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A gratidão é uma das principais virtudes da fé 
cristã e é fruto do reconhecimento da graça 
de Deus sobre nós.

Quando somos agradecidos, reconhecemos que não 
foi por esforço nosso que algo aconteceu.
Quando somos agradecidos, reconhecemos que não 
foi por sermos merecedores que um resultado veio. 
Quando somos agradecidos, reconhecemos que a 
glória é de Deus!
E é este o sentimento que permeia essa edição de 
A Pátria Para Cristo. Somos agradecidos porque ele 
nos deu sonhos, como o da Carreta do Sertão, e ele 
também nos deu a realização do sonho. Agradecidos, 
reconhecemos que é dEle a graça em nos usar para 
fazer a diferença no Rio Grande do Sul, com oito igrejas 
organizadas em um ano, e mais três, desde o início 
da pandemia.
Agradecidos, experimentamos a frase “melhor é dar do 
que receber”, ao distribuir em alimentos o equivalente 
a mais de uma carreta em várias regiões do Brasil, 
principalmente, na Amazônia.
Agradecidos, nós louvamos ao Senhor pela preser-
vação da vida de nossos missionários, em um tempo 
tão adverso quando este. Agradecidos, nós louvamos 
ao Senhor pelo avivamento missionário, com mais 
igrejas participando da campanha e adotando projetos 
missionários, bem como pelo avivamento nas escolas 
com a primeira turma de Capelania Escolar.
É com gratidão que te convido a ler esta edição de A 
Pátria para Cristo!

Pr. Milton Monte
Gerente Executivo de Comunicação e 

Mobilização
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Louvamos e agradecemos ao Senhor da seara pelas 
maravilhas que temos visto e ouvido nos campos 
missionários. São dias de grandes desafios em 

função da pandemia, mas Deus tem nos fortalecido e 
dado muitas oportunidades para proclamar o evangelho 
de Cristo Jesus e avançar.

Os batistas brasileiros têm anunciado neste tempo para 
todo o Brasil que Jesus Cristo é a única esperança. Mesmo 
diante de muitas dificuldades e incertezas no contexto social 
do nosso país, temos avançado na transformação de vidas, 
compartilhando o amor de Deus com compaixão e graça.

No ano de 2021, vimos o mover de Deus em nosso meio de 
várias maneiras, dando-nos o privilégio de abençoar milhares 
e milhares de pessoas. Foram inúmeras ações de compaixão 
e graça, novos projetos missionários, acolhimento de refu-
giados, organização de novas igrejas, missionários radicais, 
orquestra Cristolândia – Sons da Missão, Carreta do Sertão, 
novas unidades da Cristolândia, rede de missionários da 
saúde, Campanha de Evangelização com distribuição de um 
milhão de Evangelhos de João, radicais bi-ocupacionais na 
plantação e revitalização de igrejas, Rede 3.16, Sala virtual de 

Pr. Fernando Brandão
Diretor Executivo de 
 Missões Nacionais

oração diariamente, Igreja multiplicadora, batismos, Capelania 
Escolar e muito mais.

Há muito para agradecer e exaltar o nome do Senhor Jesus 
Cristo! Temos experimentado um tempo de sonhar e avan-
çar na Junta de Missões Nacionais, mesmo no contexto de 
pandemia. Deixo aqui a nossa gratidão às igrejas batistas, 
congregações, pastores, líderes, promotores de missões, 
missionários, parceiros e voluntários que estão conosco 
diariamente nesta grande obra.

Vamos avançar, sim, batistas brasileiros, pois ainda há muita 
gente para ser alcançada! Ele amou todos, morreu por todos 
e quer que todos sejam alcançados.

Em Cristo,

“Que Deus abençoe cada vez mais essa grande equipe de 
missionários! Povo que ama, que se preocupa, estende a 
mão para ajudar ao próximo. Parabéns por esse trabalho 
tão lindo. Deus seja louvado!”

Janete Sousa -  
Fortaleza, Ceará 

Envie sua mensagem para jornalismo@missoesnacionais.org.br. 
Seu comentário poderá ser publicado na próxima edição!

“Sem palavras para descrever o que Deus realiza através 
desses missionários. Que sejam fortalecidos pelo Senhor 
nesta grande missão que lhes foi dada!”

Conceição Melo Alves -  
Recife, Pernambuco

ESPAÇ,O DO LEITOR

Proclamando a esperança!





O ambiente escolar também precisa conhecer o evangelho 
e, pela graça de Deus, por meio do curso de Capelania 
Escolar, a igreja do Senhor Jesus tem se preparado para 

abençoar as muitas escolas do nosso país. Com a missão de 
multiplicar discípulos e de alcançar a comunidade escolar com a 
Palavra de Deus, novas turmas têm surgido, o que significa que 
mais pessoas estão se colocando à disposição do Mestre para 
Sua maravilhosa obra!
Durante o ano de 2021, uma atividade liderada pela coordenadora e 
professora do curso de Capelania Escolar, a missionária Márcia Alves 
Doneda Fagundes, abençoou vários estados no nosso país. Foi um dia 
separado para orar por questões relacionadas à educação: alunos, 
professores, funcionários, lideranças políticas, capelães escolares, 
entre muitos outros motivos.
“No início de cada curso de Capelania Escolar, procuro colocar esse 
desafio no coração de cada pessoa: que sua primeira atitude seja 
adotar uma escola em oração. Sem oração nada acontece. A oração 
deve ser para o capelão escolar a primeira opção e não a última so-
lução”, conta a coordenadora, que encaminhou pedidos de oração 
para lembrar aos alunos os muitos motivos pelos quais cada um 
poderia orar.
Participaram da ação alunos do curso e, mediante orientação, vários 
missionários, pastores e líderes se mobilizaram em sua comunidade, 
igreja e família para irem às escolas orar. Eles deveriam escolher 

