø-PA
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Pelos Campos do Brasil
Rev. Hamilton Rodrigues



Fotos - Pelos Campos do Brasil - Rev. Hamilton & Rev. Mariano

Pelos Campos do Brasil
Rev. Mariano Alves Jr.

Augustin—polis-TO Feij—-AC Guajarø-AM

Jardim Aureny III-TO Nova Alvorada do Sul-MS Panorama-SP

Itapeva-MG

Tocantin—polis-TO

Piraraquara-PR Rorain—polis-RR

Sidrol¿ndia-MS Tocantin—polis-TO
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Os planos
  de Deus:
Trabalho

Gratidão
&

Rev. Mariano Alves Junior 

“Eu « que sei que pensamentos 
tenho a vosso respeito, diz o 

SENHOR; pensamentos de paz
e n¡o de mal, para vos dar o fim

que desejais”.
Jeremias 29:11



Pelos Campos do Brasil - Rev. Mariano

Esse versÀculo nos fala que Deus nos conhece, 
que Ele tem bons planos para n—s e que sobe-
ranamente dirige nossas vidas. Suas palavras 
nos lembram que Ele ouve nossas ora≈”es e 
nos convida a buscø-lo e conhec»-lo mais e 
mais! 
Durante os tempos de incerteza, esta pro-
messa « profundamente reconfortante. N¡o 
podemos ver o futuro, mas este versÀculo nos 
dø ¿nimo e convic≈¡o que Deus tem o controle 
do amanh¡ e esperan≈a para cada um de n—s. 
O plano de Deus nem sempre « o que pensø-
vamos que ia ser; mas « o melhor, mesmo se 
n¡o o entendemos no momento. Sabemos, 
por«m, que Deus age em todas as coisas para 
o bem daqueles que o amam. (Romanos 8:28) 
Sabemos que quando Ele fecha uma porta, 
abre outra.  Deus estø trabalhando atrav«s de 
todos os eventos em nossas vidas para nos 
tornar mais e mais dependente Dele para tudo 
que precisamos. 
O plano de Deus pode n¡o ser o mais føcil do 
nosso ponto de vista, mas « sempre o melhor. 
Para Deus o amanh¡ « hoje. Ele v» o inÀcio e o 
fim. No Salmo 139:16 n—s lemos: “Os teus 
olhos viram a minha subst¿ncia ainda 
informe, e no teu livro foram escritos os dias, 
sim, todos os dias que foram ordenados para 
mim, quando ainda n¡o havia nem um 
deles.”  
Estamos concluindo mais um ano de trabalho e 
com certeza muitos questionamentos temos 
no nosso cora≈¡o: Como foi minha vida devo-
cional, ministerial, familiar? e acima de tudo o 
que fiz para que pessoas fossem alcan≈adas 
pelo Evangelho de Cristo? ß sempre bom 
refletir. 
Gostaria de convidar voc» a ser grato pelo que 
foi realizado. Deus se alegra com nossas 
express”es de alegria e gratid¡o. “Em tudo, 
dai gra≈as, porque esta « a vontade de Deus 
em Cristo Jesus para convosco”
1â Tessalonicenses.5:18  
Olhe para trøs e veja o quanto Deus jø fez. 
Lembro com carinho e saudades de minha av— 
dona Manuela, uma verdadeira mulher de f«, 
um testemunho de vida crist¡ impressionante. 

Ela gostava de cantar nos cultos
matutinos o Hino 63 – As Muitas 
Ben≈¡os, principalmente o coro que diz: 
“Conta as ben≈¡os, dize quantas s¡o 
recebidas da divina m¡o! Vem diz»-las, 
todas de uma vez, e verøs, surpreso, 
quanto Deus jø fez!” 
Deus nos deu um ano de muito trabalho e 
aben≈oado em todas as øreas de atua≈¡o 
da JMN, tais como abertura de novos 
campos, treinamento de obreiros, aqui-
si≈¡o de terrenos, constru≈¡o de templos 
e principalmente a recep≈¡o de novos 
membros resultado de visita≈¡o, cultos 
evangelÀsticos nos lares, pequenos 
grupos, confec≈¡o e aquisi≈¡o de materi-
ais de apoio como  BÀblias, Evangelho de 
Jo¡o, Discipulado da CEP e Rede de 
Discipulado com vasta distribui≈¡o em 
todos os seus campos. 
Sejamos gratos pela colheita. Os desafios 
s¡o gigantescos e temos plena convic≈¡o 
que Deus abrirø portas e os recursos 
espirituais, humanos e financeiros che-
gar¡o para a sua obra continuar no ano 
que se aproxima.  
Nossa gratid¡o a Deus, æ Igreja Presbite-
riana do Brasil, aos parceiros que con-
tribuÀram com suas ora≈”es ofertas e 
principalmente os nossos missionørios e 
suas preciosas famÀlias que trabalharam 
de forma diligente e intencional durante 
2019.  N¡o posso deixar de registra o 
apoio de nossos intercessores, mantene-
dores e parceiros.  Rogamos ao SENHOR 
da Seara que retribua a cada um con-
forme a sua riqueza e gl—ria.  Segue em 
fotos um pouco do que Deus fez em 
nossos campos pelo Brasil.
Grande abra≈o a voc» leitor de nossa 
Revista Novos Rumos e um feliz Natal 
de Jesus!

Pr. Mariano
Alves Jr

Divulgador e
Supervisor de

Campos da JMN

13



Pelos Campos
do Brasil

Anal¿ndia-SP Apor«-GO Araranguø-SC

Araranguø-SC Augustin—polis-TO Bom Despacho-MG

Brejetuba-ES Carajøs-PA Corrente-PI

Føtima-PE Goior»-PR Nova BrasÀlia-ES
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Fotos - Pelos Campos do Brasil

Itacar«-BA Itapeva-MG Joaquim Gomes-AL

Jupi-PE Juruena-MT Juruena-MT

Løbrea-AM Panorama-SP Pescador-MG

Rio Grande-RS S¡o Crist—v¡o-SE S¡o Miguel dos Campos-AL

Sum«-PB Tail¿ndia-BA
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Passos firmes
& constantes!

