


Editorial
ACORDA IGREJA!

Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: 
Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas.  (Mt 3:3)
João Batista era chamado “a voz que clama no deserto” 
que fora anunciada pelos profetas Isaías e Malaquias. 
Ele pregava o arrependimento e o batismo no deserto 
ao povo de Deus: “Preparai o caminho do Senhor”. 
O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava por 
vir e para isso o povo tinha que se preparar através 
do arrependimento e o batismo no rio Jordão; um 
batismo, que dessa forma era reservado aos gentios 
que queriam se tornar judeus. Repare o tão longe o 
povo tinha se desviado dos caminhos de Deus, que 
João Batista os considerava ímpios que precisavam 
se converter.
“Preparai o caminho do Senhor” fora o chamado 
de João Batista no deserto. Da mesma forma Jesus 
enviava seus discípulos à sua frente (Lc 9:52; 10:1) 
para pregar em todas as cidades e povoados que ele 
“estava para ir” que “próximo está o Reino de Deus”. 
Ao obedecerem à missão de Jesus, eles estavam 
preparando o caminho do Senhor.
Enquanto João chacoalhava o povo para acordar de 
seu sono de “bela adormecida”, Jesus enviava seus 
verdadeiros seguidores para pregar nas cidades 
e povoados. Esse conjunto de chamado e envio é 
mobilização!
Todos nós, missionários, embaixadores e amigos da 
PróSERTÃO, cremos de coração, que o próprio Deus 
quer visitar todos os povoados do Sertão Nordestino. 
Para isso precisamos preparar o caminho do Senhor, 
mobilizando a Igreja Brasileira para essa missão que 
lhe foi conferida por ninguém menos que o próprio 
Cristo.
A Igreja Brasileira muitas vezes parece uma “bela 
adormecida” e precisa de uma chacoalhada para 
acordar e voltar a assumir sua missão nas regiões não 
alcançadas no próprio país. A missão não acabou! 
Ainda “há lugar” (Luc 14:22)! 

Existem 14 milhões de 
Sertanejos que dificilmente 
têm acesso ao verdadeiro 
Evangelho.
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É a missão da PróSERTÃO, junto com outras 
missões que atuam no Sertão, o papel de chamar 
e enviar, em outras palavras, mobilizar a Igreja 
Brasileira para essa tarefa desafiadora.

“Acorda Igreja!”

Simon Reifler,  Missionário e Presidente 
da PróSERTÃO.
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nas áreas emocional e relacional; com estilo de 
liderança semelhante ao de Jesus, que é do líder-
servo, humilde de coração, pronto a dar sua vida 
em favor dos outros. Ou enviamos obreiros bem 
capacitados nessas dimensões, ou é melhor não 
enviar, pois a qualidade das novas igrejas refletirá os 
seus mensageiros.

Estamos vivendo um momento de despertamento 
missionário a favor do Sertão Nordestino. É bom 
vermos que nos últimos oito anos surgiram novas 
iniciativas que, apaixonadamente, desejam ver o 
Sertão Nordestino alcançado pelo Evangelho. No 
entanto, nesse momento de euforia precisamos ter 
cuidado para não colocar “o carro na frente dos bois” 
e no afã de enviarmos missionários para os Sertões 
Nordestinos, negligenciarmos o preparo adequado 
dos mesmos.

IGREJAS BÍBLICAS PARA O SERTÃO
missionários bíblicos, igrejas saudáveis

Paulo dedicou toda sua vida à obediência ao 
chamado de Deus: “Eu apareci a você para constituí-
lo ministro e testemunha... para abrir os olhos deles e 
convertê-los das trevas para a luz [...]”  (At 26:16,18). 
Sabe como Paulo fez isso? Dedicando-se ao plantio 
de igrejas “[...] desde Jerusalém até o Ilírico.” (Rm 
15.19).

É também consenso entre muitos estudiosos que o

plantio de igrejas é a forma 
mais eficaz de evangelizar 
uma região, uma nação,
ou um povo, e a única capaz de segurar os frutos 
por muitas gerações. Por isso, não há nada mais 
importante e estratégico que possa ser feito para o 
avanço sustentável do Evangelho do que o esforço 
para o plantio de igrejas pelo mundo afora. 

