


Opinião
Pr. Matias - Presidente PróSertão

Sobre o Jornal PróSertão                                                                 

Estamos no princípio de uma caminhada muito boni-
ta com a Missão PróSERTÃO. Desde o ano passado 
temos investido tempo e energia na oficialização desta 
nova agência, pois nos preocupamos em disponibilizá
-la o quanto antes como ponte para parcerias na evan-
gelização do sertão nordestino. 

Dentro deste desafio, tenho o privilégio de servir como 
presidente, desde a fundação da PróSERTÃO. A pro-
posta da nova agência é algo que vem ao encontro das 
necessidades do sertão e me atraiu a participar deste im-
portante projeto. O trabalho da Missão Zero, da qual 
represento, tem sido no sentido de plantar novas igrejas 
no sertão nordestino, e também está sintonizado com os 
objetivos da PróSERTÃO. 

É muito motivadora a ideia de aproximar diferentes po-
tenciais na área da evangelização para que trabalhemos 
juntos. Ainda mais sabendo que a igreja brasileira precisa 
ampliar seus horizontes no sentido de ver as múltiplas necessidades daqueles que são seu campo de missão. O Evangelho 
diz respeito ao todo da vida das pessoas, e a igreja também deve estar atenta a isso. 

Que Deus nos abençoe nesta tarefa de unir as forças daqueles que estão interessados em ver uma realidade transformada 
em uma região tão sofrida do nosso país. E que levante cada vez mais discípulos preocupados com os rumos do nosso 
querido sertão.

Deus abriu os nossos olhos para vermos “as muldidões afli-
tas e exaustas como ovelhas que não tem pastor” (Mt 9:36). 
Percebemos a carência do povo rural e ficamos tocados e 
chamados pelo Senhor para fazer algo. Com este peso no 
coração, começamos a pensar em um projeto. Do projeto, 
nasceu uma missão (agência missionária). O Senhor nos 
mostrou a grandeza do sertão nordestino e a nossa fra-
queza e impotência. Também percebemos que chegou o 
“kairós” – o momento escolhido por Deus para que o povo 
sertanejo seja abençoado de forma histórica.

 Deus nos mostrou também que esta tarefa nobre, por-
tanto gigante, não é para uma meia dúzia de pessoas, mas 
para a igreja brasileira. Começamos a fazer contatos com 
organizações, igrejas e agências missionárias, e percebemos 

que não somos os únicos que não estamos sozinhos, e que 
unidos, somos mais fortes contra os desafios das trevas.

Várias atividades e projetos nos deram mais experiências. 
Por outro lado, o número de amigos e sustentadores é cada 
vez maior. A PróSERTÃO está crescendo nas suas ativi-
dades e necessidades e depende das orações e de ofertas, 
por isto, começamos a produzir este jornal semestral para 
informarmos os nossos amigos das grandezas e feitos de 
Deus, bem como, das necessidades e oportunidades.
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PróSERTÃO inova em comunicação com o projeto 
“Ondas de Paz”.
Jornais, revistas, TV, internet e rádios constituem poderosos 
instrumentos de evangelismo. Atualmente com o avanço a 
internet e a proliferação das redes sociais, um número signi-
ficativo de pessoas tem sido alcançadas pela Palavra de Deus. 
A TV, meio de comunicação acessível a todos, também tem 
cumprido esse papel através de programas evangelísticos. 
Alcançar a zona rural, no entanto, é um desafio.Trata-se de um 
dos maiores desafios missionários atuais.  Isso porque há pouco 
acesso a meios de comunicação, bem como, de um alto índice de 
analfabetismo, precariedade no sistema de saúde, falta de orien-
tação adequada e condições climáticas inadequadas, e sobretudo, 
o difícil acesso aos povoados, com comunidades isoladas pela fal-
ta de estradas adequadas.
Com o intuito de discipular os cristãos, treinar a liderança local 
e alcançar todo o sertão, o PróSERTÃO visa lançar o “Ondas da 
Paz”, com programas de rádio já disponíveis, que são compilados 
e adaptados através de uma rede de rádios. 
O “Ondas de Paz” objetiva ainda, com a permissão de parceiros, 
compilar e adaptar programas de rádio e 90 minutos, suficien-
tes para três programas semanais compostos por conteúdo in-
formativo útil ao sertanejo e discipulado, treinamento teológico, 
culto semi formal; formação de núcleos de estudo, disponibilizar 
através de um preço simbólico, o conteúdo dos programas em 
mídias fiscais, bem como de web rádio; disponibilizar uma caixa 
postal e número de telefones para atendimento aos interessados; 
formar rede de parceiros para divulgação e acompanhamento do 
projeto e de fomento a ações da Zona Rural; divulgar o projeto 
entre várias denominações evangélicas incentivando as igrejas a 
usarem a Rede para complemento e suas ações de treinamento e 
discipulado na zona rural e em cinco anos, levar o projeto à sua 
continuidade autônoma.
“Atualmente, estamos trabalhando com a ideia de formar uma 
rede de rádios, com programas de 30 minutos diários. Neste mo-
mento estamos na fase de produção dos programas, que aborda-
rão três linhas: discipulado, treinamento teológico, e informações 
úteis ao sertanejo (saúde, direito previdenciário, entre outros).

Inicialmente, usaremos programas já prontos (como da Trans-
mundial) com uma ‘cabeça’ produzida pela PróSERTÃO”, disse 
o coordenador do projeto e Diretor Executivo da Convenção 
Batista Piauiense,  pastor Milton Monte.
Vale ressaltar que o Ondas da Paz não será vinculado a nenhuma 
denominação, já que o objetivo é incentivar o ouvinte a ler a Bí-
blia e frequentar uma igreja, além de ser um eficaz instrumento 
para que congregações da zona rural, a assistir os cultos.
O projeto contará com a parceria com as rádios Transmundial e 
Voz Batista para permissão do uso de seus programas e de sua 
compilação. Outro parceiro nesse projeto será a PIB de Curitiba, 
para permissão de uso da transmissão de cultos, que também se-
rão compilados e adaptados, além da Transmundial e Centro de 
Desenvolvimento de Líderes e Seminário Digital, entre outros, 
para permissão de uso de conteúdos teológicos.



PróSERTÃO: 
Semeando o amor de Cristo nos corações nordestinos.
Um árduo sol, vegetação seca, clima quente e uma popu-
lação de semblante sofrido e tão desprovida de recursos. 
Quem nunca ouviu falar do sertão nordestino? A seca, 
ocasionada pelo baixo índice pluviométrico e má distri-
buição de chuvas na região, é, sem dúvidas, um agravante, 
sendo assim, um desafio de sobrevivência para os próprios 
sertanejos.  A população sofre com a falta de chuvas, o que 
resulta em incontáveis prejuízos na lavoura e até mesmo 

com o gado, que não resiste à falta de água e alimento. 
 Os que têm oportunidade, “arriscam a sorte”, nas cidades 
grandes em busca de melhores condições de vida para si 
e sua família. Porém, não são poucos, os que por falta de 
opção, permanecem na região. 
Na busca de apresentar o verdadeiro alimento espiritual 
a essas famílias tão castigadas pela seca, a PróSERTÃO, 
composta por pastores, missionários e líderes de denomi-
nações diferentes, sonha com o dia em que todos os serta-
nejos serão rendidos pela graça e misericórdia do Senhor 
Jesus. Para isso, mobiliza igrejas evangélicas de todo Bra-
sil, capacita líderes e pastores das igrejas no Sertão, forma 
missionários e líderes para o Sertão, além de incentivar o 
sertanejo a criar estratégias sustentáveis de melhoria de 
vida com o intuito de multiplicar comunidades evangélicas 
na zona rural do Sertão Nordestino. 

