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“Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e
orai por ela ao Senhor; porque na sua paz, voz tereis
paz” (Jeremias 29:7).

“Em prol da paz que temos com Deus, desejamos
ardentemente viver de forma pacífica com todos, e
buscar a paz dos lugares onde habitarmos” (Aliança
Moraviana, D.28).

Jesus nos deixou a sua paz (João 14:27). O
próprio evangelho é referido como o evangelho da paz
(Efésios 6:15). Ao lermos textos como esses, somos
tentados a pensar que esta paz seja destinada simples-
mente àqueles que o seguem, como sendo um prêmio,
um privilégio dos que Ele chamou. É verdade. Viver
com Jesus nos enche de paz, meio em meio às tormen-
tas. Mas o evangelho da paz não diz respeito somente
a um privilégio dos crentes, mas a uma responsabili-
dade na mesma medida. 

A igreja tem o compromisso de promulgar a
paz. Avisar, anunciar que a paz é possível na pessoa de
Cristo Jesus. Taquaraçú de Minas foi alvo deste anún-
cio nos últimos dias. Dezenas de jovens, adolescentes,
adultos e crianças da Terceira Igreja Presbiteriana de
BH, através de seu Projeto Água Viva, anunciaram a
luz inconfundível de Cristo numa terra sem paz. 

É certo que Taquaraçú precisa de Deus. As
estatísticas acusam que a cidade possui, proporcional-
mente, o maior índice de consumo alcoólico do estado
de Minas Gerais. A pobreza é notória e poucas são as
oportunidades. O evangelho é pequeno, pouco
próspero, e a juventude está cada vez mais afastada da
fé. 

Ao anunciarmos a paz naquela terra, o Senhor
nos encheu de paz. E tem sido assim na vida, é a lei da
semeadura: conforme eu invisto, sonho, trabalho e me
dedico, Deus me recompensa com a sua paz. Que Ele
abençoe todos aqueles que vestiram essa camisa
conosco.

Soli Deo Gloria.
Rev. Mário Freitas - III Igreja Presb. de BH
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Proav em sua 
9ª Viagem Missionária.

(4 a 7 de Setembro de 2009)

O que fizemos em Taquaraçu de Minas...

Esta viagem completa
a 3ª Viagem Missionária do
Projeto Água Viva no ano.
Estivemos este ano em
Piracuruca (janeiro), em
Itacarambi - Vale do
Jequitinhonha-MG (abril) e
Taquaraçu de Minas (setem-
bro). Esta 9ª viagem trouxe
algumas bênçãos ao PROAV:
além de atingirmos a marca do
20º município alcançado,
pudemos aprender muito com
nossos irmãos da Terceira pela
diversificação etária do grupo
(61 pessoas). Mais uma vez
Deus ministrou, direcionou e
abençoou a todos nós. Em um
resumo do trabalho efetuado
registramos:

a) Atividades Técnicas e
Sociais:
• Palestra nas escolas sobre
droga e violência;
• Curso de artesanato (con-
fecção de flores de retalhos de
tecido e revestimento de
vasos);
• Cortes de cabelo gratuitos;
• Programas na rádio local
(repassando informações
cristãs, educacionais, técnicas
etc.);
• Campeonato de futebol;
• Atendimentos jurídicos;
• Atendimentos psicológicos;
• Procedimento médico:
palestras, aferição de pressão
arterial, visitas a acamados
(domiciliares) e caminhada da
saúde;
• Campanha sobre a gripe
suína com panfletagem, teatro,
palestra e visitação;
• Possibilidade de orientar o
“gerenciamento do lixo” no
município.

b) Atividades Evangelísticas:
• Exibição do filme Jesus;
• Atividades com crianças
(fantoches, estórias, músicas,
brincadeiras, cama elástica,
algodão doce, pintura facial,
escultura com balões etc.);
• Visitas aos lares;

• Apresentações teatrais;
• Apresentações de dança;
• Apresentações musicais;
• Panfletagem;
• Reflexões pela rádio, dentre
outras.

c) Distribuições/doações:
• 2.000 folhetos evangelísti-
cos;
• 1.200 Evangelhos de João;
• 5.200 folhetos sobre a Gripe
Suína;
• 300 revistas “Livro da Vida”
para jovens;
• 25 Bíblias;
• 650 Novos Testamentos;
• 600 devocionários “Cada
Dia”;
• 48 garrafas de álcool gel para
escolas;
• 12 dispensers;
• 200 máscaras descartáveis;
• 400 pulseiras evangelísticas;
• 70 brinquedos para crianças
que participaram das ativi-
dades e 120 para a escola
Núcleo Infantil;
• repasse, através do bazar, de
cerca de 3.000 itens entre
roupas, calçados, bijuterias,
acessórios e utensílios domés-
ticos;
• 4 televisões;
• 01 vídeo cassete;
• 01 teclado  musical;
• CD´s, DVD´s etc.

d) A Colheita:
Só com o filme, teatro e vis-
itações, Deuss Nos fez gan-
har 34 almas para Seu Filho.
Louvado Seja Deus!