Por isso defendemos que o plantio de igrejas deve 
ser a principal estratégia para evangelizar em 
profundidade e duradouramente o Sertão Nordestino 
e para vê-lo efetivamente bem alcançado pelo 
Evangelho.

Mas, não basta plantar igrejas, devemos plantar 
igrejas bíblicas. Para plantar igrejas bíblicas devemos 
enviar plantadores de igrejas bem preparados em 
seu conhecimento bíblico, teológico e missiológico; 
íntegros no caráter e com coração piedoso; saudáveis 
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Para plantarmos igrejas 
saudáveis no Sertão Nor-
destino é preciso que o 
plantador seja preparado 
para conhecer a cultura e 
o contexto sertanejo. 
Deve ser conscientizado sobre as realidades antes de 
chegar lá, e ao chegar, completará seu conhecimento 
com a vivência entre o povo, usando ferramentas 
adequadas para fazer as leituras culturais da forma 
correta.

Além do mais, o plantador precisa se livrar de um 
pecado tão comum entre todos os mortais, mesmo 
entre os redimidos: o pecado do etnocentrismo. 
Etnocentrismo é a atitude que a cultura do missionário 
é o mais certo e o melhor. Por isso trata as pessoas como 
inferiores ou como crianças, levando ao paternalismo 
e o plantio de igrejas fracas e dependentes. Este 
pecado atrapalha muito quando o plantador de igreja 
o leva consigo. Pior é quando ele nem se dá conta ou 
nem sabe o que é isso!

Através da Missão Juvep, há décadas temos plantado 
igrejas nos Sertões Nordestinos, utilizando diferentes 
modelos, mas em todos eles, temos concluído que a 
pessoa do plantador é fundamental. Por isso ele deve 
ter toda a nossa atenção, investimento e cuidado. 
Enviar um plantador cheio de entusiasmo, ou até com 
muito dinheiro para investir, mas sem preparo, é dar 
um “tiro no pé”, colocar o projeto em grande risco e 
amargar grandes tristezas poucos anos depois.

Estou acompanhando o plantio de igreja de uma 
equipe nossa no Sertão da Paraíba que tem sofrido 
muito por causa de um projeto de plantio de igreja que 
está acontecendo na sua vizinhança. O “plantador” 
dessa igreja não tem preparo teológico adequado e 
nem missiológico, está “comprando” alguns líderes da 
comunidade e alguns jovens também, com pequenas 
doações, promessas não bíblicas, com distribuição 
de cargos e com exibição de “poder espiritual”. Nas 

pregações não há Evangelho e fala mal da nossa 
equipe missionária. No entanto, faz propaganda 
de tal maneira que seus mantenedores devem ficar 
contentes com as notícias que recebem. Lamentável!

Lembro-me de outro mau exemplo: um pastor que 
sem entender a cultura local, sem querer, humilhava 
o povo e desrespeitava detalhes de sua cultura e 
costumes que deveriam ser honrados. Ele nem 
notava o mal que fazia por pura ignorância, por não 
ter humildemente aceitado os convites para estudar 
missiologia.

Embora nos últimos anos o Evangelho tenha avançado 
bastante nos Sertões Nordestinos, ainda continua 
sendo um grande desafio a sua evangelização total, 
de forma que não haja nos próximos anos nenhum 
povoado sem presença de igrejas bíblicas, nenhuma 
cidade sertaneja abaixo de 22% de cristãos bíblicos 
e todos os assentamentos de povos minoritários com 
igrejas bíblicas.

Esse é o grande desafio para o qual a igreja sertaneja 
carece da ajuda de igrejas do restante do Brasil e, 
principalmente, de bons missionários, que estejam 
bem preparados e prontos para doar suas vidas por 
longo prazo para o plantio de milhares de novas 
igrejas fiéis às Escrituras.

Sérgio Ribeiro,  presidente e fundador da 
Missão Juvep, desde 1983 plantando igrejas no 
Sertão Nordestino.

