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NOSSO DEVER, NOSSA ALEGRIA.
O termo evangelho é composto de dois vocábulos gregos: 

eu (bom) e aggélion (mensagem, notícia), juntos esses vocábulos 
são traduzidos como “boa notícia”.

Mas que boa notícia é esta? Para entendermos, temos que 
voltar aos primeiros tempos: quando o SENHOR anunciava algu-
mas das tristes consequências que passaríamos a viver como re-
sultado da “descoberta” do bem e do mal, Deus prometeu a Eva 
que um descendente (semente) da mulher viria pisar a cabeça da 
serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar (Gn 3:15). No mo-

mento seguinte (Gn 4) vemos um dos filhos de Adão, Abel, oferecer como sacrifício, 
um animal, este ato agrada a Deus que o perdoa, mas irrita seu irmão que o mata. 
Essa humanidade demonstra perversidade e violência de forma tão inaceitáveis que 
o SENHOR lava o planeta da existência humana enviando uma chuva sem igual (Gn 6).

Purificado da raça humana, o planeta, ainda ferido, se recompõe da imensa de-
vastação e a única família preservada do fim da raça agradece a Deus oferecendo 
sacrifício.

Na verdade os sacrifícios de Abel, Noé e todos os sacrifícios anuais dos hebreus 
não conseguiriam o perdão e o favor de Deus; eles foram símbolos do perdão conse-
guido na crucificação de Jesus, o único homem que agradou a Deus com sua vida e, 
também, com sua morte, sendo condenado por nossas faltas.

Assim o evangelho é a boa notícia que todo sofrimento e toda lágrima terão um 
fim graças a Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelizar é 
chamar todos os filhos de Noé espalhados pelo mundo hoje, para que abandonem 
os cultos aos deuses, deusas, santos que eles inventaram, para que venham adorar o 
único Deus que é o criador de todos; e conhecer o amor dEle em Jesus.

Ao ler as páginas da sua revista Ação Missionária, viaje conosco pelos nossos cam-
pos; alegre-se com sorriso das criancinhas que estão aprendendo de Jesus; descubra 
com o testemunho dos nossos parceiros o prazer de ver o Brasil mudando pela graça 
de Jesus. Descubra o que a fidelidade ao Senhor tem produzido nos lugares mais 
distantes. A JMN é você em 208 campos, fundando igrejas, evangelizando o Brasil.

Cabe à igreja, os filhos de Deus reunidos em Cristo, alegrar e iluminar um mundo 
sem direção, semeando a boa notícia do triunfo do bem sobre o mal, da vida sobre a 
morte, de Jesus sobre o pecado.

Em Cristo,
Rev. Jocíder Corrêa Batista

Presidente da JMN/IPB

Rev. Jocíder 
Corrêa Batista

Palavra do Presidente
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Ainda me lembro das palavras de um senhor que visitava-
mos na congregação de Vila Formosa em Campinas – SP.

“Eu não desejo apenas as cestas básicas e suas visitas cons-
tantes em minha casa. Eu quero ter o que os crentes na Igreja têm. 
Jesus Cristo.”

 O simples fato de adotar uma família fora da igreja e pro-
curar suprir algumas de suas necessidades básicas a encoraja 
a seguir a Jesus. 

A adoção é um ato maravilhoso é uma decisão muito sé-
ria, comparável a um casal que resolve adotar uma criança 
(conhecê-la, amá-la, alimentá-la, educá-la, procurar o seu 
bem-estar total é um trabalho de muitos anos e não de curto 
prazo etc). Portanto, o Senhor das nações deve guiar a igreja 
a conhecer Sua vontade neste propósito. É um compromisso 
feito diante do Senhor, diante da igreja e diante do povo es-
colhido de se fazer o necessário para que o Evangelho che-
gue a todos quantos pudermos adotar. Assim também é com 
os Campos Missionários da IPB, existem aproximadamente 
400 campos missionários administrados através do Comitê 
Gestor/IPB, o órgão que abriga as Agências APMT, PMC e JMN. 
Nossas agências e nossos missionários. 

Já fui alvo desta grande demonstração de amor, quando 
alguns casais de irmãos queridos perceberam nossas necessi-
dades, A&M e H&E, simplesmente resolveram tomar uma ati-
tude e nos adotaram em algumas circunstâncias.

Preciso reconhecer, pois é simplesmente maravilhoso, 
naquele momento em que mais precisávamos o Senhor veio 
nos visitar através destes amados. Você precisa conhecer e 
participar deste momento de relacionamento, nestes qua-
se 45 anos de vida experimentei as duas possibilidades de 
adotar e ser adotado. Participe desta experiência e abra a 
oportunidade de amar e ser muito amado. 

Palavra do 
    Secretário executivo

No mês passado conseguimos concluir 
a listagem com os nomes de todos os mis-
sionários, é certo que algumas fotos ain-
da não constam do encarte missionário. 
Resolvemos adotar o critério de incluir os 
missionários de administração direta os de 
parcerias mais de 200 missionários ao todo.

No último fi nal de semana p.p. 04/09 es-
tivemos em Canindé do São Francisco–SE, 
o seminarista Daniel disse que recebeu sua 
primeira carta no campo, ele nunca havia 
recebido uma carta, pois seu campo é de 
parceria, mas agora já chegou e ele estava 
muito feliz.

“Fiquei muito feliz e en-
tusiasmado, pois quando 
li a carta tive uma gran-
de surpresa soube que al-
guém que não me conhece 
mostrou interesse por mim, 
pela minha família e pelo 
meu ministério.”  

Pb. Ricardo Almeida da Rocha
Secretário executivo da JMN/IPB

A Igreja Local adotando 
campos Missionários da 

JMN/IPB e com isto
viabilizando a evangeli-

zação em todo Brasil

- pROJEtO ADOtAR -

“Mas todos nós, com rosto descoberto, refl etindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados 
de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.” (II Coríntios 3:18)
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Peter Drucker, uma das maiores autoridades em 
administração, afi rmou que “liderar a igreja é o tra-
balho mais difícil no mundo”.1  As atividades de um 
líder cristão – seja ele pastor, evangelista, presbítero, 
diácono – exigem um conjunto de competências que 
não são exigidas em nenhuma outra atividade.

1. COmpEtêNCIA ESpIRItuAL

A primeira e mais importante competência do lí-
der cristão é a competência espiritual. Russell Shedd 
afi rma que “a primeira exigência de um líder cristão 
é santidade”.2  E esta competência não é inerente ao 
ofício de pastor ou de evangelista. “Os pastores são 
fracos instrumentos humanos que devem ser enchi-
dos com a autoridade divina. Não há outra maneira 
de realizar a verdadeira obra do ministério pastoral. A 
verdadeira autoridade nunca vem de dentro da pes-
soa humana nem do ofício (ou dom) em si”. 3  O prega-
dor é embaixador em nome de Cristo, com a elevada 
função de exortar os homens a se reconciliarem com 
o Criador.4  Por isto, ele precisa trabalhar na mais per-
feita sintonia com Deus. E como o líder é um homem 
pecador, sujeito às mesmas fraquezas dos demais ho-
mens, ele precisa ter muito cuidado com a sua vida 
espiritual. Um grande risco da liderança cristã é a ba-
nalização do sagrado. Embora consciente de que a 
Escritura Sagrada é a palavra de Deus, o líder corre o 

risco de lê-la como se fosse um livro qualquer. Mesmo 
consciente de que sem santifi cação “ninguém verá o 
Senhor” (Hebreus 12.14), ele pode não buscá-la. En-
fi m, o líder cristão corre o risco de apontar um cami-
nho em suas pregações e seguir outro bem diferente 
em sua vida pessoal. E isto aniquila qualquer ministé-
rio, pois “não deve existir separação entre o coração, 
o caráter e a vida de um homem que é chamado para 
proclamar a Palavra de Deus e o conteúdo da mensa-
gem que proclama.”5 Spurgeon fez uma séria adver-
tência aos pastores de sua época que, certamente, é 
válida também para os líderes de nossa época: 

“Caros irmãos, rogo-vos que deem a maior impor-
tância à vossa santidade pessoal. Vivam para Deus. 
Senão, o Senhor não estará com vocês; Ele dirá de vo-
cês o que disse dos falsos profetas antigos: “Eu não os 
enviei, nem lhes dei ordem; e não trouxeram proveito 
nenhum a este povo, diz o Senhor”. Vocês podem pregar 
excelentes sermões, mas se não forem santos em vossas 
vidas, nenhuma alma será salva. É provável que não 

Refl exão

COMPeTÊNCIAS

CRISTÃO
DO LÍDER
COMPeTÊNCIAS

CRISTÃO
5

por Adão Carlos
professor e diretor do Seminário Presbiteriano do Sul
Campinas, SP.
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concluam que a vossa falta de santidade é a razão de 
vossa falta de sucesso. Culparão o povo, culparão a época 
em que vivem, culparão tudo, menos a si próprios; en-
tretanto é aí que está radicado o mal todo.” 6

Competência espiritual signifi ca, também, saber 
viver na dependência do Senhor. “O pastorado sem-
pre estará além de nós, além de nossos dons, de nos-
so treinamento, de nossa experiência, enfi m, além 
de tudo, exceto de uma confi ança radical em Cristo”.7 

Vida pessoal piedosa, vida espiritual vibrante e um 
ministério orientado por Deus são condições essen-
ciais para o verdadeiro êxito do líder cristão. 

2. COmpEtêNCIA mORAL

Fisher afi rma que, em nossa 
época, o pastor exerce o seu mi-
nistério “em um mundo e uma 
igreja em que os líderes estão sob 
suspeita e a religião institucional, 
sob ataques diversos”.8  E isto se 
deve, em grande parte, à fraque-
za de caráter de muitos pastores. 
John Haggai conta a triste histó-
ria de Bron Cliff ord, da qual trans-
crevo alguns trechos:

 “Em 1945, alguns líderes reli-
giosos, alguns dos maiores intelec-
tuais do mundo, e centenas de outras pessoas estavam 
de pé, do lado de fora de um auditório superlotado em 
Miami, Flórida, querendo entrar ali para ouvir um evan-
gelista, Bron Cliff ord. [...] Com a idade de vinte e cinco 
anos, Cliff ord já tocara mais corações, infl uenciara mais 
líderes e estabelecera mais recordes de assistência do 
que qualquer outro pastor de sua idade na história ame-
ricana. [...] Menos de dez anos depois da conferência de 
Miami, Cliff ord havia perdido sua liderança – e a vida. 
A bebida e o descontrole fi nanceiro o destruíram. Antes 
de Cliff ord morrer, o Dr. Carl E. Bates, um líder cristão, vi-
sitou-o e procurou ajudá-lo. [...] Cliff ord estava sozinho, 
sem qualquer pessoa para assisti-lo. [...] recolhido a um 
quarto imundo num hotel de terceira classe na cidade 
de Amarillo, Texas. [...] Bron Cliff ord morreu desprezado, 
sem haver quem o chorasse, e sem honrarias. Os pasto-
res de Amarillo levantaram uma oferta entre eles para 
comprar um esquife barato e despachar seu corpo de 
volta para o leste, onde foi sepultado em um cemitério 
de indigentes.”9 

Faltou a Bron Cliff ord competência moral. E quan-
do o líder não tem esta competência, seu pastorado 
pode ser um desastre e sua liderança uma tragédia. 
A busca do aperfeiçoamento do seu caráter é uma 
tarefa que o líder precisa executar continuamente, 
pois “quanto mais um líder sobe nas demandas da 
competência, mais profunda sua disciplina de caráter 
precisa ser”.10

3. COmpEtêNCIA pSICOLÓGICA

O pastorado é cheio de altos e baixos. Fisher afi r-
mou que: 

“O ministério pastoral é a estranha combinação 
de ser amado e desprezado, aceito e criticado, seguido 

e rejeitado. É parte entusiasmo, 
parte depressão. Satisfação calma 
misturada com descontentamento 
destrutivo. Muita afeição e, às ve-
zes, até ira. É o poder do Evangelho 
e a fraqueza da humanidade, tudo 
envolto em uma só experiência.”11 

Podemos acrescentar a isto a 
afi rmação do psiquiatra Louis Mc-
burney de que a falta de autoes-
tima é um grande problema en-
frentado pelos pastores, porque 
o exercício do pastorado exige 

muito trabalho e oferece pouco reconhecimento.12 Se 
o líder não for uma pessoa emocionalmente estável 
e psicologicamente bem ajustada, dentro de pouco 
tempo ele estará na cidade da desilusão, na rua da 
amargura e na sarjeta do cinismo e da hipocrisia.

4. COmpEtêNCIA INtELECtuAL

O apóstolo Pedro recomendou aos cristãos esta-
rem sempre preparados para responder a todo aque-
le que lhes pedir a “razão da esperança” que há em 
nós (1 Pedro 3.15). Esta recomendação, certamente, 
pesa ainda mais sobre os ombros dos pastores. O 
grande privilégio de ser embaixador em nome de 
Cristo impõe aos pastores a responsabilidade de pro-
curar o melhor preparo intelectual possível. Escreven-
do sobre a responsabilidade de o pregador preparar-
se devidamente, Jowett afi rmou: 

“O ministério  pastoral 
é a estranha

combinação de ser 
amado e desprezado, 

aceito e criticado, 
seguido e rejeitado...”
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“Os homens não são profundamente influenciados 
por pensamentos improvisados. Não são eles transpor-
tados pela correnteza da eloquência que não sabe aon-
de vai. Sozinha, a loquacidade não 
põe algemas no auditório. Sermões 
soltos ao acaso não despertam a 
razão para nenhuma necessidade, 
nem levam nenhuma compulsão 
imperiosa ao coração. A prédica que 
nada custa nada alcança.” 13 

Além disso, o grande desen-
volvimento científico e tecnológi-
co de nossa época, a diversidade 
cultural, os questionamentos so-
bre a capacidade do ser humano 
de atingir a verdade objetiva e universal e a indiferen-
ça – somada à desconfiança – em relação às igrejas 
evangélicas exigem dos pastores uma sólida forma-
ção intelectual.

5. COmpEtêNCIA OpERACIONAL / ADmINIS-
tRAtIVA

O líder precisa ficar atento para não ancorar sua 
identidade no que ele realiza. Mas ele precisa ser 
um homem de ação. Como pastores, “precisamos 
agir, levar a igreja adiante, apresentar e desenvolver 
novas ideias, que impulsionarão nosso ministério 
em novas direções”. 14 E para isto necessitamos de 
competência administrativa, gerencial, operacional. 
O pastor, como o principal líder da igreja, tem uma 
responsabilidade administrativa. E como adminis-
trador, ele exerce cinco funções básicas, que são:  

planejar, organizar, coordenar, incentivar e controlar. 
Ao planejar, o pastor estabelece um itinerário certo 
para alcançar um determinado objetivo; ao organi-

zar ele divide entre o seu pessoal 
os trabalhos já planejados e esta-
belece as relações próprias entre 
os vários tipos de trabalho; ao co-
ordenar, o pastor harmoniza fun-
ções, institui horários, congraça 
pessoal, material e equipamento 
de tal maneira a canalizar todo o 
trabalho de sua equipe na direção 
de um objetivo comum; ao incen-
tivar, o pastor encoraja seus subor-
dinados a produzir bastante e tra-
balhar em equipe a fim de atingir 

os objetivos estabelecidos; ao controlar, ele dirige o 
trabalho de cada unidade na direção que deve ser se-
guida. 

Moisés, no início de suas atividades à frente do 
povo israelita, é um exemplo de líder desprovido de 
competência administrativa. Sua falta de habilidade 
como gestor o levava a passar o dia todo julgando as 
pequenas causas do povo, sujeitando-se a sucumbir 
em estresse e a desgastar seu relacionamento com 
seus liderados. Felizmente, seu sogro Jetro, sem des-
respeitar sua liderança, mostrou-lhe que seus méto-
dos de trabalho eram inadequados à realidade que 
vivia e o orientou sobre a forma correta de gerenciar 
tal situação.15 Embora a competência operacional/
administrativa não seja a mais importante, o pastor 
deve buscá-la, pois ela fará uma grande diferença em 
seu ministério.
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Pelos Campos
Centro-Oeste

NOVA mONtE VERDE - mt
BÊNÇÃOS NO CAMPO De
NOvA MONTe veRDe

Tem sido gratifi cante trabalhar aqui em Nova 
Monte Verde-MT. Chegamos há um ano e meio nesta 
pequena cidade e já experimentamos grandes bên-
çãos do Senhor. Encontramos irmãos fi éis ao Senhor 
que estão aqui desde o início da congregação. Te-
mos encontrado na cidade, pessoas já adultas, que 
frequentaram esta congregação quando ainda eram 
crianças, portanto, temos portas abertas para evan-
gelização e colheita de muitos frutos de sementes 
outrora semeadas. Estamos preparando algumas 
pessoas para Profi ssão de fé e batismo, e brevemen-
te teremos novos membros. Desejamos ampliar o 
número de cultos de evangelização nos lares, o que 
chamamos de evangelização por amizade.

Com relação ao templo, foi feito o contrapiso e 
reboco parcial das salas da EBD, que tinham sido le-
vantadas anteriormente. Construímos o nosso Pavi-
lhão Social com ajuda parcial da JMN e outras IPBs 
que gentilmente nos estenderam as mãos. Sonhamos 
com mais bênçãos do Senhor sobre nossa vida e cida-
de, Nova Monte Verde, por isto te convidamos a orar 
conosco por: 

• Nossa família (Lilia e Ananias), e entusiasmo 
para enfrentarmos os desafi os;

• Recursos fi nanceiros para completar a restau-
ração do templo. Falta pôr cerâmica na frente 
do templo;

• Recursos fi nanceiros para acabamento das 
salas de EBD e Pavilhão anexo (reboco, cerâ-
mica e instalação elétrica);

• Novos convertidos e pelos novos membros 
comungantes;

• Sabedoria e poder do Espírito, bem como 
estratégias certas para expansão da congre-
gação e evangelização efetiva na região.

Rev. Ananias Loback
Missionário do Campo Nova Monte verde - MT

Congregação Campo Missionário da Junta de
Missões Nacionais/IPB na cidade de Nova Monte Verde - MT

Rev. Ananias Loback
e sua esposa

Lilia Vieira Loback

Pelos Campos
Centro-OesteCentro-Oeste
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Jaraguá –SP (Bruno e Maxwell), onde tivemos aproxi-
madamente 183 crianças (nos 3 dias), fazendo uma 
média de 61 crianças por dia.

Outra vitória que obtivemos foi a reforma do nos-
so templo. Apesar de hoje contarmos com apenas 36 
membros, com a atual reforma fi cou arejado e pronto 
para receber 100 pessoas. Já não somos mais chama-
dos como “aquela igrejinha”. A reforma deu um visual 
que atrai por sua modernidade as pessoas que por ela 
passam. Agradecemos a instrumentalidade da Junta 
de Missões Nacionais que em parceria com o campo, 
nos proporcionou este belíssimo templo.

Podemos afi rmar como o salmista “...fi rmastes os 
meus pés em lugar espaçoso” Sl. 31:8b. Lugar que o 
Senhor escolheu, lugar que o Senhor tem nos aben-
çoado, lugar que é abençoado por você em suas ora-
ções, lugar que te convida prá estar conosco. Como 
fi zeram o Bruno e o Maxwell, experimente o desafi o 
de ser missionário em Coxim por alguns dias! 

“Seja Deus glorifi cado, por meio de Jesus Cristo, 
a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos 
dos séculos. Amém!” I Pd 4:11b

Rev. Daniel Utsuni de Camargo
Missionário do Campo de Coxim - MS

COXIm - mt
COXIM, CIDADe DO
CORAÇÃO De DeUS

“Coxim, cidade do coração de Deus”. Esta é a fra-
se que vimos logo na entrada da 
cidade. E com certeza, este é um 
desejo profundo nosso. Saímos 
semeando, convictos que o Se-
nhor da Seara está com seus 
olhos voltados para nós, para 
a cidade de Coxim, situada no 
norte do Mato Grosso do Sul, por 
vezes conhecida também como 
“a capital do peixe”. Dentro dela 
como dois braços estendidos, 
vimos os rios Taquari e Coxim, sau-
dando os seus 42.933 habitantes (censo 
de 2009 do IBGE).

Aqui chegamos em janeiro 2009 e encontramos 
um grupo de 19 pessoas. Em muitas visitas e conhe-
cendo pessoas, lançando a preciosa semente depara-
mos com as seguintes frases: “Já fomos desta igreja’, 
“já fui aluno da escola dominical”. Então o que con-
cluímos é que o nosso maior desafi o é reconstruir, 
consolidar este trabalho, passando maior credibilida-
de ao povo, e resgatando novas vidas para o Reino. 
Assim, não temos medido esforços. Realizamos acam-
pamentos, vigílias de oração, encontro jovem, cultos 
evangelísticos, bazares benefi centes na igreja e fora 
dela. Fazemos parte do Conselho de Pastores da cida-
de e do Conselho de Ação social. Recebemos este ano 
o diploma de Amigo do 47º Batalhão de Infantaria do 
Exército Brasileiro. Reorganizamos a SAF e federamos 
no Presbitério de Campo Grande. Em um bairro dis-
tante da Igreja, bastante carente (Pequi) iniciamos o 
projeto “Árvore da Vida”, onde já temos uma ofi cina 
de música com aula de percussão (onde, além de 
aprender, os alunos confeccionam seus instrumentos) 
ministrada pelo nosso irmão Adriano (convertido há 
apenas 05 meses e produzindo fruto), e aula de fl auta 
doce ministrada pela missionária Waldete. Além dos 
cultos que lá realizamos aos sábados contamos com 
uma escola bíblica com a frequência de 19 pessoas. 
Realizamos no Pequi uma linda Escola Bíblica de Fé-
rias com a ajuda de dois jovens, que doaram parte de 
suas férias conosco, vindos da Igreja Presbiteriana do 

Pelos Campos | Centro -Oeste

se que vimos logo na entrada da 
cidade. E com certeza, este é um 

vimos os rios Taquari e Coxim, sau-
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Pelos Campos
Norte

CAmpO SÃO FRANCISCO DO GuApORÉ – RO
São Francisco do Guaporé é uma cidade que teve 

sua origem na migração de colonos para ocupação 
de terras ao longo da BR-429, que liga a BR-364 a Cos-
ta Marques, fundada por volta da segunda metade 
da década de 80, passando a município no dia 27 de 
dezembro de 1995. A população é formada de mi-
grantes dos estados do Paraná, Minas Gerais, Espírito 
Santo e de estados do nordeste. Uma das característi-
cas do povo daqui é a sua alegria, seu gosto de boas 
amizades, de festas e de um bom churrasco.   

A grande variedade de religiões, o grande apelo 
da mídia, a crescente infl uência das igrejas neopente-
costais, tem difi cultado bastante o trabalho de prega-
ção das verdades bíblicas, pois o povo tem sido cul-
turalmente formado com a imagem da igreja como 
local de solução de problemas terrenos, local de bus-
ca de benefícios ou local onde pode ser encontrada 
uma programação de lazer nos fi nais de semana.

Diante deste quadro temos enfatizado em nossos 
trabalhos a pregação das Boas Novas de Salvação, 
onde a prioridade é buscar a salva-
ção de sua alma. 

Temos desenvolvido muitas 
atividades, além das regulares 
no templo.

Acampraia
Acampamento realizado no 

período da seca, quando o ní-
vel do Rio Guaporé está baixo e 

surgem as praias. No último que realizamos, tivemos 
mais de 70 pessoas participando do evento.

encontro das Igrejas Presbiterianas do vale do 
Guaporé

Realizado com utilização de barracas e com a par-
ticipação das congregações em um raio de 100 km. 
Tivemos a participação das congregações de Costa 
Marques, Seringueiras e São Domingos, com partici-
pação de cada uma das igrejas na programação, no 
louvor e na organização.

Culto de ações de graças pelos bebês.
É criada a oportunidade da participação de pais e 

parentes no culto a Deus

Cultos nos lares
É um trabalho muito apreciado por todos e mui-

tos querem que seja feito o culto em seus lares, até 
pessoas que não são frequentadoras da igreja.

e.B.F  
A Escola Bíblica de Férias é um trabalho muito es-

perado pelas crianças Temos feito a divulgação nas 4 
escolas do município, utilizando bonecos e o resulta-
do tem sido muito bom, com participação de até 80 
crianças por dia.

Levy Germano, missionário do Campo de
São Francisco do Guaporé-RO

onde a prioridade é buscar a salva-

ticipação das congregações em um raio de 100 km. 

Pelos Campos
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CAmpO DE CAmEtá - pA
Deus tem abençoado o Campo missionário 

em Cametá, temos nos disposto pra obra e o 
Senhor tem derramado bênçãos. Nos dias 26, 
27 e 28 de Julho realizamos uma EBF na Esco-
la Estadual de Ensino Médio Professora Osval-
dina Muniz. As salas e o pátio foram cedidos 
pelo Vice-Diretor da escola, Radir Wilson Alfaia 
Moreira, e tivemos a presença de 34 crianças. 
O trabalho foi contagiante, abençoado, as 
crianças demonstravam alegria e aprendizado. 
Também retomamos as atividades de Escola Bí-
blica Dominical na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Dalila Leão com um grupo de 69 
crianças e dividimos as crianças em duas clas-
ses, e Deus já nos deu a bênção de termos cerca 
de 130 crianças em algumas ocasiões. Estamos 
sempre arrebanhando as crianças faltosas, para 
que não esfriem, muitas foram para a casa dos 
parentes nas férias, mas estão retornando e 
também voltando para a Igreja. Deus tem sido 
muito bom. Ele tem nos dado força e paixão 
pelas almas. Lembrem de orar pelo nosso cam-
po missionário.

Rev. Jubertino esperdião da Silveira
Missionário no campo de Cametá-PA



11Revista Ação Missionária

CAmpO FLORES - pE
TeMPO De COLHeITA NO
CAMPO De FLOReS 

Chegamos a Flores em janeiro de 2008, a cidade 
está situada na região do semiárido no Sertão Per-
nambucano, a 340 km da Capital, Recife, no trajeto da 
rodovia PE 320 que liga as principais cidades do Alto 
Pajeú. Com uma população de 23.000 habitantes, 
Flores é um lugar de gente acolhedora, uma cidade 
Histórica, sua origem é remota, vinda do então Bra-
sil Colônia, porém ainda é muito carente do Evange-
lho, contando aproximadamente com apenas 3% de 
evangélicos. 

Nosso desafi o no início do trabalho foi amenizado 
pelas oportunidades que o nosso Deus nos concedeu 
no processo de implantação: envolvimento com a so-
ciedade através de palestras ministradas em comuni-
dades, trabalhos em parceria com as escolas, assistên-
cia espiritual no Lar do Idoso, cursos de artesanatos 
para as mães das crianças carentes que participam da 
Escola Bíblica Dominical. 

O evangelismo através da amizade tem sido uma 
das nossas estratégias que vem dando certo. Temos 
um grupo familiar atuando semanalmente nos lares, 
aonde muitos têm tido a oportunidade de se achegar 
a Cristo através desse meio.

Também realizamos um impacto missionário em 
parceria com o MINISTÉRIO S.O.S SERTÃO, que além 
de alcançar vidas, levou a nossa Igreja a se tornar mais 
conhecida tanto na Cidade quanto na Zona Rural. E 
fortalecido com um programa semanal de Rádio que 
se tornou um veículo forte na propagação da Palavra.

Nosso Campo a cada dia tem sido fortalecido. 
Pessoas novas têm vindo com frequência às reuniões, 
esses visitantes recebem uma atenção especial atra-
vés de visitas e discipulado. E, em dezembro de 2009, 
recebemos por Pública Profi ssão de Fé e Batismo os 
primeiros 09 (nove) irmãos, e estamos com outros 
sendo discipulados para, em breve, serem batizados. 

Iniciamos também o curso de Alfabetização do 
A.E.I. (Alfabetização e Evangelização Internacional), 

Pelos Campos
Nordeste

uma ferramenta efi caz que promove a Evangelização 
e a inclusão social dos alunos. 

Uma de nossas metas agora é investir na forma-
ção de líderes que nos ajudarão a dar continuidade 
ao trabalho. No início do ano realizamos um Seminá-
rio de Louvor e Adoração com a Cantora e Ministra de 
Louvor, Socorro Telles, visando aprimorar ministros 
para essa área. Os resultados já são visíveis.

Nosso maior desafi o no momento é levantarmos 
recursos para a aquisição de um terreno que se en-
contra à venda. Ele tem excelente localização e uma 
área privilegiada de 2.965 metros quadrados. 

Sabemos que os desafi os são enormes, mas cre-
mos que o tempo da colheita chegou e o SENHOR 
levantará para si uma Igreja forte que manifeste a sua 
Glória na cidade de Flores! 

Antonio Carlos Nunes de Oliveira
Missionário do Campo de Flores - Pe

Congregação Campo Missionário da Junta de 
Missões Nacionais / IPB na cidade de Flores - PE

Antonio Carlos Nunes de Oliveira e sua
esposa Cícera Alves Santana de Oliveira

Pelos Campos
Nordeste
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CAmpO DE tRAIRÍ – CE
Em janeiro de 2009 assumimos a missão de plantar 

a Igreja Presbiteriana de Trairi-Ce, parceria envolvendo 
nosso Presbitério (PNOC) e a Junta de Missões Nacio-
nais. Quando iniciamos nossos trabalhos em um galpão 
alugado pela congregação, sentimos naquele momen-
to a necessidade de possuir um lugar mais adequado à 
propagação da Palavra de Deus, foi então que uma das 
irmãs da congregação nos colocou à disposição um ter-
reno de sua propriedade, pequeno (10x20), mas o sufi -
ciente para que colocássemos em prática nosso sonho, 
o qual vem se concretizando dia a dia. 

Com apenas 09 (nove) membros, todos do sexo 
feminino, mostrando o valor e a força que as mulhe-
res presbiterianas têm quando realmente abraçam a 
causa em favor de Cristo, arregaçamos as mangas e 
fomos à luta. Oramos, confi amos em Deus e come-
çamos a luta: fi zemos campanhas, pedimos, compra-
mos a crédito, recebemos doações, nos viramos de 
todas as maneiras e o resultado é esse que mostra-
mos através dessas fotos, em apenas um ano e meio. 
Foram muitas lutas, coragem e dedicação de todos. 
Ainda temos uma boa caminhada para chegarmos 
ao topo da construção, pois nos falta, no momento, 
recursos para complementarmos a obra, tais como 

pintura, piso e mais algumas coisas relacionadas com 
o acabamento, mas, a grosso modo já temos nosso 
templo. Estamos realizando nossos trabalhos na nova 
sede e em agosto iniciamos nossa escola dominical, 
utilizando para tanto as salas que construímos no an-
dar superior do templo. 

Não podemos deixar nesse momento de agra-
decer a todos que contribuíram e ainda estão con-
tribuindo no sentido de que a obra seja complemen-
tada, especialmente à diretoria da Junta de Missões 
Nacionais, que sempre nos apoiou, nos visitou e nos 
concedeu uma boa contribuição para que o templo 
fosse coberto.

Estamos fi rmes e cientes de que Deus irá nos pro-
porcionar essa grande vitória no sentido de que em 
breve possamos funcionar em 100% no novo templo 
e com um bom número de pessoas que realmente 
queiram compromisso com os trabalhos que Cristo 
nos determinou.

Que o Senhor nos guarde e nos proteja.

Rev. valdimiro Lemos de Almeida Filho
Missionário do Campo de Trairí - Ce

Congregação Campo Missionário da Junta de 
Missões Nacionais / IPB na cidade de Trairí - CE

Rev. Valdimiro Lemos de Almeira Filho e sua
esposa Neuma do Nascimento Almeida
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CAmpO DE CANELA-RS

Em meio à mudança para o 
novo templo da igreja de Canela, 
e passado o tornado que assolou 
nossa cidade no ultimo mês de 
agosto, a comunidade presbiteria-
na tem motivo farto pra se alegrar 
no SENHOR mais uma vez. No pri-
meiro domingo de agosto, rece-
bemos 13 novos membros que o 
ETERNO acresc-entou por sua mer-
cê e graça ao campo missionário.

A cada dia podemos observar 
com grande temor e tremor que 
Deus tem aprovado este ministé-
rio. Nossa igreja caminha fi rme e 
decidida à sua organização muito 
em breve, se assim nos permitir o 
SENHOR. A ELE toda Honra e Glória 
Eternamente!

Rev. Afonso Celso de Oliveira
Missionário do Campo de Canela - RS

Pelos Campos
SUL

MAIS UMA SAFRA De
NOvOS MeMBROS COLHIDA
NA IPB De CANeLA

Momento de profi ssão de fé

Batismo de Nicolas Portoli

Batismo de Heliane Portoli

Batismo de David Varella

Pelos Campos
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SÃO bENtO DO SuL - SC
No dia 23 de setembro de 2010, comemorou  

os 137 anos de São Bento do Sul, uma cidade que, 
como as demais do planalto norte catarinense, 
possui sua história intimamen-
te ligada à história de Join-
ville e à construção da 
estrada Dona Francisca, 
que abriu as portas para 
a colonização do Planal-
to norte catarinense, onde 
imigrantes colonizadores, 
oriundos da Europa, subiam 
a serra, por volta de 1873, 
montados em lombo de burros. Na região onde 
se localiza São Bento do Sul, se fi xaram 70 famílias 
oriundas da Bavária, Prússia, Polônia, Saxônia, Áus-
tria e Tchecoslováquia, além de algumas famílias 
brasileiras. Apesar das difi culdades encontradas, São 
Bento do Sul prosperou e emancipou-se em 1884, 
apenas 11 anos após a chegada dos pioneiros, que 
marcaram o dia-a-dia da nova localidade com seus 
usos e costumes, expressos através da língua, da mú-
sica, da dança, da literatura e do folclore.

Hoje, ao com-
pletar 137 anos, 
novamente São 
Bento do Sul é a 
porta de entrada 
para o planalto 

norte de Santa Catarina, composto por treze municí-
pios, com uma população estimada de aproximada-
mente 265.331 habitantes considerando apenas os 
principais municípios: São Bento 
do Sul, Rio Negrinho, Canoi-
nhas, Corupá, Mafra, Três Bar-
ras e Porto União. Uma porta 
aberta para um novo desa-
fi o a ser superado, o de fazer 
Jesus Cristo conhecido como 
único e sufi ciente Salvador. 

O Campo da JMN em 
São Bento do Sul – SC aceitou 
este desafi o, abraçou a causa mis-
sionária e tem como propósito se consolidar como 
uma igreja missionária e transformadora de vidas. 

A congregação, hoje, com um total de 30 membros 
entre adultos e crianças, tem recebido inúmeros vi-
sitantes aos cultos de domingo, e em grupos de 
oração e de estudo bíblico, gerando falta de espa-
ço. Uma comunidade temente a Deus, acolhedora 

e com um coração missioná-
rio, que tem contemplado a 
providência de Deus para a 
construção do templo que, 
com auxilio da JMN e par-
ceiros, já levantou a estru-
tura pré-moldada, cobriu, 
concluiu a laje, piso e con-

trapiso do pavimento inferior. 
Ainda há uma longa caminhada 

para a conclusão desta obra, e para a consolidação 
do campo, no entanto, há disposição, muita dispo-
sição, por parte daqueles que compõem esta igreja, 
para que em São Bento do Sul tenhamos uma igreja 
forte e proclamadora do reino de Deus. Para tal, te-
mos investido maciçamente em vidas através de vi-
sitas, estudos bíblicos, discipulado, aconselhamento 
e, atualmente, dando início a atendimento a famílias 
de pessoas com dependência química em uma insti-
tuição que nos está colocando em contato com essas 
famílias. Um novo desafi o, a ser vencido.

Mas, nosso alvo é, ainda este ano, conseguir trans-
ferir os cultos e demais trabalhos para o templo, já 
que os mesmos são realizados na residência do mis-
sionário que está no limite de espaço, não compor-
tando mais pessoas, que está começando a limitar 
o crescimento do trabalho, uma opção de nossa fa-
mília que, no início do trabalho, foi uma escolha es-
tratégica para que conseguíssemos chegar até aqui 

e adquirirmos a estrutura 
que o Senhor nos conce-
deu. Porém, hoje senti-
mos que há uma certa 
urgência em irmos para 
um local maior, no entan-
to não queremos pagar 
aluguel já que estamos 
tão próximo de adentrar a 

casa que o Senhor está nos 
preparando para O cultuarmos.

André Luiz Augusto Golze
Missionário do Campo de São Bento do Sul - SC
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Pelos Campos | Sul
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ACONtECEu E FOI bOm

A Junta de Missões Nacionais tem se feito presen-
te em várias cidades e estados divulgando o trabalho 
realizado na sede e nos campos, mostrando nossos 
projetos, angariando parcerias e despertando a visão 
missionária. Deus tem de modo inexplicável, aben-
çoado este trabalho e assim também nos abençoan-
do, pois em cada lugar que passamos nosso Senhor 
tem agido de forma tão maravilhosa. 

Louvamos a Deus pelas portas que vem abrindo 
para que possamos mostrar este trabalho lindo que 
a Junta de Missões Nacionais tem realizado nestes 70 
anos de existência.

A missão só termina quando Cristo voltar! Veja 
algumas fotos de onde estivemos:

Pelos Campos
SUDeSTe “Convide a JMN para visitar a sua 

igreja teremos prazer em mostrar 
o que Deus tem feito nos campos 

missionários através da
Igreja Presbiteriana do Brasil”

Liderança da 2ª IP de Rio Claro-SP, Danielle e 
Rev. Jair, ao centro, representantes da JMN

Divulgação da JMN na 2ª IP de Rio Claro - SP
Participação de UCPs na Congregação do Jd. Ubirajara - SP

Participação Rev. Cornélio

Convidados e Diretores da Gestão 2006/2010 JMN

Café da manhã na
sede JMN, Campinas - SP, 

com Convidados
e Diretores JMN

Pelos Campos
SUDeSTe “Convide a JMN para visitar a sua “Convide a JMN para visitar a sua 

igreja teremos prazer em mostrar 
o que Deus tem feito nos campos o que Deus tem feito nos campos 
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IP de Jacutinga - RJ

IP Jardim São Vicente - São José dos Campos - SP

2ª IP de Londrina - PR

2ª IP de Maringá - PR (Grupo de Apoio Missionário

IP de Jacutinga - RJ

IP Jardim São Vicente - São José dos Campos - SP

2ª IP de Londrina - PR

2ª IP de Maringá - PR
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ORe

pe
lo

s CAMPOS
VItÓRIA DO mEARIm - mA

Gravidez da Ana Paula, esposa do Miss. Rev. Ma-
noel Zico. Pela graça de Deus o casal está sendo aben-
çoado com mais uma menina (Débora), agradecemos 
ao Senhor e pedimos Seus cuida-
dos sobre sua gestação.

manoelzico@yahoo.com.br

EuSÉbIO-CE
Pelo trabalho no bairro que 

reside o miss. Ivanildo do Monte 
Domingos, por haver muitos jo-
vens que usam drogas, e algumas 
igrejas evangélicas tem tido resis-
tência ao trabalho dele de evange-
lização, vendo como concorrência. Que estas igrejas 
vejam o trabalho como parceria para salvar vidas. 
Clame também por recursos fi nanceiros e parceiros 
para a mudança do ponto de pregação para outro 
bairro melhor localizado. 

ivanildo26@gmail.com

AuGuStINÓpOLIS-tO
Pelo casal de missionários, Rev. Danilo Alves e 

Kelly, pois, pelos exames médicos realizados eles não 
podem engravidar, isto os entristeceu muito, rogue-

mos um milagre do Senhor sobre 
suas vidas, pois para Deus não há 
impossíveis.

revdaniloalves@gmail.com

SÃO bENtO DO SuL-SC
Louvemos a Deus, pois depois 

de 14 anos do nascimento da Ha-
dassa Deus agraciou o casal de 
missionários André Golze e Eulá-
lia com uma gravidez. O casal já 

havia desistido do segundo fi lho, sendo remotas as 
chances de engravidar, mas Deus mostrou que tem 
mais bênçãos para esta família. A primeira fi lha, há 
14 anos, já foi um milagre de Deus, e novamente o 
Senhor mostra Seu poder. Oremos por esta gestação, 
pois a Eulália sofre de pressão alta.

andregolze@hotmail.com

“Orai uns pelos ou-
tros, para serdes cu-
rados. Muito pode, 
por sua efi cácia, a 
súplica do justo.” 

Tiago 5.16
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JMN

A maioria dos crentes fi éis querem testemunhar 
de sua fé, querem participar do processo de evange-
lização e missões.

Não seria maravilhoso saber, com certeza absolu-
ta, que cada R$ 1,00 real que investimos em missões 
estará transformando vidas? Pois é possível saber! 
Não apenas porque pensamos ou queremos, mas 
porque é Deus quem o diz.

Por isso é tão empolgante colaborar para a forma-
ção de novos Campos Missionários da JMN/IPB! Deus 
garante que sua palavra não voltará vazia e sim que 
produzirá bons resultados. Quando você colabora 
com a JMN através do Sou mais JMN, você pode ter a 
certeza de que seu auxílio fi nanceiro vai transformar 
vidas. A necessidade da Palavra de Deus em todo o 
mundo hoje é maior do que em qualquer outro tempo:

•  53% da população mundial vive com menos 
de 2 dólares (R$ 5,00) por dia.

•  Há 1,2 bilhões de jovens entre 10 e 19 anos 
em todo o mundo e muitos deles nunca te-
rão ouvido a respeito de Jesus Cristo a menos 
que você resolva fazer a diferença.

O programa Sou mais JMN procura atender estas 
necessidades.

1°  Desenvolver em cada um de nós um compro-
misso missionário, em testemunhar de Cristo.

2°  Apoiar a JMN no trabalho de manutenção de 
Campos e obreiros.

3° Permitir a você, crente em Jesus Cristo, fi el na 
sua Igreja, participante do processo de cres-
cimento da Igreja a desenvolver um trabalho 
objetivo e frutífero no âmbito de evangeliza-
ção e missões.

Tornando-se um associado do Sou mais JMN, 
você estará contribuindo atualmente com mais de 
200 campos espalhados por todo este país.

Contribuindo também 
com outros missionários, 
pois todo o recurso levanta-
do aqui em nosso país para a manutenção dos nossos 
trabalhos pode liberar recursos para o atendimento 
de outros povos.

É uma maneira maravilhosa de contribuir com a 
evangelização de todos os povos. 

O Sou mais JMN busca associados que tenham 
a disposição de investir R$ 0,40 centavos por dia, 
R$ 12,00 reais por mês, R$ 144,00 reais anualmente.

Você receberá em sua casa uma credencial de 
associado, a assinatura da revista Ação Missionária 
e outros materiais para a divulgação da JMN em sua 
Igreja, Presbitério e Região de atuação.

Conheça melhor nossa proposta.

Entre no site www.jmnipb.org.br.

Converse com um de nossos colaboradores no es-
critório. Faça hoje mesmo sua assinatura de associado.

pORQuE FAZER mISSÕES
É umA tAREFA uRGENtE

Em primeiro lugar, porque o homem sem Cristo 
está perdido. Em segundo lugar, porque a obra de 
Cristo já foi consumada. Em terceiro lugar, porque 
não há outro evangelho a ser pregado a não ser o 
evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.

Em quarto lugar, porque só a igreja de Cristo está 
credenciada a pregar o evangelho. Em quinto lugar, 
porque o tempo de proclamar o evangelho é agora.

Em sexto lugar, porque a evangelização dos po-
vos é uma ordem imperativa, intransferível e inadiá-
vel do Senhor Jesus. Em sétimo lugar, porque a con-
versão daqueles por quem Cristo morreu traz glória 
ao nome de Deus.

Rev. Hernandes Dias Lopes

SOU     JMNSOU     JMN+
VOCê pODE FAZER A DIFERENÇA!
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Os missionários ficam muito felizes ao receber cartas ou  
e-mails de igrejas, irmãos, amigos, mantenedores, que entram 
em contato. Normalmente estas correspondências trazem ale-
gria e ânimo ao coração missionário. Desperta a valorização e 
estima, o reconhecimento, e, eles se enchem de convicção que 
não estão sozinhos nesta obra. Você também pode dar esta  
alegria aos nossos missionários. Telefone, escreva, entre em 
contato, tenha certeza que um rosto muito feliz lerá a tua carta 
mesmo que muito longe de você. Você pode fazer um missio-
nário feliz! 

A carta a seguir é a resposta de um missionário a D. Neide 
Kerr Muzel, pois ela havia enviado uma carta felicitando-o pelo 
aniversário. 

Carta de Agradecimento
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A Igreja Presbiteriana de Campinas é parceira da 
Junta de Missões Nacionais no sustento de dois mis-
sionários, o Reverendo Anésio e a Missionária Ivanda 
e na formação de uma consciência missionária.

Nosso envolvimento com estes missionários co-
meçou de maneira diferente. O Reverendo Anésio, 
que já a alguns anos ajudamos no sustento, foi uma 
solicitação da JMN. Na época o pastor da Igreja jun-
tamente com o Conselho havia traçado um planeja-
mento que envolvia o sustento de um missionário a 
cada ano. Infelizmente o projeto não foi plenamen-
te efetivado, mas fi cou o Reverendo Anésio José da 
Cunha que trabalha em São João da Baliza em Rorai-
ma, liderou uma região da JMN, tem desenvolvido 
um bom trabalho apesar de todas as difi culdades en-
contradas na região. 

Já com a Ivanda o relacionamento 
afetivo foi muito maior. Ela é membro 
de nossa Igreja, acompanhamos seu 
chamado, sua ida para o IBEL, seu en-
volvimento com a JMN, seu trabalho 
com os ribeirinhos, seu deslocamento 
para Nova Monte Verde em Mato Gros-
so, e agora em Santo Antonio do Matu-
pi em Amazonas. 

Buscamos sempre informações destes missioná-
rios e divulgamos através de nossos boletins domi-

nicais. Quando estão próximos sempre trazem um 
relatório para a Igreja, e de tempos em tempos traze-
mos para que passem uma temporada com a família 
e com a nossa Igreja.

Por mais que haja envolvimento, 
sempre achamos que estamos aquém 
do que poderíamos fazer. As pesso-
as ainda acham que missionários são 
aqueles cristãos que deixam tudo para 
se dirigir a uma região carente, sem as 
condições de conforto dos grandes 
centros urbanos. A Igreja se sensibiliza 
ao ajudar os missionários, mas falta a 

consciência de serem missionários onde quer que es-
tejam. 

As verdades bíblicas nos levam a esta consciência. 

Parceria

CONSCIÊNCIA
MISSIONÁRIA
por Jônatas Alves de Oliveira
Pastor titular da Igreja Presbiteriana de Campinas
IPCAMP- SP

“Deus o desafi a
a abençoar

todas as famílias
da terra...”



23Revista Ação Missionária

No chamado de Abrão em Gênesis 12, Deus o desafi a 
a abençoar todas as famílias da terra, nos Evangelhos 
Deus manda seu único Filho para mor-
rer em nosso meio e por nós, dando o 
exemplo de entrega missionária e em 
Atos, os apóstolos que a princípio ti-
veram difi culdades em entender este 
chamado são dispersos de Jerusalém 
e anunciam o Evangelho do Reino por 
onde passam. 

Paulo, que juntamente com Bar-
nabé, já então líderes na Igreja de 
Antioquia, são conduzidos pelo Espírito Santo a 
realizar as viagens missionárias. Mesmo quando 
olhamos para nossa história presbite-
riana verifi camos que desde Simonton 
e os primeiros missionários, havia uma 
chama de anunciar o evangelho e de 
cuidar dos novos crentes realizando 
uma obra que visava o crescimento do 
Reino e da Igreja de Cristo.

Como podemos desenvolver este 
mesmo ardor missionário em nossos 
dias diante da secularização, do descompromisso, do 
desejo de sermos atendidos em nossas demandas es-
pirituais sem o desejo de cumprir nos-
so chamado e nossa vocação?

A Igreja Presbiteriana de Campi-
nas tem trabalhado no objetivo de “ser 
missionária” e não somente de fazer 
missões. Para isso, buscamos treinar 
cristãos no objetivo de que sejam mis-
sionários. Este já é o segundo ano em 
que montamos uma equipe do Proje-
to Pé na Estrada. Este projeto treina os 
participantes a realizar trabalhos missionários duran-
te uma semana das férias de Julho. No ano passado 

estivemos em Alegrete–RS, onde realizamos evan-
gelismo em escolas, academia, programa de rádio, 

vários cultos na Igreja. Como parte do 
treinamento SOS missionários dirigi-
ram EBF em uma das nossas Congrega-
ções, dirigiram liturgias, pregaram, di-
rigiram estudos em departamentos, e 
aprenderam a fazer evangelismo pes-
soal. Os membros da Equipe têm man-
tido a disposição de continuar com a 
consciência de que são missionários.

A Igreja tem trabalhado em alguns 
eventos urbanos, com o propósito de evangelizar. 
Realizamos o “Saúde Para Campinas”, que é uma pres-

tação de serviços para a cidade e en-
tre as prestações de serviços, a sala de 
oração, onde as pessoas são atendidas 
espiritualmente pelos princípios da 
Palavra de Deus. O “Dia da Comunida-
de” é um trabalho realizado em uma 
de nossas Congregações, uma festa 
para o bairro onde a sala de oração 
se faz presente e muitas pessoas têm 
conhecido a Jesus.

Neste ano fomos atendidos em ter um dos mem-
bros de nossa Igreja aprovado como 
missionário da APMT, e estamos nos 
preparativos de envia-la à Guiana Fran-
cesa. Teremos então uma Missionária 
Transcultural e dois missionários traba-
lhando em outros estados do Brasil, e a 
Igreja buscando a consciência de que 
o sentido de sua existência é ser mis-
sionária. Nosso desejo é que cada um 
dos leitores possa sonhar e buscar esta 

consciência para o seu coração e para a realidade de 
sua Igreja.

“A IP de Campinas 
tem trabalhado no 

objetivo de
‘ser missionária’...”

“... o sentido de 
sua existência

é ser
missionária.”

“a sala de oração 
se faz presente

e muitas pessoas 
têm conhecido

a Jesus.”
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A Sociedade Auxiliadora Feminina – SAF, atra-
vés da Sinodal Central de Pernambuco, tem sido atu-
ante nos avanços missionários realizados em Manarí 
(Sertão), Salgadinho (Agreste) e Ipojuca (Zona da 
Mata), no Estado de Pernambuco, apoiando as Igre-
jas, Presbitérios, Ministérios e Missionários da Região 
Nordeste, não apenas em oração, mas contribuindo 
e também indo, envolvendo-se com a evangelização 
casa a casa, nas feiras livres, nas praças e na zona rural 
de Pernambuco e participando de forma decisiva, no 
levantamento de donativos para a região carente do 
Sertão de Manarí.

Material Distribuído
Cestas Básicas

Kit Escolar

Kit Bucal (Escova + Creme Dental)

Kit Bebês

Calçados

Roupas

Kit Bucal + Sabonete

Medicamentos

Brinquedos

Kit Biscoitos

Cestas Básicas

Kit Bucal (Escova + Creme Dental)

Calçados

Kit Bucal + Sabonete

Brinquedos

Quantidade
108

243

150

35

1.000 pares

8.540

195

200

800

670

Novos Convertidos em Manari, Sertão de PE

Irmãs saindo para evangelizar em Salgadinho, Agreste de PE

Marcha Missionária em Ipojuca - PE

SAF

SAF FEMININA
SOCIEDADE AUXILIADORA

Novos Convertidos em Manari, Sertão de PE
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SOu tEStEmuNHA!
UNIÃO DA MOCIDADE PRESBITERIANA

Qual a essência de ser Mocidade Presbiteriana? 
Essa é uma pergunta que me inquietou tremenda-
mente logo após a eleição em Janeiro. Durante uma 
semana de intensa pesquisa e oração, cheguei a con-
clusão que somos Mocidade Presbiteriana apenas 
para ajudar a cumprir a missão da Igreja.

Atos 1.8 retrata essa missão especial que nos foi 
conferida. Esse texto me remete a alguns aspectos 
que nunca devemos esquecer, e que pra mim, são es-
senciais para um cristianismo sadio e produtivo. Nos 
foi prometido um determinado poder. Poder esse 
que os apóstolos receberiam por ocasião do pente-
costes conforme foi prometido por Jesus Cristo. En-
tão acontece aquilo que Jesus havia prometido aos 
discípulos, desce sobre eles o Espírito Santo, o conso-
lador, passando a habitar defi nitivamente no povo de 
Deus. Após receber esse poder, Pedro então cheio do 
Espírito Santo passa a testemunhar tudo o que havia 
acontecido, desde a morte e ressurreição de Jesus, e 
que ele havia prometido enviar um consolador, tudo 
conforme já havia sido dito pelos profetas. Esse tes-
temunho não tinha nenhum poder especial por ter 
sido proferido por Pedro, ele era especial pelo poder 
concedido a Pedro pelo Espírito Santo.

Quando Pedro terminou, o povo, convencido pelo 
Espírito de Deus, perguntou o que devia fazer; Pedro 

aconselhou que se arrependessem do seu pecado e 
pedissem a Deus que os salvasse. Foi quando o mila-
gre aconteceu, e três mil pessoas aceitaram a Jesus.

Veja, Pedro precisou apenas de coragem para 
abrir a sua boca e testemunhar aos outros o que Cris-
to havia feito por ele. Todo o convencimento das pes-
soas foi feita pela obra do Espírito Santo.

Para mim, é completamente impossível alguém 
que diz ser salvo não viver inteiramente voltado ao 
testemunho daquilo que tem de mais importante. 
Esse testemunho deve ser algo vivo, real e percep-
tível. Algo que realmente transforme vidas, que in-
fl uencie e que não deixe dúvidas daquilo que somos 
e recebemos.

Voltando ao texto, ser testemunha não é apenas 
uma opção e sim uma ordem. Vejam, “Mas recebereis 
poder... e sereis minhas testemunhas”. Não existe uma 
alternativa, é claramente uma ordem de Cristo para 
que sejamos testemunhas. Portanto, se realmente re-
cebemos o Espírito Santo, devemos a cada dia, viver 
uma vida que testemunhe tudo o que ganhamos de 
mais valioso do Pai, a graça de sermos chamados fi -
lhos de Deus.

 Anderson Pimentel Meneguce
 Presidente da Confederação Nacional da

Mocidade Presbiteriana – 2010-2014

UMP Na foto: Presidente – Anderson Pimentel – ES;
Vice-presid. Centro Oeste – Ruiter Marques – DF; Vice-presid. Nordeste – 

José B. da Hora Jr – MA; Vice-presid. Norte – Corrie Ault – AM; 
Vice-presid. Sudeste – Claudia F. Pereira – SP; Vice-presid. Sul – Daniel N. 

Souza – PR; Secr. Executiva – Monike S. Assis – RJ;
1ª Secr. Lilian Rodrigues – DF; 2º Secr. Maulem F. Silva – PR;

Tesoureiro – Daniel S. Brilhante – RJ;
Secretário Geral da Mocidade – Alexandre de Almeida - MG.
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Olhamos para esse grande trabalho realizado 
pela JMN e nos encantamos. Um trabalho que co-
meçou no dia 10 de setembro de 1940 prosseguindo 
tão fi rme na Palavra de Deus, algo que a IPB jamais se 
esquecerá. Plantando igrejas e ensinando as pessoas 
a amarem a Deus. O grande mandamento de Deus: 
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, 
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento” 
(Mateus 22:37), é isto que a JMN tem feito, ensinado 
pessoas e mais pessoas, que não conhecem a Deus, 
amarem esse Deus maravilhoso. 

Bem, fui ao congresso da UPA este ano. No dia 
5 de fevereiro de 2010 fui eleita Presidente Nacio-
nal da UPA. É uma alegria que não existem palavras 
capazes de descrevê-la. Não tinha conhecimento 
de nada a nível nacional, lógico além do Supremo 
Concílio, mas não era pelo fato de que não me infor-
mavam, porém não havia um interesse em saber. A 
minha vida começou a tomar um rumo que não agra-
dava a Deus, e Deus me levou até aquele congresso 
onde pude ver adolescentes e mais adolescentes de 
joelhos dobrados se prostrando diante de Deus. 

UPA

UPA ADOLESCENTES
UNIÃO PRESBITERIANA DE

Como eu consegui não me importar com uma obra 
tão maravilhosa? Deus diz para confi armos nEle que o 
mais Ele fará, e foi realmente assim que aconteceu na 
minha vida! Por que estar falando disso? Porque ago-
ra onde estou, na posição que aceitei estar e que com 
a graça de Deus pude estar, pretendo junto da UPA 
oferecer o melhor pra Deus. Assim colaborando com 
a JMN que nestes últimos meses tem me impressio-
nado, um trabalho com tanta dedicação, amor e que 
ainda resgata vidas pra Deus. Chego a ponto de não 
ter palavras para dizer. 

Gostaria que todos aqueles que lerem esta revista 
guardassem isso no coração: Deus tem a hora certa, o 
momento certo para agir nas nossas vidas, e pode ter 
certeza, meu amado irmão, ele tem o melhor para as 
nossas vidas. 

Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e der-
ramar dos altos céus suas ricas bênçãos sobre a JMN. 

Gabriela Castro Freire 
Presidente Nacional da UPA

DEuS tEm O
mELHOR pARA
AS NOSSAS VIDAS
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veZ e HORA De COLNIZA – MT

Colocando em prática o Projeto “Mão na Massa”, 
com a percepção de urgência, dada a precariedade 
do templo de madeira existente, com a necessidade 
de demolição e construção de um templo em alve-
naria, homens presbiterianos, membros de UPH’s, 
abraçam o desafi o de prover um templo novo para 
esta estratégica cidade, fornecendo a mão de obra 
para a sua construção.

O Projeto “Mão na Massa” da CNHP, com incentivo 
de sua Diretoria e da Secretaria Geral é uma parceria 
com a JMN, com os seguintes objetivos:

1º Organizar Equipes com profi ssionais da Cons-
trução civil, como engenheiros, arquitetos, pedreiros, 
eletricistas, pintores, serventes de pedreiros, encana-
dores, azulejistas, etc, de qualquer região do país, para 
através do voluntariado, promover a construção de 
templo, para campos missionários da IPB. O primeiro 
projeto foi desenvolvido na Bolívia, com a construção 
do templo da IPBOL na cidade de Puerto Suarez. Este 
trabalho pioneiro foi desenvolvido por membros da 
Confederação Sinodal, do Sínodo: “Grande ABC”.

2º As secretarias de missões e evangelização da 

UPH UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS

CNHP, farão o levantamento das potencialidades 
construtivas da cidade, locação de equipamentos, 
como betoneiras, sondagens do solo e outras provi-
dências relativas à construção. Verifi cação de aloja-
mentos para hospedagem e alimentação dos irmãos 
voluntários, bem como roteiros viáveis para se chegar 
ao local, com levantamento de custos de passagens e 
outros detalhes necessários à empreitada.

O que é necessário para participar?
• Ser membro de uma Igreja Presbiteriana e 

Sócio da UPH;
• Ter o desejo de participar como profi ssio-

nal ou ajudante nas obras de construção do 
Templo.

• Ter disponibilidade de 10 (dez) dias ou mais 
para participação na construção;

• Prover o valor necessário para a sua passa-
gem (IDA e VOLTA) até COLNIZA.

• Responsabilizar-se por sua participação. 

Paulo Ivo 
11 4221.2178 - 9616.8720

pauloivocnhp@terra.pauloivocnhp@terra.com.brcom.br

Paulo Silas Casini
19 3834.3265 - 11 8248.3504

uphpaulosilas@hotmail.uphpaulosilas@hotmail.com

INFORmAÇÕES E ADESÕES

MÃO NA MASSA
PROJETO CNHP / JMN
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UCP

UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS

Atividade integrante do livro “Aprender e Brincar 2”
da autora Zezina Bellan publicado pela Z3 editora Ltda.

Indique o caminho para Noé e os animais
chegarem até a arca:
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CRIAtIVIDADE
A SERVIÇO DE

Em Julho de 2008 a JMN/IPB esteve, através do 
Rev. Jair, divulgando os trabalhos missionários na 
Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Claro, nesta visi-
ta o diácono Emerson comprou vários produtos da 
JMN para o apoio e ajuda dos campos missionários 
e, entre os itens, o cofrinho missionário. Despertou 

então, em seu coração, uma ideia para contribuir 
com os campos missionários colocando em sua Loja 
e ofi cina de bicicletas, a Bike Fenix, o cofrinho da JMN, 
iniciando então a sua campanha de arrecadação para 
os campos. Durante dois anos ele enviou a JMN várias 
ofertas pois os cofrinhos se enchiam, sendo que a úl-
tima oferta entregue por esta campanha foi em mãos 
da representante da JMN nos dias 21 e 22 de agosto 
de 2010, ocasião em que a JMN retornou a esta igreja 
para divulgação da obra missionária e fortalecimento 
dos laços de parceria com a amada igreja, nesta oca-
sião foi entregue ao diácono Emerson o novo cofri-
nho da JMN, em formato de Bíblia, que alegremente 
recebeu e disse que a campanha em sua ofi cina conti-
nuará, pois, Deus ainda levantará muitos frutos.

você também pode contribuir
para os campos missionários de maneira
criativa. Aproveite e envie o que você e

sua igreja tem feito para contribuir
com os campos missionários.

mISSÕES

Diácono Emerson
entregando a

oferta recolhida
a JMN

Novos cofrinhos da JMN/IPB
em formato de Bíblia
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pRESIDENtE
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

VICE-pRESIDENtE
Rev. JOSÉ BATISTA DA HORA 24/06/57
Av. dos Franceses, 160 – Alemanha
São Luís – MA – CEP: 65.036-280
Residencial: (98) 3226-3233 / Cel.: (98) 8118-1345 
Comercial: (98) 3249-0082/0083
E-mail: ricol@elo.com.br

SECREtáRIO
PB. vICeNTe LUCIO GOUveIA De DeUS 20/03/67
Av. Rio Almada 77 - Jardim Savóia
Ilhéus – BA – CEP: 45.651-020
Residencial: (73) 3639-1624 
Comercial: (73) 3231-5584 / Cel. (73) 9979-9665
E-mail: vicente_lucio@hotmail.com

DIREtORIA, mEmbROS tItuLARES
E FuNCIONáRIOS 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 / JMP: (84) 3314 3388
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

Rev. CLAUDIMIR GeRALDO DA SILvA 11/10/71
Rua Lauro Linhares, 689 – B 9 - aptº 101 - Trindade
Florianópolis – SC – CEP: 88.036-001
Cel: (48) 9148-0880 / Igreja: (48) 3025-7054
E-mail: claudimirester@gmail.com
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DIREtORIA, mEmbROS tItuLARES
E FuNCIONáRIOS JmN/Ipb

Rev. evANDO HONORATO De OLIveIRA 07/12
Rua CND 3, Lote 6 – Aptº 01  
Taguatinga - DF – CEP: 72.120-035 
Residencial: (61) 3036-1999 / Cel: (61) 8181-2424 
Comercial: (61) 3354-5787 / Igreja: (61) 3354-1711 
E-mail: segundaipt@brturbo.com.br

PB. AIRTON COSTA De SOUSA 08/09/60
Rua Dr. Francisco Almeida, 1233 - Ininga 
Teresina - PI – CEP: 64.049-800 
Residencial: (86) 3227-4209 
Comercial: (86) 3233-7111 
Cel.(86) 9982-4209 / 9415-1356 / 9482-1116 
Igreja: (86) 3221-3639 
E-mail: airtoncisse@hotmail.com

PB. GILBeRTO OLIveIRA CAMARGO 31/01/48
Rua Suriname, 160 – Frezarin 
Americana – SP – CEP: 13.465-790 
Residencial: (19) 3406-1300 / 3621-3240 
Cel. (19) 9838-1501 / 9865-0745 
Comercial: (19) 3119-4000 
Igreja: (19) 3461-7048 
E-mail: giba.1@hotmail.com

DIVuLGADOR E  
SupERVISOR DE CAmpOS:
Rev. eLIOeNAI FeRReIRA 
PINTO BANDeIRA 23/06/52
QI 416 – Lt. 1/16 – Bloco “B” – Aptº 104 
Residencial das Palmares - Samambaia 
Brasília - DF - CEP: 72.320-312 
Residencial: (61)3358-0796 
Cel. (61) 9296-1144 – (19) 7811-5832 – ID: 99*793 
E-mail: elioenaibandeira@uol.com.br

Rev. MARIANO ALveS JUNIOR 10/07/69
Rua Capitão Tomaz Maia, 131 A – Centro  
Garanhuns – PE – CEP: 55.294-180 
Residencial: (87) 3761-4298 / 3761-0219 
Cel. (87) 9243-8068  
E-mail: jfalves@bluenet.com.br

SEDE (ESCRItÓRIO)  
JmN/Ipb CAmpINAS: 
Rua Dr. Lourenço Granato, 79 – Jd. Lúmen Chisti 
CEP: 13.092-205 
Caixa Postal 1042 - CEP 13.012-970  
Campinas - SP 
Fone/Fax: (19) 3255-5648 / 3368-5648 
E-mail: jmn@ipb.org.br

SECREtáRIO EXECutIVO 
PB. RICARDO ALMeIDA DA ROCHA 24/09/64
Cel. (19) 7811-5831 - ID: 99*790 
E-mail: rrocha@ipb.org.br

EQuIpE DO ESCRItÓRIO
DANIeLLe LOPeS 07/03/85 
Cel. (19) 7811-5835 - ID: 99*792 
E-mail: danilopes@ipb.org.br

eLAINe STAUFFeR 27/12/77
Cel. (19) 7811-5833 - ID: 99*791
E-mail: elainestauffer@hotmail.com

TASSIANe LOPeS 02/04/91
E-mail: lopes.tassiane@ipb.org.br



Ideias  Transformando  Vidas

LIVROS • BÍBLIAS • REVISTAS

CDS • DVDS • BRINQUEDOS

ARTIGOS EVANGÉLICOS

São Paulo • R. Conde de Sarzedas, 149 • Liberdade • 11 3104.4539
Campinas • R. Orozimbo Maia, 264 • Centro • 19 3232.1358
Americana • R. Washington Luiz, 443 • Centro • 19 3405.8067
S. Bárbara d´Oeste • R. Floriano Peixoto, 103 • Centro • 19 3464.9000
S. Bárbara d´Oeste • Av. da Indústria, 643 • Jd. Pérola • 19 3458.5252
Águas de Lindoia • R. São Paulo, 239 • Centro • 19 3824.5756

SUA NOVA OPÇÃO DE COMPRAS

ON-LINE DE ARTIGOS EVANGÉLICOS.

www.z3ideias.com.br

vendas@z3ideias.com.br
Seg a Sex das 8h30 às 17h30 • Sábado 9h às 13h

Tel/Fax: 19 3464.9000SAC



REVISTA

AÇÃO
ASSINE

Vista esta camisa

Próxima edição

Dezembro / 2010

A revista Ação Missionária leva às Igrejas e irmãos, 
apaixonados por missões, notícias dos campos e dos 
missionários, seus desa�os e sucessos. Também tem 
como objetivo levantar parceiros e, acima de tudo, 
mostrar a Glória de Deus e de Seu Reino.

A revista Ação Missionária oferece duas modalidades 
de assinatura, anual individual ou anual coletiva a 
partir de 9 assinaturas por titular. Sua tiragem é 
trimestral e todos os valores arrecadados com as assi-
naturas é revertido para o sustento dos missionários 
nos campos.

ASSINE AGORA! 
Ligue para (19) 3255.5648 / 3368-5648
ou envie um e-mail para jmn@ipb.org.br 

Ligue para:
(19) 3255.5648 / 3368-5648
ou escreva para jmn@ipb.org.br 

Novos materiais: Bolsas, Canetas,
CDs e o novo modelo de Cofrinhos.

Peça logo o seu! Divulgue a JMN/IPB.

Como Adquirir
Vista esta camisa

ou escreva para jmn@ipb.org.br 

Novos materiais: Bolsas, Canetas,
CDs e o novo modelo de Cofrinhos.

Peça logo o seu! Divulgue a JMN/IPB.

Vista esta camisa

ou escreva para jmn@ipb.org.br 

Novos materiais: Bolsas, Canetas,
CDs e o novo modelo de Cofrinhos.

Peça logo o seu! Divulgue a JMN/IPB.



"Ora, aquele que dá semente ao que
semeia e pão para alimento também
suprirá e aumentará a vossa sementeira
e multiplicará os frutos da vossa justiça".

2 Co 9.10


