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Muitos nordestinos vivem hoje em São Paulo, Brasília ou outras 
cidades e regiões prósperas. Outros vivem no exterior e gozam de 
uma vida em conforto. Muitos nordestinos se tornaram evangé-
licos longe da sua terra; outros não são nordestinos e vivem bem.
Entendemos pela Bíblia que a igreja é global, é o corpo de Cristo 
e que não vivemos desligados do restante do corpo, também do 
corpo nordestino. Quando um membro está sofrendo, o corpo 
todo sofre.
Acontece que a igreja nordestina na sua grande maioria é uma 
igreja pequena, portanto dedicada e compromissada. Mas até 
mesmo com dizimistas fiéis que ainda dão oferta além do dízimo, 
ela tem condição para abrir novos trabalhos. Nem sempre ela tem 
condição para pagar um missionário que trabalha na zona rural 
pois mal consegue pagar a prebenda do seu pastor. É uma igreja 
que se sacrifica, se dedica e tem compromisso.
Geralmente podemos ver que os crentes destas igrejas também 
crescem economicamente porque vivem uma vida fiel, controlada 
e abençoada. Isto é uma verdadeira contribuição para um desen-
volvimento econômico e cultural no nordeste, no entanto, este 
crescimento é devagar devido o fato que muitos nordestinos que 
são lutadores por natureza, não se encontram mais no nordeste.
O meu apelo não é em primeiro lugar que o nordestino volte para 
sua terra.  Meu apelo é que ele...

... Comece a orar e interceder por seu povo, seus familiares.

... Comece rogar ao Senhor da seara por trabalhadores.

... Comece a evangelizar seus parentes e amigos.

... Comece a sustentar um obreiro / missionário que leva a Palavra 
para o Sertão.
Bem, nem todos são nordestinos, mas a igreja de Deus é uma 
só. Neste sentido temos todos um compromisso, uma obrigação. 
Precisamos nos mobilizar para investirmos nas regiões menos al-
cançadas. É um investimento de amor e por amor - e também 
econômico para quem gosta de pensar desta maneira. Porque pela 
lógica e a promessa de Deus é que cada pessoa transformada, li-
berta de vícios e com compromisso social, é um cidadão melhor 
e mais valioso.
Leia com carinho os artigos dos Pastores Acácio e Roberto Amo-
rim. As ideias e iniciativas deles vale a pena ser avaliadas, copiadas 
e multiplicadas. Lutamos em prol de um nordeste dedicado ao 
Senhor Jesus

PS: Luz para todos - É o que Jesus nos ordenou há 2000 mil anos 
atrás. Até hoje estamos devendo a luz do evangelho a muitas pessoas 
do sertão - mas a luz elétrica chegou em pouco tempo.

Testemunho       
O Instituto Missionário Palavra da Vida em parceria com a Pró-
SERTÃO enviou dois seminaristas para fazer um mini estágio no 
mês de julho no Sertão. Os seminaristas foram para uma igreja de 
Araripina que os deixou em uma congregação na zona rural. A 
congregação estava doente e praticamente não funcionava mais 
pois os irmãos esfriaram na fé, mas Deus usou estes seminaristas e 
realizou prodígios e maravilhas, tanto é que conseguiram revitali-
zar a congregação em duas semanas.
“A experiência com os seminaristas foi muito boa. A igreja da zona 
Rural do IPA está passando por um momento delicado, onde as 
pessoas estão desanimadas, muitos se afastaram da igreja, e alguns 
irmãos tem “segurado as pontas”. Com a presença dos meninos 
aconteceu um verdadeiro mover de Deus lá: muitas pessoas foram 
alcançadas, animadas e renovaram seu compromisso com Deus. 
Os dois jovens foram humildes, dedicados e de fato se entrega-
ram no propósito de vivenciar esse momento. Hoje mais que 50 
pessoas estão se congregando. Sempre que tiver oportunidade, as 
portas estão abertas para este tipo de iniciativa. Obrigado por nos 
oportunizar receber estes seminaristas” disse o pastor Rafael da 
Igreja Luterana de Araripina-PE.    
Pr. Rafael Coelho, Igreja Luterana de Araripina-PE



A contribuição de igrejas fortes para a evangelização 
do Sertão. Roberto Amorim

Durante os últimos 20 anos a igreja brasileira cresceu nume-
ricamente de forma rápida e assustadora. Novas igrejas e 

Ministérios nascem a cada canto e lugar do país, buscando uma 
forma de “ser igreja” diferente da estrutura herdada, focando 
em responder as demandas e necessidades da geração do século 
XXI.  As motivações para o crescimento e desenvolvimento po-
dem ser questionáveis em alguns aspectos, mas é fato de que no-
vas comunidades estão surgindo, se organizando e fortalecendo.  
O “boom” desse crescimento trouxe problemas. O primeiro é a 
falta de um discipulado consistente e coerente com a proposta 
bíblica. Uma multidão de pessoas vindo a Cristo sem receber 
a orientação básica para a vida cristã, crescendo “aos trancos e 
barrancos”. Alguns não suportam as dificuldades da “nova vida”, 
suas “guerras”, “batalhas” e atropelos; e o inevitável acontece: 
desviam-se! O número hoje de “desviados” ou “sem igreja” pon-
tua a quase 30%. O segundo é o despreparo da liderança espi-
ritual. A demanda do crescimento impede o aperfeiçoamento 
no campo teológico, pessoal, familiar, ético, eclesiástico e orga-
nizacional. Alguns nem podem buscar a capacitação por falta 
de informação, distância geográfica ou recursos financeiros. O 
terceiro é o foco “ensimesmado” das novas igrejas. Elas buscam 
desesperadamente crescer e manter esse crescimento. São por 
vezes alimentadas na busca do “sucesso ministerial” espelhado 
na visão do pastor “x”, da igreja “y” ou do ministério “tal”. O 
frenesi é tanto que as novas igrejas e ministérios não conseguem 
ir além de si. São ainda “bebês” e óbvio, não podem dar, porque 
precisam desesperadamente receber. 
Em contra partida, há uma igreja sólida, forte, robusta, madura 
e preparada no Brasil. Sua linha é bíblica; sua liderança é capa-
citada; seus ministérios são “vivos”, coerentes e equilibrados; sua 
visão é de mão dupla: “pra dentro” e “pra fora” (da igreja). São 
igrejas que vão além de si. Descobriram o “reino”. Estão prontas 
a estabelecer parcerias e desenvolver projetos além das estru-
turas denominacionais ou ministeriais. Entenderam o valor de 
“dar”. Essas igrejas não são muitas, mas estão despontando com 
seus ministérios e servindo.  
Há uma outra foto da igreja brasileira: a igreja pobre! Aquelas 
cujos líderes dão de si, sem terem muito. Que saem de longe a 
pé ou no lombo de um animal para dar assistência espiritual aos 
que precisam.  
São igrejas que não sonham em ser grandes (na verdade nem 
pensam nisso) ou ser destaque na mídia evangélica. Igrejas que 
apenas querem o mínimo para ministrarem por serem literal-
mente “pobres.” Igrejas que precisam de bíblias, folhetos, roupas, 
livros, treinamento e mobilização missionária.  
São igrejas que vivem e sobrevivem no anonimato, longe das re-
portagens de “magazines” evangélicas; longe dos sites; longe dos 
murais das grandes igrejas e ministérios. São igrejas muitas ve-
zes esquecidas por suas denominações. São igrejas cujos mem-
bros gastam horas a pé para receber uma mensagem de Deus 
para suas vidas. Igrejas cujas crianças não possuem nenhuma 
“tia” capacitada para lhes ensinar. Igrejas que não têm material 

