


Editorial
INCENTIVAR

No sertão a principal atividade econômi-
ca é a agropecuária, boa parte dos ser-
tanejos trabalham com criação de gado 

e caprinos. A primeira atividade não é tão difun-
dida por se tratar de um animal de grande porte 
e demandar uma quantidade maior de recursos 
como água e pastagem, o clima não favorável 
torna a atividade difícil. A segunda obtém mais 
êxito por tratar-se de animais menores e de mel-
hor adaptação às condições climáticas. O sertão 
possui um plantel com cerca de nove milhões de 
caprinos. 
A agricultura desenvolve-se em forma de sub-
sistência. O sertanejo sofre a cada ano os efeitos 
devastadores da seca e na maioria das vezes não 
consegue comida para sua própria sobrevivência, 
pois o alimento vai-se embora com as chuvas so-
brando apenas poeira e seca. A pobreza parece 
ser uma característica comum no sertão nordesti-
no, eles convivem com isso há séculos e pouco foi 
feito de forma pratica para mudar esta realidade. 
Faltam políticas públicas que venham de fato a 
enfrentar este problema e acabar de vez com a 
miséria que instala-se principalmente nos longos 
períodos de estiagem, é de cortar o coração.
Os longos períodos de estiagem causam danos 
devastadores nas famílias sertanejas, a Missão 
PróSERTÃO propõe-se a INCENTIVAR a igreja 
brasileira a unir-se na perspectiva de escavação 
de poços, criação de cooperativas e hortas 
comunitárias, para que haja produção mesmo 
em períodos de seca,  ou até mesmo em outras 
iniciativas que demonstrem o verdadeiro amor de 
Deus na prática. Isto está contemplado em nossa 
visão: “Tornar o sertão repleto de comunidades 
maduras, que vivam valores bíblicos e que 
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sirvam ao homem de forma integral”.
A Missão PróSERTÃO através da vertente 
INCENTIVAR, desenvolve projetos como hortas 
comunitárias, geridas pela igreja local ou mais 
próxima da região ou povoado. Através do 
processo de compostagem é possível tonar 
até materiais de difícil uso, como espinhos, 
em material orgânico, esse material ajuda na 
conservação da umidade do solo, alimenta micro-
organismos e vira adubo orgânico.  Como esta 
região é bem seca e a água escassa este tipo de 
trabalho só é possível através da escavação de 
poços, eles atendem a necessidade de água das 
famílias da região e também o desenvolvimento 
de projetos que geram renda para estas famílias. 
A Missão PróSERTÃO acredita que estas são al-
ternativas para que o sertanejo, além de suprir 
uma necessidade básica que é ter acesso a água, 
tenha capacitação, orientação e não precise sair 
de sua terra para obter sustento. Também enten-
demos que através disso a igreja contribui com a 
sociedade e contexto local, agindo diretamente 
para transformação espiritual e social de um povo 
que precisa matar não só a fome da alma, mas 
também a do corpo.
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da, os pés descalços e a fome, mostravam a situação 
de abandono.

Ao olhar para o Beja, o tempo parecia ter sido con-
gelado e por alguns minutos, pensamentos acerca 
do amor que Deus tem por todas as pessoas que Ele 
criou, vieram à minha mente. Lembrei das passa-
gens bíblicas que nos ensinam que todos os nossos 
fios de cabelo estão contados. Lembrei da decla-
ração de Jesus de que valemos mais do que muitos 
passarinhos. Ele veste as flores em toda a sua beleza 
e formosura, por isso é capaz de nos vestir e cuidar 
de nossas vidas. 

Naquele momento, orei e desejei imensamente ser 
parte da solução planejada por Deus para resolu-
ção dos problemas de milhares de Bejas. Eles cami-
nham pelas ruas, sozinhos, nus e com fome à espera 
de ajuda. 

Ao caminhar pelas ruas do Brasil, encontramos si-
tuação semelhante à do Beja. A vida nos grandes 
centros urbanos ou no interior do Sertão também 
não tem sido fácil para milhares de crianças brasi-
leiras. De um lado, observamos uma triste realidade 
que assola a vida de milhares de crianças. De outro, 
somos encorajados pela Palavra de Deus a agir! Se 
por um lado, escolhas egoístas permitem que Bejas 
caminhem pelas ruas, de outro, escolhas altruístas, 
movidas por amor e compaixão podem reverter tais 
situações.

Acredito sinceramente que se um ato 
simples e transformador pode 
ser realizado a favor de uma 
criança, merece ser realizado 
imediatamente. Precisamos agir. Não 
podemos esperar mais.  