Trabalho 
missionário 
avança nas  
escolas 
brasileiras
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uma ou mais escolas do bairro 
ou da cidade e, podendo, ir até 
as portas desses locais para orar 
pelos diversos motivos. Foi um 
tempo muito especial, sobretu-
do, para despertar ainda mais o 
entendimento de que as escolas 
do nosso país também são um 
campo missionário.
A oração nos aproxima de Deus 
e da obra que Ele está realizan-
do. Os que participaram desse 
tempo de oração o descreveram 
como maravilhoso, como sendo 
o que a igreja deve fazer. “Tenho 
a sensação de que irei ver o mi-
lagre de Deus nesta geração”, 
conta uma das participantes. “Ao 
orar pela escola, senti alegria e 
vi a responsabilidade que temos 
diante de Deus em orar por to-
das as instituições, seja da edu-
cação ou outra”, comenta outra 
irmã, que também participou da 
atividade.
A igreja tem um papel fundamen-
tal no trabalho escolar. “Muitas 
escolas estão literalmente em 
frente, outras ao lado dos nos-
sos templos e desconhecemos 
totalmente as oportunidades de 
servir, pois estamos muito dis-
tantes, separados por um muro. 
Um muro que pode “cair” quando 
a igreja começar a orar e pedir a 
Deus oportunidades para servir e 
alcançar a escola”, comenta Már-
cia, na esperança de que o povo 
de Deus seja resposta para as problemáticas das escolas e 
que esteja preparado para levar o amor de Deus até cada 
uma delas.
É preciso se preparar e conhecer o contexto de cada campo 
missionário. Por isso, o curso de Capelania Escolar visa dar 
ferramentas para levar o Reino de Deus até a comunidade 
escolar, respeitando as leis que a regulam, com estratégias 
específicas na abordagem e na implantação do Projeto VIVER 
Escola na unidade de educação da região do aluno do curso. 
É importante lembrar que escola não é igreja e que, portanto, 
é preciso atuar com conhecimento para atuação na escola.
A preparação é importante. Por isso, são oferecidas disci-
plinas das problemáticas da atualidade da escola; arte de 
escutar; missão da igreja; o que é Capelania Escolar; seu 
conceito histórico; o que a lei diz e outros assuntos relevantes 
relacionados a formação do capelão escolar.

Uma das funções do curso é despertar seus alunos para 
enxergar a escola como um campo missionário. A Ca-
pelania é um serviço de apoio espiritual, comprometido 
com uma visão integral do ser humano: corpo, emoções, 
intelecto e espírito. Diante de tanta responsabilidade, o 
conhecimento sobre o contexto e como atuar nele se 
torna indispensável.

O Projeto VIVER Escola tem um sonho: um missionário cape-
lão em cada escola brasileira. Se você é chamado por Deus 
para servir nesse campo missionário, não deixe para depois! 
Há muitos alunos, professores, funcionários e familiares que 
precisam ouvir a mensagem de Salvação.

Agradecemos ao Senhor por tudo o que tem realizado por 
meio do trabalho da Capelania Escolar e pedimos que levante 
servos fiéis para o trabalho com as escolas brasileiras!
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Essa é a mala missionária do 
Ministério Infantil da IB Boas 
Novas, em Penápolis (SP), e ela 
fez parte do envolvimento de 
muitas famílias com a Cam-
panha 2021: cada semana 
uma criança leva a mala para 
casa com a responsabilidade 
de orar pelos missionários 
e suas famílias, pelos traba-
lhos no campo e para que as 
pessoas recebam Jesus em 
seus corações.

A igreja de Cristo vive mis-
sões o ano todo, mas é certo 
que o tempo de Campanha 
é especial! Só de olhar para 
a IB Jerusalém, em Altamira 
(PA), percebemos as diversas 
gerações unidas para orar e 
para enviar ofertas aos cam-
pos missionários.

Não faltou criativi-
dade para a IB em 
Jardim América, em 
Itaguaí (RJ)! Irmãos 
e irmãs estão traba-
lhando com entusias-
mo, desenvolvendo 
ações para conhe-
cerem mais sobre a 
obra missionária e 
para enviarem jun-
tos uma oferta para 
o trabalho ao redor 
do Brasil.

Campanha Missionária en-
che o coração de alegria 
e a PIB em Maetinga (BA) 
sabe bem disso. Com de-
dicação e amor pela obra 
missionária, essa igreja se 
envolveu com a Campa-
nha “Jesus Cristo é a única 
esperança” e contou com 
a energia das crianças, 
que desde cedo já apren-
dem sobre missões.

IGREJAS EM CAMPANHA

6 A PÁTRIA PARA CRISTO



A IB Betel, em Santo Antônio (RN), onde atua o casal 
missionário Pr. Alberto e Diana Costa, se animou 
muito com a Campanha 2021! Foram tempos pre-
ciosos para todas as faixas etárias, que se envolve-
ram com as atividades missionárias, aprenderam 
sobre missões e compartilharam que Jesus Cristo 
é a única esperança!

Para alcançar o alvo da Campanha Missionária, a 
IB Abba, em Feira de Santana (BA), fez um bazar 
missionário, com roupas a preços baixos. Além de 
arrecadar uma oferta, a igreja também abençoou 
famílias carentes da região, que puderam comprar 
e ainda receber doações.

Desde 2020, a PIB de Vila Maria (SP) tem 
aprendido mais sobre missões e, a cada 
dia, está mais envolvida com o avanço da 
obra no Brasil. Mesmo com tão pouco tem-
po realizando campanhas missionárias, os 
membros se empenharam em mais este ano 
e superaram o alvo financeiro proposto. Lou-
vamos a Deus pelas igrejas que participaram 
da Campanha 2021!

É lindo ver que muitas igre-
jas participaram da Campa-
nha “Jesus Cristo é a única 
esperança”, como a IB La-
ranjeiras (SP). Eles voltaram 
a fazer campanha em 2021 
com o Pr. Roberto Ramos e 
todos se envolveram, com-
praram as camisas e estão 
animados e prontos para 
anunciar a todos o evange-
lho do Reino.
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Jonatha da Cruz Conceição, hoje, com 27 anos, tem 
uma nova realidade, novos companheiros de cami-
nhada e novos sonhos. Aos 10 anos de idade, durante 

um ano, a rua foi o seu lar, junto com suas duas irmãs: 
Indiana (9) e Michele (8). Seus pais eram usuários de 
drogas e os abandonaram em Jardim Camburi, bairro 
da Grande Vitória. Neste período, por ser o irmão mais 
velho, Jonatha se viu na obrigação de ser responsável 
por elas. “Passei a entrar em ônibus para pedir dinheiro, 
passava em frente aos restaurantes para pedir comida. 
Em outros dias, procurávamos o alimento direto no lixo 
ou, do contrário, não haveria do que pudéssemos nos 
alimentar”, conta.

Passado um ano, o conselho tutelar se deparou com a rea-
lidade dos três: crianças dormindo no chão, tendo papelões 
como colchão e abrigo, e, então, foram levados para um 
orfanato. Ao chegar lá descobriram que o pai havia sido 

assassinado na cadeia. Foi quando eles entenderam que 
estavam órfãos, já que a mãe já havia falecido de HIV.

Aos 18 anos, eles tiveram que deixar o orfanato. As duas 
irmãs seguiram suas vidas, mas Jonatha escolheu o caminho 
errado: seguiu o exemplo de seu pai e se envolveu com 
as drogas. Quando chegou ao fundo do poço, ele pediu 
ajuda para se tratar. Suas irmãs, então, o apresentaram à 
Cristolândia.

A Cristolândia é o novo lar de Jonatha, que está aprendendo 
sobre Deus e Sua Palavra. “Desde o momento em que me 
entreguei a esse Deus, percebi quão grande é Sua miseri-
córdia em minha vida e quão perfeito Ele é. Sou um novo 
homem, com o caráter sendo reconstruído, que tem Jesus 
Cristo como a única esperança”, comenta.

Hoje, a vida desse jovem em nada se parece com o seu 
passado. “Em pequenas situações eu percebo a mudança da 
minha postura. Com isso, venho sendo um exemplo para a 
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Cristolândia: vida nova para  jovem que vivia nas ruas



minha família. Ao me verem, eles relatam a minha mudança. 
Estou vivendo o melhor ano da minha vida, pois foi o ano 
que entreguei o meu coração a Cristo”, conta com alegria.

Após ter sido recebido pela equipe da Cristolândia, o sonho 
de Jonatha é se tornar um radical. “Quero mostrar o amor 
de Deus às pessoas, da mesma forma que um dia me mos-
traram. Também quero iniciar o seminário em Teologia, 
concluir e ser consagrado ao ministério pastoral”, compartilha 
o acolhido, que deseja um dia pastorear uma igreja.

Jonatha sabe como é difícil a vida nas ruas, mas também sabe 
o que o poder de Deus pode fazer na vida do ser humano. 
Por isso, seu desejo hoje é que os que estão na dependência 
química possam se entregar totalmente a Cristo e, assim, 
viver os momentos de paz que ele tem vivido. Jonatha des-
cobriu que é possível enxergar o mundo com outro olhar, 
ter amor no coração e se livrar dos vícios. “Ao firmar nossa 
fé em Cristo Jesus, podemos todas as coisas nEle, que nos 
fortalece”, conclui.

Os desafios são muitos e, por isso, o papel da família é funda-
mental no processo de recuperação do dependente químico. 
Jonatha afirma que suas irmãs não desistiram dele e foi isso 
que fez com que ele abrisse os olhos e buscasse ajuda. 
“Acreditem, invistam e insistam na recuperação de seus filhos 
e parentes. Vale a pena, pois Jesus Transforma!”, conclui o 
jovem, que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz!

Deus seja louvado pela vida de Jonatha e pelo trabalho da 
Cristolândia!

Colaboração: Missionária Jennifer Soares



A Faculdade Batista do Rio de Janeiro | Seminário 
Teológico Batista do Sul do Brasil tem grandes 
novidades para o início do ano de 2022, com 

relação aos cursos de Pós-Graduação. Se no ano de 
2021 a novidade ficou por conta do curso de Bacharel 
em Teologia que passou a ser oferecido na nova moda-
lidade de Educação a Distância (EAD), agora, a Faculdade 
Batista do Rio de Janeiro | Seminário Teológico Batista do 
Sul conta com oito cursos completos de Pós-Graduação 
para atender aqueles que se formarem em uma das 
graduações na instituição ou mesmo para novos alunos 
oriundos de outros locais.
Os cursos oferecidos são: Pós-Graduação em História do 
Cristianismo, sob coordenação do Prof. Lucas Gesta; Pós-
-Graduação em Teologia e Ministério, sob coordenação do 
Prof. Valtair Miranda; Pós-Graduação em Teologia Bíblica 
e Sistemática, sob coordenação do Prof. Valtair Miranda; 
Pós-Graduação em Gestão do Ministério de Adoração e Arte, 
sob coordenação do Prof. Marcelo Neles; Pós-Graduação em 
Antigo Testamento, sob coordenação da Prof.ª Teresa Akil; 
Pós-Graduação em Missiologia, sob coordenação do Prof. 
Valtair Miranda; Pós-Graduação em Gestão Eclesiástica e 
Ministerial, sob coordenação  do Prof. Flávio Martins; e Pós-
-Graduação em Ministério com Crianças, sob coordenação 
Prof.ª Mônica Coropos.
Serão diversos novos cursos de Pós-Graduação, oferecidos 
nas modalidades presencial, remoto e EAD, para atender os 
vocacionados e aprimorar ainda mais os líderes eclesiásticos 

formados pela instituição. Assim, contribuir para atender 
as demandas criadas nos últimos tempos pelo exercício 
do ministério cristão e os novos desafios propostos pelo 
tempo vigente.
Outra grande novidade vem para aumentar a oferta de um 
ensino de qualidade, comprometido com a formação de 
líderes. Pensando nisso, a Faculdade Batista do Rio de Janeiro 
| Seminário Teológico Batista do Sul, que forma grandes líde-
res há mais de 113 anos de existência, está expandindo as 
possibilidades para os alunos, por meio dos polos parceiros.
Esses polos garantem aos estudantes de diferentes locali-
dades o recebimento do serviço de qualidade prestado pela 
Faculdade Batista do Rio de Janeiro | Seminário Teológico 
Batista do Sul do Brasil. Para atender ainda mais alunos, os 
polos estão em diversos locais pelo Brasil: unidade Impera-
triz, no estado do Maranhão; unidade de Manaus, no estado 
do Amazonas; unidade de Cabo Frio, no estado do Rio de 
Janeiro; unidade de Fortaleza, no estado do Ceará; unidade 
de Poá, no estado de São Paulo; unidade Ilha do Governador, 
no estado do Rio de Janeiro e muito mais!
Você, que deseja estudar em uma instituição centenária, 
renomada na formação de líderes do ministério cristão e 
totalmente reconhecida pelo MEC, agora, pode estudar e se 
formar no STBSB! Se você se interessou e deseja começar 
hoje mesmo seu curso de Graduação ou Pós-Graduação, 
acesse agora mesmo o site da Faculdade Batista do Rio de 
Janeiro | Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e saiba 
mais: www.seminariodosul.com.br.

Seminário do Sul prepara  
novos cursos de Pós-Graduação 
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Polo de Cabo Frio
Polo de Fortaleza Polo de Imperatriz

https://word-edit.officeapps.live.com/we/www.seminariodosul.com.br




Proclamando 
esperança 
pelo Brasil

S.O.S. Brasil:  
Compaixão e graça na pandemia

O ano começou marcado, além da pandemia, pelas 
cheias em Manaus, capital do Amazonas. Foram mui-
tas as notícias sobre alagamentos, inundações, des-
truições, famílias ilhadas, sem acesso à alimentos ou 
remédios. Grandes veículos divulgaram que essa foi 
a maior cheia da história do Rio Negro, desde o início 
dos registros, em 1902.
Era preciso agir. Nesse momento nasceu uma ação, que 
começou com o nome de S.O.S. Manaus, alcançando, 
além da capital, outros 10 municípios da região. Uma 
das frentes de trabalho foi o apoio aos profissionais de 
saúde, com palavras de ânimo, orações, kits de lanche, 
água e café da manhã, por exemplo. Além disso, os 
batistas brasileiros abençoaram os hospitais, que es-
tavam lotados de pacientes internados com Covid-19. 
Também havia muitos esperando e implorando por 
atendimento, e muitos familiares, que chegavam a 
virar noites na porta do hospital esperando notícias.
Pela graça de Deus e porque muitos irmãos e irmãs 
se colocaram à disposição para servir ao próximo, as 
equipes missionárias e muitos voluntários entregaram 
materiais hospitalares em 45 hospitais e unidades 
básicas de saúde. Foram equipamentos de proteção 
individual, luvas, máscaras, álcool em gel, gases e aven-
tais cirúrgicos, além de cilindros de oxigênio, em um 
dos momentos mais críticos no estado do Amazonas.
Os dias foram passando e percebeu-se que a necessi-
dade era maior e outros estados começaram a receber 
auxílio também, como Pará, Roraima e Acre. Foi assim 
que o S.O.S. Manaus ganhou um novo nome: S.O.S. Bra-
sil. A dinâmica foi a mesma. Muitas doações de cestas 
básicas, de itens hospitalares e de kits de higiene, com 
máscara e álcool, para os moradores. Além disso, famí-
lias pastorais, que enfrentavam dificuldades por conta 
da crise econômica decorrente da pandemia, também 
receberam suporte físico, emocional e espiritual, por 
meio das equipes missionárias.

CAPA

Após um 2020 que chegou trazendo muitos 
desafios, em 2021, a humanidade continuou 
enfrentando dias difíceis. No Brasil, os casos de 

Covid ainda cresciam e o número de mortes também. 
O estado do Amazonas viveu uma das maiores cheias 
da história e a situação era preocupante. De Norte a 
Sul do país faltavam alimentos e esperança, e sobra-
vam temores, inseguranças e incertezas. Foi dentro 
desse contexto que a obra missionária se apresentou 
para anunciar, mais uma vez, que “Jesus Cristo é a 
única esperança”.
Contra todas as expectativas humanas, o trabalho missio-
nário avançou, porque Deus é o dono da obra e soberano 
em todo o tempo. Em meses muito difíceis, a obra seguiu 
enchendo os corações da alegria e da esperança, que 
só há em Cristo. O ano começou com uma grande ação 
emergencial em Manaus; o trabalho avançou na Região 
Sul; a Rede 3.16, a rádio missionária dos Batistas Brasilei-
ros, veio para anunciar 24 horas por dia o amor de Deus; a 
Carreta do Sertão ficou pronta e rodou o país e o Projeto 
Sons da Missão surgiu e realizou seu primeiro musical.
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Obra missionária avança no Sul do Brasil!
Muitos foram os frutos do trabalho na Região Sul, uma das regiões 
menos alcançadas pelo Evangelho no país. Prova disso foi a expansão 
do trabalho no município de Taquara, no Rio Grande do Sul, onde o 
missionário Pr. Rogério Fonseca realizou a cerimônia de casamento 
de Ana Paula de Borba Santos e Paulo Lopes Santos, um casal com 
testemunho impactante!
Tempos depois, esse casal resolveu se batizar e, além disso, seus 
testemunhos alcançaram a vida de amigos e familiares, que também 
decidiram descer às águas batismais e fazer essa declaração pública 
de fé. Junto com Ana e Paulo, foram batizados a filha Yasmin de Borba e Pablo dos Santos, irmão de Paulo. Pablo 
compreendeu a importância de discipular e junto a ele foi batizado seu amigo Lucas Ramos. 
O trabalho com as crianças também avança! Os missionários Pr. Gabriel de Souza Ferreira e Ledi Behringer Ferreira, 
que atuam na Igreja Batista Santa Fé, em Caxias do Sul (RS), destacam que tem sido gratificante realizar atividades 
com as crianças e que vê-las participando ativamente no convite para que outras crianças estejam nos encontros é 
motivo de grande alegria. Além disso, essa é uma oportunidade para que os missionários tenham mais acesso aos 
pais, ou responsáveis, e, portanto, uma possibilidade para a evangelização da família como um todo.
Foi assim que a família do pequeno Josué foi alcançada. Desde o seu nascimento, com a visita da igreja a sua casa 
para orar, os missionários aproveitaram a ocasião para alcançar seus pais e irmãos para Cristo. Josué já está com 
nove anos de idade e toda sua família se converteu a Cristo.
Deus tem realizado grandes obras no Sul do Brasil e cada vez mais pessoas e lugares estão sendo impactados e trans-
formados pelo Evangelho. Desde o início da pandemia onze igrejas foram organizadas na região. Louvado seja Deus!

Sons da Missão é música na Cristolândia
Eis um outro sonho que Deus transformou em realidade! Em uma 
quinta-feira, dia 15 de julho, uma nova ferramenta missionária 
ganhou vida. Em uma tarde de muita alegria e emoção, o projeto 
Sons da Missão saiu do papel e passou a fazer parte da rotina de 
40 acolhidos da Cristolândia do Rio de Janeiro, que agora contam 
com aulas de música, com foco em orquestra.
O Sons da Missão possui a missão de multiplicar discípulos de Jesus 
por meio da educação musical. O objetivo desse projeto é contribuir para a formação musical, cultural, humana e 
espiritual dos alunos, visando fortalecer os vínculos e a ressocialização por meio da música. A transformação que 
Deus faz é completa e, agora, a Cristolândia pode contar com mais uma bênção para auxiliar e motivar a caminhada 
dos acolhidos.
Apesar do pouco tempo de estudo para uma tão grande ideia, um desafio foi lançado: tocar em uma orquestra e cantar 
em um grande coro. O desafio foi aceito e nasceu o Musical “Eu Sou Livre”, que aconteceu no dia 13 de dezembro, 
no Teatro Riachuelo Rio, no estado do Rio de Janeiro. Foi uma noite inesquecível! O projeto Sons da Missão, com 
coro e orquestra formados por alunos da Cristolândia, celebrou a transformação de vidas em um lindo espetáculo.
“Eu estou muito feliz. É uma noite histórica. Ainda há pouco um aluno veio falar comigo: ‘eu dormia na porta do 
Teatro. Hoje, eu vou cantar’. Eu Sou Livre! Jesus Cristo é a única esperança! Eu louvo a Deus pela equipe missionária 
e por cada um que participa do projeto Cristolândia”, contou o Pr. Fernando Brandão, emocionado, momentos 
antes do Musical do Sons da Missão.
O Rio de Janeiro foi apenas o lugar do começo de um sonho para o país inteiro. Pela graça de Deus, o projeto já 
se expandiu para outros três estados: São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. Por meio do Sons da Missão, os 
acolhidos da Cristolândia estão descobrindo, cada vez mais, que Deus quer cuidar de suas vidas de maneira integral, 
desde o alimento do dia, até o desenvolvimento de diversas habilidades por meio da música.
Essas são apenas algumas das bênçãos que o Senhor derramou sobre o nosso país. Mesmo diante de tantas di-
ficuldades, são incontáveis os motivos de gratidão e alegria! S.O.S. Brasil; avanço da obra missionária no Sul; Rede 
3.16; Carreta do Sertão e Sons da Missão são prova de que Deus ainda quer realizar muito mais em nossa nação. 
Vamos avançar!
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Esperança para o Sertão!

Os sonhos de Deus são muito maiores do que o ser humano 
pode imaginar. O que começou como uma ideia, um sonho, 
um desejo de servir mais e melhor o povo sertanejo, se trans-
formou em realidade: a Carreta do Sertão ficou pronta e, 
durante a Sala de Oração da sexta-feira, 20 de agosto, ela foi 
apresentada e dedicada ao Senhor, diretamente do estacio-
namento da PIB do Brás, no estado de São Paulo.
Foi um tempo de muita alegria, emoção e gratidão. A carreta 
seguiu viagem rumo ao sertão brasileiro compartilhando a 
Palavra de Deus até mesmo enquanto estava nas estradas. Na 
frente do veículo está o Salmo 23.1, “O Senhor é o meu Pastor 
e nada me faltará”; na lateral, João 3.16, que diz “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna”; e na parte de trás está João 14.6, “Disse-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim”.
Dessa forma, o trabalho não acontece apenas quando a carre-
ta for estacionada em uma comunidade, mas, mesmo de longe, 
muitos poderão ser impactados pelos versículos bíblicos. “Hoje 
é dia de alegria, de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. 
Onde a carreta passar, todos hão de ver que Jesus Transforma! 
Ele é a única esperança para a nossa nação!”, comentou o Pr. 
Fabrício Freitas.
Hoje realidade, a carreta missionária foi um sonho que nasceu 
no coração do casal coordenador da Mobilização Voluntária 
de Missões Nacionais, Misael e Silvana Martines, que já fizeram 
diversas viagens missionárias para o sertão. O sonho foi lapi-
dado, organizado, colocado em prática e, agora, vai percorrer 
o sertão do Brasil, levando a compaixão, a graça e mensagem 
de Cristo Jesus para moradores de vários estados do país.
Do ponto de vista humano, a Carreta Missionária foi um sonho 
ousado, que foi confirmado pelo Deus da obra, o qual provi-
denciou todos os recursos necessários para que o veículo fos-
se realidade na obra missionária do Brasil. “Obrigado, Senhor, 
pelo presente que nos concedeu. Enquanto nós sonhávamos 
em ter uma carreta, o Senhor já estava preparando todas 
as coisas”, foram as palavras de Misael Martines, em oração 
durante o momento de dedicação da carreta. 

REDE 3.16: 24 horas  
compartilhando o amor de Deus

Durante o tempo do necessário e, às vezes, 
obrigatório isolamento social, percebeu-
-se o aumento da utilização dos recursos 
tecnológicos e a força de alcance que eles 
possuem. Observando essa potencialidade, 
a obra missionária enxergou a tecnologia 
como uma grande ferramenta para a ex-
pansão do Reino de Deus e a Rede 3.16 faz 
parte desse movimento.
Pela graça de Deus, no dia 21 de maio de 
2021, surgiu a rádio de Missões Nacionais da 
Convenção Batista Brasileira. Essa é a rádio 
dos batistas brasileiros, que existe para mul-
tiplicar discípulos de Jesus Cristo. Por meio 
de mensagens, músicas, reflexões, notícias 
missionárias, entre muitas outras programa-
ções, a Rede 3.16 tem alcançado milhares de 
pessoas no Brasil, compartilhando o amor 
de Deus 24 horas por dia.  Mesmo antes de 
completar um ano de existência, a rádio já 
possui 1,8 milhão de acessos e 25 mil down-
loads do aplicativo Rede 3.16.
“Durante toda a nossa programação, nós 
interagimos e recebemos mensagens de pes-
soas do Brasil e do mundo. Temos visto os 
testemunhos de transformação de pessoas 
aflitas e angustiadas durante a madrugada, 
tentando até mesmo tirar a sua própria vida”, 
comenta o Pr. William Santos, coordenador 
da Rede 3.16, ressaltando que a rádio leva 
a mensagem de Deus a lugares onde ainda 
não há a presença de igrejas.
A tecnologia tem sido uma bênção de Deus 
para a obra missionária e a Rede 3.16 é um 
grande exemplo disso. Essa plataforma de 
rádio on-line voltada para a evangelização 
do Brasil tem levado a Palavra cada vez mais 
longe, alcançando lugares distantes, com 
estudos bíblicos e momentos de oração, por 
exemplo. Os meios digitais são, sem dúvida, 
um campo aberto à ação missionária da igre-
ja que precisa ser explorado.
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Esperança para o Sertão!

Os sonhos de Deus são muito maiores do que o ser humano 
pode imaginar. O que começou como uma ideia, um sonho, 
um desejo de servir mais e melhor o povo sertanejo, se trans-
formou em realidade: a Carreta do Sertão ficou pronta e, 
durante a Sala de Oração da sexta-feira, 20 de agosto, ela foi 
apresentada e dedicada ao Senhor, diretamente do estacio-
namento da PIB do Brás, no estado de São Paulo.
Foi um tempo de muita alegria, emoção e gratidão. A carreta 
seguiu viagem rumo ao sertão brasileiro compartilhando a 
Palavra de Deus até mesmo enquanto estava nas estradas. Na 
frente do veículo está o Salmo 23.1, “O Senhor é o meu Pastor 
e nada me faltará”; na lateral, João 3.16, que diz “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna”; e na parte de trás está João 14.6, “Disse-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim”.
Dessa forma, o trabalho não acontece apenas quando a carre-
ta for estacionada em uma comunidade, mas, mesmo de longe, 
muitos poderão ser impactados pelos versículos bíblicos. “Hoje 
é dia de alegria, de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. 
Onde a carreta passar, todos hão de ver que Jesus Transforma! 
Ele é a única esperança para a nossa nação!”, comentou o Pr. 
Fabrício Freitas.
Hoje realidade, a carreta missionária foi um sonho que nasceu 
no coração do casal coordenador da Mobilização Voluntária 
de Missões Nacionais, Misael e Silvana Martines, que já fizeram 
diversas viagens missionárias para o sertão. O sonho foi lapi-
dado, organizado, colocado em prática e, agora, vai percorrer 
o sertão do Brasil, levando a compaixão, a graça e mensagem 
de Cristo Jesus para moradores de vários estados do país.
Do ponto de vista humano, a Carreta Missionária foi um sonho 
ousado, que foi confirmado pelo Deus da obra, o qual provi-
denciou todos os recursos necessários para que o veículo fos-
se realidade na obra missionária do Brasil. “Obrigado, Senhor, 
pelo presente que nos concedeu. Enquanto nós sonhávamos 
em ter uma carreta, o Senhor já estava preparando todas 
as coisas”, foram as palavras de Misael Martines, em oração 
durante o momento de dedicação da carreta. 



Muitas pessoas não têm tranquilidade e oportu-
nidade para construir a vida em seus países de 
origem. Alguns são refugiados políticos, outros 

vivem em condições subumanas e estão tentando sair 
de uma situação de calamidade, de pobreza ou de falta 
de emprego, por exemplo, e assim procuram uma vida 
melhor em outro país.
Sabendo dessa realidade, o projeto Minha Pátria acolhe refu-
giados e oferece a eles auxílio para que possam aprender o 
novo idioma, conseguir um emprego e uma moradia. É nesse 
processo que os estrangeiros conhecem o Senhor e passam 
a contar com as orações e o sustento de uma igreja local.
Foi em uma dessas oportunidades que Jonathan Blanco 
Hernandez mudou de vida. Ao chegar ao Brasil, ele ainda não 
era convertido, mas foi aqui que ele teve um encontro com 
o Senhor. Ele saiu da Venezuela em busca de sobrevivência 
e foi em São Paulo que ele conheceu o projeto missionário e 
logo em seguida veio para o Rio de Janeiro. Em solo carioca, 
Jonathan foi acolhido pela PIB no Andaraí, onde aprendeu 
sobre Jesus e se batizou.

Família venezuelana é 
acolhida e tem uma  
nova história 
no Rio de 
Janeiro

Quando saiu da Venezuela, Jonathan não tinha um bom 
relacionamento com a família, mas, ao caminhar ao lado de 
Jesus, tudo mudou. “O Jonathan chegou aqui no início de 
2019. Aqui ele se adaptou, participou da classe de novos 
membros, já era convertido. Ele se batizou em 2019 e em 
2020 começou a trabalhar nos finais de semana para juntar 
dinheiro e trazer sua esposa e suas filhas da Venezuela. Ele 
conseguiu!”, conta o Pr. Osiris Marques, pastor na PIB no 
Andaraí (RJ). Para a glória de Deus, Jonathan teve seu casa-
mento restaurado e tem se tornado também um pai melhor 
para suas duas filhas.

Deus tem abençoado essa família. Ao ver de perto o que 
Deus fez na vida de Jonathan, sua esposa também se batizou 
na PIB no Andaraí (RJ), em 2021. “Eu me transformei devido 
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ao testemunho do meu esposo. Graças a Deus, hoje, eu 
creio no Senhor”, conta Marlenes Sabina Pinto. O casal e 
as duas filhas frequentam a igreja, a cada dia aprendem 
mais a língua portuguesa e estão desfrutando da vida 
verdadeira que há em Cristo Jesus.

“Isso é um fruto maravilhoso do projeto Igreja Acolhedo-
ra. Nós não podemos deixar de acolher os imigrantes, 
porque nós sabemos que Deus ama todos e o povo de 
Deus também é um povo peregrino, não tem pátria por 
aqui. Nós somos por natureza acolhedores”, comenta o Pr. 
Osiris, afirmando que a igreja local também foi ricamente 
abençoada. 

Louvamos a Deus porque mais uma família foi alcançada 
pelo Evangelho e agora pode viver uma nova história.
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MULTIPLICANDO 
PELO BRASIL

Louvamos a Deus pelo trabalho realizado na IB 
no Jardim Marilena, em Guarulhos (SP), onde atua 
o casal Missionário Pr. Josias Francisco Neto e 
Givonete. Estamos alegres porque mais quatro 
irmãos entregaram suas vidas ao Senhor e foram 
batizados.

Alegre-se conosco por mais batismos em nossa nação! No 
estado do Rio Grande do Sul, onde atuam os missionários 
Pr. Hilton Jr. e Elizabete Costa, quatro irmãos desceram às 
águas, como prova de que aceitaram Jesus Cristo como úni-
co e suficiente Salvador de suas vidas, tornando-se membros 
da PIB em Estância Velha (RS).

Um abraço como esse é emocionante, né? 
Batismo é momento de festa e hoje a co-
memoração é pelos três acolhidos da Cris-
tolândia Alagoas que aceitaram Jesus em 
seus corações e se batizaram, confessando 
que só Jesus Cristo salva!

É tempo de festa! Na cidade de Tefé, onde atua o casal 
de missionários Douglas e Camila Nascimento, quatro 
pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador 
de suas vidas, e tornaram-se membros da Congregação 
Batista Fonte de Água Viva (AM).
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Suas orações e ofertas têm abençoado o trabalho nas 
Cristolândias. Para a glória de Deus, mais dois acolhidos 
da Cristolândia Espírito Santo professaram a sua fé publi-
camente e foram batizados.

Linda festa no nosso querido Nordeste! Por meio do 
trabalho missionário liderado pelo casal Pr. Nadilton 
e Eliane Nascimento, 19 irmãos e irmãs desceram às 
águas, confessando publicamente a fé em Cristo Jesus. 
O dia foi de muita alegria por cada um desses corações 
entregues ao Senhor!

Para a glória de Deus, cinco irmãos e irmãs decidiram 
caminhar ao lado do Senhor e foram batizados na IB 
em Carnaubais (RN). Louvamos a Deus pelo traba-
lho do casal missionário Valdemir e Antônia Dantas 
na região.

Sob a liderança do casal missionário Pr. Gildo Freitas 
e Ananery da Silva, seis acolhidos da Cristolândia 
Pernambuco desceram às águas. Eles foram evan-
gelizados nos pequenos grupos discipuladores e 
agora deram mais um passo na caminhada de fé 
que já estão trilhando.
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Mesmo em meio às incertezas da pandemia, os sonhos 
nos fizeram focar no autor da vida e tirar os olhos 
das circunstâncias. Enquanto a desesperança tomava 

conta de muitos, experimentamos os milagres de Deus, pois 
não só mantivemos os projetos missionários, mas avançamos, 
e a tão sonhada carreta hoje é realidade nos campos serta-
nejos! Hoje, enxergamos o quanto podemos avançar se nos 
unirmos como povo de Deus que deseja que o Seu nome seja 
conhecido e exaltado em todo lugar.
Esta carreta representa muito mais do que um sonho realizado! 
Ela revela a grandeza do poder de Deus, que realiza muito mais 
abundantemente além do que pedimos, pensamos e sonhamos! 
Podemos vislumbrar muitas outras carretas, barcos e até avião, 
pois aprendemos que sonhos se realizam quando nos unimos e 
trabalhamos para a glória de Deus!
É lindo como o Senhor trabalha em nossas vidas! Sabendo de 
nossa pequena fé, Ele nos mostrou o Seu poder por meio desta 
carreta. Hoje, cremos, mais do que nunca, que podemos ir muito 
além! Mas, Deus, então, vem e nos mostra que carretas, barcos 
e até avião não terão sentido sem missionários nos campos! De-
monstrações de compaixão e graça, sem a continuidade destas 
ações, darão poucos frutos.
Amamos nosso povo e queremos que tenham acesso a atendi-
mentos médicos, odontológicos, psicológicos, alimentação e muito 
mais, mas, nosso maior desejo é que conheçam o Pão da Vida, a 
Água Viva que sacia a sede espiritual definitivamente! Não amamos 
a carreta, os barcos ou aviões, amamos gente e sonhamos com 
um Brasil salvo e transformado por Cristo!
Por isso, nosso “Novo” Sonho chamado Brasil é de 1000 Radicais!
Há muitas similaridades entre o sonho da carreta e nosso novo 
sonho! Novamente, os pastores e mobilizadores, aqueles que 
Deus tem chamado para “ficar” em suas igrejas locais, são de ex-
trema importância para acender e manter a chama missionária, 
despertando também os novos vocacionados. Eles também são 
grandes instrumentos do Senhor para levantar sustento para os 
novos radicais, tanto na parceria mensal (PAM) como nas campa-
nhas! São também aqueles que, cheios do Espírito Santo do Deus 
missionário, conduzem suas igrejas a orar incansavelmente por 
missões, compreendendo ser essa a mais sublime missão em toda 
a engrenagem missionária!
Mas, há uma diferença entre o sonho da carreta e o sonho dos 
1000 Radicais! Para que o novo sonho se realize é preciso que, 
mais do que ofertas financeiras, jovens entreguem-se primeira-
mente ao Senhor (II Co 8.5)! Precisamos de jovens que amem a 
Deus mais do que a si mesmos! Precisamos de jovens que vivam 
para a glória de Deus, não tendo por preciosa a sua própria vida, 
contanto que cumpram com alegria o ministério que receberam 
do Senhor. Precisamos de jovens obedientes, que amem gente!
Deus nos mostra os seus planos nos dando sonhos. Por isso, cer-
tamente, Ele já está chamando muitos, pois é apenas dEle a missão 
de vocacionar! Se você é um destes, obedeça, entregando-se ao 
Senhor. Todo o restante, Ele mesmo fará!

Silvana Martines 
Coordenadora da Mobilização Voluntária

Como 
tem sido  
bom 
sonhar!