didático para crianças, jovens ou adultos.  Igreja cujos membros 
não sabem nem ler e por isso a Bíblia é um livro escondido para 
suas mentes e corações. São igrejas sertanejas; igrejas no sertão 
do nordeste brasileiro.  
Um exemplo é a igreja de “Vila Carneiro” no sertão baiano, 
cujo o obreiro é vendedor, mas sua pequena igreja mantém uma 
pequena congregação em “Lagoa da Vaca”, no sertão do sertão 
baiano.  
São igrejas no sertão do Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Ser-
gipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Igre-
jas no interior de tantos outros lugares do Brasil desconhecido.   
A esperança de várias igrejas do sertão nordestino são suas “ir-
mãs” mais abençoadas. Essa oportunidade de abençoar essas 
igrejas do sertão, é algo bíblico. Paulo nos dá o exemplo em 2 
Coríntios 8.1-9.15 quando fala da coleta de dinheiro para os 
crentes pobres de Jerusalém. Ela cita essa coleta em 1 Coríntios 
16.1-4. Paulo considerava que o ofertar material era uma forma 
espiritual de reconhecer que o evangelho chegara até eles por 
meio dos judeus cristãos. Paulo queria resgatar essa dívida e es-
timulava a igrejas, baseada na graça, ou seja, na benção que Deus 
lhes havia dado (2 Co 8.1) para que pudessem ser generosas e 
abençoar quem os abençoara. 
Há alguma aplicação desse princípio para nós hoje? Acredito 
que sim. Muitas igrejas fortes nas capitais do nordeste, no cen-
tro-oeste, sudeste e sul do Brasil conseguiram crescer e desen-
volver graças a um grupo migratório do sertão do nordeste. Di-
versos líderes e pastores desenvolveram sua formação teológica e 
não permaneceram em suas origens, não porque não quisessem, 
mas porque as condições familiares econômicas não permitiram. 
Não só o Brasil desenvolveu economicamente graças ao traba-
lho migratório do sertanejo, mas também boa parte da igreja 
brasileira sadia. Há um débito da igreja forte brasileira para com 
a igreja pobre e sertaneja. 
Para “pagar” esse débito espiritual acredito que devemos come-
çar com líderes espirituais de igrejas fortes e estabelecidas nas 
capitais do nordeste. Essa é a primeira consciência. Os olhos 
desses líderes precisam voltar para seus irmãos no sertão. Recor-
do-me de um pastor em Belo Horizonte dizendo-me que esta-
va plenamente envolvido com igrejas no Vale do Jequitinhonha 
(uma região muito pobre e miserável em Minas Gerais) porque 
uma parte de seus líderes que serviam fielmente a igreja vieram 
daquela região. Acredito que o caminho seja esse. A liderança 
dessas igrejas deveria estar consciente desse débito, mapear sua 
igreja para saber a origem de sua membresia, organizar um pla-
no definido para abençoar a igreja sertaneja e estabelecer par-
ceria (denominacionais ou não) com outras igrejas. E fazer o 
trabalho. Estou certo de que haverá um forte impacto na igreja. 

Artigo retirado do livro “O Grito do Sertão Nordestino”, de 
autoria do pastor Beat Roggensinger.

2



Cristãos Evangélicos comemoram cinquentenário em 
São Raimundo Nonato-PI. Pr. Lucimar Rocha

A cidade de São Raimundo Nonato, 523 km de Teresina, foi 
palco, no dia 18 de outubro de 2014, de um dos maiores eventos 
evangélicos ali ocorridos.  A Igreja Cristã Evangélica da cidade 
foi a anfitriã da festa do cinquentenário da chegada dos missio-
nários suíços àquela região.
Tudo começou no ano de 1962, depois da aprendizagem da lín-
gua em Belém do Pará, na sede da Missão Cristã Evangélica 
do Brasil (MICEB), e estágio, deram início à obra missionária 
naquela longínqua região os casais Werner e Emmi, que se esta-
beleceram em Caracol a 100 km de São Raimundo; Ari e Eliza-
beth, se estabeleceram em Campo Alegre de Lourdes-BA à 70 
km e os Missionários Jacó e Erika se estabeleceram na própria 
São Raimundo que se tornou uma base da missão.   Presentes ao 
evento estes desbravadores da fé, que hoje vivem na Suíça. Re-
ceberam muitas homenagens traduzidas em carinhosos abraços 
e muitas manifestações de carinho.
Caravanas procedentes das cidades de Caracol, Anísio de Abreu, 
Coronel José Dias (PI) Remanso e Campo Alegre de Lourdes 
(BA) e outros lugares chegavam a todo o momento a partir das 
15 horas   concentrando-se frente no campo do Bairro Gavião, 
frente ao Batalhão da Polícia Militar.
A coordenação do evento teve como principais organizadores 
os pastores Beat Roggensinger que é coordenador da Missão 
Suíça e Luiz de Carvalho Veloso, pastor da igreja e coordenador 
daquela microrregião.
Prestigiaram também o jubileu de ouro o Pr. Rivaldo Braga, pre-
sidente da AICEB (Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do 
Brasil) O Pr. Enoque Santana, ex-presidente e conselheiro da 
Diretoria Geral; Pr. Ignácio Pinto, presidente da AICEB Nor-
deste e secretário da Diretoria Geral; Pr. e jornalista Lucimar 
Rocha, vice presidente da AICEB Nordeste e conselheiro da 
Diretoria Geral; Pr. Orisvaldo Ribeiro e Pr. João Marcos, con-
selheiro e secretário da diretoria regional nordeste respectiva-
mente. Destacamos também as presenças dos Pastores Alan e 
Elizeu, representantes da CICEB e pastores em Sento Sé e Re-
manso BA e tantos outros pastores.
Durante o tempo de concentração antes da caminhada os carros 
de som animaram com músicas e locutores falavam do impor-
tante evento. Alguns pastores como Nilson Santos, da cidade 
de Cristino Castro usaram a palavra.  Pr. Nilson, filho da fé   do 
fundado da igreja de Caracol, Werner, lembrou como foram di-
fíceis aqueles primeiros dias destacando: “eu era um adolescente 
pobre, disse ele, a primeira vez que vi os missionários eu andava 
descalço e usava calção sem camisa…  Mais pobre, porém estava 
a minha alma. Ouvindo o evangelho encontrei a Cristo e a ver-
dadeira riqueza da salvação. Hoje levo o evangelho a outros, sou 
pastor e tenho vários pastores na minha família.” O Pr. Elizamar 
Santos, veio de Brasília com a sua família para participar da 
festa. Lembrou que logo terminando os estudos no Seminário 
em São Luís em 1971, veio trabalhar na região juntando-se aos 
missionários.  Solteiro, Elizamar trabalhou em todos os campos 
como São Raimundo, Caracol, Campo Alegre de Lourdes, onde 

mais tarde casou com uma jovem da igreja. Identificou-se muito 
com o sertão e com os missionários. Hoje mora no Distrito Fe-
deral.  Quem também usou da palavra foi o Pr. Enoque Santa-
na, ex-presidente da AICEB destacando a contribuição que deu 
nos primeiros dias como seminarista, vindo estagiar na região.
Enquanto isto a multidão ia crescendo até que foi dado início 
a caminhada pelas principais artérias da cidade com algumas 
paradas para oração.  O nome de JESUS CRISTO, NOSSO 
FUNDAMENTO foi proclamado pelas ruas da mais impor-
tante cidade da região.
Os moradores permaneciam em suas portas assistindo a grande 
manifestação do povo de Deus.  Uma viatura da Polícia Militar 
seguiu todo o trajeto abrindo caminho até a avenida dos estu-
dantes, onde um grande palanque estava armado para as apre-
sentações.

Um dos momentos marcantes da caminha foi quando o povo 
se ajoelhou na plena avenida para oração de gratidão e inter-
cessão pela cidade, pelas autoridades locais e pela salvação dos 
perdidos.
      O culto foi dado início por volta das 19 horas com muitos 
louvores, apresentações dos visitantes e principalmente dos mis-
sionários.   Falaram todos eles relembrando tudo Deus fez por 
aquele povo por intermédio deles. O Pr. Inácio Pinto, presidente 
regional transmitiu sua saudação em um tom de muita emoção. 
Pregou a Palavra de Deus naquela noite o presidente da AI-
CEB, Pr. Rivaldo Braga, que se congratulou com todo o povo de 
Deus que lotava a praça, por tão magnifica festa.   Destacamos 
a participação dos cantores Marco Paulo, e Renato de Sousa, 
ambos filhos da igreja de Campo Alegre, o último residindo em 
São Paulo, Cantor Gilvan, Banda Petros e Ministério Lucas. 
Outras igrejas locais que participaram do evento foram a Igreja 
Missionária de Anísio de Abreu representada pelo Pr. Rubem, 
Igreja do Nazareno, Assembleia de Deus, Igreja Batista, cujo 
pastor foi um dos animadores da caminhada.
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Levando o amor de Deus ao sertão nordestino. 
Ismênia Noleto                                             
Paulo* (personagem fictício) cresceu e morou mais de 20 anos 
no sertão do Ceará. Ele, a mãe e os irmãos trabalhavam na roça 
e tiravam daí a sua subsistência, mas Paulo* queria ir mais além. 
Ele tinha sonhos. Queria estudar, trabalhar, crescer profissional-
mente e dar estabilidade a sua família já que o pai os abandonou 
quando ainda eram crianças. No sertão nordestino, o jovem não 
via crescimento. Movido pela esperança, resolveu ir atrás de seus 
sonhos. Para isso, resolveu estudar e trabalhar em São Paulo. Lá, 
matriculou-se no colégio, estudou com seriedade e responsabi-
lidade, e após alguns anos, com muito sacrifício, formou-se em 
Direito. Algum tempo depois conseguiu um excelente trabalho 
num escritório de advocacia e com esse dinheiro ajudava sua 
família no sertão. Sua mãe e irmãos, não passavam mais neces-
sidades. Paulo* mandava mensalmente um bom dinheiro, refor-
mou a casa da mãe e os ajudava em todas as suas necessidades. 
Em São Paulo, através de um amigo do trabalho, conheceu o 
Senhor Jesus como Salvador e passou a servi-lo com amor e 
dedicação. Paulo* sentiu que precisava fazer algo pelo seu povo 
no sertão. Ele queria que aquelas pessoas tão sofridas e castiga-
das pelas mazelas da vida, conhecessem a água viva: Jesus. Foi aí 
que decidiu ajudar financeiramente os missionários que mora-
vam naquela cidade. Todos os meses os missionários recebiam 
suas doações. Com essa ajuda, começaram a investir com bíblias, 
material infantil como revistas e fantoches para levar a Palavra 
de Deus às crianças e a igreja local ia crescendo em número e 
qualidade. Sua família passou a conhecer o Deus vivo e a beber 
da fonte de águas vivas. Paulo* sentia-se feliz por estar fazendo 
a obra de Deus, mesmo estando numa terra tão distante. Ele 
não se contentou e quis levar o amor de Deus para os que não 
o conhecia.
Infelizmente, poucos e raros são os casos como o de *Paulo. A 
grande maioria dos nordestinos quando consegue ascensão pro-
fissional nas grandes metrópoles do país, esquece de seu povo e 
de sua origem. Muitos têm a oportunidade de conhecer o amor 
de Deus, mas esquecem de espalhar as boas novas, principal-
mente para o sertanejo nordestino, um povo tão sofrido. 
Jesus quer libertar esse povo. Ele quer usar você. Quer que você 
seja um instrumento em suas mãos. Você, assim, como Paulo* 
pode fazer diferença. Pode ajudar em oração. Pode ajudar fi-

nanceiramente através de doações. Há muito a ser feito por esse 
povo e muitas vezes, temos apenas cruzado nossos braços pois 
pensamos apenas no nosso comodismo, afinal, é tão bom estar 
na minha casa, no meu conforto, no meu carro com ar condicio-
nado. É bom ter minha geladeira abastecida. É bom ter minha 
sky para assistir meus programas preferidos. Pra que eu vou dei-
xar tudo isso para pregar num lugar quente, seco, sem água? Pra 
que eu vou gastar meu dinheiro com isso? 
Somos tão egoístas e mesquinhos que preferimos gastar nosso 
dinheiro com futilidades a fim de saciar nosso ego, do que aju-
dar nossos missionários que estão sofrendo em um lugar sem 
água, passando privações e longe da família e amigos. Preferi-
mos nós acomodarmos em frente da televisão ou computador 
do que orar por essas pessoas que estão, na maioria das vezes, 
arriscando até suas próprias vidas para levar Jesus àquelas pes-
soas. Pensamos apenas em nós mesmos! Precisamos aprender a 
amar. A amar não apenas aquelas pessoas que queremos amar. 
Amar aqueles que sofrem, amar aqueles que não tem nada a nos 
oferecer. Amar a Palavra de Deus. Amar missões. A começar em 
mim!!
Se o Espírito do Senhor falou com você nesse momento, per-
gunte a Ele: “ Senhor, o que queres que eu faça? Como posso 
ajudar? “ . Deus vai te dar uma orientação. Ele vai te mostrar o 
caminho. Esteja atento à voz de Deus. Ele quer falar com você. 
Quer que você seja vaso de benção. Muitas vezes precisamos sair 
de nossa zona de conforto pois esse é o Seu propósito. Precisa-
mos entender qual a vontade do Senhor em nossas vidas, e uma 
vez entendido isso, procurar obedecer à sua voz. Peçamos ao 
Senhor que liberte o coração nordestino, que mude sua história. 
Que o faça feliz, assim como diz a música Coração do Nordes-
tino do Ministério Sal da Terra: 

“Vem Jesus liberte o coração do nordestino 
Do homem, do menino que nasceu aqui.
Vem Jesus transforme, mude sua história faz ele feliz!”



Abençoados para abençoar.
Simon Reifler 

Alguns anos atrás ouvi a história de uma família paraibana que 
vendeu sua casa e tudo o que tinha construído em uma década 
na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, para voltar a sua terra natal 
no Interior da Paraíba, onde compraram um pequeno sítio. 
Apenas um ano depois, sem perspectivas financeiras em sua ci-
dade natal, tiveram de novamente vender todos seus pertences, 
para voltar a cidade vizinha do Rio de Janeiro para reconstruir 
tudo de novo, pela terceira vez. Não conseguiram viver nem lon-
ge do nordeste, mas também não conseguiram viver perto.
Edigelma Santos Rothweiler mora há 15 anos na Alemanha 
mas não se esqueceu de sua origem, a cidade de São Lourenço 
da Mata no interior do Pernambuco:
“Como meus parentes ainda moram no nordeste tenho muitas 
lembranças e sinto muita saudade. Mas quando eu penso no 
nordeste eu tenho um sentimento de muita pobreza e desigual-
dade tamanha”, ressaltou.
A família Paraibana e a nordestina Edigelma não são casos iso-
lados. O IBGE estima um total de 500.000 brasileiros no ex-
terior dos quais 15% saíram do Nordeste. O número real pode, 
porém, ser bem mais alto, pelo fato de muitos imigrantes brasi-
leiros se encontrarem em situação irregular no exterior e terem 
receio de se expor.

O censo de 2010 revelou também que no Brasil a maioria dos 
que residem em região diferente da que nasceram são Nordes-
tinos (53%), em todo 9.5 milhões. Este número corresponde a 
quase 18% em relação à população total do Nordeste (53 mi-
lhões).
Muitos saíram de sua terra natal em busca de emprego, um en-
sino melhor, bem como melhor qualidade de vida. Outros, casa-
ram com um estrangeiro e foram morar no exterior.
Deus tem abençoado grandemente este povo na diáspora (dis-

persão) da mesma forma como ele abençoou o povo de Deus no 
antigo Testamento quando foi levado para o cativeiro na Babi-
lônia. Longe de sua terra Judá, Neemias tinha se tornado um 
homem rico e muito influente sendo copeiro do rei Artaxerxes, 
homem mais poderoso do mundo naquela época (Neemias 1).
Quando vieram seus irmãos com alguns amigos da terra natal, 
contaram-lhe em que situação ela se encontrava: “Os que fica-
ram se encontram em grande miséria e desprezo.”
Não são poucos os Nordestinos que além de alcançarem certa 
estabilidade financeira, também se converteram longe de casa. 
Conheceram Jesus somente depois de terem deixado o Nordes-
te onde o testemunho vivo de um Deus que verdadeiramente 
ama as pessoas ainda é bastante raro. A piauiense Zenilda Beber 
mora em Winterthur na Suíça. Perguntei se ela é religiosa: “Não 
sei se sou religiosa, mas sei que creio em Deus criador do céu 
e da Terra e em seu filho que morreu para nos salvar da morte 
eterna. Eu me criei e cresci frequentando a Igreja católica, mes-
mo aqui, frequentei até cinco anos atrás, então, depois que li a 
Bíblia resolvi sair do catolicismo e foi através de uma amiga que 
fui a primeira vez numa Igreja Evangélica.”, disse.
Diferentemente da cultura agasalhadora brasileira, predomi-
nante no sul e nas grandes cidades, na qual inúmeras culturas de 
imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, alemães e america-
nos têm tido e continuam tendo grande influência, no interior 
do Nordeste a cultura original tem sido preservada a séculos. O 
nordestino da zona rural é um dos poucos no Brasil com uma 
própria cultura bem definida de quase 500 anos. A isolação do 
interior e o uso dos mesmos métodos na agricultura e agrope-
cuária manteve a cultura e a religião sertaneja. É o que expressa 
Zenilde quando ela responde a minha pergunta como os Nor-
destinos podem contribuir para que conheçam a Jesus Cristo 
como único Salvador: “Eu creio que é muito difícil mudar as 
crenças e cultura desse povo inocente, pois o catolicismo tem 
uma forte influência passada de geração para geração. O difí-
cil é que o povo já é fervorosamente crente. Eles acreditam em 
Deus. E por terem uma vida já tão dura, às vezes seus corações 
também endurecem para ouvir e entender outra visão de Deus. 
E como tem muitos pastores aí, que são falsos pastores, são mui-
tos ligados também a costumes que não levam a lugar nenhum, 
como a maneira de se vestir, o corte de cabelo etc., isso faz com 
que as pessoas se afastem das igrejas e de Deus.”
Ao entender a situação difícil em sua terra natal Neemias cai 
em prantos e começa a orar e jejuar pelo seu povo. Ele clama 
a Deus: “Ah! Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à 
oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer 
o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e 
dá-lhe mercê perante este homem. “Enquanto está em oração 
ele percebe que também pode contribuir significativamente para 
uma mudança em Israel e entra em ação dentro de suas possi-
bilidades. Graças a sua coragem de levar seu pedido ao homem 
mais poderosos, ele em seguida, lidera um projeto de reconstru-
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ção dos muros de Jerusalém com material doado pelo próprio 
rei. Neemias viu sua responsabilidade quanto a sua origem e fez 
tudo o que estava dentro de seu alcance. Assim também cada 
Nordestino tem uma responsabilidade de contribuir para uma 
transformação desse povo que tanto precisa de Deus.
Mas o que o Nordestino longe de casa pode fazer? Fiz essa per-
gunta Perguntei e Edigelma, que me respondeu: “Eu acho que 

1 Oração: Antes de tudo, 
como Neemias, devemos 

orar e jejuar. Não podemos 
aceitar a situação como dada 
e cremos que Deus quer ver 
uma mudança no Sertão Nor-
destino. A Bíblia nos ensina 
que devemos pedir ao Deus 
todo poderoso que Ele mande 
trabalhadores para seara, afi-
nal, nada melhor do que um 
Nordestino para entender essa 
forma de falar. Cremos que por 
meio da oração Deus possa 
amolecer os corações e encami-
nhar um avivamento dentro do 
Sertão. Inscreva se ainda hoje 
para receber pedidos de ora-
ção do Sertão por e-mail: www.
prosertao.org

2Contribuição: Junto com 
a Pró-SERTÃO e a JUVEP, 

várias outras missões evan-
gélicas denominacionais e in-
terdenominacionais atuam no 
Nordeste em prol da expansão 
do reino de Deus, seja na fun-
dação de igrejas ou comunida-
des evangélicas, na evangeliza-
ção do povo Sertanejo ou na 
demonstração prática do amor 
de Deus em projetos sociais ou 
agrícolas. Mesmo longe de sua 
terra natal, você pode, através 
dessas Missões, contribuir para 
que os Nordestinos conheçam 
a Jesus Cristo.

3Trabalho voluntário, está-
gio ou projeto missionário: 

Nada é mais gratificante do que 
poder ajudar com as próprias 
mãos e ver com os próprios 
olhos Deus agindo na vida de 
outras pessoas. A PróSERTÃO 
promove várias formas de 
como você pode participar pes-
soalmente de um projeto mis-
sionário junto com outros cris-
tãos do Brasil e de todo mundo. 
Talvez você prefira acompa-
nhar um dos nossos missioná-
rios no seu dia a dia. Entre em 
contato conosco ou informe se 
sobre os eventos missionários 
no site da PróSERTÃO: www.
prosertao.org/eventos

Um exemplo de fé, superação e amor pelas almas perdidas - Waldemar Ribeiro Soares    
Nascido no dia 10 de setembro de 1934 na localidade Jurema do 
município de Caracol, que hoje é a cidade de Jurema do Piauí, 
Waldemar Ribeiro Soares (que hoje se encontra com o Senhor), 
foi exemplo de fé e superação.
De origem humilde, Waldemar, seus pais e irmãos passaram 
por sérias dificuldades financeiras, mas em busca de melhores 
condições de vida, migrou-se para São Paulo, porém, nem tudo 
foi como ele planejava. Os sofrimentos, a escassez de alimento 
e as tribulações novamente voltaram a assolar a sua vida. Com 
o desaparecimento do pai, as dificuldades só aumentaram, afi-
nal, ficou em suas mãos a responsabilidade de cuidar da mãe e 
irmãos.
Como a Bíblia diz: “Tudo tem o seu tempo e há tempo para 
todo propósito debaixo do céu”. E finalmente, chegou o tempo 
de Waldemar colher os frutos do que Deus havia preparado para 
Ele. Em 1958, durante um culto evangelístico, ele deixou-se en-
volver pela palavra de Deus e entregou sua vida a Jesus. Ficou 
claro com isso, que Deus o encaminhou para São Paulo, não 
apenas para livrá-lo da fome física, como também da espiritual. 
Foi em São Paulo também, que ele conheceu Antônia, aquela 
que viria a ser sua esposa e mãe de seus filhos.

Após um bom período em São Paulo, ele ouviu o chamado de 
Deus e entendeu que o Senhor tinha um chamado para Ele no 
Piauí. Sem saber o que Ele tinha preparado, mas entendendo 
Seu chamado, Waldemar retornou para o Piauí. Deus escreveria 
então, uma nova história na sua vida.
Waldemar e família foram muito perseguidos, mas Deus tinha 
seus propósitos. 
Leia mais no www.prosertão.org /waldemar-ribeiro-soares/

tem várias formas mas, 
uma simples é contribuin-
do para obra de Missões 
ou mesmo, ajudando com 
projetos, ou simplesmen-
te vendo quem precisa de 
ajuda. Eu mesma fiz um 
projeto com pessoas com 
câncer. Eu e meu marido 
fizemos jantares benefi-
centes na minha própria 
casa e convidamos pes-
soas. Fizemos isto durante 
nove meses, várias vezes, 
até duas vezes por mês. 
Conseguimos arrecadar o 
suficiente para reformar 
duas casas onde cuidam 
de pessoas com câncer, 
fora as coisas que foram 
compradas com o dinhei-
ro, como fogão industrial, 
colchões, ventiladores, bebedouros de água, medicamentos, pas-
sagens aéreas para pacientes operar-se em São Paulo, enterros 
pagos. Passei três meses no Brasil para fazer este projeto. Deus 
ajudou tanto que ainda sobrou dinheiro. No outro ano fizemos 
mais jantares, então fizemos outros projetos com crianças de 
rua. Fizemos a cozinha de um abrigo e compramos computado-

res para outro abrigo. Construímos também uma casa para uma 
irmã, que morava em uma de bairro em condições horríveis.”
Diante disso, damos graças a Deus por muitos outros Nordesti-
nos na diáspora que estão assumindo sua responsabilidade den-
tro de suas possibilidades. A Missão PróSERTÃO quer ajudar 
os Nordestinos nesse intuito tão nobre. 

Lembra da trágica história da família da Paraíba? Hoje o filho 
mais velho, que foi criado a vida toda numa das maiores cida-
des do Brasil, em obediência a um chamado de Deus foi morar 
no Sertão, se tornou pastor de uma igreja evangélica no remoto 
interior do Piauí e através de seu ministério alcança várias co-
munidades na zona rural. Deus seja louvado!
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Congresso de Capelania reuniu 50 participantes 
e superou expectativas.
A PróSERTÃO em parceria com a MPC Teresina e APEC, 
realizou nos dias 28 a 30 de novembro de 2014, no Rancho da 
Lua, em Demerval Lobão (PI), Congresso de Capelania. Neste 
ano, foram treinados em dois encontros quase 50 pessoas em 
capelania escolar, universitária e hospital da ONCC. Em 2015 
será iniciado um projeto piloto com aulas contra turnos com o 
apoio da ONG Atuação Voluntária. 
Os palestrantes foram o pastor e executivo da Ordem Nacional 
de Capelania, especializado em marketing e gestão de Pessoas  e 
líder do Projeto Ser Livre, Adriano Cruz; a licenciada em ma-
temática, especialista em Gestão e Planejamento da Educação , 
gestora do comitê de Missões  da AECEP e gestora educacional 
da Atuação Voluntária, com atuação no Brasil, Angola e Guiné 

Bissau, Juliana Pompeu Helpa e com Egon Robert Enns, que, 
entre seus títulos, destaca-se o de especialista em Administração 
de Marketing pela FAE/PR, assistente na Pós Graduação em 
Teologia pela Faculdade Fidelis, voluntário da AMB (Associa-
ção Menonita Beneficente) em Teixeira Soares/PR, voluntário 
na ONCC (Ordem Nacional de Capelania Cristã), além de ser 
licenciado em Biologia pela PUC de Curitiba. 
Nas oficinas foram abordados temas como Aplicações práticas 
– Ferramentas de Aproximação; Educação para a vida – passo a 
passo para a formação de uma geração de líderes servidores; Re-
cursos Criativos – Técnicas de Dinâmicas, Mágicas e Truques, 
entre outros. 

Outras pessoas e igrejas estão se comprometendo em ser cape-
lães em escolas, universidades e hospitais. É o caso de um dos 
participantes, Lucas Machado, da Igreja Batista da Primavera, 
em Teresina, que, com os orientações e conhecimentos que ad-
quiriu no curso, ganhou apoio da sua igreja e trabalhará inclu-
sive numa escola municipal, oportunidade na qual ele colocará 
seus conhecimentos em prática.

O pastor e secretário executivo da PróSERTÃO Beat Roggen-
signer destacou a importância do curso inclusive no auxílio es-
piritual em hospitais e escolas: “Reconhecemos que a situação 
e caótica nas escolas e que as igrejas podem executar uma ação 
bastante relevante. Reconhecemos também que nos hospitais 
há muito desespero e pessoas necessitadas para receber apoio, 
oração e consolo”

CMM Nordeste capacita e treina obreiros para a obra de Deus       
Aconteceu nos últimos dias 5 a 18 de janeiro, no Rancho 
da Lua, em Demerval Lobão, o CMM Nordeste. O obje-
tivo do curso é capacitar o obreiro que decide dedicar-se 
a estudar e praticar a palavra de Deus, e não somente isto, 
mas a ensinar a outros, e uma vez instrumentalizados pos-
sam ensinar a palavra com zelo e fidelidade ao que está 
escrito nas sagradas escrituras.
“O intensivo é importante para o aluno porque além do 
aprendizado intelectual, também se é trabalhado o caráter 
e o viver em comunhão nos diversos trabalhos em equi-
pe, motivando sempre o aluno a ter uma vida disciplinada 
com os estudos e tarefas diárias, assim como todos foram 
responsáveis para manter o ambiente sempre limpo e or-
ganizado, além disso o final de semana estagiando em tra-
balhos locais foram a oficina pratica do que estava sendo 
ensinado” destacou o pastor e coordenador do CMM, Cle-
ber Campos.
Neste intensivo foram inscritos 22 alunos, todos obtiveram 
ótimo rendimento e uma aprovação unânime dos profes-

sores, que também foram bem avaliados.
Foram ministrados oito módulos e mais um introdutório 
para os que iniciaram nesta etapa. Entre os oito professores 
presentes no CMM destaca-se o Pr. Josué (PV Nordeste), 
Pr. Marciano (Ig. Evangélica do Guarujá SP), Pr. Mar-
tin (Diretor da FATEV Curitiba), Pr. Daniel (Ig. Cristã 
Evangélica de Nova Russas CE), Pr. Marcelo (Ig. Batis-
ta Floriano PI), Pr. Welington (Seminário Cristão Evan-
gélico do Norte), Pr. Cesário (Missão Juvep) e Pr. Cleber 
(Missão PróSERTÃO).                  As matérias lecionadas 
foram: Gênesis, Método de Estudo Bíblico, História Ser-
taneja, Teo. Bíblica de Missões no AT, TBM no NT, Teo. 
Chamado, Teo. Sistemática I, Acons. Bíblico.
“Toda honra e toda glória seja dada somente a Deus, e 
estamos certos que uma vez capacitados e instrumentaliza-
dos, cada aluno irá desenvolver melhor o ministério dado 
por Deus em sua região, no sertão ou onde estiverem inse-
ridos” disse o pastor Cleber Campos.
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Se achegue ao sertão e ajude-nos.  
Acácio Alencar

Esse foi o tema da nossa última conferência missionária, reali-
zada no mês de setembro de 2014. Um programa simples, mas 
com efeitos eternos, pois houve um despertar na vida da pequena 
Igreja Cristã Evangélica em Taubaté-SP para uma demanda mis-
sionária não tão distante e não tão desconhecida do nosso povo 
evangélico, mas infelizmente, é negligenciada, como se um estive 
esperando para que o outro tome de fato uma atitude.
Como tantos outros, sou nordestino “por direito de nascimento” 
e, muito embora tenha deixado o nordeste no “primeiro pau de 
arara” e não no ultimo como almejara o poeta, não obstante, o 
nordeste não me deixou, pois o tenho no meu sangue e na alma. 
Nos últimos quatro anos venho mantendo um contato intencio-
nal, presencial e missional, a princípio com a comunidade qui-
lombola Volta do Campo Grande no município de Campinas do 
Piauí. Lá, visitamos o povo, evangelizamos, cultuamos, anuncia-
mos o evangelho de Cristo, realizamos ações sociais com doações 
de alimentos, medicação, vestimentas e perfuração de três poços 
artesianos. Nessa primeira fase, conquistamos o respeito e a cre-

dibilidade da comunidade. Numa segunda fase, a partir desse ano, 
planejamos construir um centro comunitário multifuncional para 
o acolhimento das equipes (missionais) prestadoras de diversos 
serviços em prol da comunidade, com vista ao estabelecimento 
contínuo de uma igreja saudável que honre ao Senhor Jesus Cris-
to.  
Esse é um tipo de trabalho que apesar dos desafios é compro-
vadamente possível de ser desenvolvido, não por uma, mas, por 
várias parcerias que, unidas no mesmo objetivo alcançam o que 
foi planejado e regado com oração.
Almejo com esse breve texto, incentivar você, que é leitor desse 
periódico e que vive longe ou perto do sertão nordestino, a fazer 
algo a mais por nossa gente. O que podemos e devemos fazer 
de mais relevante e urgente em benefício do sertanejo é anun-
ciar-lhes de maneira prática o evangelho integral de Cristo Jesus 
lembrando sempre da ordem de Cristo de sermos Suas fiéis tes-
temunhas.



Foi na última viagem que fiz em companhia do Pr. Ignácio Pin-
to ao sul do estado do Piauí, que o fato aconteceu, o qual pas-
sarei a relatar. Dirigindo o seu carro deixou a BR adentrou por 
uma estrada vicinal por mim desconhecida nas proximidades 
da cidade de Regeneração. Perguntei para onde estávamos indo, 
para onde ele ia nos levando: “Vou lhe mostrar um homem va-
lente”.  Respondeu.
Alguns minutos depois o reverendo parava o carro à porta de 
uma casa daquelas interioranas mesmo, no meio da mata, cuja 
vegetação neste período de estiagem, parece morta sem oferecer 
nenhuma sombra, dada a ausência da sua folhagem. O sol estava 
muito quente.
-Bom dia, cadê o “FOBOCA”?   Cumprimentou meu colega 
uma mulher que estava no pátio daquela solitária residência.
Era a mulher do Seu Argemiro, um maranhense da gema, há 
muitos anos morando naqueles interiores.    Vi chegar então 
um homem de pequena estatura, franzino, aparentando seus 70 
anos.  Muito conversador o “FOBOCA”   foi abraçando o Pr. 
Pinto e perguntando: Cadê o Monteiro?   Seu antigo amigo 
e companheiro de bebedeiras e muitas farras, hoje convertido 
ao evangelho, pregador da Palavra de Deus e membro ativo da 
Igreja do Pirajá em Teresina.
Conversa vai conversa vem, FOBOCA   começou a falar do seu 
passado: “Fui um homem, ruim, mal pra desgraça” disse ele.  “Eu 
tinha prazer em fazer bagunça”. Acabou muitas festas naqueles 
interiores, só na panada de facão.  Conta ele que gostava de ver 
homens e mulheres correndo e entrando na mata com medo de 
morrer.   “A primeira coisa que eu fazia”, continua, “metia o facão 
nas lamparinas aí começava a gritaria: É o FOBOCA, Corre!!  
E eu dizia: é o FOBOCA LEÃO!!!   Assim fiquei conhecido 
em toda esta região”.  Era pequeno em estatura, porém tinha 
uma agilidade incrível com muita destreza e desenvoltura no 
corpo.  Só andava armado. O seu maior orgulho era ser temido 
naquelas plagas.
Segundo ele, uma vez chegou e acabou um terreiro de macum-
ba.  Estava no meio do terecô, quando chegou puxou   o seu 
inseparável facão e fez sangue em alguém.  Com medo de ser 
denunciado pelo chefe à delegacia de Polícia da cidade, fingiu 
que estava possesso de espírito mal.  Chegou à frente do “pai de 
santo” e disse: “Paizim, o que foi isto que aconteceu? ele então 
rezou em mim,” graceja.

Um dia recebeu em sua casa o seu amigo Monteiro. Convidou o 
velho companheiro para meter umas e outras ao que Monteiro 
respondeu: “Amigo, agora sou outro homem, sou crente.  Aceitei 
Jesus e Ele mudou a minha vida. Agora quero lhe falar sobre     a 
minha nova vida”.   E continuou: “Jesus também pode lhe trans-
formar em outro homem” e apresentou o caminho da salvação 
para o Argemiro.

Naquela noite ia acontecer um culto de evangelização numa lo-
calidade próxima. À noite ambos compareceram ao culto, mas 
O FOBOCA LEÃO estava desconfiado, com um pé na frente 
e outro atrás. “Quero ver se essa cabra é crente mesmo. E não é 
que ele falou bonito mesmo?!” completou.
Mas o valente não quis entrar, ficou fora lá no terreiro ouvindo, 
ouvindo…  O pastor dizia: “Amigos, o céu é um lugar mara-
vilhoso. Lá não há dor nem tristeza, lá não entra pecado, é a 
morada dos salvos”.  E descrevia a beleza do lugar. O FOBOCA 
LEÃO pensava consigo, “Eu quero ir para esse lugar”!
“De repente perdi a cabeça”, confessa ele.  Entrei na casa do 
culto e fui direto ao pregador e disse:   Você está mentindo cara, 
ela já foi lá para saber??   Confesso que tive vontade de meter o 
facão nele, mas o Monteiro não deixou, pontua.
Enquanto ele contava a sua história, eu me mantinha calado 
ouvindo. Passados mais alguns dias, através do testemunho do 
irmão Monteiro, o Argemiro foi liberto da escravidão de Sa-
tanás.  Alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, agora é um 
valente soldado da fé, agora é outro homem e vive a contar a 
sua história.  Já esteve em Goiânia dando seu testemunho e em 
tantas outras igrejas proclamando sua fé em Jesus Cristo.
Valeu a pena Pr. Ignácio, eu ter conhecido o FOBOCA LEÃO, 
o nosso irmão Argemiro, hoje com seus 78 anos com boa saúde 
e bem esperto.

Testemunho.  
Pr. Lucimar Rocha
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Congresso Janela 4/14 ensina valores e princípios 
bíblicos a crianças e adolescentes.
Com o objetivo de treinar e capacitar líderes e professores do 
ministério infantil e juvenil, pastores e superintendentes em prol 
de resgatar valores bíblicos a crianças e adolescentes, a PróSER-
TÃO promoveu nos últimos dias 13 a 15, no Rancho da Lua, o 
6° Congresso Janela 4/14 Resgatando Valores sob coordenação 
da missionária Úrsula Bauman. Cerca de 47 participantes esti-
veram no evento que teve como preletor o chefe da Capelania 
Nacional, Adriano Cruz.
“Nossa intenção é sensibilizar as pessoas para o resgate de valo-
res, principalmente com crianças e adolescentes, que é uma fase 
difícil e precisa de orientação e valores bíblicos sendo sempre 
repassados”, disse Úrsula Bauman.
Através de aulas teóricas e também, por meio de oficinas, os 
inscritos tiveram a oportunidade de aprenderem acerca do tema, 
e principalmente, de os colocarem em prática. Foram abordados 
os seguintes temas: Resgatando valores com festas; Ensinando 
valores às crianças – lições bíblicas; Ensinando valores aos ado-
lescentes – dinâmicas e atividades; Passando valores através de 
truques e mágicas surpreendentes; Entendendo os adolescentes 
de hoje – vivendo relacionamentos com a nova geração na práti-

ca; Aprendendo a ampliar figuras; Pescaria de valores (trabalho 
manual); Ensinando versículos com criatividade; A adolescên-
cia: como estabelecer trocas significativas entre as gerações?
A professora do ministério infantil da Igreja Cristã Evangéli-
ca, em Barras (PI), Marina Carvalho explicou a importância do 
congresso para o seu ministério: “O congresso foi uma experiên-
cia muito boa pois através dos estudos e oficinas ministrados, 
podemos repassar valores bíblicos e isso podemos ensinar de vá-
rias formas. Aprendemos como repassar esses valores a crianças 
e adolescentes e para mim que trabalho no ministério infantil e 
lido com crianças é de fundamental importância”, disse a parti-
cipante de apenas 15 anos.
A professora Maria do Gonçalo, da Igreja Cristã Evangélica de 
Barras comentou sobre a troca de experiências durante o evento: 
“Achei tudo ótimo. Uma pena que foram apenas dois dias, mas 
mesmo assim, achei válidos os ensinamentos e a troca de expe-
riências com os outros irmãos. As oficinas também foram fun-
damentais no aprendizado e nos ensinaram muito. Sem dúvidas, 
vou levar esse aprendizado em sala de aula”, disse.

AGENTI capacita e treina líderes para o ministério.         
A AGENTI (Agência de Treinamento Baseado na Igreja) 
promoveu dia 28 de novembro, treinamento para pasto-
res e líderes. Na ocasião, foi oferecido café da manhã. Em 
seguida, o pastor e preletor Dimas, de São Paulo, proferiu 
treinamento para aproximadamente 25 pessoas, entre líde-
res e pastores de várias denominações de Teresina e Ma-
ranhão. 
O objetivo da Agenti é mobilizar e despertar a liderança 
da igreja local para um crescimento equilibrado e saudá-
vel através do treinamento baseado na igreja. Isso ocorre 
através de treinamentos, consultorias, networking e capa-
citação.
Os cursos da Agenti são estruturados conforme metodo-
logia comprovada de aprendizagem chamada “Processo de 

Sabedoria” que leva o participante através de uma jornada 
que se inicia na Bíblia e desemboca em compromissos de 
aplicação de sua vida.
“Devemos nos preparar para o ministério. O foco pra Deus 
não é o “fazer” pois somos desobedientes e falhos, mas a 
ênfase é que nos capacitemos. Deus quer uma igreja forte”, 
disse Pastor Dimas.
E complementou: “ O que é maturidade? Maturidade é 
nos tornarmos semelhantes a Cristo e procurarmos nos ca-
pacitar e essa capacitação é o Espírito Santo que promove 
em nós”.
Mais informações 
www.agenti.com.br
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Desafio: Água Brava sem água.
Há um pouco mais que dois anos visitamos pela 
primeira vez o povoado Água Brava no municí-
pio Guaribas no sul do Piauí, município decla-
rado como um dos mais pobres da república e 
que foi contemplado pelo então presidente Lula 
para ser município modelo de desenvolvimento 
subsidiado pelo governo federal, mas o que se 
encontra hoje, uma década mais tarde, é uma si-
tuação caótica. Parece que nada mudou.
Água Brava fica no pé da Serra das Confusões, na 
beira do Parque Nacional. Há mais que 80 casas 
(famílias). O acesso é somente com carro gran-
de ou jumento. Um povo isolado, sem comércio, 
igreja, religião ou apoio político. Luz já chegou, 
graças ao governador. Quando o transformador 
queima quem paga o conserto são os moradores. 
Água? só no nome! Água é um sonho! Apenas 
um sonho! Será que precisam sonhar ainda por 
muitos anos? Durante a seca dos anos passados eles pagaram 
por água que veio em carros pipa para as suas cisternas secas 
aproximadamente R$ 200 cada carrada.
Arrumar água do dia-dia é papel da mulher. Ela cava na areia do 
riacho seco, que somente tem água na hora da chuva. Cava 2 a 3 
metros de profundidade para encontrar água, porém, a água não 
serve para beber. Serve para plantas, animais e construção. Água 
para beber? Só no olho d’água distante. Quanto mais a seca 
demora, mais distante fica, meia hora ou até mesmo uma hora 
a pé. As mulheres e mocinhas buscam a água, fazem a carreira 
várias vezes por dia, 15 a 20 litros encima da cabeça e na mão.
Quando vai findar esta luta? Este sofrimento? Somente na eter-
nidade? Onde passarão a eternidade? Sem igreja, sem religião, 
sem bíblia?

A PróSERTÃO visitou este povoado e fez amizade. Quando 
passamos pela segunda vez o eco pelo povoado era: “Os crentes 
verdadeiros voltaram!”
A Igreja Cristã Evangélica de Caracol (Município vizinho a 30 
km) comprometeu-se levar a Água Viva, o evangelho e dará as-
sistência espiritual a este povo. Com os estudantes do IMPV 
(Instituto Missionário Palavra da Vida) de Benevides-PA es-
tamos planejando um trabalho de discipulado. Mas quem vai 
ajudar a perfurar um poço tubular? Temos contato com uma 
empresa de perto que está disposta. O que não falta é a igreja 
ou pessoa ou empresa que esteja disposta para doar um poço a 
este povo.

Confira mais em: https://youtu.be/XA-7FlwrV6o