Sabemos, pela Palavra, que o alvo de educadores 
comprometidos com o chamado de Deus é instruir 
a próxima geração, nutrindo a mente e o coração 
das crianças com princípios fundamentais da Pala-
vra de Deus.

INVESTINDO NA VIDA DA CRIANÇA COM 
AMOR E COMPAIXÃO

A feira para venda de 
peixes, frutas e verduras 
acontecia em um terre-
no empoeirado. A cada 
passo da caminhada 
sentíamos a areia fina 
de tons avermelhados 
entrar em nossos cal-

çados. Crianças, cachorros e porcos, pintados nos 
mesmos tons da areia fina, circulavam livremente 
em meio à feira. O riso e os gritos das crianças po-
diam ser ouvidos à distância e se confundiam com 
os gritos dos vendedores de peixe fresco, que aca-
baram de chegar na feira. 

Com o olhar cansado e sorriso no rosto, as vende-
doras ficavam alegres ao observarem a chegada de 
clientes estrangeiros, para efetuarem suas compras. 
Ao cumprimentá-las, dizendo boa tarde, elas sem-
pre davam a mesma resposta dizendo “obrigada”. 

Aquele era um belo entardecer sob o pôr do sol afri-
cano, no ano de 2011. Os tons de laranja avermelha-
do embelezavam o céu com uma exuberância úni-
ca, vista daquele lado do continente. 

Minutos antes, vivenciamos uma cena que eu jamais 
iria esquecer. Aquele foi um dos momentos mais 
significativos e dolorosos de minha vida. Enquanto 
caminhávamos em direção à feira, observei ao lon-
ge o frágil menino solitário. Ele estava ali em meio 
à paisagem composta pelas casas em tons de areia, 
cercadas de lixo e porcos caminhando livremente 
pelos quintais. A areia fina cobria parte de seu cor-
po sujo e nu. Meu coração disparou ao perceber a 
situação daquela criança. 

Caminhamos aproximando-nos lentamente do 
menino apelidado de Beja. Lembro nitidamente o 
momento em que me abaixei em sua direção e fi-
tei diretamente em seus olhos. Peguei em sua frágil 
mãozinha. Ele tinha aproximadamente três anos. A 
saliva escorria de sua boca entreaberta, seu corpo 
nu coberto de poeira revelava a barriguinha incha-

Juliana Pompeo Helpa
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Folheando as páginas da Bíblia, compreendemos 
que cada criança é um ser único, especial, criado 
por Deus e escolhido para ser e viver como Seu 
filho. A Bíblia está repleta de histórias que revelam 
que a criança possui uma identidade única, com 
um propósito específico na história que o Pai está 
escrevendo por meio da humanidade.

A Bíblia diz a respeito de Samuel: “Assim Ana 
engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. 
E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo ‘Eu o pedi ao 
Senhor” 1Sm 1.20. Não foi diferente com Jeremias 
para quem Deus falou: 

Antes de formá-lo no ventre 
eu o escolhi; antes de você nascer, 
eu o separei e o designei profeta 
às nações  Jr 1.5. 

Jesus, o Filho de Deus veio na plenitude do tempo: 
“Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher (...)”. Gl 4.4.

Observamos os relatos bíblicos acerca dos 
propósitos de Deus para cada criança e percebemos 
a nossa responsabilidade de nutrir a mente e o 

coração das crianças com as verdades da Palavra 
de Deus, com um olhar atendo às necessidades 
espirituais, físicas, emocionais e intelectuais de 
cada criança. 

Para investir na nova geração, é fundamental o 
ensino bíblico integrado entre família, missão 
cristã e igreja para a formação da identidade da 

criança e provisão de suas necessidades básicas. 
Voltar a origem do propósito bíblico desta 
integração para o discipulado das novas gerações 
é um grande desafio que igreja, pais e educadores 
cristãos devem assumir em forma de uma aliança 
estratégica. 

Esse é o nosso chamado e a nossa missão nessa 
geração! 

Olhando para trás e refletindo sobre a vida do Beja, 
posso perceber que mesmo sem saber falar, ele nos 
ensina lições tão profundas sobre a realidade de 
milhares de crianças. 

Após conhecermos a realidade de centenas de 
crianças espalhadas no Brasil e em Angola, criamos 
em 2012 o Programa de Educação Para a Vida, por 
meio da Atuação Voluntária. A nossa finalidade é 
agir em aliança com igreja, família e missões cristãs 
para a transformação da realidade da criança. 

Em 2013 retornamos para Angola. O Beja estava 
maior, aos nos ver gritou e correu assustado, com 
alguns trapos de uma camiseta rasgada enrolados 
na cintura.