¹ Tomamos esse percentual como referência por ser  a média brasileira de cristãos evangélicos no Brasil aferida pelo Censo IBGE 2010. 
Ou seja: queremos que a presença evangélica no Sertão esteja no patamar médio nacional. Esse é um desafio.
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COMO O CENTRO DE MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 
VAI CONTRIBUIR PARA MISSÕES. Rubens M. Coutinho

Inaugurado em agosto de 2018, o Centro de 
Mobilização Missionária da ProSERTÃO está 
com as portas abertas para outras organizações 
missionárias que queiram ser parceiras em prol de 
um mesmo objetivo: unir forças e esforços para 
missões no Sertão Nordestino.

O Secretário Executivo da ProSERTÃO, Rubens 
Coutinho, dá detalhes de como funciona o Centro 
de Mobilização Missionária: “Podemos unir 
forças, organizações e iniciativas que ampliem 
e alavanquem missões no Sertão Nordestino. O 
Centro funciona como local de encontro, onde várias 
organizações podem ter seus escritórios, lugares 
de contato, de encontros e ali trabalharmos ideias 
juntos e desenvolver planos para trabalharmos pela 
aceleração do Reino no sertão. Cada missão que 
se estabelecer no prédio, pode desenvolver todas as 
suas atividades conforme seu chamado. E, operando 
em conjunto, podemos traçar muitos planos usando 
o que cada um tem de mais forte para acelerarmos 
evangelização, a plantação de igrejas e a formação 
de obreiros para alcançarmos os sertanejos”.

E ele continua: “No Centro de Mobilização, qualquer 
igreja, pastor ou organização religiosa e missionária 
poderá compartilhar suas ideias para juntos 
trabalharmos. Com nossa sala de aula, encontros 
com pastores e até as agências que não tenham seus 
escritórios no nosso espaço, poderão  realizar  suas 
reuniões e treinamentos ali,  será  um lugar  para 
reunirmos e mobilizar pessoas que queiram engajar-

se nessa  causa.  Com esse objetivo, a ProSERTÃO coloca 
esse prédio com toda a estrutura que tem a serviço de 
Deus, na obra missionária”.

Para os próximos anos, Rubens Coutinho já tem planos: 
“Temos trabalhado e estabelecido algumas parcerias, 
parcerias essas que possibilitarão viabilizar recursos, 
mobilizarmos igrejas para alavancar tanto a formação de 
obreiros, quanto na plantação de igrejas, tendo o Centro 
de Mobilização Missionária como base para tudo isso. 
Com a graça de Deus cresceremos nossa equipe em 
2019, estamos desafiando missionários comprometidos  
para que com a experiência que eles têm, ampliem nosso 
poder de ação e de contatos para evangelização no Sertão 
e formando obreiros do sertão para o sertão nordestino”.



Luan conte para nós um 
pouco sobre você.
Sou natural de Campo Maior, 
Piauí, nascido e crescido 
numa cidade humilde 
sem muita renda para me 
manter. Cresci num lar de pais 
separados, tive um encontro 
com Jesus aos 15 anos e até 
hoje estou firme servindo ao 
nosso grande Deus.

Como você conheceu a PróSERTÃO?
Conheci em 2013, através de um folheto que um 
missionário deixou na nossa igreja local, e logo 
me interessei pelo projeto.

O que despertou esse interesse?
A visão voltada para a região não alcançada 
do Sertão, em especial, o Curso de Missões e 
Ministérios (CMM) que tem me proporcionado 
uma capacitação para o ministério missionário.

Qual a influência que a PróSERTÃO teve no seu 
ministério?
A principal Influência foi receber a visão de 
alcançar as pessoas que não conhecem a Jesus 
no Sertão, independentemente das condições. 
O CMM meu deu a capacitação necessária para 
servir melhor na zona rural e ao povo sertanejo. 
Sempre me mobilizei para missões, mas o 
CMM me abriu mais a mente para fazer de uma 
maneira mais adequada. O conhecimento sobre 
cultura, missões e evangelismo, só acrescentou ao 
meu desejo que sempre tive de evangelizar.

Qual é a sua missão e que tipo de ministérios 
você tem exercido nos interiores?
A minha missão é pregar o evangelho enquanto 
eu tiver fôlego seja onde for. No interiores, temos 
feitos encontros familiares nas casas, nos quais a 
gente estuda a Bíblia e realizamos visitas fazendo 
aconselhamento bíblico com as pessoas.