Tudo o que fizemos deve-
mos a Deus, aos que trabal-
haram arduamente, desde os
treinamentos, e também à
querida Igreja que não foi,
mas que esteve conosco pelo
incondicional apoio mani-
festado no amor, na contínua
intercessão e nas doações.

Pr. João Tinôco e Elíbia

Nos últimos dias 05, 06 e 07 de
setembro do corrente ano, tivemos
privilégio de receber em nossa
cidade o Projeto Água Viva e toda
sua equipe, que trouxe consigo
vários benefícios para a população
de Taquaraçu de Minas.
Eu, enquanto Secretária Municipal
de Saúde, gostaria, neste manifesto,
de agradecer a todos os participantes
que de maneira direta ou indireta
colaboraram para o brilhantismo
deste evento, apresentando-nos um
pedacinho do maravilhoso Reino de
Deus. Quero também parabenizar a
equipe organizadora pela qualidade
dos trabalhos e  metodologia utiliza-
da na disponibilização de serviços de
saúde e de  utilidade pública,  estes
souberam com eficácia nos transmi-
tir a misericórdia de Deus através de
atos voluntários  demonstrando-nos
que a gratuidade aguça nosso espíri-
to de fraternidade.
Enfim, deixo aqui expressa minha
profunda gratidão a todos que partic-
iparam deste maravilhoso trabalho.
Peço a Deus que cubra de bênçãos o
coração de todos os envolvidos
nesse projeto, semeando sempre a
paz, a alegria, o equilíbrio e o Amor
de Deus entre os homens. [Marli
Conceição Cruz Pinto - Secretaria
Municipal de Saúde - Taquaraçu de
Minas - MG]

Gostaria de agradecer mais uma vez
por todo o trabalho feito em
Taquaraçu. O evento foi ótimo,
todas as pessoas que participaram
gostaram muito, a equipe do Projeto
Água Viva são pessoas maravilhosas,
todos atenciosos. Gostaria muito de
conhecer a igreja que vocês freqüen-
tam.
Tinôco, adorei a Bíblia que ganhei;
eu não tinha, estava precisando.
Peço sua gentileza de orar por mim.
Obrigada mais uma vez. Abraços.
[Rafaela Passos - Assistente Social
da Prefeitura. OBS: A Sta. Rafaela
foi nosso contato e apoio no municí-
pio para esta viagem.]

O bazar teve uma grande reper-
cussão. As pessoas saíam com as
sacolas cheias de roupas, com um
sorriso largo no rosto, e muitas ouvi-
ram a história da salvação contada
por meio das pulseirinhas e receber-
am o evangelho de João. O convívio
de quem trabalhou no bazar foi mar-
avilhoso. Todos empenhados, sem
medir esforços, sacrificando o pouco
tempo de descanso que tinham, para
dedicarem ao projeto. Glórias a
Deus. [Claudia]

Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei
tudo para glória de Deus (1 Co
10:31). Isso inclui cortar cabelo,
clínica da alma, atendimento jurídi-
co, teatro, orientação médica, etc.
[Fabrizio]

Temos uma visão
“integral” de missão. 

Queremos nos
mobilizar, como igreja, e
“sair” para proclamar a sal-
vação de Jesus aos homens
(por várias ações evan-
gelísticas) tendo-se em
mente que a salvação a
qual Jesus se refere visa
também o resgate da
cidadania e bem estar físi-
co, econômico e sócio-
ambiental da população.
Assim, queremos motivar,
mobilizar e treinar adoles-
centes, jovens e adultos de
nossa igreja, proporcionan-
do-lhes experiência mis-
sionária de curto prazo, por
entender que isso lhes trará
marcas profundas de com-
promisso com a missão
integral proposta por
Nosso Senhor Jesus Cristo
e Seu Reino.

A Missão da
Terceira Igreja...

Domingo dia 06/09/09, a primeira
casa que eu Simone, Luiz e Carole
entramos. Nunca vou me esquecer
daquele rostinho, as lágrimas escor-
rendo e o balançar da cabeça dizen-
do: “- SIM EU QUERO JESUS!”
Era minha nova irmã em Cristo,
Nayara, 17 anos e um coraçãozinho
apertado pedindo por Jesus! São
nestes momentos que vemos o quan-
to Deus é maravilhoso! Logo na
primeira casa ganhamos mais uma
alma para Ele!
Agradeço a oportunidade! Quero
voltar à Taquaraçu! Um abraço!
[Lidia]

Toda glória ao nosso Deus por ter
nos dado a oportunidade de estar
com vocês em Taquaraçu. O
PROAV é realmente surpreendente,
e isso graças ao Senhor que nos sur-
preende imerecidamente. Que o
mover do Espírito Santo se intensi-
fique cada dia mais em todos nós.
Grande abraço. [Camilo]

Foi, acima de tudo, um momento de
aprendizagem e intimidade com
Deus. É difícil descrever a alegria
que eu sentí ao ver pessoas arrepen-
didas: estavam só esperando por
uma palavra que as levasse a Jesus.
Além de ser usada por Deus passei
um tempo com meus irmãos.
[Juliana]

Como família, já participamos de
diversos projetos semelhantes, mas

este teve um sentido especial para
nós: ver nossas filhas atuando direta-
mente nas suas áreas de formação.
Como é gratificante participar do
trabalho do Reino fazendo aquilo
que se sabe fazer melhor!
Também nos sentimos gratificados,
como professores da EBD sempre
envolvidos na área de treinamento,
ao observar como alguns jovens que,
em outras atividades evangelísticas
eram tímidos, hoje são proativos,
envolvidos na liderança, treinando
outros para o trabalho. Multiplicação
para o Reino! Já sonhamos com a
próxima oportunidade de trabalhar
com vocês! Deus abençoe! [Valéria
e Charles]

O que mais me impressionou em
Taquaraçu, foi a maneira que Deus
trabalhou. Como o trabalho de cada
um foi de extrema importância, para
no final, podermos ter a graça de
vermos pessoas sendo salvas, cri-
anças sorrindo por ganharem um
presente e por ouvirem a “Tia Aline”
contar a um pouco da “historia da
pulseirinha” para eles. Fiquei
impressionado em como as pessoas
precisam de Deus naquela cidade.
Aprendi muito, principalmente com
o Luis e a Simone; eles me
mostraram como quebrar muitas
barreiras que eu tinha na minha vida.
Tenho certeza que todo mundo que
foi em Taquaraçu, voltou diferente.
Deus quer trabalhar muito mais com
cada um de nós, talvez para que pos-

samos ver as sementes que planta-
mos germinar e produzir frutos. Que
Deus nos abençoe. [Caio]

Prezados irmãos Tinoco e Elíbia, foi
um privilégio para mim trabalhar
com vocês. Concordo com a unção
que recebemos, porque vivenciei
isto quando apresentava Jesus.
O convencimento é somente Dele,
assim como as palavras certas para a
pessoa certa e na hora certa.Por isso
ocorre o arrependimento, e enquanto
eu falava eu percebi no olhar de cada
um o poder que a Palavra do Senhor
tem transformar vidas e então acon-
tece o milagre da conversão. Foi um
grande presente, voltei cansada
como todos, mas com o coração
muito feliz, grato pela oportunidade.
Glória a Deus por tudo. Um grande
abraço. [Eliane]

Aviagem foi muito boa. Eu fiquei na
área das crianças. Lá eu vi muita
coisa acontecer, mas o que mais me
impressionou foi um menino, de
apenas 9 anos, chamado Kalil, que
aceitou Jesus como seu único e ver-
dadeiro Deus. Na visitação das casas
foi incrível! As pessoas nos recebi-
am tão bem que era como se nos
conhecessem há muito tempo. Foi
muito bom ir a esta viagem, conhecer
pessoas novas, dar presentes e,
acima de tudo, falar um pouco de
Jesus e o que Ele fez por nós. Com
certeza vou nas próximas!
[Thamires]

Depoimentos

Dia de treinamento O Culto de Envio A preparação para chegada da
equipe

A Rádio Local anuncia o início dos
trabalhos do Proav

Diversas palestras ministradas nas
escolas locais

O Quartel General do Proav em
Taquaraçu

As devocionais diárias foram rico
alimento no começo de cada dia.

Hora do lanche, hora do almoço...
hmmmm, água na boca!

Pé na estrada, Missão na cabeça e
Jesus no coração!

De casa em casa a Mensagem do
Evangelho era compartilhada

Motoristas, atenção! Jesus tem uma
Palavra para abastecer seu coração.

E mesmo as crianças paravam para
ouvir o Evangelho da Salvação. 

A Clínica da Alma. O corte de cabelos. A turma do artesanato fazendo arte! O bazar do Proav. Atividade física, saúde e conscienti-
zação paraa turma da melhor idade.

As boas vindas do Padre Pedro para
Equipe do Proav 

A rádio Proav: sempre em sintonia
com a Palavra do Senhor!