No ano de 2014 iniciamos um projeto no bairro no 
qual Beja morava e finalmente, pudemos ajudá-lo. 
Mas nos perguntávamos como faríamos para levá-
lo até a Turminha de Educação Para Vida de seu 
bairro.

Ele nunca havia frequentado a escola e por isso era 
muito difícil se aproximar de um adulto fora de seu 
convívio familiar. 

Nós oramos e entendemos que as crianças 
poderiam ajudá-lo, junto com educadora. Em 
pouco tempo ele foi integrado no projeto e passou 
a ter aulas semanalmente.

Mesmo em meio a muitas dificuldades não 
desistimos do Beja. Cremos na importância de 
investir em cada criança de maneira individual.

Para investir na vida de crianças em situação de 
vulnerabilidade social, é necessário ter amor e 
compaixão. Este é um sentimento poderoso, que 
nos leva a realizar ações transformadoras a favor 
da criança. 

O melhor exemplo de amor e compaixão a ser 
seguido, é daquele que abriu mão de toda a Sua 
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O QUE A CRIANÇA PRECISA?
Juliana Pompeo Helpa

Toda criança do mundo
Precisa ser instruída

Para o momento presente
Para as etapas da vida

Criança precisa ter pai
Criança precisa atenção
Ter carinho da mamãe
Ter limites, educação

Criança também precisa
Correr, cantar e pular
Ter momentos para rir

E momentos para chorar

Lazer, viagem, brinquedos
Livros, tecnologia

A criança também precisa
Crescer em sabedoria

Ler, escrever, passear
O mundo do conhecimento

Histórias e cultura
Bastante divertimento

Não podemos esquecer
Da saúde da criança

Para brincar e crescer
É preciso segurança

Há uma lição importante
Para ensinar à criança

Foi Deus quem lhe planejou
Um futuro de esperança

Faço desse poema,
Um convite, uma convocação

Para agirmos pela criança
Presente de nossa nação

www.prosertao.org/adote-projeto

Investe na transformação vidasAdote um projeto

União - Demerval Lobão
Boas Novas - Floriano
Amor - Miguel Alves
Alegre - Barras
Vida - Barras

ProjetosVocê pode ajudar a mudar a vida de 
crianças e adolescentes adotando um de 
nossos projetos.  Você pode contribuir de 
maneira avulsa ou mensalmente,
seu apoio garante:
- Uniforme;
- Material do programa;
- Ma- Material escolar.

glória, poder, riquezas e majestade e se inclinou a 
nosso favor, investindo em nossas vidas. Filipenses 
2:5 declara qual deve ser a nossa real motivação 
para investirmos na vida das crianças: “Seja a 
atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus”. Se ele 
abriu mão de toda a Sua glória para investir em 
nossas vidas, podemos seguir o Seu exemplo e 
investir na vida de uma criança!

No ano de 2015 realizamos parceria com a Missão 
PróSERTÃO e estamos atuando juntos, para mudar 
a realidade da criança nordestina.

Atualmente trabalhamos em todos os países 
de língua portuguesa da África, no Brasil e no 
Paquistão, beneficiando mais de doze mil crianças. 

A poesia O Que a Criança Precisa, foi escrita em 2012, 
quando criamos o Programa de Educação Para a 
Vida no Rio de Janeiro, observando a realidade de 
nossas crianças em situação de vulnerabilidade.

Que possamos ser parte da solução planejada por 
Deus, para prover o que a criança precisa!

Juliana Pompeo Helpa
Fundadora e Diretora Pedagógica da
Atuação Voluntária
www.atuacaovoluntaria.org.br.



SERTÃO ARTE

A dona Fátima e o Sr. Agnaldo (nomes fictí-
cios) tem 6 filhos e moram num povoado 
a 16 km da cidade de Barras-PI. Neste po-

voado moram mais ou menos 40 famílias em casas 
feitas pelo governo. As casas são muito pequenas 
e malfeitas. As condições de higiene no banheiro e 
na cozinha são bastante precárias. A principal fon-
te de renda da família é do Programa Bolsa Famí-
lia. Eles tem um pedaço de terra para plantar e um 
quintal grande onde cultivam uma pequena horta. 
O dinheiro é difícil e quando adoecem a vida se tor-
na mais difícil ainda. O médico do Programa Saú-
de da Família, passa uma vez por mês no povoado 
para fazer consultas. Não existe posto de saúde na 
comunidade e o hospital da cidade é longe e em ca-
sos de emergências os moradores só podem contar 
com um único carro, que existe no povoado. Um 
ônibus leva as crianças até a cidade para estudar. A 
vida se torna bastante complicada. 

Dona Fátima não é a única que vive assim, a maio-
ria das famílias vivem dessa maneira ou ainda pior. 
Vendo a situação e as dificuldades do povo nas co-
munidades rurais, resolvemos ajudar as mulheres 
sertanejas. Criamos um projeto chamado Sertão 
Arte, que tem o propósito de ajudar essas famílias 
através de cursos de costura, fuxico, artesanato e 
culinária. As mulheres sertanejas recebem uma 
nova visão para a vida e podem melhorar sua situa-
ção financeira. Os cursos acontecem durante vá-
rias semanas até elas se sentirem capazes de come-
çar a produzir sozinhas. Estamos acompanhando o 
processo de produção e incentivando a criação de 
novos produtos. Além do curso prático, ensinamos 

também a parte 
bíblica e espi-
ritual para essa 
mulheres. Assim 
foi com dona 
Fátima. Depois 
do curso básico, 
ela teve o desejo 
de ter a própria 
máquina de cos-
tura. O projeto 
comprou uma 
máquina e atra-
vés da venda de 
sua produção 
ela pagou-a, em pouco tempo. Iniciou costuran-
do panos de pratos, com o passar do tempo foi se 
aperfeiçoando e diversificando sua produção. Hoje 
ela produz além de panos de pratos, estojos, mochi-
las e outros itens. Para nossa alegria, Fátima hoje 
é uma seguidora de Jesus, vive uma vida melhor e 
com uma boa visão para o futuro. 

Muitas mulheres, assim como ela, querem fazer 
cursos e aprender um ofício, mas poucas tem a 
possibilidade de viver exclusivamente da renda ge-
rada com a venda dos produtos. Para elas é muito 
difícil vende-los porque artesanato não faz parte 
da vida sertaneja. Onde eles vivem produtos arte-
sanais não são considerados prioridades, visto que 
as famílias usam a pouca renda com itens de ne-
cessidades básicas, como alimentos, roupas, remé-
dios, etc. Na cidade onde a circulação de dinheiro 
é maior, não tem pessoas ou órgãos que os ajudem 
a vender. Assim, um dos objetivos do projeto é tra-
balhar com essas mulheres o empreendedorismo e 
criar possibilidades de pontos de venda em polos 
maiores. Na nossa visão quanto mais as vendas au-
mentarem mais elas terão condições de reinvestir 
em novos produtos e variedades. Você, prezado 
leitor, pode nos ajudar, comprando os nossos pro-
dutos ou fornecendo um ponto para exposição e 
venda da nossa produção.

Entre em contato com Susanne Baumann
+55(86) 99823-8871
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Por que investir tanto 
em servir ao sertanejo de 
uma forma integral? 

Não é suficiente pregar 
meramente o evangelho? 

Cuidado, pode cair no 
assistencialismo, por 

isso é melhor só pregar a palavra! A Missão Pró-
SERTÃO tem a visão:

Queremos ver o Sertão repleto de comunida-
des cristãs maduras, que vivam os valores bíblicos e 

que sirvam ao homem de forma integral.

Esta visão nos desafiou a pensar, como seria possível 
que as comunidades sirvam de uma forma integral 
aos outros povoados, se nós não iniciamos os traba-
lhos nos povoados na forma integral. Aqui também 
vale o ditado: O que semeamos vamos colher.

Uma olhada mais profunda na Palavra de Deus 
nos mostra que Ele está trabalhando de uma forma 
integral. Vejamos a criação: em todos aspectos, 
Deus pensou em nosso bem-estar. Jesus viu o ser 
humano de forma inteira e o ajudou de uma forma 
integral. Só pra mencionar alguns momentos:

Jesus repartiu os bens com os pobres

Foi pescar com pescadores e os ensinou  
como pescar melhor

Curou cegos, aleijados e doentes de todo tipo

Alimentou multidões

Ensinou o Reino de Deus de uma forma prática 
se referindo aos desafios do dia a dia

INCENTIVAR – O PACOTE COMPLETO PARA AS 
COMUNIDADES Martin Baumann

“

Desafiou pessoas a segui-lo

Animou pessoas desprezadas pela sociedade

Aliviou muitas pessoas das cargas    
pesadas

Os apóstolos também incentivaram as pessoas a 
trabalhar, a ajudar aos outros, a não falar somente 
de amor, mas a pôr em prática. Veja as cartas de 
Paulo, Pedro, João e Tiago.

Alguém perguntou: “Qual das asas de um avião 
é a mais importante, a esquerda ou a direita?” 
Resposta: as duas asas são igualmente importantes, 
pois o avião cai do céu tendo apenas uma asa. 
Conclusão: Não devemos apenas pregar o 
evangelho, mas devemos servir uns aos outros e pôr 
o amor em prática também. Alguém poderia dizer: 
“estamos fazendo isto entre os irmãos em Cristo, na 
igreja como corpo de Cristo.” Porem entendemos 
que Cristo disse: Vocês são o sal e a luz para este 
mundo, o fermento que deve fermentar todas as 
pessoas. Quem diz que ama Deus, frequenta uma 
igreja, mas maltrata os seus próprios familiares, 
seu gado e sua roça, ainda entende pouco do Reino 
de Deus!

Como entendemos o termo: de 
forma integral?
Quando falamos de forma integral entendemos 
todos aspectos de uma pessoa: 

O aspecto espiritual, a salvação, a aprendizagem 
como discípulo de Jesus, a integração no corpo de 
Cristo (igreja) e o envolvimento e desenvolvimento 
no serviço do Reino de Deus neste mundo.

NA EUROPA
100 LATINOS

JULHO A AGOSTO 2020

QUE LEVEM COM ELES O FOGO,
A PAIXÃO E O DESEJO DE SERVIR A 

EUROPA. 
QUE APRENDAM MAIS SOBRE O DEUS 

QUE TEM UM CORAÇÃO PARA OS 
PERDIDOS.

PARA EXPERIMENTAR O DEUS QUE PROVÊ 
A SUA OBRA.

QUE ELES VIVAM PARA O DEUS QUE ABRE 
PORTAS.

QUE ELES OUÇAM DEUS DIZER COMO, 
QUANDO E ONDE DEVEMOS FAZER PARTE 

DO SEU MARAVILHOSO PLANO.
QUE ESTÃO DISPOSTOS A MUDAR E 
SERVIR OS JOVENS DE PORTUGAL, 

ESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA E CROÁCIA.

PROCURAMOS

100 LATINOS

COMPROMETIDOS

COM DEUS E

SUA MISSÃO



Onde as pessoas estão sofrendo, olhamos juntos 
como poderia ser resolvido o problema. Muitos 
dos problemas dos sertanejos pertencem à área da 
agricultura ou falta de água ou como poderiam ter 
uma renda bilateral. Quase debaixo de cada teto 
tem problemas familiares também.

Nós evitamos dar cestas básicas, pois isto cria uma 
dependência ilimitada. Ao contrário: ensinamos 
como pescar, como melhorar o solo da roça, como 
usar melhor os recursos que estão ali no povoado. 
Ajudamos a desenvolver interesses, fornecendo 
cursos por exemplo: como criar peixes, como cos-
turar, como fazer hortas, como administrar melhor 
o pouco que tem.

Um exemplo 
O povoado Mucambo dos Xancha.
Um levantamento mostrou que a comunidade so-
fria mais por falta de água. Conseguimos um doa-
dor e assim conseguimos realizar a perfuração de 
um poço e trazer água para todas as casas. Durante 
a realização do projeto os moradores aprenderam 
a ajudar um ao outro. Mais de 4000 metros foram 
cavados e depois foi feito toda instalação de man-
gueiras, caixas, registros e torneiras para conduzir 
a água a cada família. As portas se abriram para 
anunciar em todas as casas o evangelho. Uma mãe 
de família entregou a vida a Cristo. Iniciamos com 
reuniões regulares tipo grupo familiar.

Depois aconteceu uma tragédia: Em uma das famí-
lias um irmão, usuário de drogas, matou seu pró-

O aspecto físico,  a saúde do ser humano, tudo que 
o ser humano precisa para viver uma vida saudá-
vel, seu desenvolvimento educacional e profissio-
nal para poder se sustentar suficientemente.

O aspecto social, os relacionamentos na família, 
como indivíduo na comunidade, a cooperação e as 
responsabilidades de cada um.

O aspecto psicológico, pois muitos sertanejos so-
freram traumas, foram abusados e carregam uma 
mochila de experiências negativas e opressões.

Como implica-se este conceito de servir da forma 
integral servindo num povoado?
Quando desbravamos um povoado chegamos com 
muitas perguntas aos moradores, queremos saber 
onde eles sofrem, onde enfrentam dificuldades na 
roça, no rebanho, na comunidade, na família, na 
escola, na saúde. Queremos saber da história do 
povoado, das tradições e costumes.

Mais e mais derrete a desconfiança dos moradores 
quanto a nós. Nesta altura perguntamos se pode-
mos contar uma história da Palavra de Deus e orar 
pelos enfermos e dificuldades que o povoado en-
frenta. Nenhuma pessoa sertaneja até agora recu-
sou que a gente orasse. Então contamos a história 
do paralítico, do semeador, da samaritana ao poço 
de Jacó, ... e junto com os ouvintes vemos como a 
Palavra de Deus se encaixa exatamente em nossas 
circunstâncias. Normalmente o interesse dos mo-
radores de ouvir cresce e abre portas de visitá-los 
mais vezes. 
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prio irmão. Duas semanas depois, durante o nosso 
grupo familiar, Antônio, o pai da família dos filhos 
confessou: “Não posso mais viver sem Jesus Cristo”, 
em seguida a esposa dele se levantou e confessou a 
mesma coisa e logo mais dois filhos deles entrega-
ram a vida a Cristo.

Recentemente alguns homens e jovens do povoa-
do estavam conosco no encontro dos agricultores 
aprendendo como e porque fazer roça permanen-
te, como preparar compostagem para iniciar uma 
horta. Também foi ensinado como plantar bana-
nas. Wilson, um homem já de cinquenta anos re-
conheceu: “Vivo há mais de 12 anos ali naquele po-
voado, e compro banana toda semana, e eu tinha 
todo recurso para plantá-las.”

Falando da experiência no 
Sertão
Uma coisa aprendemos ao longo dos anos: Estes 
sertanejos formados por séculos na sua cultura, 
na sua religião, na crença nas suas tradições e 

costumes não mudam de um dia para outro. O 
processo de fazer discípulos de Cristo leva muito 
tempo, pessoas que obedecem aos ensinamentos de 
Jesus, que não xinguem mais os próprios familiares, 
e sim os abençoam, que começam a cultivar a 
terra e não queimam mais o solo, que cuidam do 
rebanho, que preparam alimento para o gado para 
que não fique fraco e morra durante a estiagem do 
verão. Gente, todos estes processos levam tempo. 
Exige uma transformação completa da mente do 
sertanejo.

Ainda há dúvida que precisa a vertente “incentivar” 
nos povoados de uma forma integral?

Incentivamos viver unido com Cristo, se afastar 
de costumes negativos, servir uns aos outros, 
tratar bem a família, educar os filhos para a vida, 
desenvolver as áreas de interesse, aprender uma 
nova maneira de usar a roça, ter mais colheitas em 
áreas menores, e incentivamos que o Reino de Deus 
envolve todas as nossas áreas de vida.



Grandes preocupações e 
enormes desafios para a igre-
ja evangélica
Uma outra parte que nos preocupa muito é a nova 
geração do sertanejo. As condições de vida nos po-
voados são bem melhores do que ainda anos atrás. 
Normalmente o morador no povoado tem energia 
elétrica, tem água, recebe bolsa família, o ônibus 
escolar vem pegar os alunos e traz eles de volta 
todo dia. O aluno tem oportunidade de estudar até 
o ensino médio. Muitos têm uma antena e conse-
guem fazer ligações, tem TV e acesso aos progra-
mas radiofônicos. O governo fornece diversos pro-
jetos na agricultura inclusive acompanhamento 
por agrônomos.

O que nos preocupa é que poucos jovens tem garra 
para estudar, não respeitam os pais e nem querem 
trabalhar na roça. Muitos pais ainda falam mal da 
roça, falam mal da escola, falam mal do governo, 
falam mal do filho desobediente. O pecado des-
truiu muito e não poucos jovens começam a des-
truir a si mesmos. Mais do que nunca o consumo de 
drogas e bebidas alcoólicas estragam as comunida-
des, a promiscuidade e a prostituição se tornaram 
comum entre os jovens.  O que atrai o jovem de hoje 
são festas, farras, uma vida solta e preguiçosa, quer 
sair do povoado e viver na cidade sem ter o mínimo 
de preparo para enfrentar a vida e edificar e sus-
tentar uma família.

Os desafios para a igreja evangélica hoje são enor-
mes, tanto na cidade como no povoado do Sertão. 
Não adianta realizar uma evangelização rápida só 
para poder dizer que temos alcançado mais um 
povoado. Nosso Sertão precisa urgentemente dis-
cípulos de Jesus Cristo, pessoas que vivem de ver-
dade unidos com Cristo em todas as áreas de vida.

Nossa oração e nossos sonhos
Queremos ver povoados, assentamentos e vilas vi-
ver o Reino de Deus, ter um grupo de seguidores 
se reunindo e edificando uns aos outros, tendo um 
coração missionário, um grupo que está orando e 
intercedendo pelas famílias. Queremos ver casais 
restaurados, famílias que vivem em paz e se desen-
volvem na agricultura familiar, fazendo plantações, 
hortas, pomares, criando peixes, criando gado, 
ovelhas, cabras e galinhas. Que as colheitas sejam 
maiores do que para o próprio consumo e possam 
ser vendidas na cidade como produtos orgânicos, 
totalmente saudáveis, sem uso de agrotóxico.

Onde pessoas estão orando: “Que a tua vontade 
seja feita aqui na terra como é feita no céu!” e per-
mitam que isto aconteça no meio delas, então um 
pedaço do céu ou seja o Reino de Deus está come-
çando a ganhar espaço entre nós como testemunho 
do grande Salvador Jesus Cristo. Queremos ver seu 
nome engrandecido no Sertão e que literalmente o 
deserto comece a florescer.
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ENTREVISTA
Arnaldo Silva Araújo, agricultor

O agricultor de 50 anos, Arnaldo Silva Araújo, 
de Barras, é um exemplo de alguém que tem 
aprendido com a PróSERTÃO e com o incentivo e 
conhecimento do pastor Martin, tem colocado em 
prática seus ensinamentos tanto no trabalho, como 
na sua vida pessoal. Em uma breve entrevista, 
ele explica o que aprendeu com a PróSERTÃO, 
especialmente com Pastor Martin. 

Há quanto tempo o senhor conhece a PróSERTÃO 
e o pastor Martin?
A PróSERTÃO conheço já seis anos e o pastor 
Martin há oito anos.

O que o senhor aprendeu com pastor Martin 
nesse período?
Aprendi sobre a palavra de Deus. Aprendi também 
sobre compostagem, a trabalhar com horta e não 
usar queimada.

Por que se sentiu incentivado a permanecer na 
zona rural?
Porque aprendi com facilidade a trabalhar no 
campo e também, porque ganhei uma casa aqui.

Qual a maior necessidade hoje no sertão?
É preciso que todos conheçam a Palavra de 
Deus. E também que aprendam a fazerem roças 
permanentes.

O que o senhor acha do trabalho realizado pela 
PróSERTÃO através do Pastor Martin e sua 
família na comunidade?
Acho maravilhoso porque através dele, temos 
aprendido muitas coisas importantes. Toda 
a comunidade tem se beneficiado com seus 
ensinamentos tanto em relação a Deus, como na 
parte da agricultura.

Que mensagem o senhor deixa para outros 
agricultores que vivem no seu mesmo contexto?
Procurem em primeiro lugar buscar a Deus e sua 
Palavra e que procurem aprender mais sobre roças 
e novas técnicas.

Obrigado senhor Arnaldo pelo tempo e está 
entrevista. Esperamos que Deus siga abençoando 
sua vida.

Acampamentos

Retiros

Encontros

Treinamentos

O LUGAR DO
SEU EVENTO É

AQUI!

Seu Arnaldo e esposa



Somos uma Agência Missionária  com o objetivo de 
MULTIPLICAR comunidades cristãs maduras, que vivam 

valores bíblicos e sirvam as pessoas de forma integral na zona rural 
do Sertão Nordestino.

Para isso:
Mobilizamos igrejas evangélicas de todo Brasil.

Capacitamos os líderes, pastores e missionários das igrejas no Sertão.
Incentivamos o sertanejo a criar estratégias sustentáveis 

de melhoria de vida.

FAÇA PARTE dessa
TRANSFORMAÇÃO

Saiba como:
www.prosertao.org



RELATÓRIO
INCENTIVAR

Nesse ano de 2019 a PróSERTÃO 
esteve envolvida em vários projetos, 
especialmente na área de “incenti-
var”. Um destes projetos foi a Sema-
na Experimental, que contou com 
seis obreiros e líderes interessados 
em aprender como servir de forma 
integral nos povoados. Além disso, 
foram realizados treinamentos prá-
ticos de como iniciar uma horta, 
bem como, cursos de agricultura. 
Na ocasião, foi perfurado um poço 
e instalada água nas casas de um 
povoado. Mais de 100 pessoas fo-
ram beneficiadas. 

O curso de agricultura familiar rea-
lizado pela PróSERTÃO reuniu 200 
participantes, o Encontro de Agri-
cultores concentrou 65 pessoas. 

Ainda em 2019, cerca de 98 crian-
ças em quatro municípios, com um 
total de seis turmas foram acompa-
nhadas pelo programa “Educação 
para a Vida”. Para 2020 a expectati-
va é de maior engajamento já que 
várias outras igrejas do Piauí e es-
tados vizinhos estão juntando-se a 
este programa.

A VERTENTE
EM NÚMEROS

777
PESSOAS

ALCANÇADAS
Impactados diretamente 

por alguma de nossas 
ações.

09
AGRITULTORES

EM TREINAMENTO
Aprendendo técnicas 

de agricultura.