Como você tem mobilizado as igrejas de sua 
cidade para missões?
Mostrando a realidade de urgências nas áreas 
rurais enquanto as igrejas estão voltadas para 
as cidades. Nosso exemplo aqui: Campo Maior 
tem mais de 200 povoados, e poucos foram 
alcançados pelo evangelho enquanto na cidade 
tem muitas igrejas. Tenho trabalhado para mudar 
isso,  inclusive uso material da PróSERTÃO, quero 
mostrar aos pastores a necessidade da zona rural. 
Eu divulgo na reunião dos pastores da cidade, 
que acontece uma vez por mês e por incentivo 
nosso dois pastores já  têm começado trabalhos 
nos interiores. Também já fizemos treinamentos 
com a PróSERTÃO e buscamos orientação para 
alcançar os povoados.

 Quais os desafios que você tem encontrado na 
mobilização das igrejas?
1. O principal desafio é a negligência das lideranças. 
Elas não investem nas zonas rurais e só focam para 
as igrejas nas cidades.
2. Animar irmãos para acordarem para essa 
mesma visão. Eles põem muitas dificuldades e 
desculpas (não posso, não sei etc). Superar essas 
desculpas é um grande desafio.

Qual o conselho que você dar para quem  deseja 
mobilizar sua igreja para missões?
Para mobilizar você precisa está fazendo, tem que 
ser um exemplo! Precisa orar pelo sertão e levar 
outros a orar com convicção e insistência pois é 
possível promover missões na igreja.

COMO O CMM  ME DESPERTOU PARA MISSÕES 
NO SERTÃO. Entrevista com Luan | Missionário em Campo Maior - PI

TEOLOGIA PRÁTICA PARA VIDA
E MINISTÉRIO.
Matrículas e informações:
www.cmmnordeste.com

Realização:



Ler sobre o ministério de Jesus nos evangelhos é 
apaixonante. Se prestarmos atenção, poderemos descobrir 
os pensamentos, os sentimentos e as ações do Mestre. Um 
versículo que representa um resumo do seu ministério 
é Mateus 9:35: “E percorria Jesus todas as cidades e 
povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho 
do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades”.
Em Mateus 9:35, observamos a paixão missionária 
de Jesus. Ele não ficava em um lugar, mas atuava em 
“TODAS” as cidades e povoados. O ministério dele 
também era integral. Ele estava interessado no aspecto 
intelectual (ensinava), espiritual (pregava o evangelho) 
e físico (curava). Ele é o nosso modelo de atuação 
missionária. Mas, nessa trajetória missionária, Ele olhou 
as multidões, e enxergou que a seara era grande e poucos 
os trabalhadores. Até aquele momento, Jesus era o líder 

de uma equipe missionária composta de 13 pessoas (Ele 
e os 12). Mas, aquela realidade devia ser mudada, para 
isso, Jesus necessitou mobilizar seus discípulos para o 
desenvolvimento do mesmo trabalho que Ele fazia. E foi 
o que ocorreu, pois no capítulo 10, identificamos não uma 
equipe de 13 pessoas, senão 6 equipes de duas pessoas, 
indo em todo lugar. Jesus mobilizou seus 12 discípulos 
para a obra missionária.
Deste modo, antes de falar da Mobilização Missionária, 
gostaria de distingui-la de outras palavras semelhantes, 
mas não iguais. Estas palavras são a Promoção e a 
Conscientização. 
Promover significa “Colocar em evidência”, “impulsionar”. 
O Promotor é alguém que promove alguma ação. Em 
missões, um promotor apresenta um missionário, um povo 
não alcançado ou um projeto missionário. A diferença entre 

JESUS, O MOBILIZADOR
Conheça um pouco mais do trabalho da Movida



promover e mobilizar é que se promovem projetos, mas se 
mobilizam pessoas. Um promotor apresenta o projeto e 
tem o desejo de que o ouvinte entenda o projeto como o seu. 