Ortigueira « uma pequena cidade no interior do 
Paranø. Hoje, com aproximadamente 25 mil habi-
tantes, tem se notabilizado em ¿mbito estadual e, 
at« mesmo, nacional por abrigar uma das maiores 
føbricas de papel e celulose do mundo. O munÀcipio 
« o 3ò maior, em extens¡o territorial do estado. Se 
destaca pela sua diversidade geogrøfica, vales, 
serras, morros e cachoeiras. Isso, por um lado « 
muito bom, porque de maneira simples se pode 
perceber qu¡o maravilhoso « nosso Deus e como 
suas obras s¡o incomparøveis, mas por outro, de 
certa forma, se mostra como um grande desafio a 
ser superado. 
Ortigueira possui uma imensa zona rural, alguns 
lugares de difÀcil acesso, como uma das vilas que 
damos assist»ncia. Ela fica a mais de 90 km do 
perÀmetro urbano. O acesso a esse lugar « apenas 
por estrada de terra. Apesar de possuir cerca de 25 
mil habitantes, mais da metades destes est¡o 
espalhados por todo seu vasto territ—rio. 

Quanto a Igreja, nossa congrega≈¡o conta com 
20 membros professos e batizados, mas pela 
gra≈a de Deus, entre crian≈as e adultos que 
frequentam regularmente, temos um grupo de 
45 pessoas. 
Fui designado a este campo no inÀcio do ano de 
2017 e nesse perÀodo temos testemunhado a 
m¡o de Deus sobre nossa Igreja. Trata-se de 
um trabalho duplo, plantar a primeira Igreja 
Presbiteriana do Brasil em Ortigueira, ao 
mesmo tempo revitalizar este trabalho que por 
um longo perÀodo permaneceu estagnado. 

O projeto, em 2017, iniciou com um grupo 
base de 10 pessoas comprometidas com o 
ideal de semear o Evangelho na cidade e 
sustentar o trabalho. No ano de 2018, alguns 
irm¡os que n¡o s¡o membros da nossa igreja, 
foram tocados pelo EspÀrito Santo para
cooperar com o trabalho que estava sendo 
desenvolvido aqui. 
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Carta Missionária

Rev. Nilton
Fontenelli
P. Junior

Somos o ÿnico trabalho de linha reformada de 
Ortigueira, o que nos dø um grande campo de a≈¡o. 
A maior a parte da popula≈¡o, como de maneira 
geral no Brasil, « cat—lica. Assim, como tamb«m na 
maior parte do Brasil, existe uma grande corrente de 
“igrejas evang«licas” que tem assaltado o povo com 
suas teologias da prosperidade, venda de milagres e 
curas, indulg»ncias de perd¡o e tudo mais que se 
afasta do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Eles decidiram nos ofertar regularmente, o que me 
permitiu ser ordenado ao minist«rio e realizar 
trabalhos evangelÀsticos com maior alcance. 
Tamb«m pudemos realizar algumas reformas no 
nosso templo e sal¡o social. 
Desde o inÀcio de 2019 somos um campo que conta 
com a parceria da JMN e dela temos recebido total 
apoio para a realiza≈¡o do trabalho e o cumprimento 
de nossa miss¡o. Com o auxÀlio dos materiais envia-
dos a n—s pela Junta, desenvolvemos um programa 
de discipulado consistente, com o treinamento 
recebido pudemos desenvolver um plano de a≈¡o 
coerente e com objetivos claros e n¡o temos 
sobrecarregado a ningu«m financeiramente. Temos 
seguran≈a para darmos passos cada vez mais 
firmes e com grandes expectativas de nos tornar-
mos autossustentøveis.

O povo, por sua cultura, muitas vezes n¡o se 
mostra receptivo a mudan≈as. Por ser uma 
cidade pequena, muitos tamb«m acabam por 
permanecer junto de n—s por um breve tempo 
e ap—s dirigem-se a outras cidades na busca 
de melhor oportunidade de emprego e 
forma≈¡o. Os muitos bares d¡o testemunho 
da triste realidade do ølcool que tem destruÀdo 
vidas e lares na cidade. 
O mau testemunho dos ditos “evang«licos” 
tem confundido as pessoas sobre o que « a 
verdadeira Igreja de Cristo, mas tudo isso n¡o 
« suficiente para deter a miss¡o de Deus 
nessa cidade e Ele continua a salvar o seu 
povo. 

Pela gra≈a do Senhor temos sido sustentados 
e entendemos que n¡o podemos parar. Com 
fidelidade e ousadia, vislumbramos um campo 
pronto para a colheita e temos a convic≈¡o 
que existe muito povo de Deus nessa cidade.  
Enfrentamos muitas lutas, desafios se apre-
sentam a n—s de maneira quase que diøria, 
mas pela gra≈a e for≈a de Deus seguiremos no 
firme prop—sito de edificar esta Igreja para a 
gl—ria de nosso Senhor. Porque o cremos que 
o “Evangelho « o poder de Deus para salva≈¡o 
de todo aquele crer, primeiro do judeu, mas 
tamb«m do ortigueirense”.
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Cofrinho Missionário

IP de Si¡o_Santa Luzia MG

Igreja Presbiteriana
Tiradentes

Federa≈¡o de SAFs do Presbit«rio
Leste Alto ParanaÀba_MG

Fotos-Cofrinho
Missionário
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Visita a Hospitais
- ürea 01 -

Rev. Adelcio Sperber
Campo de Nova Monte

Verde-MT

Dist. de Literatura
- ürea 02 -

Rev. Alessandro
de Lucena

Campo de Delmiro
Gouveia-AL

Visita a Hospitais
- ürea 02 -

Jorge dos Santos
Campo de
Jupi-PE

Visita a n¡o Crentes
- ürea 01 -

Rev. Jos« Esmelindo
Campo de

Cassil¿ndia-MS

Discipulado
- ürea 01 -

Rev. Emerson Baran
Campo de

Imbituba-SC

Visita a n¡o Crentes
- ürea 02 -

Føbio de Barros
Campo de

Esperantina-PI

Dist de Literatura
- ürea 01 -

Rev. Marcio de Jesus
Campo de Laranjeiras

do Sul-PR

Discipulado
- ürea 02 -

Rev. Paulo Eduardo
Campo de

Oiapoque-AP

Missionários
Destaques

3ò Trimestre 2019

Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil



Galpões, Terrenos
& Construções

Abadi¿nia-GO Carolina-MA

Guaratuba-PR Itapeva-MG

ValparaÀso-SP Varre-Sai-RJ

Japeri-RJ Laranjeiras do Sul-PR
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Galpões, Terrenos & Construções

Morada Nova-SP Oeiras-PI

Patos de Minas-MG PatrocÀnio-MG

Penøpolis-SP Piraraquara-PR

Registro-SP Ribeir¡o Preto-SP

S¡o Miguel dos Campos-AL S¡o Pedro da Aldeia-RJ
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Oração: 
hora suave
ou batalha?