Apresentando a “Água Viva”, aos sertanejos.
Na proclamação do evangelho, a PróSERTÃO atua atra-
vés de conferências e proclamação da Palavra em regiões 
carentes do Senhor Jesus. Disponibilizam também cerca 
de 600 bíblias e devocionários “Pão Diário” por ano, por 
um preço reduzido. Outra grande vantagem do projeto, 
é que, além de facilitar projetos missionários de parceiros 
através de contatos e apoio, ainda promovem eventos para 

capacitar e treinar missionários para a expansão da obra do 
Senhor.
Em se tratando de treinamentos, atua através da parceria 
com Palavra da Vida de Benevides para que os estudan-
tes possam fazer um mini-estágio; No CMM, incentivam 
e desafiam pessoas compromissadas na obra missionária; 
organiza e coordena cursos de hermenêutica e doutrina.
Para uma maior capacitação no ministério infantil são rea-
lizados congressos infantis, que conta sempre com um bom 
número de participantes de igrejas de diversas denomina-
ções. Através de oficinas e palestras, os participantes são 
treinados e orientados para que desenvolvam um efetivo e 
dinâmico trabalho com crianças e também, adolescentes.

Investindo em trabalhos sociais
Visando uma melhor qualidade de vida do sertanejo nor-
destino, a PróSERTÃO oferece cursos e prática aos agri-
cultores e interessados sobre como, por exemplo, um solo 
pobre no sertão recebe nova força para produzir. 
Os agricultores têm a oportunidade de aprender sobre 
compostagem e cobertura de material orgânico, mostran-
do inclusive, como plantar árvores e como construir uma 
horta que suporte altas temperaturas. Foi instalado um 
sistema de irrigação com gotejadores com baixo consumo 
de água.  Os missionários ainda acompanham hortas em 
alguns municípios, entre eles, Barão de Grajaú, Rancho da 
Lua, Barras e Alegre. 
As mulheres dos povoados também se beneficiam com os 
projetos sociais. Através de cursos e oficinas, elas apren-
dem a fazer produtos artesanais para gerar uma fonte de 
vida e beneficiar a vida da família. 
Deus tem movido e levantado seus servos para Sua obra. 
Várias igrejas já começaram a levar o evangelho na zona 
rural. As comunidades de Barras (Alegre, Padre Mário, 
Ponta do Mato, Brejo-Chapada e Calderão) recebem visi-
tas e acompanhamento regularmente. Outras comunida-
des que também recebem constante acompanhamento são 
Olho d’ Água do Mato de Baixo, Marruá, Ilha e Buritizi-
nho , localizadas em Barão de Grajaú. Além destes, com o 
apoio da ProAv, muitos templos na zona rural ainda serão 
levantados para a honra e glória de Jesus.

Parcerias:
Apesar de nem todas serem feitas de forma formal, mui-
tas cooperam com A PróSERTÃO em prol do bem dos 
sertanejos, entre elas, a AgenTI, AICEB, APEC, Betel 
Brasileiro, Editora Cristã Evangélica, Editora Esperança, 
FATEV, IBRAEMA, JUVEP, JMN, Missão Zero, Mo-
vida, ONCC, Oxente, PIBA, PV Nordeste, PV Atibaia, 
PV do Norte, ProAV, RTM, SAM, SBB, SEDI, SCEN, 
Igrejas Locais, Igrejas sustentadoras e pessoas individuais.



Piauí recebe ProAV e JUVEP
Este ano, missionários prometem dobrar o número de evangélicos no Estado.

                                                    O ano de 2014 já começou bem. Isso porque o Piauí, estado com 
menor índice de evangélicos do Brasil, recebeu, no mês de janei-
ro, vários projetos missionários, entre eles, o Projeto Água Viva 
–PROAV e a JUVEP. 

O PROAV, ministério presidido já há 10 anos pelo pastor Tinôco 
e sua esposa Elibia, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, desen-
volveu um primoroso trabalho juntamente com sua equipe, em 
Esperantina. Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de ou-
vir do amor de Deus e muitas delas, entregaram suas vidas a Jesus. 

“Foi um tempo de crescimento, comunhão e de milagres: pessoas 
se rendendo a Cristo. Que o bom Deus continue a abençoar o 
PROAV e a seus líderes a cada dia mais, sabendo que no Senhor 
seu trabalho não é em vão. Continuem com o mesmo espírito de 
levar o evangelho ao próximo, pois o evangelho é o poder de Deus 
para salvar vidas.”, destacou a missionária Nelcimar Mendonça.

A Missão JUVEP, que visitou o Piauí pela terceira 
vez, esteve especificamente em Buriti dos Montes, 
onde foram tremendamente usados pelo Senhor. 
A boa notícia é que com a parceria da JUVEP, a 
missão PróSERTÃO sonha aumentar ainda mais 
os índices de evangélicos no estado.



Pastor Beat Roggensinger lança o livro “O Grito do Sertão Nordestino”
Livro aborda os desafios e obstáculos de missionários no Sertão.

Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos e saber 
um pouco mais sobre o cotidiano e os projetos de mis-
sionários sertanejos, o livro “O Grito do Sertão Nordesti-
no”, que é uma edição comemorativa da JUVEP 30 anos, é 
uma ótima opção. Com 125 páginas, distribuídas em difer-
enciados artigos elaborados por colaboradores da JUVEP, 
SEPAL, Operação Resgate, Missão Zero e ICE Goiânia, o 
livro promete uma leitura desafiadora, inspiradora e im-
pactante. 

“Tive a oportunidade de adquirir o livro “O Grito do Sertão 
Nordestino” e o achei muito interessante e edificante. Na 

penúltima página ao apresentar o ministério PróSERTÃO li 
informações sobre voluntários e visitei o site. Futuramente, 
se possível, posso oferecer 10 dias no campo a critério da 
Missão”, afirmou Jorge Dupong, de Barueri, em São Paulo.

“Oremos para que este livro seja um ponto de partida para 
a chuva de bênçãos no Sertão, uma terra seca com mui-
tos corações sedentos. Oremos para que a igreja brasileira 
desperte e seja ricamente abençoada por ter investido em 
missões no sertão Nordestino”, declarou o pastor Beat Rog-
gensigner.

Missão Juvep adentra sertão nordestino e alcança vidas para Cristo                               
São mais de 30 anos de história: lutas, desafios, obstácu-
los, mas, sobretudo, vitórias e centenas de almas rendidas 
aos pés de Cristo. Esse é o Ministério Juvep ( Juventude 
Evangélica Pessoense), localizada em Cabedelo (PB), com 
direção do missionário Sérgio Luís Ribeiro.

O primeiro Projeto Missionário da JUVEP aconteceu em 
1982, na cidade de Jacaraú (PB) cujo objetivo era plantar 
uma igreja com uma equipe de quinze jovens por dez dias. 
A mocidade cheia do Espírito Santo cumpriu a ordenança 
do Senhor e conseguiu esse objetivo. 

Após esta experiência, percebeu-se a necessidade de alcan-
çar também o interior nordestino, cujas cidades carecem 
não apenas do alimento material, mas, sobretudo, espiri-
tual. 

A JUVEP passou então, a evangelizar as cidades mais ca-
rentes do evangelho, ou seja, aquelas desprovidas de qual-

quer trabalho evangélico. A maioria absoluta estava locali-
zada no sertão, região mais pobre e idólatra.

Nasceram a partir daí, os Projetos Missionários atuais, di-
recionados às cidades sem evangelho com o objetivo de 
alcançar populações ainda não alcançadas para abertura de 
campos missionários e, posteriormente, de igrejas pionei-
ras. 

Um dos pontos positivos dos Projetos Missionários é a 
crescente mobilização de diversas denominações. Todas 
com uma única visão: serem instrumentos de benção para 
as cidades sertanejas com o Evangelho da Salvação. Dessa 
forma, participam igrejas variadas que dão apoio e reta-
guarda no envio das Equipes Missionárias, formadas por 
voluntários vindos de várias partes do país. 

A próxima cidade a ser alcançada será Assunção, no Piauí, 
em janeiro de 2015. Mais informações: www.juvep.com.br



CMM prepara líderes para a propagação do evangelho no Sertão Nordestino
Através de um intensivo processo de treinamento bíblico, ministerial e missionário, atuais e futuros líderes já 
se sentem preparados para a propagação do evangelho no Sertão Nordestino.  

Anualmente, a ProSERTÃO realiza em diferentes núcleos, 
o CMM (Curso de Missões e Ministérios), que visa formar 
líderes, pastores e missionários especializados com uma visão 
missionária de tornar o Sertão Nordestino repleto de comu-
nidades evangélicas. Presbíteros, diáconos, moderadores, pro-
fessores e professoras de EBD das mais variadas faixas etárias, 
dirigentes de culto, dirigentes de louvor, membros do grupo 
de louvor, líderes departamentais (crianças, adolescentes, jo-
vens, entre outros), líderes de grupos familiares, dirigentes de 
congregação, evangelistas e pastores que não tiveram a opor-
tunidade de estudar em um Seminário Teológico, são convo-
cados a participar do CMM.
“O compartilhamento de ideias práticas nas palestras, oficinas 
e nas conversas informais, despertaram em mim o ânimo e 
ideias para serem aplicadas na minha realidade, por exem-
plo, sobre como começar o projeto de alfabetização. A oficina 
do trabalho manual despertou-se para fazer o meso com as 
crianças e senhoras”, disse Roziane Brito, de Barão do Grajaú, 
no Maranhão.
O aluno que concluiu o curso avançado é apto para liderar 
ou implantar uma igreja tanto na cidade, como na zona rural. 
O aluno que completa a especialização ministerial pode até 
mesmo receber a ordenação por sua igreja para servir como 
Pastor. Já a especialização na área de missões capacita o vo-
cacionado para trabalhar como missionário de forma integral 
na zona rural, além de ser responsável por uma região maior 

para dar suporte às comunidades evangélicas sertanejas e 
desenvolver estratégias missionárias para ampliar o reino de 
Deus em sua área de atuação no Sertão
“Esse projeto me despertou no sentido de evangelização e 
missão integral, que eu não sabia o que era; isso me motivou, 
me deu uma nova visão. Serviu para me capacitar melhor para 
trabalhar na minha igreja”, afirmou a participante do CMI e 
estudante do CMM, Kalice. 

O objetivo deste jornal e da missão PróSERTÃO em modo geral                                      
1. Esclarecer e informar o povo evangélico sobre a ca-
rência do Sertão. 
O nosso campo missionário está diante de nós. Precisamos 
abrir nossos olhos e reconhecer que para cumprir a Grande 
Comissão precisamos ir além de enviar missionários para o 
continente africano. Missões acontecem simultaneamente 
tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e África. Não podemos 
nos esquecer da nossa Judéia. Aqui encontramos uma região 
não-alcançada quase igual como a janela 10/40.  

2. Incentivar e mobilizar as igrejas 
Deus tem abençoado a igreja brasileira de forma única. Ve-
mos um crescimento significativo, notamos jovens maduros, 
capacitados e aptos para fazer missões. A igreja brasileira está 
repleta de potenciais missionários. Em alguns lugares, a igreja 
está sendo agraciada com diversos recursos financeiros. É ne-

cessário definir prioridades. A exemplo disto, há igrejas que 
enviam os seus melhores membros e obreiros para o nordeste 
a fim de ensinar e capacitar igrejas menores. Já outras, dedicam 
parte de suas férias para projetos missionários, entre outros. É 
hora de juntos, unirmos forças para abençoar a igreja nordesti-
na, sustentar missionários e manter projetos. 

3. Desafiar pastores e líderes 
Sonhamos em ver pastores e líderes de outras regiões do Brasil 
dedicando suas aptidões à zona árida do Nordeste, e isso inclui 
em investir no pastoreio de pastores, na formação de lideran-
ça, no evangelismo. Muitos pastores no interior do nordeste 
têm apenas um preparo precário. A maioria é leiga, mas fiel na 
obra, e por isso, precisa de um maior apoio. 

Beat Roggensinger, Secretário Executivo

Local: Demerval Lobão, PI
Data: 24 maio 2014
            13 setembro 2014

Local: São Raimundo Nonato, PI
Data: 12 abril 2014 
          20 setembro 2014

Local: Araripina, PE
Data: 07 junho 2014 
            27 setembro 2014

Núcleos 2014:



   

O que nos motivou a vir de Indaial/SC para servir na PróSertão         

O que é Capelania Escolar e a ONCC                                                                    

Nossas informações                                                                                                            

                                                                                                                                         

Após termos morado e atuado em atividades técnicas em 
Fortaleza/CE e João Pessoa/PB por mais de uma década, 
quando vivenciamos e compartilhamos as agruras do serta-
nejo, mas também as belezas exuberantes que a região nor-
destina nos ofereceu, retornamos para Blumenau/SC, em 
setembro de 2007, aceitando uma proposta de minha irmã 
que se dispôs a cuidar do nosso filho autista. Em vista disto, 
adquirimos uma casa em Indaial, cidade vizinha de Blume-
nau, que dispunha de espaço adicional para que ela pudesse 
morar conosco, mas infelizmente a proposta da minha irmã 
não se concretizou.
No decorrer de 2010 recebi uma proposta de uma indústria 
local para representá-la tecnicamente junto às indústrias de 
papel, celulose e têxtil no Nordeste, onde já atuava anterior-
mente. 
Meses mais tarde lemos nas informações da SAM, do pla-
nejado projeto PróSERTÃO que prontamente chamou 
nossa atenção pela possibilidade que se está oferecendo, para 
brasileiros servirem a brasileiros!

Seguiram-se momentos de muita reflexão, oração de orien-
tação, para que, ao invés de nos dedicarmos mais uma vez 
às atividades seculares, o Senhor da seara Nordestina, nos 
induza a servi-lo nesta nova e valiosa empreitada.
Não tenho formação teológica convencional, mas sou sacer-
dote do Senhor por algumas décadas, com atuação em dife-
rentes ministérios em igrejas e missões, inclusive no exterior.
Fomos convidados a atuar no registro, na estruturação e 
organização da Missão PróSERTÃO, o que nos fez vibrar 
com esta tarefa que nos foi confiada, e, pelo fato de retornar-
mos ao nordeste, agora  à Terra Querida, para servirmos ao 
Senhor com dedicação e eficácia.
 Chegamos aqui em junho de 2013. Valeu o êxodo de mais 
de 3.300 km!

           Samuel Haertel e família

O ministério de Capelania Escolar é um projeto ousado, 
que vem para promover suporte e capacitação aos chama-
dos para este trabalho.
A ONCC tem a alegria de atuar nesta área de capelania 
escolar; e o objetivo do projeto é capacitar e disponibili-
zar novas ferramentas aos capelães para que eles possam 

cuidar de professores, funcionários de escolas, alunos e seus 
familiares; dando a essas pessoas condições para enfrentar 
problemas comportamentais que envolvem drogas, sexuali-
dade, entre outros, que atingem a sociedade brasileira. 
 É nesse meio que a capelania quer se inserir e levar 
orientação e cuidado sócio-espiritual e dessa forma, suprir 
a carência das instituições e a necessidade do aluno e de 
suas famílias. 
A PróSERTÃO está preparando uma parceria com treina-
mento para este ministério. Aguarde!

www.prosertao.org

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1719
Centro / Norte
64.000-280 Teresina-PI

Tel: (86) 3221-0948  (86) 9947-4195(Beat)
Email: prosertao@gmail.com

Conta Bancária: 
Caixa Econômica Federal
Associação PróSERTÃO
Ag.: O855
CC.: 003-6329-4
CNPJ: 19.865.738/0001-40 
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