O Mobilizador apresenta o 
que a Bíblia fala de missões, 
e deixa ao Espírito Santo 
para Ele decidir, onde quer 
mobilizar ao ouvinte. 
A outra palavra parecida é Conscientizar. Conscientizar 
significa “fazer alguém entender, aceitar e sentir algo”. 
Conscientização missionária é conseguir que o cristão 
compreenda e aceite sua obrigação de ser parte da Missão 
de Deus. A diferença entre conscientizar e mobilizar é que 
a conscientização é apenas uma parte da mobilização. Se 
a pessoa conscientizada não faz nada para se envolver na 
missão, não foi mobilizada. Mobilizar é fazer com que a 
pessoa não apenas sinta a obrigação, mas também facilitar 
o seu envolvimento na missão de Deus.
Jesus não apenas promoveu ou conscientizou. Ele também 
mobilizou os seus discípulos para fazer o mesmo que Ele 
estava fazendo. Em Mateus 9:35 até 10:5, podemos ver 
algumas etapas que envolvem a mobilização missionária 
na vida e exemplo de Jesus.
1. Visão: “Vendo ele as multidões” (Mateus 9:36). Um 
mobilizador precisa ter uma visão clara da realidade 
do mundo sem Cristo. Quais são os grandes desafios 
missionários da atualidade. Onde estão essas ovelhas sem 
pastor que precisam de salvação.
2. Compaixão: “compadeceu-se delas” (Mateus 9:36). Não 
adianta saber sem sentir. O mobilizador fica constrangido 
pelo mundo perdido. Ele ora e chora pela salvação dos não 
alcançados. Ele quer fazer alguma coisa e envolver os outros 
porque sabe que a seara é grande e os trabalhadores poucos.
3. Comunicação: “se dirigiu a seus discípulos” (Mateus 
9:37). O Mobilizador é aquele que não guarda a 
informação, mas sim a comunica. A igreja precisa saber 
da realidade do mundo e conhecer o que nós já sabemos.
4. Capacitação: “chamando os seus doze discípulos” 
(Mateus 10:1). Jesus, de todos os seus seguidores, 
chamou os 12 para treiná-los, capacitá-los, para serem 
também fazedores de discípulos. Mobilizar não é apenas 
conscientizar, mas sim, envolvê-los na missão, e para tal, 
é necessário a capacitação. Jesus fez isso. A capacitação 
formava parte da mobilização.
5. Comissão: “A estes doze enviou” (Mateus 10:5). É 
triste ver pessoas não capacitadas que estão no campo 
missionário, mas pior é saber que pessoas muito capacitadas 

não estão envolvidas na missão. A mobilização dos 
discípulos chega ao alvo quando estes estão envolvidos 
na missão. Este envolvimento não é apenas indo como 
missionários, ou participando de projetos. Uma pessoa 
também pode estar envolvida na missão quando ora e 
oferta para a obra missionária. 

Sendo assim, a organização que eu represento é a 
MOVIDA. MOVIDA é uma instituição dedicada à 
mobilização. Nós entendemos que mobilizar não é 
apenas promover um projeto ou conscientizar os jovens, 
e deste modo, queremos ir além de tudo isso, treinando 
os jovens e proporcionando oportunidades, a fim de que 
eles envolvam-se na missão. É por isso, que temos projetos 
como CIMA, CIMA Day, Devocional Explorer, Short-
Term, Escola Missionária PRISMA, Experimente na 
Europa. etc. Cada um destes projetos tem por objetivo 
mostrar a realidade do campo missionário, partilhar a 
paixão missionária, treinar e capacitar em evangelismo e 
discipulado, e também, em parceria com outras missões, 
facilitar o acesso aos campos missionários.
Uma dessas organizações parceiras é a PróSERTÃO. 
MOVIDA trabalha junto à PróSERTÃO na organização 
destes eventos, os seus missionários falam do Sertão, 
desafiam os jovens a se envolver em projetos desta parte 
do Brasil, os capacitam para ser mais eficientes neste 
tipo de trabalho, e também oferece campos prontos para 
receber missionários e voluntários. Movida está muito 
grata porque a PróSERTÃO vê em nossa missão como 
uma parceira na mobilização, e também nos ajuda nessa 
tarefa. Sabemos que estas organizações juntas estão 
cumprindo a missão que Deus nos deixou, de mobilizar 
a Igreja Brasileira para se envolver na missão de Deus. 
Estamos muito gratos por isso.

Felix Rodriguez, Diretor da Movida Brasil, 
casado com Maria e pai de Samuel e Ezequiel.

(SE VOCÊ TAMBÉM QUER SE TORNAR UM 
MOBILIZADOR, COMUNIQUE-SE CONOSCO. NA 
MOVIDA SEMPRE ACHARÁS UM LUGAR PARA 
MOBILIZAR JOVENS PARA AS MISSÕES)
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OBEDECER É UM PRIVILÉGIO
PróSERTÃO recebe nova família de missionários.

O dia 12 de outubro de 2017, tornou-se um marco na 
história providencial de Deus em nossa família. Eu estava 
em Demerval Lobão/PI participando do Projeto “IDE 
Sertão”, promovido em parceria com a ONG Atuação 
Voluntária. Conversando com moradores e missionários, 
entendi a realidade do período de seca que assolava aquela 
região. Após arrumarmos a igreja para realizarmos os 
trabalhos com as crianças, falei aos amigos que estavam 
por perto: “Se chover enquanto estivermos aqui, virei 
morar e servir a Deus nesse lugar”. E durante o projeto por 
duas vezes choveu, e choveu muito. 

Após voltar a Curitiba-PR, conversamos com nossos 
pastores, irmãos, familiares e entendendo o tempo de 
Deus, decidimos nos mudar para o Piauí em 2019.  A 
convite da PróSERTÃO, estaremos como missionários 
no próximo ano, atuando na administração do Rancho da 
Lua em Demerval Lobão e cooperando na administração 
do Centro de Mobilização Missionária em Teresina.

Eu, Daniel, sou formado em Administração de Empresas 
(PUC) e estudante de Teologia. Eu e Débora somos 
casados há 24 anos. Somos pais de três filhas. Estamos 

deixando parte da família em Curitiba, Bianca e Beatriz, pois 
já formaram suas famílias, nossa caçula, Isabela irá conosco. 
Servimos a Deus e aos irmãos na Igreja Irmãos Menonitas de 
S. José dos Pinhais-PR.

Morar e servir a Deus no Piauí a partir de janeiro 2019 será 
um grande privilégio e certamente marcará nossas vidas. E 
apesar dos muitos sentimentos, alguns muito bons e outros 
nem tanto, nosso desejo, acima dos sentimentos,  é sermos 
encontrados em obediência a Cristo que nos resgatou e nos 
convidou a servi-lo.

Daniel R. Canestraro,  empresário e vice-
presidente da Atuação Voluntária.



NOTÍCIAS CULTOS DE DESPEDIDA DE 
BEAT E ÚRSULA EM COLÔNIA DO 
GURGUÉIA E DEMERVAL LOBÃO

Após três décadas anos de ministério 
no Brasil , Beat e Úrsula Roggensinger 
encerraram suas atividades no país 
e retornaram para Suíça. Com a 
sensação de dever cumprido, o casal 
partiu em busca de novos desafios, 
agora na terra natal. No Brasil, 
especialmente no Sertão Nordestino, 

eles deixaram marcas e história na vida de  muitos que tiveram o privilégio de 
conhecê-los e conviver com eles.
No Nordeste, Beat e Úrsula plantaram igrejas e projetos. Uma delas foi a Igreja Cristã 
Evangélica de Colônia do Gurguéia (PI). No município, construíram também a casa 
pastoral e fundaram uma escola com uma ótima estrutura. Plantaram as igrejas de 
Amarante e São Francisco do Maranhão com bons e estruturados templos e casas 
pastorais.  Estruturaram o Centro Evangélico Rancho da Lua e auxiliaram o Curso 
Bíblico  Teológico (CBT), hoje Curso de Missões e Ministérios (CMM). Foram 
idealizadores e uns dos fundadores da Missão PróSERTÃO, que tem parceria com 
várias denominações.
 Para homenagear o casal de missionários, a Igreja Cristã Evangélica de Colônia 
do Gurgueia-PI, realizou um grande evento de despedida. O evento contou com a 
presença de pastores de São Raimundo Nonato, Caracol, Campo Alegre de Lurdes, 
Bom Jesus, Teresina. O pátio da Igreja Cristã Evangélica de Colônia do Gurgueia ficou 
repleto de pessoas da cidade que vieram em caravanas de outras cidades. Autoridades 
locais como a prefeita Alcilene Alves de Araújo (Doquinha) e seu esposo Washinton 
Trindade participaram do evento. A solenidade foi marcada por apresentações 
musicais, além de muitas outras homenagens.

