
Olá! 
Graça e Paz! Como vai? 
Voltamos do Projeto Missionário no Sertão de Mucugê-BA com o coração grato ao Senhor por 
tudo que Ele fez naquela terra. Muitas pessoas foram alcançadas com a mensagem de Salvação 
em Jesus Cristo, além disso, pudemos doar bíblias, novos testamentos, material escolar e 
alimentos. Havia também, a presença de dentistas que participaram dando palestras de higiene 
bucal, evangelizando e distribuindo kits para escovação e sabonetes. Nosso meio de transporte 
foi o ônibus Expresso da Salvação! 
As pessoas nos povoados eram receptivas e carentes, algumas choraram com nossa despedida. 

 
TESTEMUNHO DE CONVERSÃO 

 
Certa tarde, eu (Elaina) e Adriano saímos para 
evangelizar. Neste dia éramos uma das duplas 
entre muitas que estavam evangelizando na 
cidade. Batemos palmas na janela da Luana e a 
mesma, muito solícita, abriu a porta de sua casa 
para nós. Sorridente, Luana nos convidou a 
sentar. Então nos apresentamos para ela como 
missionários do Rio de Janeiro e explicamos 
qual era o nosso propósito na cidade de 
Mucugê: Tornar Jesus conhecido! Falar do seu 
infinito amor e da sua verdadeira Palavra. Ela 
quis ouvir e ainda chamou a sua mãe: Dona 
Dilma. - Que coincidência, disse eu. Ela tem o 
nome da minha mãe! Rs... Dona Dilma nos 

abraçou e parecia muito feliz com a nossa presença. Adriano apresentou as 4 Leis Espirituais 
para Luana. Depois conversamos um pouco sobre o amor de Jesus e logo em seguida ela orou 
e recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida! Glória a Deus! Levantamos e começamos 
a orar e no final da oração Dona Dilma estava chorando e disse: "- Obrigada! Foi necessário que 
vocês viessem aqui em Mucugê, tão distante da casa de vocês, para falar desse Deus 
maravilhoso para minha filha e ela se render a Ele." Nós ficamos muito felizes, pois sabíamos 
que Dona Dilma já era evangélica e orava pela conversão da filha. Deus é mesmo fantástico!! 
Ele é quem faz tudo acontecer e não divide a Glória dEle com ninguém.  
Foi preciso que Deus enviasse dois missionários do Rio de Janeiro para que Luana, mesmo 
tendo a mãe evangélica, entregasse a sua vida a Cristo! A Ele toda Glória e todo louvor, para 
todo o sempre!!! Eu te amo, Jesus!!  
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Porque é verdade o que 
dizem: “Um semeia, e outro 

colhe.” Eu mandei vocês 
colherem onde não 
trabalharam; outros 

trabalharam ali, e vocês 
aproveitaram o trabalho 

deles. 
(João 4.37,38) 

	  



	  

RESULTADO DO PROJETO SERTÃO 
 

Pessoas	  evangelizadas	  e	  que	  oraram	  recebendo	  a	  Cristo	  incluindo	  as	  crianças:	  
 275	  com	  As	  4	  Leis	  Espirituais	  	  	  	   82	  oraram	  
 676	  com	  o	  filme	  	   	   	   276	  oraram	  
 35	  Tarde	  da	  beleza	  	   	   	   12	  oraram	  
 302	  crianças	  nas	  EBFs	  	  	   	   226	  oraram	  

Total	  1288	   	   	   	   Total	  597	  
	  

 57	  Estudos	  bíblicos	  realizados	  nas	  casas	  
 5	  Palestras	  sobre	  higiene	  pessoal	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Materiais	  distribuídos:	  
	  

 326	  Bíblias	  	  
 1000	  Novos	  Testamentos	  Gideões	  
 30	  	  Devocionais	  Presente	  Diário	  
 98	  Cestas	  de	  alimentos	  	  
 101	  kits	  escolares	  
 360	  Squeeze	  	  
 500	  Kits	  de	  higiene	  bucal	  	  
 150	  Kits	  Projeto	  Bom	  de	  Bola,	  Bom	  na	  Escola	  (Camisa,	  meião	  e	  chuteira)	  

ORE POR MUCUGÊ: 
 

Assaltantes explodiram a agência do Banco do Brasil da Cidade; 
Muitos  jovens envolvenvidos com alcoolismo e drogas;  

Alto índice de crianças especiais em povoados bem pequenos; 
Para que o Espírito Santo trabalhe para que mais pessoas se convertam no Sertão; 
Para que o Senhor conduza as pessoas evangelizadas para as igrejas de Mucugê; 

Para que mais projetos missionários sejam promovidos no Sertão; 
 
Muito obrigado por fazer parte deste ministério que tem anunciado o evangelho do Reino de 
Deus até no Sertão nordestino.  
 
Juntos, Servindo ao Senhor da Seara. 
 
No Amor de Cristo, 
 
Pierre e Elaina Cazanga 
Liderança de Equipe de 
Missões Urbanas 
Trabalhando Para Alcançar Pessoas 
----------------------------------------------------------- 
https://facebook.com/missoesurbanas 
https://youtube.com/missoesurbanas 
https://twitter.com/missoesurbanas 
https://instagram.com/missoesurbanas 
https://myspace.com/missoesurbanas 

Veja fotos, vídeos e companhe o que temos feito em nosso novo Site: MissoesUrbanas.Com 
E-mail: missões@missoesurbanas.com  Oi: (21) 98896-4036 TIM: (21) 98356-2682 

CONTRIBUIÇÕES: 
 

ITAÚ Ag. 8987 
CONTA 10892-8 

 
BANCO DO BRASIL 

Ag: 1252-1 
CONTA 21776-X 

Cidades	  e	  povoados	  alcançados:	  
	  

 Cidade	  de	  Mucugê	  
 Povoado	  de	  Mocambo	  
 Povoado	  de	  Flores	  
 Povoado	  de	  Roncador	  
 Povoado	  de	  São	  João	  
 Povoado	  de	  Paiol	  