Salmo 13



Apoio Misisonário

Rev. Carlos Aranha Neto

O rei Davi conheceu vit—rias notøveis em sua 
lideran≈a sobre o povo de Deus. Mas ele sabia, por 
experi»ncia pr—pria, que nunca houve vit—ria sem 
batalha, tranquilidade sem anterior angÿstia. A 
espera das respostas divinas parecia longa demais. 
No Salmo 13 ele registra seu clamor quatro vezes 
com a mesma express¡o: “at« quando?”; a seguir 
ele suplica: “atenta para mim, responde-me, 
ilumina-me os olhos”. Sua confian≈a no Senhor, 
por«m, permanecia firme: “confio na tua gra≈a, 
regozije-se o meu cora≈¡o... o Senhor me tem feito 
muito bem”. 

     A ora≈¡o de Davi estava num campo de grandes 
lutas! Tal circunst¿ncia nos faz pensar que:

     - Orar « difÀcil! Fazer barulho « føcil!
     - Depender e acomodar-se ao agir de Deus « 
mais difÀcil ainda; fazer exig»ncias descabidas e    
orgulhosas e føcil!
    - Ouvir a voz do Senhor respondendo as ora≈”es 
« difÀcil; gritar com Deus « føcil (lembram-se como 
gritavam os profetas de Baal?).
   - Permanecer conversando com o Senhor « difÀcil; 
afastar-se da comunh¡o com Deus, zangado 
porque Ele n¡o fez o que e como desejava o ser 
humano « føcil.

  Essas dificuldades mencionadas explicam, em 
parte, a raz¡o da escassez de ora≈¡o na vida de 
muitos crist¡os?  Em tempo de grande velocidade 
na comunica≈¡o entre pessoas, via internet, muitos 
esperam a mesma velocidade na resposta de Deus 
æs suas preces.  Em tempos passados, a ora≈¡o era 
mais facilmente reconhecida com sÀmbolo de 
completa depend»ncia do Senhor: os pais oravam 
pelos filhos distantes que estudavam ou trabalha-
vam em longÀnquas cidades; hoje a internet aproxi-
ma tudo e todos. Os agricultores oravam pela vinda 
das chuvas e, pacientemente aguardavam as 
mesmas; hoje a meteorologia dø informa≈”es 
røpidas e seguras sobre o que e como vai aconte-
cer. Entre o imediatismo oferecido pela internet e a 
necessidade de esperar pacientemente pelos 
sinais de Deus, muitos abandonam essa segunda 
alternativa.

Mas a Palavra de Deus ensina claramente o 
significado da ora≈¡o e a necessidade de a 
utilizarmos. Deus conhece nosso interior e 
nossas necessidades, antes que lhe pe≈amos. 
Ele deseja que n—s confiemos em Suas 
palavras, e esperemos a manifesta≈¡o de Sua 
vontade que « boa, perfeita e agradøvel.
Nunca se desanime da prøtica da ora≈¡o. 
Conhecendo as dificuldades para a persever-
an≈a na ora≈¡o, estejamos firmes nessa 
batalha espiritual. Entre tantas exorta≈”es 
bÀblicas sobre esse assunto, destacamos os 
seguintes:

- “levantou-se Ana e, com amargura de alma, 
orou ao Senhor.” – I Sm 1.10
- “Orou Eliseu e... abriu os olhos do mo≈o.” I 
Reis 6.17
- “Orai pela paz de Jerusal«m.” – Sl 122.6
- “V—s orareis assim...” – Mt 6.9
- “Vigiai e orai para que n¡o entreis em 
tenta≈¡o.” – Mt 26.41
- “Disse-lhe Jesus uma parøbola sobre o 
dever de orar sempre e nunca
esmorecer.” – Lc 18.1
- “N¡o sabemos orar como conv«m...”
– Rm 8.26 
- “Orai sem cessar.” - I Ts 5.17
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A SAF       “Na Escuta
C¿mbio”

Assim diz o Subtema IV:
Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando pela Igreja Presbiteriana 
do Brasil, ConcÀlios, Institui≈”es, Sociedades Internas, 
pastores, missionørios, obreiros, evangelistas e suas 
famÀlias, a fim de que continuem firmes e fi«is a Palavra 
do Senhor e a sua voca≈¡o missionøria dentro da grande 
Obra na Grande Comiss¡o na Igreja Presbiteriana do 
Brasil. 

A SAF tem ci»ncia de que o projeto de Deus para tornar 
Jesus conhecido dentro da expectativa da Grande 
Comiss¡o, « um s— para todos, a fim de atender ao que 
ordena o Senhor Jesus:
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evange-
lho a toda criatura (Mc 16. 15). 

Esse projeto envolve muitos irm¡os, os que v¡o e os que 
ficam cuidando dos que v¡o e oferecendo infraestrutura 
para as vit—rias em Cristo.

As auxiliadoras presbiterianas tamb«m est¡o contem-
pladas no Grande Projeto de Deus vislumbrado nas 
mensagens contidas na sua Santa Palavra, conforme as 
refer»ncias a seguir, dentro « evidente, do que se 
espera de uma “auxiliadora id“nea”.

 N¡o fostes v—s que me escolhestes a mim; pelo 
contrørio, eu vos escolhi a v—s outros e vos designei 
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permane≈a; 
[...]. (Jo 15.5-17)
 V—s, por«m, sois ra≈a eleita, sacerd—cio real, 
na≈¡o santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a 
fim de proclamardes as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (I Pedro 
2.9)
 N¡o dizeis v—s que ainda hø quatro meses at« æ 
ceifa? Eu, por«m, vos digo: erguei os olhos e vede os 
campos, pois jø branquejam para a ceifa. (Jo 4.35)
 Que formosos s¡o sobre os montes os p«s do 
que anuncia as boas-novas. (Is 52.7)

Mediante a necessidade e a expectativa da Grande 
Comiss¡o, a SAF tem procurado estar ao longo desses 
135 anos, sentindo-se tamb«m responsøvel como parte 
da Igreja, pela parceria missionøria em todos os envios 
missionørios e no apoio ao minist«rio pastoral, para que 
possa ouvir do nosso pastor, ou missionørio, ou obreiro:

A SAF tem procurado colaborar e auxiliar ao 
møximo seus pastores, missionørios e obreiros, 
para que possam caminhar com alegria no 
Senhor, a fim de atingir o objetivo para o qual o 
Senhor o chamou na sua Seara em seus campos 
missionørios. 