No dia 12 de maio de 2018, o cul-
to de despedida foi realizado em 
Demerval Lobão (PI). Pastores 
e líderes evangélicos estiveram 
presentes para prestarem home-
nagens ao casal, além do prefeito, 
Luís Gonzaga de Carvalho Junior 
e a Secretária Municipal de Edu-
cação, professora Maria Campe-

lo. Beat e Úrsula Roggensinger também contribuíram de forma positiva no município, 
especialmente, Úrsula, na área da educação de crianças e jovens.
O envolvimento do casal com a educação e sua obra missionária com jovens deixa 
uma grande marca na vida de todos. Sempre obedientes ao Senhor, aqui, enfrentaram 
as diferenças culturais, a linguagem e a distância dos familiares e isso não os impediu 
de serem referência de verdadeiros cristãos na vida das pessoas. Em Demerval Lobão, 
no ano de 2010, implantaram o projeto “Educação para a Vida” e além de muitas 
outras ações que desenvolveram buscando sempre melhorar a vida das pessoas.

A estrutura  ideal para 
o seu acampamento, 

treinamento ou 
encontro.

Nossa estrutura:

Auditório para 250 pessoas

Alojamento para
160 pessoas (confortavelmente)

Cozinha industrial

Contato:
(86) 99935 4925
(89) 99467 8720

www.ranchodalua.org

Demervalo Lobão-PI
Zona Rural, 30km de Teresina 
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NOTÍCIAS
INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE MOBILIZAÇÃO 
MISSIONÁRIA.

No dia 18 de agosto, aconteceu a inauguração do 
Centro de Mobilização Missionária, com direito a 
descerramento da placa e uma bela programação em 
ações de graças. Havia muita alegria nos corações de 
todos aqueles que sonharam e lutaram para a realização 
desse sonho. Estavam presentes líderes e pastores 
de igrejas e organizações parceiras, assim como o 
presidente da MICEB, Paulo Jantz. A programação 
foi dirigida pelo diretor executivo da PróSERTÃO, 
Rubens Coutinho: “Esse prédio foi erguido para que 
sirva de ferramenta para treinar pessoas, para que o 
Evangelho chegue à mais longínqua casa do Sertão e 
que não fique nenhuma casa sem ser alcançada”, disse.
Desde 2013, ano de sua fundação, que a PróSERTÃO 
tem crescido e se tornado ainda mais conhecida. 
Através de eventos, cursos e capacitações, a Missão 
tem buscado mobilizar igrejas, preparar e capacitar 
missionários para missões no Sertão. O impacto tem 
sido positivo e agora, com o Centro de Mobilização 
Missionária, organizações e pessoas interessadas em 
servir com missões terão o centro como uma base, 
tudo isso em prol de um mesmo objetivo: levar o amor 
de Deus aos sertanejos.

(89) 3562-2090 | 99987-1111 R. Cel. Ferreira, 114 - Bom Jesus - PIwww.conbrascontabilidade.com.br
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dePromovendo qualidade e serviços  diferenciados 

com ótimos resultados para nossos clientes.

Emerson Jr.
Contador

Andreia Barros
Contadora

“Nosso desejo é que este lugar seja para abençoar 
e edificar vidas e preparar pessoas para a obra 
missionária. Queremos unir as igrejas para juntos 
capacitarmos as mesmas, e assim cumprirmos a 
missão que nos foi dada. A missão de alcançar o 
Sertão é da igreja”, disse Simon Reifler, presidente da 
PróSERTÃO.
Um dos fundadores 
da PróSERTÃO, 
Beat Roggensinger, 
que trabalhou com 
missões no Brasil 
por 30 anos vê, no 
dia de hoje, a con-
cretização de um 
sonho: “Por muitos 
anos sonhei com 
um espaço como 
este e lutamos para 
tê-lo, mas Deus 
não me permitiu entrar na casa prometida – louvado 
seja Deus”, disse Beat Roggensinger.



Transforme vidas 
no Sertão
Nordestino!

A PróSERTÃO trabalha para  
multiplicar comunidades 
cristãs maduras na zona rural 
do Sertão Nordestino.

missaoprosertao

missaoprosertao
Faça parte, invista:
www.prosertao.org

Siga:


