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Palavra do Presidente
“Eu sou a ressurreição e a vida. 

Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá”João 11:25

O que te espera 
depois da morte? Existe um 
je i to  de não morrer? 
Perguntas como essas são 

muito importantes. Responder acertadamente a 
elas é mais relevante que ganhar muito dinheiro, 
ter uma casa linda, diplomar os filhos. Porque, 
digamos que você não se preocupe em 
responder estas perguntas sobre a morte e se 
dedique a realizar as coisas descritas acima 
(dinheiro, casa própria, diploma, lazer), um dia a 
morte chega e tira de você todas as suas 
conquistas. Você dirá: “Tudo bem, pelo menos 
deixei meus filhos e esposa amparados, 
morando bem...”. Não seja tolo, a morte vai tirar 
tudo deles também. 

Deus, através da Bíblia, responde a toda 
pergunta crucial e ele não quer que você ignore 
a boa notícia com respeito à morte. A morte pode 
trazer dois tipos de tristeza: uma a tristeza com 
desespero e uma outra é tristeza sem 
desespero. A tristeza dos desesperados é a 
tristeza de quem não sabe o que vai acontecer 
dali em diante ou se recusa a aceitar o que a 
Bíblia diz. Cercam-se de opiniões e suposições, 
mas continuam assistindo a morte vir e tirar tudo 
de nós. A tristeza da morte para os que seguem 
Jesus é só saudade cheia de paz dos que 
aguardam o cumprimento das promessas de 
Deus.

Conheça hoje aquele que venceu a 
morte. Não sofra como os outros que, por 
ignorarem a resposta de Deus, se enchem de 
tristeza, falsas esperanças que só trazem 
incertezas e distancia você da realidade da 
morte e da vida.

1Tessalonicenses 4:13-14. “Não 
queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes 
com respeito aos que dormem, para não vos 
entristecerdes como os demais, que não têm 
esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e 
ressuscitou, assim também Deus, mediante 
Jesus, trará, em sua companhia, os que 
dormem.” 

Não haverá outra chance em outro 
corpo. Depois da morte só resta aguardar o 

julgamento.
“E, assim como aos homens está 

ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois 
disto, o julgamento, assim também Cristo, 
tendo-se oferecido uma vez para sempre para 
tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda 
vez, sem pecado, aos que o aguardam para a 
salvação”. Hebreus 9:27-28.

O juiz de Deus é Jesus e é Ele que te 
mostra como te livrar do julgamento em 
João 5:22-24: “E o Pai a ninguém julga, mas ao 
Filho confiou todo julgamento. Quem não honra 
o Filho não honra o Pai que o enviou. Em 
verdade, em verdade vos digo: quem ouve a 
minha palavra e crê naquele que me enviou tem 
a vida eterna, não entra em julgamento, mas 
passou da morte para a vida”.

Jesus já foi julgado no nosso lugar, 
venceu a morte por nós e ressuscitou para nos 
dar vida eterna. .

João 5:21:  Pois assim como o Pai 
ressuscita e vivifica os mortos, assim também o 
Filho vivifica aqueles a quem ele quer.

Uma notícia como essa é a obra mais 
importante da nossa existência, não há outra 
ação que valha mais a pena investir nossa vida, 
nosso tempo, nosso dinheiro, nossa 
inteligência, nosso esforço.

Meu irmão, venha espalhar a notícia 
que Jesus nos confiou, ele venceu a morte. 
Pouco adianta sabermos essa verdade e ela 
continuar sendo um segredo para a nossa 
gente. Então, para os que crerem, a esperança 
tomará o lugar em que hoje o desespero 
impera; e certeza vencerá a dúvida, abrindo as 
portas para a alegria de viver cada dia com 
Deus.  

A JMN existe, não para promover um 
crescimento doentio de uma igreja sem 
evangelho, mas para anunciar ao brasileiro 
sofrido, crianças, velhos, mulheres, pobres e 
ricos, todos; que nosso maior problema foi 
resolvido na cruz. Em nossos campos 
espalhados pelo Brasil, nossa igreja está 
contando ao nosso povo que a morte morreu, 
pois Jesus está vivo e tem todo poder em suas 
mãos. Deus abençoe a todos. 

Rev. Jocíder Corrêa Batista
Presidente da JMN/IPB

A MORTE MORREU
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Palavra do 
    Secretário executivo

• Qualificações ;

• Motivação;

• Disciplina;

• Estabilidade Espiritual e Emocional.

• Vida Devocional (comunhão);

• Família;

• Estudo;

• Visitas (crentes e não crentes)

• Discipulados;

• Cultos. (templo, casas, escolas etc...) 

• Dedicação integral ao ministério;

• Responsabilidade e pontualidade nos relatórios;

• Bom testemunho;

• Zelo pela doutrina e liturgia;

• Comunicação clara e amigável;

• Noticias para divulgação. 

O que a JMN espera do Obreiro:

Pb. Ricardo Almeida Rocha

Secretário Executivo da JMN/IPB

“Creio que se nós, como povo evangélico, pudessemos nos conscientizar da grande urgência e do 

honroso privilégio que é fazer Missões, jamais seríamos os mesmos”.  Edmilson F. Bizerra (Livro Missões Vale 

a pena investir) Russell P. Shedd

A igreja local 
adotando Campos 

Missionários da 
JMN/IPB e com 

isto viabilizando a 
evangelização em 

todo o Brasil

PROJETO ADOTAR
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Orientações para 2011

“O que as suas mãos tiverem que fazer,  façam com toda a sua força, pois na sepultura, para 
onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria”. 
Eclesiastes 9:10 

Sem sombra de duvidas o ano de 2010 foi um ano 

com muitos desafios, mas, quem pode dizer que 2011 será 

diferente.  “ Todos os dias acrescentados à sua vida são uma 

dádiva de Deus.”  Og Mandino.

    Preste muita atenção as datas abaixo:

?

?

?

?

?

O Empreendedor  (obreiro) Precisa :

PRAZOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.

 

PROJETOS DE ABERTURA DE CAMPOS 

30/06/2011;

SOLICITAÇÕES DE ADITIVOS E DE 

ORDEM FINANCEIRA 30/06/2011;

SOLICITAÇÕES DIVERSAS SEM 

IMPACTO FINANCEIRO 30/07/2011;

C

 A DIRETORIA DA JMN COMUNICA QUE 

AS DATAS FINAIS PARA A CHEGADA DE 

DOCUMENTOS SÃO AS SEGUINTES:

DICAS IMPORTANTES:

P R O J E T O S  Q U E  N Ã O  F O R E M  

ENVIADOS CONFORME NORMA DA 

JMN/IPB PODEM SER RECUSADOS;

URRÍCULOS DE CANDIDATOS A 

OBREIROS 15/08/2011.

projetosparceria@ipb.org.brprojetosparceria@ipb.org.br

curriculosjmn@ipb.org.br
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ui chamado,
   vou servirF

Reflexão

"Outra semana de estudo tranquilo. Estou apenas 

me preparando. Algumas vezes sinto-me irriquieto com 

minha inutilidade e quase invejo os ministros nos Estados 

Unidos que domingo após domingo encontram uma 

multidão esperando para ouvi-los. Desejo ser prudente, 

mas onde há divisória entre prudência e covardia ou 

infidelidade?" (Diário, 26/05/1860, p. 163).

A vida de Simonton foi e sempre será um 
exemplo para os missionários. O seu diário é um 
Diário do Coração e a honestidade de seus relatos 
inspirou a vida de muitos cristãos. Ele foi um homem 
que viveu para pregar o Evangelho, em seu 
ministério vemos os ideais e as perguntas de uma 
pessoa sustentada pela graça de Deus. Hoje 
também temos muitos missionários que estão dando 
a vida pela pregação do Evangelho.

Como Simonton às vezes o missionário é 
provocado por sentimentos conflitantes. Na 
verdade, quem não foi tentado a jogar tudo pra cima 
e seguir de braços dados com o que, 
aparentemente, se apresenta de melhor? Essa 
tentação aumenta à medida que nos tornamos 
cercados de pessoas que são indiferentes ou 
oportunistas em relação ao cristianismo. Quantos 
pastores você conhece que abandonaram o 
ministério? Quantos missionários deixaram o 
campo?
     Certa vez o Senhor Jesus perguntou aos 

discípulos se gostariam de deixá-lo, Pedro 
respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens 
palavras de vida eterna" Jo 6.68. Pedro e muitos 
outros trabalhadores da Seara também poderiam ter 
deixado o Mestre e quem sabe, seguir a vida com um 
trabalho menos duro.  No entanto, Pedro sabia que 
nada se comparava a servir o Mestre dos mestres. 
Simonton tinha uma boa condição social, vinha de 
família estável e com boas possibilidades 
profissionais. Ele vivenciou um avivamento espiritual 
em seu país, porém, encontraria no Brasil um 
ambiente restrito e árido para a evangelização. Na 
verdade, era nos EUA que as igrejas cresciam. 
Então, que vantagem havia em vir para o Brasil? No  
dia 1º de maio de 1860. Simonton escreve: 
"Domingo dirigi a Escola Dominical com o 
mesmo número de pessoas [duas] e o mesmo 
interesse. Amália e Marroquinas acham difícil 
entender John Bunyan. Elas não têm base para 
suas lições, é diferente do que jamais ouviram, 
viram ou sentiram; não podem entender bem. 
Pobres meninas, estou profundamente 
interessado por elas" (Diário, p. 162). Essa era a 

'

“Vamos a outros lugares e às aldeias vizinhas para pregar 
       também por lá, pois é para isso que vim” (Mc 1.38)

Rev. Claudimir, Ester e Natan 
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realidade no Brasil e Simonton trabalhou com 
dedicação. Quantas pessoas foram recebidas 
pelo ministério de Simonton? Segundo nossos 
historiadores, foram recebidas 80 pessoas na 
igreja.
    Quando nos sentirmos tentados pelas 
dificuldades da vida, pelas dúvidas quanto a 
vocação, pelas orações sem respostas, pelas 
coisas que só dão certo para os outros enquanto 
nós continuamos “chupando dedo”, lembremo-
nos da resposta de Pedro e de seus 
companheiros: “Não, Senhor. Não vale a pena 
abandonar-te, pois tu tens tudo. Tu tens as 
palavras que dão vida e vida eterna”
   Com humildade nos lembremos que 
somos todos pequenos servos, não importa a 
coroa que esteja em nossas cabeças, é como 
dizia Agostinho: “Não sou nada, mas pertenço a 
Ti”. Desta forma somos todos chamados a 
fidelidade. Mesmo que as expectativas para os 
missionários seja de “alto desempenho”, 
superemos essa barreira com a simplicidade e o 
poder do Evangelho.

 Certo pai desabafou uma vez:  "Tudo em 
minha vida dava errado. Vivia sem esperança e 
sentia-me completamente inútil”! Ao aproximar-se 
o Natal, seu filho pequeno lhe  perguntou o que 
desejaria ganhar de presente. Ele, desanimado, 
respondeu:  “Felicidade e você não pode me dar 
isso”. Quando chegou o Dia de Natal e a família 
abriu seus presentes, o menino entregou a seu pai 

um pedaço de papelão onde estava rabiscada a 
palavra felicidade. O menino disse: “Veja, papai, eu 
posso lhe dar felicidade!”

Mais do que palavras em pedaços de papel, o 
Evangelho é real. Cristo nasceu para transformar as 
nossas vidas de uma maneira especial. O Natal 
passou e o ano novo se abre para nós com lugares e 
aldeias, onde vivem as pessoas que ouvirão a 
mensagem do Evangelho. 

Levemos no coração em 2011 a fé, a 
esperança e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Nesse novo ano sigamos o exemplo humilde de 
Simonton: "Sinto que preciso ter conhecimento 
mais claro de Cristo e melhor sentimento de Sua 
presença e amor. Ser missionário sem ter amor 
fervoroso por Cristo e zelo pelas almas é mau 
negócio. Devo renovar minha consagração" 
(Diário, p. 153).

Rev. Claudimir Geraldo da Silva
membro da diretoria da JMN/IPB 
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Reflexão

Rev. Ashbel Green 
Simonton (1833-
1867)
Missionário 
Presbiteriano
no Brasil de 
1859 a 1867
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Refexão

em 2011 evangelize muito 
com a JMN/IPB

O Novo

Testamento 

S.A.F.
PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL

JUNTA DE

MISSÕES ICQUS

O Novo

Testamento 

PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL

JUNTA DE

MISSÕES

O Novo

Testamento 

PLANTANDO IGREJAS PRESBITERIANAS PELO BRASIL

JUNTA DE

MISSÕES

Novos Testamentos personalizados 
SAF, JMN/IPB e UPH

Saiba como adquirir os Novos Testamentos entrando em contato conosco 
pelos fones: (19) 3255-5648 / 3368-5648  -  e-mail: jmn@ipb.org.br 

Além da preciosa Palavra de Deus 
contém informações sobre a SAF, UPH e 

JMN. 
A melhor maneira de evangelizar é: 

Semear a Palavra do Senhor!



Pelos Campos

Centro-OesteCentro-Oeste
Pelos Campos

Centro-Oeste

“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR 
por nós; por isso, estamos alegres.” (Sl 126.3)

Nos despedimos de 2010 com muita alegria 
em nossos corações, haja visto, a boa mão do Senhor 
em todos os momentos que vivemos em Juruena.

Estamos felizes também porque cremos que 
aqui é o lugar de Deus para nossas vidas e que Ele 
ainda tem muitas outras ovelhas que não estão no 
“nosso aprisco” para serem conduzidas à fonte da 
vida eterna, Jesus Cristo. Esperamos os grandes e 
poderosos feitos do Senhor na vida da congregação 
de Juruena para os próximos anos. 

Entendemos que a oração é de suma 
importância para que todo trabalho caminhe bem, a 
igreja principalmente, assim sendo, nossas terças 
feiras são dedicadas à oração. Nos reunimos nos lares 
para apresentar a igreja diante de Deus através da 
oração, declarando nossa dependência dele e 
buscando sua orientação para nossas vidas

O estudo da Bíblia tem sido levado muito a 
sério no nosso ministério, cremos que é pelo estudo 
das Escrituras que chegaremos à maturidade 
espiritual. Por isto, na quinta-feira nosso foco 
principal é o estudo. Procuramos apresentar temas 
relevantes para o contexto em que vivemos. 

Nas Escolas Dominicais usamos as revistas 
da editora Cultura Cristã, buscando sempre 
contextualizar para o meio em que estamos. 
Iniciamos o ano com 17 matriculados e terminamos 
com 23.

Nos cultos de domingo temos visto a mão 
graciosa de Senhor operando em nosso meio. Antes 

n o s  r e u n i m o s  
en t r e  6  a  10  
pessoas, hoje nossa média está entre 10 a 20 pessoas, 
mais as visitas que recebemos. A estes dedico especial 
atenção após o culto, buscando saber quem são, onde 
moram e se posso fazer-lhes uma visita. Deus 
transformou nossas lágrimas em alegria; uma alegria 
que trouxe a esperança de que obras maiores Deus 
realizará em Juruena.

Comemoramos o dia das mães, dia dos pais, 
dia das crianças, dia da Reforma e o aniversário da 
igreja. Nossas atividades evangelísticas constam de: 
devocionais aos alunos do Pró-Jovem Adolescentes na 
Assistência Social uma vez por semana; Distribuição de 
folhetos, livretos e Bíblias; foram realizadas 331 visitas 
e 29 discipulados; encontros de casais uma vez ao mês; 
Sábado Legal, uma programação com crianças também 
uma vez por mês; disque-paz e programa de rádio, de 
segunda a sexta, uma hora por dia.

Deixamos aqui registrado nossa gratidão à 
Junta de Missões Nacionais pelo apoio e confiança em 
nosso trabalho; à Segunda Igreja Presbiteriana de 
Taguatinga pela parceria e amor dispensado a nós, 
recebam, pastor, conselho e igreja nosso carinho e 
gratidão. Às igrejas e irmãos que contribuíram com 
nosso ministério, ao PAM-JMN, e a todos os irmãos e 
irmãs que escreveram e oraram por nós durante o ano 
passado, nossa imensa gratidão. Saibam que o motivo 
de compartilharmos estas bênçãos com vocês é porque 
delas, vocês também fazem parte.

Rev. Advair Peres do Carmo

Missionário do Campo Juruena – MT

Juruena - MT
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Rev.  Aivair, Ana e João Vitor

Encontro de Casais 

Aniversário 
da Igreja

Sábado legal
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Galeria de Fotos

   Delmiro Golveia-AL                                São Domingos-SE                                  Tocantinópolis-TO                                  Teresina-PI

Viage conosco pelos campos missionários e 
conheça alguns irmãos destas igrejas

            Icatu-MA                                                Coxim-MS                                          Deodápolis-MS                                   Pedro Afonso-TO

     Pedro Afonso-TO                                     Teresina-PI                                            Pedro Afonso-TO                                     Icó-CE

     São Domingos-SE                           Colniza-MT (templo antigo)                            Barcarena-PA                                           Teresina-PI

Buerarema-BA



Pelos Campos

Norte

Na cidade de Baião, no estado do Pará, graças 
ao nosso bom Deus pudemos ver o fruto daquilo que 
vem sendo realizado aqui pelas misericórdias do 
Senhor. No mês de março do ano passado recebemos 
vinte e três novos irmãos, sendo que desses quinze 
foram por profissão de fé e batismo. E no mês de 
dezembro, no nosso último culto do ano, 31 de 
dezembro, recebemos mais seis irmãos, sendo todos 
eles por profissão de fé e batismo. Em 2010 ao todo, 
foram vinte e nove irmãos recebidos. 

       Dos trabalhos realizados aqui, o que mais 
causou impacto na nossa pequena comunidade foi a 
distribuição de 700 (setecentas) 
bíblias em comemoração ao dia da 
Reforma Protestante, distribuimos 

no dia 3 de novembro, devido aos feriados 
existentes por aqui. As bíblias foram distribuídas em 
uma escola municipal a todos os alunos, 
funcionários e professores em dia de aula normal. O 
evento foi dividido em duas etapas: um para atender 
aos alunos, funcionários e professores da parte da 
manhã e outro à tarde. Contamos com a presença 
dos irmãos de nossa congregação para distribuição 
das Bíblias. E em cada oportunidade do evento 
fizemos um breve histórico da Reforma Protestante 
e dos os “5 Solas da Reforma” e todos que 
receberam as bíblias foram incentivados na sua 
leitura. As Bíblias estão sendo utilizadas na escola 
pelos alunos na aula de Ensino Religioso que é dada 
por mim. 

Ainda foram distribuídas, além do evento da 
reforma, quase trezentas Bíblias durante o ano. Ao 
todo foram quase mil Bíblias. Não podemos deixar a 
oportunidade de  agradecer às várias igrejas 
Presbiterianas, irmãos que, de forma independente, 
colaboraram com o nosso projeto e ao Projeto de 
Apoio Missionário (PAM) organizado pelo rev. 
Ulisses de Belo Horizonte. 

      Já iniciamos o ano no mesmo fôlego, pois já 
contamos com cerca de duzentas Bíblias que serão 
distribuídas aos alunos da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) no seu núcleo em Baião. Louvado seja 
o Senhor nosso Deus! Soli Deo Gloria!

 Rev. Júlio César Pinto

Missionário do Campo de Baião-PA

Semeando a Palavra com 
Abundância, e colhendo os 

frutos
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Batismos em Baião

Distribuição de Bíblias

Rev. Julio, Daniela
Davi, Thiago e Gabriela

Distribuição de Bíblias

Baião-PA
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A obra do Senhor na IPB em Cametá 
conquistou uma nova congregação na localidade de 
Varginha – PA a 82 km de Cametá em estradas de 
terra, As reuniões acontecem na casa dos irmãos José 
do Carmo e Eliete. Realizamos em Varginha os 
primeiros Batismos,  colhemos os primeiros frutos. 
Foram 05 (cinco) irmãos que fizeram à Profissão de Fé 
e Batismo. Agora são 07 (sete) membros 
comungantes e 04 (quatro) não comungantes em 
Varginha. É um trabalho que muito nos tem alegrado, 
são muitas as bênçãos de Deus sobre nós, além dos 
convertidos, ganhamos um terreno para a construção 
de um Templo. Toda honra e toda glória sejam dadas 
ao Senhor Jesus, nós somos apenas os instrumentos 
e necessitamos de ajuda para firmar  a Congregação 
Presbiteriana do Brasil em Varginha. A Agrovila  de 
Varginha é uma vila ribeirinha de quilombolas, 
pessoas que para fugir da escravidão se refugiaram 
em quilombos.

Em Cametá o trabalho com as crianças 
continua abençoado. A freqüência à Escola Dominical 
varia entre 80 a 115 crianças, as quais, nós dividimos 
em duas salas de aula cedidas pela Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Dalila Leão de acordo com a 
faixa etária,. Nossos encontros são às 16.00h para 
compartilhar a Palavra, adorar e louvar ao Senhor, 
nosso Deus. A maioria dessas crianças tem uma vida 
simples, algumas passam por muitas dificuldades. 
Nosso propósito de evangelizar as crianças é através 
delas chegarmos aos seus familiares. Algumas mães 
até ajudam as professoras nas aulas, afinal, manter 
envolvidas mais de 100 (cem) crianças é uma tarefa 
difícil, mas, não temos medido forças, pois, estamos 
aqui para fazer o “Ide que o Senhor Jesus ordenou”. A 
mensagem  de salvação também tem sido levada aos 
enfermos no hospital semanalmente através de visitas 

e orações.
Nossos objetivos para 2011:
1. Continuar com as classes de catecúmenos em 

Cametá e Varginha;
2. Começar a evangelizar os ribeirinhos;
3. Em parceria com o Poder Judiciário da cidade 

de Cametá estamos elaborando um projeto para 
trabalhar com presidiários no intuito de reabilitá-los e 
reintegrá-los na sociedade;

4. Construir um salão de madeira no Bairro Nova 
Cametá para evangelização de adultos e crianças;

5. Reconstruir o Templo da Congregação 
Presbiteriana do Brasil em Cametá;

6. Construir o Templo da Congregação 
Presbiteriana do Brasil em Varginha. Nossos recursos 
sãos poucos, mas há necessidade de construir um 
Templo. A cada dia mais vidas são alcançadas pela 
mensagem do Senhor.

Confiamos em Deus para realizar as grandes 
obras materiais, mas, muito mais, as obras espirituais. 
Se Deus permitir nossos planos se tornarão em 
grandes vitórias.

Orem! São muitos os obstáculos, mas, maior é 
o nosso Deus que servimos, e age por nós.

Rev. Jubertino Esperdião da Silveira
Missionário do campo de Cametá-PA

CAMETÁ - UM ANO 
ABENÇOADO COM 

REALIZAÇÕES E ALVOS

Escola Dominical em Cametá Templo Presbiteriano em 
Cametá

Batismo em Varginha

Rev. Jubertino
e D. franscisca
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Em 2010 foram muitas as bênçãos, se 
contássemos todas daria para escrever um livro, e estas 
bênçãos também foram possíveis graças às igrejas que 
sempre têm nos ajudado, como a Igreja Presbiteriana de 
Guarapari do Rev. Gladston, Igreja de Colorado, Rev. 
Eliseu e a Igreja Presbiteriana Memorial, Rev.  Deivson.

O campo missionário na Cidade Canindé teve 
um crescimento maravilhoso em todos os aspectos, pois, 
com as ofertas recebidas nossa igreja prosperou. 
Atualmente nossa escola dominical conta com 115 
crianças matriculadas, e fechamos o ano com 20 
membros comungantes e 90% de dizimistas.

Agradeço aos colegas pastores e conselhos das 
igrejas que são nossos parceiros, e a todos os irmãos que 
oram e nos ajudam.

Rev. Kélvio Regino de Mesquita
Missionário no Campo Canindé - CE 
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Canindé - CE

"E como pregarão, se não forem enviados? assim como está 
escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas 

boas!." Rm. 10:15
O Senhor Jesus tem abençoado o campo missionário 

em Ubaitaba, na Bahia. Em 2010 a nossa igreja teve muitas 
bênçãos e se fez presente na cidade, marcando presença com a 
pregação da salvação em Jesus. No mês de junho participamos 
com irmãos da 1ª Igreja Batista, de um evangelismo usando 
várias estratégias, durante as festas juninas, neste evento 
colhemos 15 pessoas para fazer estudos bíblicos; Tivemos a 
alegria de comprar, graças a ofertas especiais, uma bateria, que 
tem sido um instrumento de louvor ao nosso Deus; No dia 11 de 
novembro, por ocasião da semana da consciência negra, 
participei de um debate com um padre e um representante do 
candomblé sobre intolerância religiosa, e pude falar da Palavra 
de Deus há um grupo que não conhece a palavra; e no fim do 
ano ainda participamos do dia do evangélico e do dia da Bíblia, 
neste último com uma passeata de várias igrejas de Ubaitaba 
até a cidade Aurélio Leal, e culto evangelístico no 
encerramento. Como os irmãos vêem as atividades são muitas, 
o campo é imenso, as portas são abertas pelo Senhor da seara, 
quanto a nós, temos no coração o desejo de servir e através de 
nossa vida salvar muitos através de Cristo.

Rev. José Roberto
Missionário em Ubaitaba - BA

Ubaitaba - BA
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“O SENHOR fez coisas grandiosas por este 
povo”. Sim, coisas grandiosas fez o SENHOR 
por nós, por isso estamos alegres. (Sl 126)

Em Esperantina, cidade do Piauí o que sentimos 
nesse último Domingo, em 26/12/2010, foi 
contagiante, foi extraordinário, foi alegria que 
veio diretamente de Deus. Após, dez meses no 
campo tivemos dois privilégios. O primeiro foi 
que batizamos duas pessoas e agora oficialmente 
a Igreja Presbiteriana do Brasil fincou sua 
bandeira nessa querida cidade. A segunda foi a 
inauguração da Igreja na principal avenida da 
cidade. Foi um presente de Deus que a nós só 
cabe agradecer. Pedimos a oração de todos os 
queridos irmãos, pois, sabemos que temos muito 
a frutificar no ano de 2011.A freqüência de 
pessoas nos cultos tem aumentado e temos um 
trabalho com crianças muito promissor.
É verdade, em Esperantina o SENHOR fez, e 
continuará fazendo coisas grandiosas, e com 
certeza estaremos relatando todos os seus 
poderosos feitos com grande e intensa alegria. 
Que a Graça de Deus vos abençoe hoje e sempre.
Rev. Silvio Bernardino
Missionário do Campo Esperantina - PI

O último mês de 2010 foi de muita correria. 
Relizamos a nossa cantata de natal e tivemos que 
correr atrás das roupas e ter muita paciência com as 
crianças na hora do ensaio. Tive que dar várias 
viagens de carro para pegar os meninos em um bairro 
distante aqui em Coruripe para os ensaios. Porém,  no 
final deu tudo certo para a glória do Senhor, pois, até 
os pais foram para prestigiar a cantata de natal, e foi 
muito linda. Tivemos também uma ceia de natal 
muito abençoada e farta e os irmãos da Igreja 
ajudaram neste momento importante para que tudo 
fosse uma bênção. Dou graças a Deus por minha 
esposa, que foi essencial para que tudo acontecesse de 
forma harmoniosa e tranquila. Graças ao Senhor 
Jesus Cristo a nossa igreja tem crescido de forma 
significativa e saudável. Irmãos, ore por nós, para que 
a Palavra do Senhor transforme esta cidade.

Sérgio Gonçalves 
Missionário do Campo de Coruripe - AL

Esperantina - PI

Coruripe - AL
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SUDESTE
REVISTA

AÇÃO
ASSINE

Próxima edição

de Março  / 2011

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

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

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

30

Chegou a vez de evangelizar com
a JMN. Os nossos novos 

testamentos  já estão prontos entre 
em contato conosco 

para adquiri-los

13Revista Ação Missionária
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Junta de Missões Nacionais / IPB
Rua Dr. Lourenço Granato - 79 – Jardim Lúmen Christi, CEP 13.092-205 

Caixa Postal 1042 - CEP 13.012-970 – Campinas - SP
Fone/fax (19) 3255-5648 / 3368-5648

 Quero  me tornar assinante da revista Ação Missionária
          

 Individual R$ 25,00 (anual)    

                      
  Coletiva (a partir de 10) R$ 22,00 (anual)              

 Quero  me tornar associado SOU + JMN

Mensal R$ 12,00     

 Anual R$ 144,00     

Estas Ofertas serão enviadas no dia:        5       10      15       20         25   de cada mês.  (Para os 
associados Sou +JMN)                 

        
                  
        Depósito em conta corrente em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil:          

                     Bradesco – agência 0595-9 – C/C 38270-1

          
                     Brasil – agência 1849-X – C/C 22379-4

Nome:____________________________________________________________________________

Endereço:_______________________________________________________________Nº________ 

Bairro:_____________________________________________ Complemento:__________________

Cidade:____________________________________________________Estado:_________________

CEP:_______________________________ Telefone:_(__)__________________________________ 

Fax:_(__)____________________ e-mail:_______________________________________________ 

Seja + JMN, preencha os campos acima, destaque esta folha e envie 
para a JMN e seja nosso parceiro plantando igrejas em todo o 

Brasil.

SOU

JMN
+



JMN

SOU     JMN+SOU     JMN
Você pode fazer a diferença!

?

?

 

A maioria dos crentes fiéis querem 
testemunhar de sua fé, querem participar do 
processo de evangelização e missões.

Não seria maravilhoso saber, com certeza 
absoluta, 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 
formação 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 financeiro vai transformar vidas. A 
necessidade da Palavra 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 
terão ouvido a respeito de Jesus Cristo a 
menos que você resolva fazer a diferença.

O programa Sou mais JMN procura atender 
estas necessidades:

Desenvolver em cada um de nós um 
compromisso missionário em testemunhar de 
Cristo;

Apoiar a JMN no trabalho de manutenção 
de Campos e obreiros;

Permitir a você crente em Jesus Cristo fiel 
na sua Igreja participante do processo de 
crescimento da Igreja a desenvolver um 
trabalho objetivo e frutífero no âmbito de 
evangelização 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 levantado aqui 
em nosso  pa is  para  a  
manutenção do nosso trabalho 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. .Converse com um de 
nossos colaboradores no escritório. Faça hoje 
mesmo sua assinatura de associado!.

Pb Ricardo Rocha
Secr. Executivo da JMN/IPB

WWW.jmnipb.org.br

Resultados quando a Igreja faz 
missão:

Convertidos nos campos, p.8

Distribuição de 1000 Bíblias, p.9

EBD com 115 crianças, p.10

Novos Membros, p.11

Missão com visão e crescimento, p.18,19

Parceria das sociedades da IPB com os campos, 
p.20

Inauguração de templo, p.22

Primeira convertida no campo, p.23

Construção, p.25

Visão social da Igreja, p. 25 

E acredite, tem muito mais acontecendo!

Por isto eu SOU + JMN

15Revista Ação Missionária
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Cofrinhos da JMN em formato de Bíblia

Ideal para atividades missionárias com toda a igreja. Pode ser usado para gincanas com crianças, 
programas missionários, mês da família e se encaixa em qualquer atividade que a Igreja promover.
Entre em contato com a JMN e adquira os cofrinhos missionários, envolva toda igreja com o IDE, 

adote um campo missionário.

Junta de Missões Nacionais: (19) 3255-5648/3368-5648 ou jmn@ipb.com.br

www.jmnipb.org.br

Da Mesa do Presidente

Aos Parceiros e Missionários da JMN/IPB
Amados,

Infelizmente nossos trabalhos têm sido dificultados por ausência de 
documentos, projetos e informações. Acreditamos que alguns foram extraviados e 
outros nunca foram enviados a sede da JMN.

Considerando nossa responsabilidade com Deus, com a IPB e com o povo de 
Deus em geral. Estamos promovendo o recadastramento de todos os campos e 
obreiros e solicitamos que o mais breve possível nos sejam enviados os documentos 
conforme lista e formulários já enviados.

Pedimos perdão aos queridos pelos transtornos e agradecemos o esforço em 
nos auxiliar nesse momento tão importante.

Informamos que, por força das circunstâncias, à partir de 15 de abril de 2011 
a parceria ou o missionário que não tiver enviado a documentação solicitada acima, 
terá seus recursos suspensos, e poderá ter a parceria encerrada.

Gratos, nos despedimos no amor de Cristo, orando por ricas bênçãos sobre 
vossos campos e igrejas. 

Campinas-SP, 01 de fevereiro de 2011.

Rev. Jocíder Corrêa Batista 
Presidente da JMN/IPB
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CAMPOS
“O Senhor é meu pastor: nada me falta...  Ainda que eu ande por um vale tenebroso,

 não temo mal algum, porque tu estás comigo; teu bordão e teu
 cajado me confortam”. (Sl 23.1,4)

Oremos...
?Pela Ester, esposa do Rev. Claudimir, de Florianópolis,está 

fazendo tratamento de cãncer;

?Pelos campos da JMN/IPB que iniciaram este ano;

?Pela diretoria da JMN/IPB;

?Pelos obreiros da JMN/IPB, principalmente os novos, por 

ministérios frutíferos e vida vitoriosa;

?Pelo Secr. Executivo, Pb Ricardo, e supervisores de campo, 

Rev. Elioenai e Rev. Mariano, viagens de carro pelo Brasil 

para acompanhar os Campos;

?Pelos funcionários da sede da JMN/IPB;

?Por um ano muito frutífero nos campos missionários;

?Pelas Igrejas e irmãos que tem estendido as mãos à 

JMN/IPB através de parcerias e ofertas.
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Com a graça de Deus, realizamos no dia 19 de dezembro de 2010 nossa programação de natal do Campo 
Missionário de Capinzal – SC. 

Na parte da manhã, na residência do irmão Gabriel, foi realizado um culto com a celebração da Ceia do 
Senhor, com a presença do Rev. Juan Medina, da IPB de Herval D'Oeste. Em seguida, todos puderam saborear um 
delicioso churrasco ao melhor estilo gaúcho em nosso almoço de confraternização.

Às 19h:00, na igreja do Campo Missionário de Capinzal, aconteceu nosso Culto de Natal. Estavam presentes 
mais de 40 pessoas, entre membros e visitantes. Na oportunidade, realizamos uma linda cantata de natal intitulada 
“As Histórias das Canções de Natal”, cantata esta que contou com o auxílio de nossos irmãos, narrando as histórias e 
entoando as mais famosas canções natalinas. Após a cantata presenteamos cada família com uma foto de nossos 
irmãos da igreja, desejando um feliz 2011 a todos. Em seguida servimos uma deliciosa ceia de frutas aos presentes.

Temos a certeza de que em 2011 iremos fazer com que a voz do Evangelho ecoe a um número maior de 
corações em nossa querida cidade de Capinzal.

Valter Moreira Durães
Missionário no Campo Capinzal - SC

Capinzal-SC

"Assim também agora vós tendes tristeza; mas outra vez... o vosso coração se 
alegrará..." João.16:22.

O ano que passou foi um misto de tristeza e alegria para o campo missionário 
de Farroupilha. Tristeza porque duas famílias preciosas, que nós ajudava muito nos 
trabalhos da igreja  mudaram-se para outras cidades. Eles eram os únicos que 
tocavam instrumentos aqui na igreja, violão e bateria. Mas, estamos alegres porque 
Deus tem sustentado a nossa igreja e vida. No culto do dia 28-11 recebemos 6 novos 
membros, através do batismo e profissão de fé e transferência, e também, 2 batismo 
infantil, num total de 8 membros. Graças a Deus por isso, porque no Senhor o nosso 
trabalho não é vão "Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto..." Mt.13:8

Queremos agradecer imensamente a JMN-IPB, por nos manter aqui neste 
campo de Farroupilha, uma cidade bonita, rica mas totalmente nas trevas, carente do 
verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o" famoso" santuário de 
NS.do Caravaggio, cujo número de fiéis só no mês de maio ultrapassa 300 mil 
visitantes, no ano chega a 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) romeiros, Os 
evangélicos chegam a 1% no máximo 2% da população de Farroupilha, por ai dá para 
ver o tamanho do desafio que é este campo. Mas Deus tem seus eleitos também aqui, 
e através da pregação da Palavra eles virão ao Salvador através da obra poderosa do 
Espírito Santo. Esta é a nossa fé! Agradecemos também a todas igrejas presbiterianas 
espalhadas por esse imenso Brasil, principalmente as SAFs, que tem orado por nós e 
por este campo.  A todos o nosso sincero reconhecimento em nome do Senhor da 
obra, Cristo Jesus nosso Salvador.

Rev. Geraldo Mescoloto
Missionário no Campo de Farroupilha

Farroupilha-RS
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 “Os que com lagrimas semeiam com Júbilo ceifaram”. ( Sl 
126.5)

Este é o ardente trabalho e um dos grandes desafios 
do nosso Presbitério: Evangelizar em Ortigueira, já que é o 
3º município em extensão territorial do estado do Paraná.                                         

O acesso é muito difícil a parte rural de Ortigueira é 
extensa e não possui asfalto e a geografia é muito acidentada 
com isso enfrentamos vários obstáculos e semanalmente 
temos que fazer visitas de motocicleta, a cavalo e a pé, 
mesmo com sol escaldante, com chuva, no barro, caindo e 
levantando, mas, o amor e a vontade de evangelizar é muito 
maior.

A distancia da cidade Ortigueira até as 
congregaçõesé: Sulfurosa 32 km, desta congregação até a 
Mococa mais 23 km e mais adiante, Salto Mauá 15 km a qual 
nós reativamos o trabalho. Portanto da um total de 70 km, ida 
e volta 140 km e faço este trajeto praticamente toda semana 
pernoitando sempre em Sulforosa.

Temos a participação do Rev. Jesué da Silva Rafael 
designado pelo PRNP para o campo. O qual faz sua trajetória 
de 130 km para chegar ao campo missionário, o mesmo 
ministra santa ceia e atos pastorais mensalmente em todas as 
congregações.                                  

Em 2009 já recebemos por batismo e profissão de 
fé 3 pessoas, mais 4 membros menores. E em 2010 
recebemos mais 4 pessoas para a glória do Senhor. 

Temos planos para a construção da casa pastoral 
em Ortigueira sendo que a igreja já possui o terreno; o qual já 
está murado na frente e no fundo Provavelmente será 
iniciada a construção a partir dos primeiros meses de 2011. 
Creio na soberania de Deus e que ele irá providenciar tudo e 
já posso dizer igual à Jó “Bem sei que tudo podes, e nem um 
dos teus planos pode ser frustrado”.

Imãos, lembrem de nosso campo missionário em 
vossas orações.

Sidnei dos Santos Schneider 
Missionário do campo de Ortigueira - PR

Ortigueira - PR
     “Estou Plenamente certo de que Aquele que começou boa 
obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus”. 
Filipenses 1:6

É com essa convicção que fechamos mais um ano, e 
com a certeza que a obra não realizada no ano findo, há de ser 
realizada no ano vindouro.
       Antes de tudo, quero desejar UM ÂNIMO NOVO e 
um 2011 cheio de bênçãos de Deus na vida de todos os nossos 
cooperadores na obra de expansão do Reino de Deus neste 
mundo. Quero também, agradecer a cada um que esteve nos 
auxiliando, seja com oração ou materialmente, aliás, como 
sempre falo, são pessoas como vocês, que também, tem nos 
dado ânimo para continuarmos nesta luta que é tão difícil, 
mas, ao mesmo tempo e com intensidade maior, tão 
gratificante. Agradeço a JMN/IPB que não tem medido 
esforços para o evangelismo do nosso querido Brasil. Muito 
obrigado mesmo, e que Deus os abençoe ricamente.

Durante o ano de 2010 realizamos diversas 
atividades no nosso campo missionário de Rio Grande. 
Podemos perceber a mão de Deus sempre nos ajudando e 
mostrando o caminho a seguir, foram muitas lutas, mas, em 
todas fomos vitoriosos em Cristo Jesus. O trabalho tem sido 
feito, as pessoas têm ouvido o evangelho, e assim a obra de 
Deus tem caminhado e alcança muitas vidas.

Trabalhamos esse ano em várias áreas, entre elas, 
destacamos as seguintes: Discipulado, evangelismo pessoal e 
coletivo, visitação, culto nos lares, culto ao ar livre, cultos no 
templo, trabalhos com crianças. Também trabalhamos com 
projetos sociais nas áreas de: computação, pintura em 
madeira, bordados em fitas e sabonete artesanal. Sabemos que 
temos muito ainda por fazer e desejamos fazer com a ajuda de 
Deus e contamos com as  orações de todos vocês, pois, Deus 
há de completar a sua obra nesta cidade.
      Podemos dizer como o salmista "Se o Senhor não estivesse 
do nosso lado". É a certeza da companhia de Deus que nos faz 
avançar cada vez mais para o cumprimento da nossa missão 
aqui neste mundo, que é: “ Pregar o Evangelho do nosso 
Senhor Jesus Cristo.”

         
Rev.  José Erivan de Amorim Borba

                  Missionário no Campo em Rio Grande - RS

Rio Grande - RS
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“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de 

nenhum dos seus benefícios”. Salmo 103.2 

Em janeiro completou-se um ano desde a nossa 
chegada a Colniza, e somos imensamente gratos a Deus 
pelo cuidado que ele nos tem dispensado. Diante das 
dificuldades e dos muitos desafios, Deus teve 
misericórdia de nós. Sabemos que já somos 
abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares 
celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor; mas aprouve a 
Deus nos presentear com o privilégio de compartilhar o 
Evangelho da graça e também nos dar outra bênção 
muito especial no final de 2010. Deus nos deu um novo 
templo, e esperamos que ele venha a inaugurar um 
novo tempo nesta maravilhosa obra. Aleluia!

No dia 11 de dezembro, inauguramos esse 
templo com capacidade para cerca de 200 pessoas 
sentadas, e ainda seis salas de Escola dominical e dois 
banheiros. Nossa expectativa é que toda essa estrutura 
venha a abençoar o povo de Colniza abrigando, além 
dos cultos e escola dominical, cursos de qualificação 
profissional e as primeiras turmas da escola 

presbiteriana com a qual temos sonhado 
desde que chegamos aqui.

O culto em ação e graças que inaugurou as 
atividades no novo templo foi emocionante. Foi 
ainda exibido um vídeo que conta um pouco da 
história desse sonho que começou com o Rev. Davi 
Cordeiro, na época que ele pastoreava a 
congregação (você pode assistir no site  

  o vídeo com um pouco de 
nossa história, procure pelo nome: Ação de graças 
pela construção do templo). Contamos com a 
presença até mesmo de irmãos de outras 
denominações que vieram para se alegrar conosco. 
Foram entoados muitos cânticos de gratidão que 
demonstravam a alegria presente no coração dos 
membros da congregação e dos demais presentes 
pela grande bênção recebida. Contamos ainda com 
a presença do presidente da JMN, o Reverendo 
Jocider e sua esposa Celeide, também contamos 
com a presença de nossos amigos, o reverendo 
Advair pastor missionário da JMN em Juruena-MT, 

www.youtube.com.br

templo antigo                                          em fase de construção                                        templo atual

INAUGARAÇÃO DO TEMPLO EM COLNIZA

UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENSUPH 
MÃO NA MASSA E CORAÇÃO NA OBRA EM COLNIZA

MÃO NA MASSA - PROJETO CNHP/JMN

membros de UPHs que foram a Colniza e colocaram a MÃO NA MASSA
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sua esposa Ana e seu filho João Victor, sem 
contar os demais pastores e irmãos da localidade que 
vieram se alegrar conosco.

Foi  uma grande benção 
podermos levantar nossas vozes a Deus 
e agradecer pelo que Ele é e pelo que 

Ele tem feito. Para 
nós, a construção 
desse novo templo, 

é um sinal de  que grandes  
coisas ainda 
estão para 
acontecer,  
especialmente pelo modo 
como tudo aconteceu. Nós 
orávamos a Deus para que, 
em ao menos três anos, 
conseguíssemos construir toda aquela estrutura; 
mas qual não foi a nossa surpresa quando recebemos o 
telefonema do Secretário Executivo da JMN, Ricardo 
Rocha, nos informando que tudo seria feito antes do fim 
do ano e em apenas 40 dias de obras! Pois, por uma bela 
iniciativa da CNHP (Comissão Nacional de Homens 
Presbiterianos) membros das UPHs foram desafiados 
através do “Projeto Mão na Massa” a viajarem até 
Colniza e levantar a igreja em 40 dias de trabalho 
voluntário. Só Deus para realizar esse milagre de um 
modo tão maravilhoso, pois sabemos que ele é 
poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos 
ou pensamos.

Obrigado Senhor, nosso amigo fiel! O Senhor 
nunca desampara os seus. Agradecemos ainda à JMN, 
que nos enviou a Colniza e que tem nos apoiado de 
todas as formas, inclusive investindo os recursos 
f inanceiros necessários a essa construção.  
Agradecemos também à CNH), que criou o projeto Mão 

na Massa, demonstrando profundo 
amor ao Senhor e à obra missionária, se fazendo 
presente aqui em Colniza por meio da vida de 
irmãos tão esforçados e dedicados como os 
presbíteros Paulo Silas, Paulo Ivo e Edvaldo e sua 
esposa Raquel, além de Afonso, Júnior, Gildásio e 
o seminarista Victor, irmãos que pegaram na 
m a s s a  e  f o r a m  
instrumentos de Deus 
p a ra  q u e  n o s s o  

sonho se tornasse 
realidade.

Ta m b é m  
louvamos a Deus 
p e l o  r e v e r e n d o  
Evando e sua igreja, a Segunda Igreja 
Presbiteriana de Taguatinga em Brasília que tem 
investido em muitos campos missionários 
inclusive aqui em Colniza. E não podemos deixar 
de agradecer aos irmãos e irmãs da nossa 
congregação que se dispuseram participando 
com dedicação desta obra. Além dos 
trabalhadores contratados que trabalharam com 
toda a responsabilidade e dedicação.
O nosso desejo é que Deus retribua a todos os 
amados em bênçãos.

Rev. Marcelo Augusto Viana
Missionário no Campo em Colniza-MT

culto no templo antigo            culto no templo novo                   palavras da CNHP               como ficou espaçoso
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Refexão

“Ebenézer: Até aqui nos ajudou o Senhor!”
 I Samuel 7.12 

Depois de 1 ano e 5 meses morando no 
campo do Matupí–AM, tivemos o privilegio de 
inaugurar com grande festa a obra realizada.

2O prédio de 234 m  foi inaugurado nos 
dias 29 e 30 de maio de 2010, contando com a 
participação e colaboração da Igreja 
Presbiteriana de Humaitá e Congregação da 
JMN de Apuí, que juntas transformaram o 
prédio da igreja em acampamento. Note-se 
que Matupí fica na Rodovia Transamazônica, 
a 180 Km de Humaitá e 240 de Apuí. 

A festa-acampamento começou no 
sábado pela manhã com almoço e terminou 
no domingo com um churrasco de 
confraternização. Além disso, no sábado à 
tarde realizamos um programa com as 
crianças do bairro que foi muito animado, com 
música, histórias e brincadeiras. A noite foi o 
ponto alto do fim-de-semana, realizamos o 
culto oficial de inauguração com a 
participação de cerca de 150 pessoas. Além 
dos irmãos presbiterianos presentes, 
recebemos a visita de outras 3 denominações 
com seus respectivos líderes. Foi um 
momento emocionante e histórico na cidade, 
uma vez, que é muito difícil o convívio entre as 
igrejas nesta região. Após o culto pudemos 
saborear um delicioso bolo e ver as fotos de 
todo o processo de construção e também do 
desenvolvimento do trabalho no Matupí. 

No domingo de manhã realizamos a 1ª 
E.B.D. do campo do Matupí. Os adultos 
ouviram a mensagem ministrada pelo Rev. 
Antonio Carlos da IPB Humaitá, e as crianças 
tiveram aula com Liliana Loback da IPB Apuí. 
A liturgia e louvor ficaram na responsabilidade 
do Rev. Wilson Lázaro da IPB Apuí. 

Todo o fim de semana superou 
qualquer expectativa que tínhamos, Deus 
foi infinitamente bondoso, pois a festa foi 
linda, a presença de todos os irmãos foi 
impactante, a comida estava deliciosa, 
tudo foi muito marcante, para mim e 
também para quem participou. Graças ao 
nosso Deus por tudo que por meio d'Ele 
conseguimos realizar, pois por Ele por 
meio dEle e para Ele são todas as coisas!

Agradecemos também à JMN/IPB 
e a todos os envolvidos neste grande 
projeto, pois, depois de muito esforço de 
todos, temos a alegria de ver o fruto de 
todo esse trabalho.

Ivanda Maria Borges
Missionária do campo de Matupí-AM

Matupi-AM



Os trabalhos em Carolina-MA foram 
iniciados em fevereiro de 2010 e durante o ano de 
2010 nós fizemos um trabalho de conhecimento 
do campo. Respeitando a cultura do lugar e 
divulgando o nome da igreja realizando trabalho 
social no hospital e na cadeia, inclusive, através do 
Rotary, pudemos doar cadeiras de roda. Graças a 
Deus temos tido muitas atividades e com isto 
sendo conhecidos.

Deus nos providenciou um veiculo, e com 
ele temos ajudado muitas pessoas, também 
escrevemos o nome da Igreja nas portas e a nossa 
igreja fica cada dia mais conhecida. Fizemos 
parceria com 2 centros de recuperação de 
dependentes químicos (Casa de Rute, pra 
mulheres, e o Samaritano, para homens) a nossa 
parceria consiste em apoiar as famílias dos 
dependentes enquanto estão sendo tratados, com 
isto levamos a palavra para toda família, já temos 2 
famílias sendo assistidas. 

Já temos um fruto colhido nesta cidade. O 
primeiro membro da Igreja Presbiteriana em 
Carolina é a dona Cidalvina, e já estamos 
discipulando outra pessoa.

A cidade de Carolina tem 26 mil 
habitantes, é uma população com muitas 

carências, e também com muitos 
problemas de drogas e prostituição infantil. 
Esperamos em Deus contar com as orações de 
todos para que esta Igreja seja plantada com muita 
responsabilidade e amor para com a obra de Deus!

Irani Maria Silva de Oliveira
Missionaria no Campo de Carolina-MA
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Carolina-MA

trabalho de visitação nas residências

Missionária Irani

o carro, uma bênção de Deus
para a visitação

D. Cidalvina, primeiro membro da IPB
em Carolina. Batizada em 2010
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Este ano foram muitas as bênçãos que Deus 
derramou sobre nossa igreja. Apesar de não termos um 
aumento considerável em numero de membros, Deus 
sustentou a obra, e temos plena certeza que o Senhor no 
tempo certo, vai fazer os frutos surgirem.

O trabalho de semeadura tem sido feito, e têm 
sido regado com orações. No ano que passou o principal 
objetivo de nossas orações foram conversões, pois, 
sabemos que a conversão é trabalho do Espírito Santo. 
Nós nos dispomos para a obra, trabalhamos com 
evangelismo no hospital, distribuição de literaturas e 
muitas visitas têm sido feitas. Trabalhamos com ardor, e 
confiamos que no momento de Deus colheremos muitos 
frutos de conversões através do Espírito Santo.

A igreja tem três reuniões de oração por semana: 

uma no templo, uma dos homens nas casas e 
a última das mulheres também nas casas. “Oração e 
ação tem sido nosso lema”. 

Nos dois últimos anos nosso campo foi 
muito prejudicado por mudanças de irmãos que 
deixaram a cidade e foram para outros locais, mas 
graças a Deus novas pessoas tem sido alcançadas.  
Ao Senhor seja a honra e glória para sempr,e amém. 

Podemos dizer com certeza. "Ebenézer"! 
"Então, tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre 
Mispa e Sem, e chamou Ebenézer, e disse: Até aqui 
nos ajudou o SENHOR"  (1 Samuel 7:12)

Rev. Ailson José de Sant’Ana
Missionário do Campo em Tapurah-MT

Tapurah-MT
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Pedro Afonso-TO
Deus tem honrado grandemente o trabalho realizado 

em seu nome nesta cidade. Mencionaremos alguns feitos que 
comprovam essas realidades: O nosso pré-moldado de 
concreto 10x25 do Templo  já foi erguido e coberto, o alicerce 
pronto, os 425 metros de paredes da nave e duas salas 
levantados, o reboco interno e frente já concluídos, contra-
piso empreitado tendo os valores  e materiais pronto para 
execução. Graças a Deus!

Além desta parte importante de patrimônio temos 
ação de Deus em outra área mais importante: Conseguimos 
em 2010 desenvolver atividades em duas Escolas Municipais 
e uma creche ajudando-as na formação espiritual, intelectual e 
caráter dos alunos. Para tanto estivemos 297 vezes nas salas de 
aulas ensinando através das músicas e textos bíblicos assim as 
boas novas do evangelho foram  proclamadas  Aleluia!
    Temos também a SAF e UPA organizadas 
trabalhando em prol do evangelho de Cristo nesta cidade e 
com irmãos fazendo parte em entidades como: Federações e 
Confederação Sinodal respectivamente.
 Quanto ao trabalho da congregação, ainda continua 
na garagem da nossa residência tendo 52 alunos na Escola 
Bíblica Dominical com 5 classes entre elas Classe de 
Catecúmenos.

São muitas as bênçãos do Senhor em nosso Campo 
Missionário. Queremos em 2011 concluir a construção do 
Templo, lembre de nós em vossas orações.

Rev. Jairo Virtude Procópio
Missionário no Campo de Pedro Afonso-TO

Templo em 
Pedro Afonso

Ensino da Bíblia na Escola              Escola Dominical

Estamos chegando ao final do primeiro ano de atividades 
em nosso campo missionário. As ações de Deus são inúmeras, da 
quais, com gratidão, podemos destacar algumas, tais como: 1- 
início das nossas atividades no campo em janeiro de 2010; 2- as 
primeiras atividades de culto que realizamos em nosso lar, durante 
os primeiros meses, com a presença de vizinhos, com os quais 
fizemos amizade; 3- a oportunidade de realização de culto aos 
domingos em uma escola estadual, cedida pelas diretoras da 
mesma, entre os meses de maio e junho, de onde obtivemos a 
oportunidade de fixar um ponto de pregação todos os domingos à 
noite; 4- a impressionante oportunidade que Deus nos 
concedeu dando assistência aos desabrigados em decorrência das 
enchentes que afetaram a nossa cidade e outras no mês de junho, 
oportunidade especial para a igreja se tornar ainda mais conhecida 
perante a sociedade e respectivas autoridades; 5– a ajuda de várias 
IPBs mandando-nos donativos para assistir aos desabrigados; Os 
dados aproximados da nossa distribuição, e com base nos 
donativos que aqui chegaram foram:- 900 cestas básicas para 
mais de 500 famílias; - 2000 litros de água mineral; - três 
toneladas de roupas; - Grande quantidade de calçados à quase 

todas as famílias que assistimos; - 500 lençóis e 
cobertores; - 450 colchões; - 400 kits de fraldas 
descartáveis; - 1500 peças íntimas; - 700 kits de material 
de limpeza e higiene pessoal; - Várias panelas e vários 
outros utensílios domésticos; - Quatro camas; - Uma 
geladeira e Um fogão; 6- funcionamento imediato da 
nossa congregação após enchente, com ponto alugado 
pela JMN no mês de julho, de localização estratégica, e 
com grande festa de inauguração oficial no dia 4 de 
setembro com a presença da executiva do presbitério de 
alagoas e a presença de algumas igrejas presbiterianas de 
Maceió; 7- a nossa gratidão a Deus pelas vidas que estão 
congregando conosco. São mais de trinta pessoas que 
estão firmes no trabalho e envolvidas com a igreja. 
Recebemos os primeiros membros por profissão de fé e 
batismo e por batismo, no dia 26/12/2010; 8– As orações 
do povo de Deus ao nosso favor e da igreja, algo que 
temos percebido no dia a dia.

Desta forma, só temos a agradecer ao nosso 
Deus e a todo o seu povo pelo envolvimento com esta 
obra missionária. Irmãos, orai por nós.

Rev. José Valter Caetano da Silva 
Missionário no Campo de União dos Palmares-AL 

União dos Palmares-AL

Cultos de inauguração
 do templo em União 
dos Palmares
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UCP

UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS

Olá amiguinhos! Eu preciso da ajuda de 

vocês.

 vocês sabem pra onde aquelas crianças estão 

indo?

Vamos descobrir! 

Ligue os pontos seguindo os números e então você 

descobrirá o que o Salmista disse no Salmo 122.1

aproveite e pinte bem bonito o desenho 

que surgirá.  

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.10.11.

12.

13. 14. 15.

16.

Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos a _ _ _ _   _ _   Senhor.
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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 da JMN/IPB

MEMBROS

Rev. MARCOS SEVERO DE AMORIM 17/06/49

Rua Ildete Cavalcante de Freitas, nº 225- Nova Betânia

Mossoró – RN – CEP: 59.612-135

Residencial: (84) 3316 0782 / 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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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

 Qd 416 - Lt 1/16 - Bloco B - Ap 104 

Residencial das Palmeiras - Samambaia

Brasilia - DF - CEP: 72.320-312 

Cel. (61) 9296-1144 – (19) 7811-5832 – ID: 99*793 

E-mail: elioenaibandeira@uol.com.br

Rev. MARIANO ALVES JUNIOR10/07/69

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 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: elainejmn@ipb.org.br

TASSIANE LOPES 02/04/91

E-mail: lopes.tassiane@ipb.org.br



Estamos semeando a palavra de 
Deus em todo Brasil. 

A JMN hoje:

Campos... 199
Missionários... 203
Gasto mensal com cada campo... + R$ 4.000,00
Nosso sonho... alcançar todas as
cidades brasileiras 
Nossa realidade... 
precisamos da 
tua ajuda

Entre em contato com a
JMN/IPB e veja como você
pode ajudar na evangelização do Brasil



"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




