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EDITORIAL 

Em fevereiro de 2003 o Projeto Água Viva – 

PROAV saiu das páginas de um trabalho 

acadêmico para a prática missionária no 

sertão do Sergipe. De lá para cá já se 

passaram 15 anos de uma caminhada que 

ainda não tem data para terminar. Ao longo 

deste caminho, temos muitas histórias para 

contar... Mas, o que realmente importa é o fato 

de que essas pequenas histórias estão 

inseridas na grande História dos peregrinos 

que, enquanto vão, convidam outros para dela 

participarem. 

Não pretendemos relatar todas as ações do 

PROAV nestes 15 anos, mas, trazer ao 

conhecimento daqueles que são nossos 

parceiros, apoiadores, incentivadores e 

companheiros de caminhada, o que o Senhor 

tem nos permitido fazer nos últimos 2 ou 3 

anos. 

Convido você a participar desta aventura 

conosco. Não se surpreenda se, ao longo da 

leitura deste informativo, você for tomado por 

sentimentos opostos: risos... lágrimas, brados 

de alegria... reflexões, sentimentos de 

impotência... de vitória. 

A Deus toda honra e toda glória!  Boa leitura! 
Elibia Tinôco 

 
Porto/PI - 2015 

 
Murici dos Portelas - 2006 

 
Esperantina - 2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Olhar para 
o passado...  

“Conta as bênçãos, 
dize-as de uma vez...”. 

É preciso olhar para trás de 

vez em quando. Esse exercício 

nos obriga a reconhecer o 

quanto Deus já fez em nós e 

através de nós, para que 

retornemos a Ele com os 

corações plenos de gratidão e 

louvor, afinal, é Ele quem 

opera em nós “tanto o querer 

como o realizar” (Fp 2:3). 

O propósito da coluna ao lado 

é dividir com você, irmão, as 

muitas bênçãos que temos 

recebido do Senhor, enquanto 

nos apropriamos do convite 

do salmista: “Bendizei ao 

Senhor, todas as suas obras, 

em todos os lugares do seu 

domínio; bendize, ó minha 

alma, ao Senhor”. (Sl 103:22). 

 

19 Viagens Missionárias 

110 comunidades alcançadas 

40 igrejas plantadas 

Mais de 450 jovens treinados 

em Missão Integral 

35 templos construídos em 09 estados do 
nordeste para 15 denominações 

Construção de uma creche para 
350 crianças carentes  

pp
Const. de uma escola de música 

Perfuração de Poço artesiano 

Ajuda financeira a 24 missionários 

e três seminaristas (todos do sertão). 

Centenas de Bíblias distribuídas 

Doação de Cadeiras de Rodas 
(Piauí e Moçambique) 

 
Nossa gratidão ao Conselho e 

Coordenadores do PROAV 

Jairo Martins, Thiago Resende, 

Rafael Brandão, Lycio Almeida, 

Denise Bartels, Lo-Ammi Silveira, 

Ademar Andrade, Tiago e Edna 

Vianna e Pr. Pedro das Neves Jr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos Desafios... É preciso 
olhar na mesma direção em 
que Jesus está olhando. 
Pode acontecer de Jesus “tomar 

emprestados” os olhos de 

alguém, para que enxerguemos o 

que Ele está vendo. Neste 

sentido, quando esse alguém nos 

apresenta uma necessidade 

urgente, que precisa ser 

atendida, tomamos todo o 

cuidado para não 

negligenciarmos esse “toque 

divino”. 

É por isso que o PROAV tem se 

embrenhado por novos 

caminhos que apontam para a 

sua vocação, desde o princípio, 

de fazer uma Missão Integral: 

“porque tive fome e me destes de 

comer” (Mt 25:35). 

Começamos, timidamente, com 

ações sociais, técnicas e 

evangelísticas, uma vez por ano, 

em nossas viagens missionárias 

ao sertão do Sergipe e do Piauí. 

Hoje, pela graça de Deus, temos 

trabalhado durante o ano todo 

onde e quando solicitados, em 

todos os estados nordestinos. 

São várias parcerias firmadas, 

diferentes frentes de ação e 

muita vontade de ver a glória de 

Deus enchendo a terra “como as 

águas cobrem o mar” (Hc 2:14). 

Que Ele continue abrindo nossos 

olhos para vermos “os campos 

que já estão brancos para a ceifa” 

(Jo 4:35) nos sertões, povoados, 

estradas... onde quer que Seus 

olhos estejam postos. 

 

Aquisição de dois consultórios odontológicos móveis para atender às 

comunidades carentes do sertão do Piauí, sendo um em parceria com a 

Primeira Igreja Batista de Teresina. Um destes consultórios será levado 

em uma campanha missionária no continente africano.  

Investimento Parcial de R$13.440,00. 

O PROAV fez parceria com a 

Primeira Igreja Batista de 

Teresina para a aquisição de um 

ônibus que servirá de consultório 

médico para realização de 

exames ginecológicos e outros. 

 Invest. Parcial de R$10.000,00 

 

Depois de muitos anos de seca, 

choveu em Fartura/PI. O PROAV 

distribuiu sementes de milho e 

feijão para 500 famílias de 

pequenos agricultores do sertão, 

com a ajuda do nosso missionário Pr. 

Pedro Jr, da Ig. do Nazareno. Agora 

esses irmãos terão o que comer. 

Investimento: R$5.020,00 

NOVOS PROJETOS  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROAV fez parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil –

SBB - para doação de 10 exemplares completos da Bíblia 

em braile para bibliotecas e outras instituições que 

trabalhem com portadores de deficiência visual. Os 

volumes (36) na foto ao lado, juntos, compõem apenas um 

exemplar da bíblia completa. 

Investimento: R$14.500,00 na primeira fase. 

O PROAV adquiriu duas mil Bíblias da SBB para 

serem doadas às igrejas evangélicas das 

comunidades carentes do sertão nordestino, 

onde o acesso à Palavra de Deus é escasso. 

Investimento inicial de R$10.000,00 

 

O PROAV acaba de firmar uma parceria com a 

MEAP – Missão Evangélica de Apoio aos 

Pescadores, para uma ação missionária ,  

plantação de uma igreja e construção de um 

templo em uma ou duas ilhas do Delta do 

Parnaíba-PI, onde não há presença evangélica: Ilha 

Grande do Paulino e Barrinha (povos isolados). A 

ação missionária será realizada de 10 a 22 de julho 

de 2017.  
Nesse sentido, o Presidente do PROAV – Pr. Tinôco – passou uma semana (de 18 a 25 de fevereiro) 

visitando seis ilhas do Delta do Parnaíba fazendo contato com os missionários da MEAP, os moradores 

locais e seus líderes, com a finalidade de identificar as necessidades mais prementes das mesmas.  

 

[A finalidade deste Informativo é apenas contar a vocês, parceiros, apoiadores e 

mantenedores, algumas das ações que o Senhor tem permitido ao Projeto Água Viva 
executar de 2016 até o momento. Trata-se de uma nova visão, mais holística e integral do 
evangelho. Como até então, nossas atividades eram concentrada somente no mês de 
janeiro, os nossos relatórios eram, obviamente, remetidos anualmente. Todavia, havendo 
qualquer atividade pontual significante, nós procuraremos relata-las para que vocês se 
alegrem conosco, posto que é com vocês que  temos feito a nossa história com Deus.  

A Todos que apoiam e contribuem com esse ministério, nossa sincera gratidão e apreço] 

‘Papo aberto’