A SAF tem orado para que Deus envie 
trabalhadores para sua seara e procurado dentro 
de suas limita≈”es, oferecer servi≈os a Deus, que 
visam cuidar deles e participar ativamente n¡o s— 
do envio, mas do cuidado antes, durante e depois.

Muito importante saber que a SAF tamb«m estø 
junto com a Igreja, como parceira em miss”es, no 
tocante ao cuidar e auxiliar no apoio moral, 
logÀstico, financeiro, da ora≈¡o e no retorno, para 
que tudo redunde na gl—ria de Deus. 

Quanto ao apoio moral, importantes a≈”es da SAF 
t»m sido implementadas para mostrar fraterno 
apre≈o aos missionørios e suas famÀlias: telefone-
ma, e-mail ou mesmo mensagem nas redes 
sociais, perguntando ou ouvindo, sobre seu 
bem-estar ou dificuldades, como suas m¡es de 
ora≈¡o.

Orar pelos missionørios e suas famÀlias, « a maior 
de todas as a≈”es que a SAF pode fazer a favor 
desses queridos de Cristo, e todas as SAFs tem 
seus missionørios para orar por eles e suas 
famÀlias.

“E tamb«m por mim; para que me seja dada, no 
abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepi-
dez, fazer conhecido o mist«rio do evangelho, ...” 
(Ef 6.19-20). 

Nas SAFs, Federa≈”es, Sinodais e CNSAFs, 
existem irm¡s nomeadas para em nome da de 
quem elas representam, para estarem exclusiva-
mente olhando pela causa missionøria e nossos 
missionørios, s¡o as Secretørias de Miss”es e 
Evangeliza≈¡o. 

Quanto ao apoio financeiro na ørea missionøria, a 
CNSAFs nesse quadri»nio trabalharø em quatro 
grandes frentes, sendo uma delas, o Projeto Natal 
Missionørio.

Dentro do Tema do Quadri»nio 2018-2022, “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17), existem sete Subtemas 
para serem desenvolvidos. Um deles, « dedicado especialmente a Miss”es e Evangeliza≈¡o.

“Alegrei-me, sobremaneira, 
no Senhor porque, agora, uma 
vez mais, renovastes a meu 
favor o vosso cuidado”. 

Fp 4.10
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Sociedade Auxiliadora Feminina

Uma campanha de doa≈¡o voluntøria, de janeiro a 
dezembro, e incluindo as ofertas advindas dos Cultos 
em A≈”es de Gra≈as pelos 134, 135, 136 e 137 anos da 
SAF em nÀvel CNSAFs e Sinodais. 

As ofertas s¡o voluntørias, provenientes dos cora≈”es 
das irm¡s da Igreja Presbiteriana do Brasil em todo o 
PaÀs. Cora≈”es tocados pelo Senhor para contribuir com 
sua obra missionøria. Uma OFERTA NATALINA, a fim de 
que possam comprar algo que atenda æ famÀlia, no final 
do ano (roupa, sapato, alimentos e rem«dios).

A CNSAFs soma todas as ofertas que foram enviadas, e 
divide igualmente pela quantidade de missionørios 
cadastrados oficialmente e informados pelas Institu-
i≈”es missionørias da IPB. Todos receber¡o o mesmo 
valor contabilizado em reais. 

DESTINA•°O
Cada missionørio das: JMN, APMT (incluindo os 
Missionørios da Miss¡o Caiuø) e entre os do PMC que 
tenham sido encontrados na mesma avalia≈¡o dos 
missionørios da JMN e da APMT, todos cadastrados 
oficialmente pelas Institui≈”es.

TESTEMUNHOS SOBRE O NATAL MISSIONüRIO
Algumas Sinodais, Federa≈”es e SAFs, compartilham 
nessa ocasi¡o como est¡o conseguindo desenvolver 
esse Projeto maravilhoso e aben≈oador, instrumenta-
lizado pelo Senhor:
“Nossa Sinodal incentivou, atrav«s de mensagens, as 
Federa≈”es, divulgando os cofrinhos do Natal 
Missionørio e modalidades de como atingir todas as 
s—cias e Igrejas.
Tivemos SAFs que realizaram jantar missionørio para 
arrecadar fundos, assim como SAFs que, com ades¡o da 
Igreja, conseguiu fazer coleta de oferta missionøria uma 
vez ao m»s. Tamb«m SAFs que incentivaram æs s—cias 
com ofertas programadas nos meses de Setembro, 
Outubro e Novembro e ofertas retiradas em cultos de 
A≈”es de Gra≈as para o Natal Missionørio.  Al«m disso, 
montamos, na Reuni¡o Inspirativa da Sinodal Cearø, um 
stand missionørio em que foi divulgado os tr»s 
missionørios do Projeto Mulheres na Retaguarda 
responsøvel por nossas Federa≈”es e houve venda de 
BÀblias, Novos Testamentos, folhetos e outros materiais 
evangelÀsticos. Todo valor arrecadado tamb«m foi 
destinado ao Natal Missionørio.
Tamb«m incentivou todas as Federa≈”es a abra≈arem a 
causa, de maneira que os cofrinhos distribuÀdos 
renderam muitos dep—sitos para aben≈oar nossos 
missionørios com nosso projeto encabe≈ado pela 
CNSAFs”. (Sinodal Norte Paulistano)

“Tivemos nossa reuni¡o de Federa≈¡o neste 
ÿltimo søbado e fiquei muito feliz em saber de 
algumas SAFs o envolvimento para com o 
trabalho missionørio e o empenho que algumas 
fizeram para a arrecada≈¡o da oferta. Algumas 
usaram o cofrinho missionørio e outras usaram da 
criatividade. A SAF de Pirai do Sul - fez um avental 
missionørio - Cada s—cia fazia um doce ou 
qualquer outro prato e levava a sua irm¡, estø por 
sua vez colocava no bolsinho do avental a sua 
oferta referente ao prato que recebeu e fazia o 
mesmo at« chegar a primeira que iniciou. Achei 
interessante porque al«m de ter a oportunidade 
de visitar a irm¡ da SAF, tinham juntas a oportuni-
dade de orar por Miss”es e pelos nossos 
missionørios. [...]. Foi muito bom essa maneira de 
trabalhar para colaborar com os nossos queridos 
missionørios.  Nossa ora≈¡o « que cada famÀlia 
missionøria tenha um Natal aben≈oado”. (Sinodal 
Vale do Tibagi)

“A nossa Sinodal Carioca, al«m de entregar a cada 
presidente de SAF o cofrinho para arrecadar a 
oferta do Natal Missionørio, em todos os eventos 
promovidos pela Sinodal, levantamos uma oferta 
em prol do Natal Missionørio. Foi uma ben≈¡o ver 
como as irm¡s doavam com amor e dedica≈¡o”. 
(Sinodal Carioca).
Nosso Deus tem sido maravilhoso para com a 
CNSAFs na realiza≈¡o desse Projeto. Jesus tem 
enviado cora≈”es bondosos e m¡os aben≈oadoras 
para trazer as ofertas de cora≈¡o bondosos para 
servir aos nossos irm¡os e suas famÀlias, contribu-
inte com algo no natal que mostre por meio de 
Cristo, que os amamos, somos suas m¡es de 
ora≈¡o e suas parceiras nessa Grande Obra, a 
mais Excelente: anunciar que somente Jesus 
Cristo salva. Nossas irm¡s das SAFs, Federa≈”es e 
Sinodais, tem feito com excel»ncia essa maravi-
lhosa capta≈¡o de recursos que se transforma na 
fraterna e carinhosa “Oferta do Natal 
missionørio”, a qual com muita gratid¡o a Jesus e 
muito amor, a entregamos a todos os nossos 
queridos irm¡os e irm¡s missionørio IPB.

As auxiliadoras da Igreja Presbiteriana do Brasil 
que O servem tamb«m nas SAFs, estar¡o sempre 
prontas para dizer: Al“, « a SAF, pode falar, que 
estamos aqui para lhes auxiliar, como a Cristo.
Tudo para a gl—ria de Deus em Cristo Jesus Nosso 
Senhor, Aquele que « quem faz.

“Porque quem sou eu, e quem « o meu povo 
para que pud«ssemos dar voluntariamente 
estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas 
m¡os to damos”. (1 Cr 29.14)

No amor de Cristo

Ana Maria Prado
Presidente da CNSAFs
Quadri»nio 2018/2022



Natal,
presentes
para o Rei

Rev Hernandes Dias Lopes



Natal, presentes para o Rei

Rev Hernandes Dias Lopes

Os magos vieram do Oriente para adorar o Rei 
Jesus e trazer-lhe presentes. Que presentes trou-
xeram? O que eles significam? Que implica≈”es 
t»m esses presentes colocados aos p«s de Jesus? 
Compreender essa mensagem « fundamental para 
resgatarmos a centralidade do Natal. O Natal tem 
sido esvaziado de seu conteÿdo. Coisas perif«ricas 
e at« estranhas æ mensagem do Natal t»m ocupado 
o centro do palco e retirado de cena aquele que « o 
dono, o sentido e a raz¡o de ser do Natal.

Os magos trouxeram ouro, incenso e mirra. 
Que tributos eles estavam prestando a Jesus com 
esses presentes?

1. Eles estavam reconhecendo que Jesus « o Rei 
dos reis. 
O ouro « o presente dedicado ao Rei. A humilde 
crian≈a deitada na manjedoura, enfaixada em 
panos, que precisou retirar-se para o Egito para 
livrar-se da morte, que cresceu na apagada vila de 
Nazar«, que tinha as m¡os calejadas no servi≈o da 
carpintaria, que se despojou de sua riqueza e se 
fez pobre e n¡o tinha nem mesmo onde reclinar a 
cabe≈a, era o Rei dos reis, o dono do mundo. Jesus 
abriu m¡o da sua gl—ria para vir ao mundo, encar-
nar-se e tornar-se Deus conosco e Deus semelhan-
te a n—s, exceto no pecado. Os magos reconhece-
ram que Jesus « o Rei dos reis, a suprema autori-
dade no c«u e na terra, aquele que estø no trono do 
universo, que dirige as na≈”es, que levanta reis e 
destrona reis, que faz todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade. Diante de Jesus todo 
joelho deve se dobrar no c«u, na terra e no inferno. 
Todas as criaturas do universo est¡o sujeitas a ele. 
Ele « o soberano absoluto sobre tudo e sobre 
todos. Nas suas m¡os est¡o os destinos dos povos, 
das na≈”es, da igreja, da sua pr—pria vida.

2. Eles estavam reconhecendo que Jesus « o 
Sumo Sacerdote. 
Incenso « o presente para um sacerdote. At« o 
tempo de Jesus os sacerdotes ofereciam sacri-
fÀcios por si mesmos e pelo povo. Esses sacrifÀcios 
precisavam ser repetidos, pois eram imperfeitos, 
oferecidos por homens imperfeitos. Jesus veio ao 
mundo como o supremo sacerdote, o sacerdote 
perfeito, sem pecado, para oferecer um sacrifÀcio 
perfeito, a sua pr—pria vida. Jesus « o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo, mas tamb«m « o 
Sumo Sacerdote que, na cruz, fez um ÿnico e cabal 
sacrifÀcio pelos nossos pecados.  

Ele « ao mesmo tempo o Sacerdote e o sacri-
fÀcio. Jesus « o ÿnico Mediador entre Deus e 
os homens, aquele que abriu para n—s um 
novo e vivo caminho para Deus, por cuja 
morte, o v«u do templo foi rasgado, dan-
do-nos livre acesso æ presen≈a do Pai. Jesus 
« o caminho para Deus, a porte do c«u.

3. Eles estavam reconhecendo que Jesus « 
o Supremo Profeta. 
Mirra « o presente para um profeta. Deus 
falou muitas vezes, de muitas maneiras aos 
pais pelos profetas. Mas, agora, nos fala pelo 
seu Filho. At« Jesus, os profetas falavam em 
nome de Deus. Mas Jesus « o pr—prio Deus. 
Os profetas diziam: “Assim diz o Senhor”, 
mas Jesus diz: “Eu, por«m, vos digo”. Ele « o 
mensageiro e a mensagem. Ele « o pr—prio 
conteÿdo da mensagem que proclama. N¡o 
temos outra mensagem a proclamar a n¡o ser 
Jesus. Ele « o conteÿdo do Evangelho. Seu 
nascimento nos trouxe boas novas de grande 
alegria. Sua morte nos trouxe copiosa 
reden≈¡o. Sua ressurrei≈¡o nos dø poder para 
viver vitoriosamente. Sua ascens¡o nos 
garante que sua obra foi completa e vitoriosa. 
A promessa da sua volta nos dø esperan≈a da 
consuma≈¡o de todas as coisas, com sua 
vit—ria triunfal sobre todas as hostes do mal. 
Os magos vieram de longe e adoraram a 
Jesus, reconhecendo que ele « o Rei, o 
Sacerdote e o Profeta. ß Jesus o Rei da sua 
vida? Voc» jø se apropriou dos benefÀcios de 
sua morte vicøria? Voc» aguarda ansiosa-
mente a sua vinda? ß Jesus o centro das 
comemora≈”es do seu Natal?