Nas brincadeiras e histórias o amor de
Jesus era ministrado aos pequeninos

E os resultados logo eram perce-
bidos

Distribuição de brinquedos Até quem cuidou da nossa alimen-
tação recebeu  o alimento(espiritual)

Nayara (camisa azul), mais um fruto
do Proav que  se entrega ao Senhor

Dia de clássico no campeonato de
futebol organizado pelo Proav.

A turma do teatro fazendo suas
carass e bocas.

Aequipe de dança e a mensagem do
evagelho cheia de ritmo.

A equipe de louvor e adoração. Sessão de cinema com o filme:
Jesus.

A equipe do Proav em Taquaraçu.

Fazendo a Missão Integral de Jesus

PROJETO ÁGUA VIVA
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Terceira Igreja Presbiteriana de BH
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Se você é crente,
então foi chamado a servir.
Procure o PROAV! www.pro-
jetoaguaviva.com.br.

Se você quer ser um
missionário, procure o
Centro Evangélico de
Missões: www.cem.org.br

Se você quer ajudar
uma criança em situação de
risco, fale com os irmãos da
Visão Mundial: www.visao-
mundial.org.br

Se você quer adorar
a Deus através de projetos
missionários, comunhão,
acolhimento e ter crescimento
pessoal, então venha congre-
gar na Terceira Igreja
Presbiteriana de Belo
Horizonte:
www.terceiraigreja.com.br

Decida-se & não
perca tempo!

                                                                                



A sociedade atual
se caracteriza, dentre outras
coisas, por ser consumista.
Tudo se compra! Tudo tem o
seu preço! Se eu não posso
lavar o meu carro, pago para
alguém fazer; se não posso
lavar a minha roupa, pago
para alguém fazer; se não
posso... pago. Recebo um fol-
heto e aprendo: se não posso
ir para a missão, pago para
alguém fazer! Afinal, se um
desce no poço, o outro tem
que segurar a corda!

O PROAV rompe
com essa miopia missionária
pela estratégia de envolvi-
mento de pessoas com o
Projeto. Essas pessoas têm a
oportunidade de “experien-
ciar” a realidade de aplicar a
sua formação profissional e
seus dons na manifestação
dos sinais do Reino de Deus.
Ao mesmo tempo, quando
compartilham conosco as
realizações após cada
incursão missionária, eles
despertam em nós a respons-
abilidade de investirmos em
nossas realidades as capaci-
dades que temos, para que os
sinais do Reino de Deus
sejam manifestos também
entre nós.

Apoiar o Projeto
Água Viva não nos isenta da
responsabilidade de agirmos
onde o Senhor nos tem colo-
cado. Participar de uma
viagem missionária do

Projeto não isenta o seu par-
ticipante de continuar a agir
por toda a sua caminhada em
favor da expansão do Reino.
Agir em nosso espaço e apoiar
com ofertas e orações aqueles
que agem além de nosso
espaço é uma forma de teste-
munharmos tanto-como.

O Senhor Jesus
comissionou os seus discípu-
los para serem testemunhas
tanto em Jerusalém como em
toda Judéia e Samaria e até os
confins do mundo (At 1.8).
Ele não deu a opção de serem
testemunhas ou não. Ele os
comissionou para serem tanto
em... como em; tanto-como.

Nós, discípulos que
vivemos no século 21, tam-
bém somos comissionados
para testemunharmos tanto-
como, tanto onde estamos
como onde podemos chegar
por intermédio de outros.
Apoiarmos o PROAV ou dele
participarmos de forma mais
ativa não nos isenta de
difundir essa idéia pós
viagem, de testemunharmos
continuamente tanto onde
estivermos como onde puder-
mos chegar por meio de out-
ros.

Que assim o Senhor
nos abençoe!

Rev. Carlos Henrique Machado é
pastor da Igreja Presbiteriana

Aliança e professor do Seminário
Presbiteriano do Sul em Campinas.

Testemunhando o Reino
“tanto-como”

Nossos Caminhos Pensando em Missões

Com exatos 7 anos e 8
meses, completamos nesta últi-
ma viagem à Taquaraçu de
Minas (04 a 07 de setembro de
2009) o 20º município alcançado
pelo PROAV.

Um resumo do nosso
trabalho ao longo desses anos,
têm-se: - 20 comunidades
alcançadas, incluindo três assen-
tamentos de sem-terra e uma
tribo indígena (Chocós -
Sergipe) - várias igrejas plan-
tadas e algumas revitalizadas (a
cada viagem) - cerca de 336 pes-
soas treinadas pelo Projeto (fora
o treinamento de mais de 100
locais) - mais de 30 cursos
profissionalizantes, inúmeras
palestras e distribuição de cente-
nas de bíblias e milhares de fol-
hetos e livretos evangelísticos.

Em todas essas comu-
nidades, a dinâmica do PROAV
foi sempre a mesma: evangelis-
mo feito através de várias ativi-
dades e trabalhos técnicos,
didáticos, sociais, ambientais, de
comunicação, saúde etc. Todas
essas atividades são gratuitas,
traduzidas através de corte de
cabelo, construções e pinturas de
casas e templos, aconselhamen-
to, visitação, bazar de roupas,
distribuição de alimentos, uten-
sílios domésticos, itens de
higiene pessoal etc., além de
teatro (contextualizado), música,
cinema, dentre outros. Em todos
esses trabalhos o Senhor se fez
presente... pois testemunhamos
centenas de conversões de
jovens, adultos e crianças
durante esses sete anos.

Graças ao nosso bom
Deus o PROAV já repassou em
oferta para as comunidades onde
trabalhou, mais de 35 mil reais,
fora a doação de projetos técni-
cos e materiais.

Por isso esse trabalho
missionário se inicia com a
palavra Projeto, o que para nós
significa algo que não tem a pre-
tensão de ser cabal, mas ao con-
trário, sempre passível de
mudanças e adaptações, para
melhor servir ao Reino.

A 1ª Viagem - janeiro de 2003
Podemos considerar

que o Projeto Água Viva
(PROAV) teve seu início opera-
cional no sertão de Sergipe, no
município de Nossa Senhora da
Glória (17 mil habitantes), com o
apoio do Presbitério Central e a
Igreja Presbiteriana Doze de
Agosto (Aracaju-SE). Naquela
oportunidade ímpar o PROAV
teve sua formatação definida:
“ser um instrumento de Deus
para ações de missão integral
nas comunidades carentes do
país.”

A 2ª Viagem - janeiro de 2004
A segunda viagem mis-

sionária do PROAV, ainda com a
parceria dos irmãos de Sergipe,
contou com o apoio da Igreja
Presbiteriana de Viçosa, da
Universidade Federal de Viçosa-
UFV e de outras igrejas

Gás novo, ânimo, renovação, empolgação, brilho nos olhos,
inspirador, valeu a pena e até “doido demais” foram alguns dos muitos
comentários e percepções que tive entre uma conversa e outra com os
jovens e adolescentes que foram a Taquaraçu de Minas. Juventude é
assim: não basta apenas fazer sentido, tem de sentir, viver intensa-
mente, bater lá no fundo pra finalmente ter “tudo a ver”. Mas como
pode “ter a ver” esta missão integral tão anunciada pelo PROAV, até
mesmo estampada nas camisetas verdinhas da viagem?

A nossa geração foi criada sob influencia do individualismo,
cheia de vontades e desejos que movem para um consumo desenfrea-
do e uma preocupação demasiada com o “eu”. Amissão integral segue
na contramão deste sistema, pois significa dividir e compartilhar, doar
e abraçar, sacrificar o eu e amar o próximo - sem pedir nada em troca
e aprendendo a enxergar o outro em todos os seus aspectos. Também
na contramão, a vida e ministério de Jesus foram marcados por humil-
dade, misericórdia, glória, amor, e propósitos sempre em favor do outro
e nunca Dele mesmo. Para nós que somos a Igreja de Cristo a missão
integral não deve ser um fim em si mesma, mas sim naquele que a orig-
inou. “Assim como o pai me enviou, eu também envio vocês” (NTLH,
João 20.21).

Recentemente o Pr. Jhonatan alertou em uma classe da Escola
Dominical: “Escrevo a vocês jovens, porque são fortes. A mensagem
de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno” (NTLH, 1
João 2.14). Se a mensagem de Deus realmente vive em nós, é agora a
hora desta juventude se levantar e assumir de uma vez por todas a
responsabilidade nesta missão, para a glória de Deus.

Jonatas Portugal

Taquaraçu de Minas, setembro de 2009, uma experiência
indizível, três dias de programações com aproximadamente 95 cri-
anças por dia, onde víamos acontecer a concretização de tempos de
oração e planejamento, pois tínhamos uma missão: levar as boas novas
às crianças daquele local. Nosso exemplo maior é Jesus, pois nos ensi-
na uma missão transformadora onde pessoas são valorizadas.

Pensando nessa transformação, o tema proposto foi a história
do Livro Sem Palavras, contendo as cores: amarelo, vermelho,”sujo”,
branco e verde, sendo que através de tais cores o plano de salvação foi
apresentado (João 3.16). As crianças chegavam ansiosas e partici-
pavam do período de recreação: cama elástica, balões, pintura no rosto
e outros. Depois era o momento da “reflexão”, todos se assentavam
para ver o teatro, a dança, ouvir a história, cantar, aprender mais sobre
Jesus.

Após a recreação e a reflexão, tínhamos a oportunidade de
compartilhar em pequenos grupos. Lá, as crianças receberam pulseiras
com as cores do Livro Sem Palavras, tiveram trabalhos manuais, e no
último dia de encontro, foi a hora de receberem os presentes. Presentes
que a igreja carinhosamente preparou. Aalegria das crianças foi taman-
ha que somente o brilho no olhar delas pode expressar a imensa
gratidão.

Enfim, Missões em Taquaraçu foi a oportunidade de anunciar
o evangelho, de vivermos em equipe, aprender o que é “uns aos out-
ros” e podermos contar bênçãos sem medidas ao vermos crianças oran-
do e proclamando que somente Jesus é o Salvador de suas vidas.

Aline Rodrigues (?)

Um grupo de missionários, orientados pelo Pastor João Tinoco
Neto, da 3ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, esteve em Taquaraçu
de Minas, nos dias 5, 6, e 7 de setembro. Seu objetivo era resgatar a
memória de compromissos perdidos “Importar semear, importar evan-
gelizar. A colheita não é nossa”. Quase todos eram jovens, fortes na fé,
na alegria, na transparência do vigor juvenil. Abertos à ação do Espírito
Santo, acolheram, no íntimo de seu coração, a palavra de Isaías: “Dizei
às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo” Is. 35,4.

O Pastor Tinoco, Camilo, o seminarista Rafael e o Paulinho...
e os demais saíram a dizer a todos o que Deus ordenou pelo Profeta
Isaías. Fachos de fogo foram se acendendo pela cidade. Tomos momen-
tos de semeadura, de evangelização em vista de grande colheita para o
reino de Deus.

Conseqüência: “brotarão águas no deserto e jorrarão tor-
rentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região
sedenta, em fontes d'água.” Is. 35,7a 

Que a bênção de Deus acompanhe a todos no ministério do
anúncio da mensagem de Jesus.

Padre José Pedro Mol - Pároco da Paróquia do Santíssimo Sacramento.

• Coordenadores e Líderes de
Equipes da Missão Integral em
Taquaraçu de Minas/ MG
Aline Rodrigues, Ângela Bacon,
Bernardo Augusto, Camila Silva,
Camilo de Queiroz, Carlos Roberto
(Carlão), Charles Bacon, Claudia
Meireles, Cleyde Machado, Eliane
Maria, Elibia Tinôco, Eunice
Oliveira, Isabella Bonisson, Jhonatan
Rodrigues, João Batista, João Tinôco,
Jonatas Portugal, Júlia Bacon,
Lemuel Rodrigues, Luiz Otávio,
Marina Nogueira, Paulo César Diniz,
Rafael Diego, Rafael Gustavo,
Rodrigo Rodrigues, Simone Oliveira,
Viviane Nerly.
Todos esses, com mais 33 irmãos,
formaram o grupo missionário da
Terceira Igreja para a Campanha
Missionária feita em Taquaraçu de
Minas.
• Parceiros das Viagens
Missionárias do PROAV
Terceira Igreja Presbiteriana de BH
(que acampou o Projeto), Oitava
Igreja Presbiteriana de BH, Nona
Igreja Presbiteriana de BH, Projeto
Timóteo (MG), Projeto Sertão (SE),
Projeto Videiras (MG), Centro
Evangélico de Missões, Editora
Ultimato, Igreja Presbiteriana de
Viçosa, Prefeituras Municipais dos
municípios alcançados, a exemplo
da Prefeitura Municipal de
Taquaraçu de Minas que nos deu
total apoio à nossa 9ª viagem.

• Nossos Patrocinadores
Visão Mundial, Missão Suíça-SAM,
Philips do Brasil (Instituto de Co-
Responsabilidade), Fundação
Bacelar no Piauí, ERG Engenharia,
Igreja Presbiteriana de Americana,
irmão Jailton Nascimento, Terceira
Igreja Presbiteriana de BH.

evangélicas. Trabalhamos em
seis povoados no sertão do
Sergipe: Poço Redondo, Sítios
Novos, Curralinho, Queimada
Grande e Alto Bonito (assenta-
mento de sem-terra) e Nação dos
Chocós (aldeia indígena). Foram
25 dias de trabalho.

A 3ª Viagem - 9 a 29 de janeiro
de 2005

Nossa terceira viagem
missionária teve origem num
convite da Aliança Suíça de
Missões, que juntamente com a
Igreja Cristã Evangélica nos
apoiaram, acolheram e juntos
tivemos, com as bênçãos de
nosso Deus, uma rica oportu-
nidade de servir ao Reino no
Piauí, junto aos municípios de
Anísio de Abreu (revitalização da
igreja e pintura do templo) e
Jurema (plantação de uma igreja
e doação do projeto para a con-
strução do templo), no extremo
sul do Piauí.

O PROAV conseguiu o
terreno com a Prefeitura e doou
os recursos para a construção dos
alicerces da obra.

A 4ª Viagem - 22 de abril a11 de
maio de 2006

Após “três meses do
costumeiro treinamento” antes
da viagem, estivemos em Murici
dos Portelas/PI, a convite da
AICEB (Aliança das Igrejas
Cristãs Evangélicas do Brasil) e
da Missão Suíça. Murici é con-
siderado o terceiro município
mais pobre da Federação. Conta
com 6.449 habitantes. Além da
sede, alcançamos uma comu-
nidade rural chamada Chamurro
(1.800 hab.).

Em Murici, o grupo
deixou um terreno e o Projeto
Arquitetônico do templo.

A 5ª Viagem - 07 a 21 de março
de 2007

O início do treinamento
da equipe deu-se num retiro
espiritual em um sítio, onde
pudemos ali, com oração e muita
comunhão, formar a “família
Água Viva” da V Viagem
Missionária.

Foi com alegria que
atendemos a mais um convite da
SAM e da AICEB. Desta vez
estivemos servindo ao Senhor no
município de Coronel José Dias -
PI e em duas comunidades adja-
centes: São Pedro e Santa Luzia.
Como das outras vezes, real-
izamos diversas atividades técni-
cas, sociais e evangelísticas.

Mais uma vez vimos o
cuidado, inquestionável, de
Deus, com toda a equipe, nos
livrando de perigos e acidentes
(reais), guardando nossa saúde,
enfim, suprindo todas as nossas
necessidades.

A 6ª Viagem - 27 de janeiro a 14
de fevereiro de 2008

Mais uma vez em parce-
ria com a Missão Suíça - SAM, o
Projeto Água Viva atuou no
município de Canto do Buriti - PI
e nos povoados de Santa Luz e

Evangelizando Crianças

Missão integral e juventude...

Tudo
a ver!

PROAV - Missão
Taquaraçu de Minas

Bom Lugar. Como de costume,
todas as atividades do Projeto
foram realizadas (missão inte-
gral) através do mesmo padrão
de equipe: multidisciplinar e
interdenominacional (represen-
tantes de 5 igrejas).

Nesta viagem Deus per-
mitiu que vários recordes foram
batidos, a exemplo de mais de
seis mil peças de roupas repas-
sadas pelo bazar, apresentação
do teatro para mais de 530 pes-
soas, distribuição de 184 brin-
quedos para crianças, 420 itens
de material escolar, mais de
2.500 folhetos evangelísticos
distribuídos e, a exemplo das
outras viagens, superamos nossa
oferta para a continuidade dos
trabalhos evangelísticos, a qual
foi de R$5.004,70.

A 7ª Viagem - 13 a 25 de janeiro
de 2009

Desta vez, ainda em
parceria com a Missão Suíça -
SAM, no Piauí, trabalhamos no
município de Piracuruca e comu-
nidades de Três Lagoas e Santo
Antônio (assentamento de sem-
terra). Todas as atividades cos-
tumeiras do Projeto foram efetu-
adas. No entanto, destacamos o
treinamento de 21 jovens da
Igreja Cristã Evangélica em tra-
balhos de missão integral. “Esses
jovens já saíram em viagem mis-
sionária em março deste ano
para plantarem igrejas no seu
Estado”. Glória a Deus!

A 8ª Viagem - 10 e 11 de abril de
2009

Esta viagem ao municí-
pio de Itacarambi (Vale do
Jequitinhonha) marcou o adven-
to de um novo tempo no Projeto
Água Viva - PROAV. Trata-se de
uma parceria formal com a
Oitava Igreja Presbiteriana de
Belo Horizonte. O PROAV foi
como servo, auxiliando nos
treinamentos e coordenando
apenas a parte evangelística do
Projeto que denomina-se “Ação
Cidadania”. A equipe tinha 150
participantes com a maioria de
irmãos da Oitava. Foi um tempo
de Deus, de propagação do Seu
Reino, de muito aprendizado
para a equipe do PROAV. Nos
marcou a organização e harmo-
nia do trabalho conjunto no
campo entre as igrejas parceiras:
a Terceira, a Oitava e a Batista da
Redenção. As estatísticas abaixo,
revelam o quanto o Senhor nos
abençoou:

Atividades Técnicas, Sociais e
Evangelísticas e Itacarambi:
- 500 procedimentos médicos
- Bazar (arrecadação de quase
R$9.000,00)
- 73 atendimentos jurídicos
- 65 consultas a psicólogos e
clínica da alma
- 269 decisões por Cristo e,
- Mais de 500 famílias visitadas.

A 9ª Viagem - 04 a 07 de setem-
bro de 2009

Confira a primeira
página desta edição.

Projeto Água Viva em
Taquaraçu de Minas

Padre Pedro dando boas vindas aos irmãos do Projeto Água Viva

Mas, e quando bate
aquela saudade das coisas que a
gente ainda não viveu? Não
creio que seja possível sobre-
viver sem essa “nostalgia
indefinível”, conforme traduziu
Rubem Alves. O produto desta
saudade que não tem nome é o
instante de plenitude, que, por
vezes, toma conta da gente.
Sabe aquela sensação, também
indefinível, de que temos o con-
trole de tudo? 

Nesse sentido, Deus é
muito mais saudade do que
esperança. Pelos menos,  um
certo tipo de esperança que
lança as pessoas para um lugar
obscuro, onde residem o medo
e a dúvida. A própria teologia
admite que a esperança cristã
não olha para o futuro celestial,
mas sim para a saudade. Vejam
o que diz Moltmann: “a esper-
ança cristã quanto ao futuro
provém da observação de um
evento único, específico: a

ressurreição e aparição de Jesus
Cristo”. 

É um paradoxo a idéia
de que a fé aponta para uma
redenção futura, mas a esper-
ança se funda em um evento
passado. Bultmann afirma que
a fé liberta o ser humano da
história, conduzindo-o ao
futuro. Entretanto, o futuro, no
cristianismo, é uma forma de
subjetividade: a fé “não vislum-
bra um futuro a ser moldado
neste mundo através de planos
de esboços para a ordenação da
vida humana. Apenas dirige o
homem para o agora do encon-
tro com o próximo”. 

Espiritualidade não é
um encontro com um futuro
descolado do presente, mas
com o próximo, a fim de que
nos transformemos, por meio
do amor. O que se espera do
futuro é a revelação de algo que
começou na cruz. Por isso, os
cristãos celebram o pão e o

vinho em torno da mesa, em
torno do passado, tomados de
saudade. Nas palavras de
Martinho Lutero: “ a comunhão
tem dois aspectos: primeiro
desfrutamos de Cristo e de
todos os santos; segundo, per-
mitimos que também todos os
cristãos desfrutem de nós, em
tudo o que pudermos, eles e
nós”.

A saudade que deve
nos levar ao encontro do próxi-
mo se manifesta de várias for-
mas. A Missão Integral, como
ação do Espírito Santo, nos
impulsiona a seguir os passos
de Jesus, como quem deseja
completar o sentido da existên-
cia. Espero que irmãos do Água
Viva  continuem sentindo
saudades de Jesus... tendo
saudades do próximo durante e
após cada viagem.

Ronaldo Martins - Diretor de Relações
Institucionais da Visão Mundial

Saudade de amar o próximo
Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, afirma que “toda saudade é uma espécie de velhice”. Faz
sentido. Certo tipo de saudade é mesmo uma espécie de querer ter ou querer ser. Quando a gente sabe
o que falta fica angustiado por aquele desejo de possuir e acaba envelhecendo no lugar onde mora a
ausência. 

O Projeto Água Viva - PROAV,
completa seu 20º município alcançado.

Para servir de forma integral não basta apenas pensar no
outro como um ser humano com necessidades espirituais, físicas,
materiais, profissionais. É preciso se assumir como indivíduo em
formação, como ser também integral, que pode contribuir com out-
ros, mas que também tem fragilidades, dúvidas, defeitos. Não é pos-
sível se aproximar de fato de alguém quando se parte do pressupos-
to de que só se tem a oferecer e nada a receber. Isso não seria um
relacionamento verdadeiro, uma via de mão dupla. Seria como um
discurso político, uma imposição arrogante, uma prepotência vazia.
Quantos exemplos tristes na História nos mostram os desastres que
essa atitude pode gerar.

Quem se dispõe a servir ao Reino não se resume a sua mis-
são e a sua palavra. Para de fato se aproximar de alguém relacional-
mente, é preciso mais que uma máscara cristã e um discurso sobre
salvação.  É preciso ser também uma pessoa: filho, pai, estudante,
professor, cruzeirense ou atleticano. Alguém que sente dor, que luta
no final do mês para pagar as contas, que sabe que abraçar uma fé é
mais do que fazer uma oração de entrega: é enfrentar o dia-a-dia,
situação por situação, aprendendo a confiar em Deus. Impactos
evangelísticos pontuais e cheios de ação podem chamar a atenção
das pessoas por algum tempo e abençoar verdadeiramente.
Relacionamentos sinceros e exemplos de vida íntegros de cristãos
reais, esses sim, mesmo que breves, podem deixar marcas profundas
em vidas e comunidades. 

Que sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Mestre,
que sem reservas se aproximou do homem comum se tornando um
de nós para transmitir - bem de perto - o seu amor.

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que,
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo
a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser
servo, tornando-se semelhante aos homens.” Filipenses 2:6-7

Ângela Bacon

Atitude integral
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