
 

 

 

 

Desde Janeiro de 2018, trabalhamos no 

sertão pernambucano no Projeto de 

Plantação de Igrejas Presbiteriana 

Renovada do Brasil no sertão nordestino 

(PAS), acompanhado de trabalhos sociais, 

visando às regiões menos evangelizadas. 

Atualmente, estamos na plantação da 

IPRA no sertão de Arcoverde, Pernambuco. 

  

O Projeto Pão da Terra, através de PARCEIROS que amam a causa 

missionária no sertão nordestino, por ocasião da páscoa atendeu 

35 famílias em situação de vulnerabilidade social, amenizando, 

assim, o dilema da fome! Visitando os lares, vimos a fome como 

inimigo implacável assolando crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos. JUNTOS podemos atenuar essa triste realidade. 

SEJA PARCEIRO (A) DO PROJETO PÃO DA TERRA MENSALMENTE. 

PÃO DA TERRA 
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Além dos trabalhos sociais, o Projeto Pão do Céu atenta para vida 

espiritual, pois “nem só de pão (terreno) viverá o homem, mais de 

toda a Palavra que sai da Boca de Deus” (Mt 4:4). Semanalmente, 

celebramos ao Senhor Jesus cantando, orando, testemunhando e 

sendo ministrados pela exposição da poderosa Palavra de Deus.  

O Curso de Discipulado, 

um dos braços do Projeto 

Pão do Céu, ensinando os 

valores do Reino de Deus, 

através de uma formação 

sólida para o aspirante ao 

batismo. Objetivando um 

crescimento sustentável. 

O Projeto Sagrada Letras é outra 

extensão do Projeto Pão do Céu, 

atende crianças e adolescentes 

com assistência espiritual, social 

e cultural. Obtendo assiduidade e 

bom aproveitamento pedagógico. 

Você pode colaborar com esse 

projeto doando material didático, 

alimentação, brinquedos, roupas (agasalhos), remédios e outros. 

SEJA PARCEIRO (A) DESSE PROJETO INFANTOJUVENIL! 

PÃO DO CÉU 

DISCIPULADO 

SAGRADAS LETRAS 



 

 

 
Terreno de 7,5 X 21 mts, no Loteamento Cidade Nova, adquirido em 

100 parcelas reajustadas anualmente pelo IGP-M, pagas 

mensalmente através das colaborações de PARCEIROS (AS). SEJA 

PARCEIRO DESSA OBRA, e vamos JUNTOS construir esse sonho  

  

  

  

LOTEAMENTO CIDADE NOVA 



 

 

SEJA PARCEIRO (A) DOS PROJETOS APRESENTADOS ACIMA! 

 
 

✓ Ao bom Deus pela oportunidade de 

servir em missões (2 Cor 3:5); 

✓ Agradecemos a Diretoria da 

Mispa, Presvab.S e Nacional pela 

cobertura ministerial; e 

✓ Agradecemos aos Parceiros (as) 

pelo apoio de forma incondicional. 

 

✓ Evangelização e discipulado; 

✓ Restauração das famílias; 

✓ Projetos em andamento; 

✓ Saúde e sustento dos missionários; 

✓ Mispa, Presvab.S e Nacional; 

✓ Cura do Brasil e do Mundo da covid-19. 

 

CHAVE PIX – missionariosempre@gmail.com 

 

Pr. Jackson Luz 

Missª Jucinéia Luz 
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