Fonte: http://hernandesdiaslopes.com.br/natal-presentes-para-o-rei/

29



Na distante e pequena cidade chamada Nazar« 
vivia uma jovem chamada Maria. Um dia algo 
incrÀvel aconteceu. O anjo Gabriel apareceu para ela 
e disse-lhe: “Alegre-se Maria! Deus escolheu voc» 
para ser m¡e do Salvador e o nome dele serø Jesus.

Maria estava noiva de Jos«. O noivado era um 
compromisso t¡o importante e s«rio como um 
casamento. Jos« e Maria viviam humildemente 
como fi«is servos de Deus. 

Dali algum tempo, Maria e Jos« tiveram que fazer 
uma longa viagem. Quando chegaram a Bel«m, n¡o 
havia lugar na hospedaria, e encontraram lugar para 
dormir apenas num pequeno estøbulo (onde dormi-
am os animais). Naquela noite, Maria deu æ luz o 
Menino Jesus. Nesse momento uma linda estrela 
muito especial brilhou anunciando a vinda do 
Salvador. 

Ali por perto estavam pastores de ovelhas 
guardando seu rebanho durante a noite. De 
repente, o anjo Gabriel apareceu e disse: N¡o 
tenham medo! Eu lhe trago uma notÀcia que 
serø de grande alegria para todo o povo: 
nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador que 
« Cristo o Senhor. Os pastores foram a Bel«m e 
encontraram Maria, Jos« e o menino Jesus 
deitado em uma manjedoura. 

A alegria foi imensa pois Jesus havia nascido. 
A melhor notÀcia de todos os tempos: Nasceu 
Jesus o Salvador do mundo. 

Tr»s reis do Oriente, guiados por uma estrela, 
tamb«m foram adorar o menino Jesus. Entr-
aram na casa e, abrindo seus tesouros entre-
garam-lhe presentes: ouro, incenso e mirra.  
   
Crian≈as, essa hist—ria n¡o acabou. Ela conti-
nua! Agora Jesus quer nascer no seu cora≈¡o. 
Hoje mesmo isso pode acontecer. Essa « a 
hist—ria do Natal!                         

Baseado em Lucas: 2:1-20 e Mateus 2:1-12

O Nascimento
do Salvador

do Mundo

Lucas 2: 10-11
Por: Missâ Fabiana Alves

O anjo, por«m, lhes disse: N¡o temais; eis aqui vos trago boa nova de 
grande alegria, que serø para todo o povo: « que hoje vos nasceu, na 

cidade de Davi, o Salvador, que « Cristo, o Senhor. 

30



Novos Rumos para Crianças

CRUZADINHA
Coloque essas palavras na cruzadinha:

Presentes, Reis, Manjedoura, Anjo, Estrela.

RESPONDA: Quem Jesus « para voc»?

J
E
S
U
S

Reflita:
Pense e responda:

“...Deus enviou o seu 
Filho ao mundo, mas 
para que o mundo fosse 
salvo por meio dele”.  
Jo¡o 3:17.

Com a ajuda de
Deus quero hoje:
______________
______________
______________

Onde morava Maria?

Quem apareceu para Maria?

Como se chamavam os pais de Jesus? 

Em que cidade Jesus nasceu? 

Onde colocaram Jesus quando ele nasceu? 

Quem guiou os reis at« Jesus? 

Quais foram os presentes que reis levaram para Jesus? 



Novos Rumos: Como foi sua experi»ncia da sua 
convers¡o?
Mørio: Bem, quando o Senhor Jesus me encontrou, 
eu estava em uma situa≈¡o digamos n¡o muito boa, 
neste perÀodo eu morava em Campina Grande, PB. 
Ajudava meu irm¡o na constru≈¡o de casas, mas 
passava a maior parte do tempo na “vagabunda-
gem”. Aos 17 anos, jø estava envolvido com trafi-
cantes, n¡o estudava e, quando n¡o tinha dinheiro 
para manter uma vida de farras, praticava furtos e 
arrombamento de casas em busca de objetos 
valiosos para vender. Certo dia, eu e outro dois 
colegas, planejamos roubar uma casa que jø estøva-
mos observando o movimento da famÀlia hø algum 
tempo. Todos os domingos eles saÀam æs 18h00  e 
s— voltavam æs 22h00. Entramos na casa e levamos 
muitos objetos. HavÀamos jogado tudo sob um 
len≈ol, quando fomos dividir os despojos, veio 
“providencialmente”, sem percebemos, uma 
pequena BÀblia que era de uma das filhas do casal. 
Ningu«m queria aquilo, mais fiquei com ela. Uma 
noite perdi o sono e peguei aquele livro. Logo que 
comecei a leitura peguei no sono.  Ela passou a ser 
meu “Rivotril”, at« que um dia, Deus falou forte-
mente comigo no texto de Atos Cap. 9, a convers¡o 
de Saulo. A partir de ent¡o, era como se aquela voz 
tamb«m me chamasse e, ent¡o, busquei uma igreja.
Desde aquele dia, que entreguei minha vida a Ele, o 
sirvo com muita alegria, at« hoje. Curioso « que 
aquela famÀlia era presbiteriana, e foi justamente em 
uma igreja presbiteriana que fui parar.  

Novos Rumos: Compartilhe brevemente 
sobre seu chamado ao minist«rio?
Mario: Ap—s o encontro com Cristo, voltei para 
casa dos meus pais, na cidade de Lagoa Seca, 
PB. Lø, busquei uma igreja. A ÿnica igreja 
evang«lica da cidade era uma congrega≈¡o 
Presbiteriana que jø estava ali hø mais de vinte 
anos e n¡o passava de quinze pessoas, 
poucos jovens. Ent¡o comecei a sair de casa 
em casa e a falar com pessoas na rua. Logo jø 
tÀnhamos um grupo de jovens, um grupo de 
evangelismo e miss”es. Desta iniciativa surgi-
ram os campos missionørios de S¡o Sebasti¡o 
de Lagoa de Ro≈a, o Campo do Sitio Concei≈¡o 
e do Cumbe. Nesta «poca, eu jø era presbÀtero 
daquela congrega≈¡o, que se tornou igreja. No 
ano de 2005 o Rev. Irenaldo Gurgel, conhe-
cendo minha hist—ria, resolveu me incentivar a 
buscar o minist«rio pastoral, me mostrando 
que era algo que eu jø exercia na prøtica, mas 
sem o reconhecimento.  E foi assim, desde o 
primeiro dia.
Novos Rumos: Fala sobre seu preparo antes 
de seguir para o campo. 
Mario: Acredito que tudo come≈o quando 
cheguei a igreja e comecei a trabalhar para 
Jesus. Tive o privil«gio de ser presidente da 
UMP, UPH, PresbÀtero por tr»s mandatos, lÀder 
do grupo de Evangelismo e mis0s”es, e por 
fim, fui enviado ao SPN, Seminørio Presbiteri-
ano do Norte, no ano de 2008. 

Novos Rumos: Quais s¡o as caracterÀsticas da 
cidade onde estø trabalhando, quanto æ 
recep≈¡o do evangelho?
Mørio: A cidade de Joaquim Gomes « um 
municÀpio do interior do estado de Alagoas 
localizado na regi¡o da Zona da Mata, com 
aproximadamente 22. 500 habitantes de 
acordo com o ÿltimo censo. Apesar de ser uma 
cidade pequena do interior, n¡o podemos 
dizer que ela « pacata ou calma, muito pelo 
contrørio, sempre « mencionada nos noticiø-
rios principalmente pelo Àndice de viol»ncia. De 
acordo com as estatÀsticas de 2010 at« 2014, 
era a cidade mais violenta do Brasil.  Nos dias 
atuais, a viol»ncia jø diminuiu bastante. 
Quanto a recep≈¡o do evangelho, « muito boa, 
em certo sentido, pois somos bem recebidos 
nos lares, mas quanto ao frequentar a igreja « 
bem mais difÀcil. 

Entrevista
Rev. Mørio

Jer“nimo
da Costa

Nesta edi≈¡o vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o 
missionørio Mørio Jer“nimo da Costa. Ele « casado com Shirlene Ligia e 
tem dois filhos, Miguel, de nove anos e Eva de dois anos.
Estudou teologia no SPN – Seminørio Presbiteriano do Norte.
ß  membro do PRAL - Presbit«rio de Alagoas. O casal paraibano, 
juntamente com seus filhos, chegou no campo missionørio de Joaquim 
Gomes, AL, no dia 20 de janeiro de 2012, onde est¡o servindo at« hoje. 
Nesse estado, a IPB tem o menor Àndice de crescimento do paÀs. Em 
conversa com o Rev. Mizael Laureano, Rev Mørio foi desafiado a 
trabalhar na seara do Senhor nesta regi¡o.
O convite fez o cora≈¡o missionørio pulsar mais forte. Ele jø teve a grata 
experi»ncia de estar envolvido em outros tr»s projetos de planta≈¡o de 
igrejas, quando ainda era presbÀtero da Igreja Presbiteriana de Lagoa 
Seca, PB.  Logo ap—s cumprir os pr«-requisitos da JMN, foi enviado 
como missionørio.   



Entrevista

Tamb«m hø outras igrejas que chegaram bem antes 
de n—s, na maioria de uma corrente Neopentecostal. 
Hoje, temos tamb«m o trabalho de discipular as 
pessoas que aceitaram a Cristo, mas que n¡o tem 
conhecimento bÀblico. 
Novos Rumos: Fale sobre o projeto que tem desen-
volvido na cidade.
Mørio: Como estøvamos iniciando um trabalho 
pioneiro, se fazia necessørio desenvolver algo que 
fosse estrat«gico, no sentido de mostrar que havia 
uma nova igreja na cidade e que essa igreja se 
preocupava com a vida deles. Primeiro fui æ prefei-
tura num dia em que estavam reunidas as secreta-
rias com o novo prefeito e me apresentei como o 
novo pastor da cidade. Buscamos autoriza≈”es para 
desenvolver trabalhos como palestras nas escolas 
em combate a viol»ncia e æs drogas. A proposta foi 
muito bem aceita e come≈amos com as palestras 
nas escolas nos tr»s perÀodos. Foi uma ben≈¡o! Sem 
solicitar, programas de rødios e blogs divulgaram 
muito o trabalho com muitos elogios. Realizamos o 
projeto “Meninos da fazenda”, que « um trabalho 
social mensal com cerca de 100 crian≈as numa 
fazenda. Realizamos cultos familiares todas as 
ter≈as-feiras, discipulados, sextas e søbados, visitas 
e evangelismo semanal. Na igreja, nas quartas-fei-
ras, temos reuni¡o de ora≈¡o e doutrina æ noite. 
Søbado de noite discipulado, domingo, EBD pela 
manh¡ e culto solene de noite. Nas quintas-feiras 
realizo um trabalho na cidade vizinha de Flexeiras, 
onde temos um ponto de prega≈¡o, que pela gra≈a a 
DEUS a JMN vai assumir a partir de 2020. Lø jø tem 
dez membros.
Novos Rumos: Quais objetivos jø foram
alcan≈ados?
Mørio: O primeiro objetivo era marcar nossa 
presen≈a na cidade, isso jø « uma realidade. O 
segundo era alcan≈ar vidas para o Reino, jø conta-
mos com mais de sessenta membros. O terceiro « a 
consolida≈¡o da IPB na cidade, este « o desafio 
atual, organizar uma lideran≈a, pelo menos duas 
sociedades internas e uma mesa administrativa. 
Novos Rumos: Quais s¡o alguns frutos do trabalho 
que estø sendo realizado?
Mørio: Atualmente temos um grupo de irm¡os 
firmes no senhor, temos o trabalho na cidade de 
Flexeiras. Realizamos no ÿltimo dia 24 de novem-
bro, o batismo de dez novos membros.  Dentre estes 
recebemos uma m«dica cubana, e uma senhora de 
104 anos, coisa inusitada que alegrou muito o nosso 
cora≈¡o. 
Novos Rumos: Que estrat«gias s¡o usadas para 
atingir os objetivos?
Mørio: Primeiro colocamos diante de DEUS em 
ora≈”es cada atitude referente aos trabalhos. 

Fazemos reuni”es com casais para alcan≈a-
mos famÀlias, reuni”es com jovens, e aprovei-
tamos os feriados para realizarmos acampa-
mentos. Temos um grupo de ciclismo com o 
objetivo de evangelizar os membros do grupo, 
bem como fazemos paradas estrat«gicas nos 
vilarejos e pra≈as onde pregamos a palavra, 
isso fazemos nas segundas-feiras æ noite, e 
em feriados curtos. No fim de cada discipulado 
reunimos as pessoas dos diferentes dias de 
estudo e fazemos um momento de confrater-
niza≈¡o.  Temos todos os anos uma Cantata de 
Natal e um jantar de confraterniza≈¡o. Na 
Semana Santa temos o culto da ressurrei≈¡o, 
acompanhado do caf«, onde convido meus 
vizinhos para estarem conosco. No mais « 
visitas, evangelismos e etc.     
Novos Rumos: Como as igrejas locais pode-
riam cooperar com este projeto?
Mørio: Acredito que se a cada m»s uma igreja 
enviasse um grupo de pessoas para evangeli-
zar e participar do culto vespertino jø seria 
uma boa coisa. Primeiro porque reanimaria o 
missionørio e sua famÀlia, segundo porque os 
membros seriam incentivados a participar e 
terceiro porque as pessoas da cidade veriam 
uma igreja atuante e atraente. Creio que os 
jovens das igrejas tamb«m se despertariam 
para a obra do Senhor.  
Novos Rumos: Uma palavra para os pastores 
e lÀderes das igrejas.   
Mørio: Meus amados, louvem a Deus pela 
igreja que Cristo colocou aos vossos cuidados! 
Mesmo com as dificuldades peculiares « muito 
bom ter um grupo de louvor, algu«m que 
pregue a Palavra e ter os departamentos 
funcionado. Tudo isso « maravilhoso!
Quando vou ministrar em uma igreja, fico 
observando o louvor e as demais coisas 
funcionado e meus olhos marejam. Sonho em 
ver o campo missionørio com grupos estru-
turados e pessoas servindo com seus dons e 
talentos. Quantos est¡o sentados nos bancos! 
Como seria bom se as igrejas tamb«m perce-
bessem as necessidades que temos. Aquele 
quadro que n¡o se usa mais, materiais que nas 
suas igrejas jø s¡o ultrapassados e est¡o 
amontoados em um canto qualquer, seria 
muito ÿtil a n—s! Queridos, abracem a obra 
missionøria, n¡o falem s— sobre miss”es, 
realizem a obra com fervor, envolvendo toda a 
igreja com esses campos que jø existem no 
seu estado. Fa≈am caravanas e v¡o para lø. 
Tenho certeza que voc»s e suas igreja ser¡o 
mais edificadas, felizes e ativas. 

Que a Gra≈a do Senhor seja derramada
copiosamente sobre todos v—s!33



Mão na Massa em
Tocantinópolis-TO

Projeto:

Mais uma vez, tivemos a ben≈¡o de poder atender 
ao chamado da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
atrav«s da Junta de Miss”es Nacionais – JMN, que 
junto com o Projeto “M¡o na Massa” da CNHP - 
Confedera≈¡o Nacional de Homens Presbiterianos, 
pudemos unir esfor≈os para construir mais um 
Templo na Cidade de Tocantin—polis no estado do 
Tocantins.
Nos sentimos muito felizes e fomos muito aben≈oa-
dos ao participar da inaugura≈¡o de mais um templo 
que pudemos entregar aos irm¡os da igreja no local.

“M¡o na Massa” « um projeto que se dedica a 
construir templos presbiterianos, em parceria com a 
Junta de Miss”es Nacionais e conta com m¡o de 
obra voluntaria das UPH’s, na constru≈¡o civil.

O Projeto tem tr»s objetivos principais: Primeiro, 
anunciar o Evangelho da Salva≈¡o do Nosso Senhor 
Jesus; segundo, dar visibilidade e testemunho da 
nossa denomina≈¡o a IPB e terceiro, dar visibilidade 
ao trabalho das UPH’s, favorecendo assim muitas 
igrejas com a constru≈¡o de um Templo Novo.

A Templo edificado para o louvor do nome do 
Senhor ficou muito lindo. A constru≈¡o iniciou no dia 
28 de outubro de 2019. A inaugura≈¡o aconteceu no 
dia 30 de novembro de 2019, conforme planejado e 
programado. 

O jÿbilo de todos foi contagiante. A igreja 
estava superlotada no dia. Estiveram 
presentes o Supervisor de Campos da Junta 
de Miss”es Nacionais – JMN, Pastor Mariano 
Alves Jÿnior, o Coordenador do Projeto e 
Secretørio de Miss”es da CNHP, PresbÀtero 
Paulo Ivo Nunes dos Santos, e o responsøvel 
pelo campo missionørio em Tocantin—polis, o 
Missionørio Rafael Fernandes, al«m dos 
demais convidados.

û Diretoria da CNHP desejamos que compar-
tilhem conosco do jÿbilo pelo avan≈o do 
trabalho masculino, pois todas as decis”es e 
grande apoio, nasceram de nossas reuni”es e 
do irrestrito apoio dos amados irm¡os.

O acontecimento causou forte impacto em 
toda regi¡o e contribuiu para a ampla divul-
ga≈¡o da presen≈a da Igreja Presbiteriana do 
Brasil em Tocantin—polis e regi¡o.

A Miss¡o foi cumprida. S— nos resta agradecer 
a Deus e a todos os que, direta ou indireta-
mente, contribuÀram para o »xito de mais este 
grande trabalho.  Aos irm¡os do Campo Mis-
sionørio de Tocantin—polis nossa profunda 
gratid¡o. û JMN nosso reconhecimento pela 
grande ajuda na 
parceria. 
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Mão na Massa em Tocantinópolis-TO

“Confian≈a em Jesus, Entusiasmo na a≈¡o 
e Uni¡o Fraternal”.

Presb. Paulo Ivo Nunes dos Santos 
Coordenador do Projeto e Secretørio de 
Miss”es da CNHP
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Plantando igrejas
presbiterianas pelo Brasil

TUDO SOBRE
A  JMN-IPB NA

PALMA DE
SUAS M°OS!

BAIXE AGORA:

BAIXE AGORA O APP DA JMN-IPB
PARA SMARTPHONES E TABLETS.