100
PESSOAS COM

ACESSO A ÁGUA
Graças a escavação de 

um poço artesiano. 

98
CRIANÇAS

MATRICULADAS
Em um de nossos 

projetos.

06
PROJETOS

EM 4 MUNICÍPIOS
Atendendo crianças e 

adolescentes.



DOM INDESCRITÍVEL

1 – Gálatas 4.4
2 – João 1.14
3 – Filipenses 2.7
4 – Marcos 10.45
5 – Isaías 53.5

6 – Colossenses 2.14
7 – Romanos 5.10
8 – João 11.25/Romanos 6.5
9 – João 3.16/Romanos 5.8
10 – Lucas 19.10

11 – João 10.27-29 ; 17.6,9
12 – Romanos 3.9,23
13 – T. Keller, O Natal Escondido, Ed. Vida Nova, p. 49
14 – 2 Coríntios 9.15

Anderson Moreira Borges

Concordo com Timothy Keller quando diz:

Não há ninguém, nem 
mesmo o ser humano mais 
maravilhoso, que não neces-
site da graça de Jesus Cristo. 
E não há ninguém, nem o pior 
ser humano, que possa 
deixar  de  receber a graça de 
Jesus Cristo se houver arrepen-
dimento e fé.  13

Nada jamais poderá se igualar ao presente 
que Deus nos deu em Seu Filho, uma reali-
dade que ecoa nas palavras de Paulo à igreja em 
Corinto: “Graças a Deus pelo seu dom indescritív-
el!”1⁴. Em resposta ao Seu imensurável amor e tão 
grande salvação, devemos nos render a Ele de todo 
nosso coração!

Pensando sobre o mais doce e afável dos mistérios 
da revelação divina à humanidade – A Encarna-
ção do Cristo – percebemos quanto temor e ad-
miração isto nos deve infundir. Pois, na plenitude 
dos tempos1, Jesus se tornara plenamente homem2, 
esvaziando-se de si3, assumindo forma de servo⁴, 
tomando sobre Ele nossos pecados⁵, cancelando 
nosso escrito de dívida o qual nos era prejudicial⁶, 
reconciliando-nos com Deus por meio de Sua 
morte⁷, trazendo-nos vida pela cruz e esperança 
por Sua ressurreição⁸.

O primeiro advento nos faz encher os olhos de 
lágrimas, os lábios de louvores e o coração de 
imensa gratidão. Portanto, neste, enxergamos em 
Cristo o quanto Deus nos ama apesar de nós! Sua 
vinda ao mundo não fora em vão, pelo contrário, 
mostra o Seu grande amor com que nos amou, a 
saber, Cristo crucificado⁹. Faço das palavras de 
Renato Vargens as minhas quando diz:

se a salvação estivesse em 
nossas mãos certamente per-
deríamos, mas, como está nas 
mãos de Deus, seguro estamos.
Lucas, em seu evangelho, nos informa que o 
Filho do Homem veio buscar e salvar o que se 
havia perdido1⁰. Ele aponta para dois fatos, 
pelos quais, Deus enviou o Seu Filho ao mundo. 
Primeiro, para encontrar as ovelhas perdidas as 
quais o Pai O deu11. E segundo, para nos resgatar 
da nossa miserável e desesperadora condição12. 

Graças a Deus pelo seu 
dom indescritível!

13



CALENDÁRIO 2020
Fermata - Floriano, PI* 03 A 05/FEV

Fermata - Teresina, PI 06 A 08/FEV

CIMA Internacional 2020 - Santiago, Chile 10 A 16/FEV

Plantadores de Igreja - Demerval Lobão, PI 03 A 06/MAR

Módulo CMM - C. do Buriti e Teresina, PI 01/MAI

Plantadores de Igreja - D. Lobão, PI 02 A 05/JUN**

Fórum Atuação Voluntária - D. Lobão, PI 05 A 07/JUN

Módulo CMM - C. do Buriti e Teresina, PI 07/SET

Plantadores de Igreja - D. Lobão, PI 20 A 23/OUT**

*Vagas esgotadas

*Data passível de alteração, mais informações no site.

Confira nossa agenda completa em:

www.prosertao.org



CENTRO DE
MOBILIZAÇÃO

MISSIONÁRIA
Um espaço de encontro  para proclamação do 

Evangelho no Sertão Nordestino. 

O Centro de Mobilização Missionária é um espaço criado 
com o objetivo de unir em um só lugar organizações mis-
sionárias que possuem a visão comum de alcançar o 
Sertão Nordestino.

Se sua organização deseja um espaço aqui, 
fale com a gente.

Contato:


