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INFORMAÇÃOES PRELIMINARES DO SERTÃO NORDESTINO 

O Sertão Nordestino do Brasil corresponde 
nessa faixa amarela que abrange todo o Ceará e 
partes dos estados do Piauí, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia. 

O clima predominante do sertão é o 
clima semiárido com temperaturas elevadas o 
ano todo e chuvas irregulares. 

Está dividido em duas estações, com 
inverno chuvoso (dezembro a junho) e verão 
quente (julho a novembro). 

Por conta da sua localização, a 
região sofre com longos períodos de seca. 
Sendo assim, há invernos que não chove e que 

pode durar mais de dois anos. 
Isso porque o Planalto da Borborema, situado entre o agreste e na zona da 

mata, impede que a umidade do oceano atinja a região. 
Sendo assim, o índice pluviométrico é muito baixo o que leva a diversos 

problemas sociais e econômicos. 
  



NECESSIDADES SOCIAIS E ESPIRITUAIS 

As condições do local referente ao sofrimento de seus habitantes devido a 
esses fenômenos naturais de seca, também reflete no coração do povo sertanejo 
(palavra que define o povo do sertão), um povo de uma receptividade sem igual, 
hospitaleiro, mas vivem uma vida religiosa sem a verdade de Deus na pessoa de Jesus 
Cristo. Cegos quanto aos costumes católicos, a devoção cega dos mesmo aos ídolos não 
deixam enxergar a verdade em Jesus. 

A Igreja evangélica em crescimento nessa região, porém ainda não consegue 
um bom resultado, chegando a ser inclusive perseguida pela igreja católica, pois 
dominam boa tarde dessa região tendo inclusive muitas posses e dominando terras e 
taxando a população pelo uso dessas terras e mantendo-os na escravidão. 

O Sertão do Nordeste precisa de ser alcançado pelo evangelho, pois cidades 
e cidades existem menos de 3% de evangélicos. 

Essas necessidades precisam serem preenchidas não só pelo poder público, 
mas pela igreja do Senhor Jesus Cristo atacando as bases da sociedade das mesma. 

QUAL A PROPOSTA PARA O SERTÃO NORDESTINO? 

Primeiro precisamos ser uma igreja no sertão do nordeste relevante a toda 
a sociedade, abrindo escolas com princípios bíblicos que abracem as crianças dessa 
sociedade, participando ativamente das necessidades sociais do povo em todos os 
segmentos (médico, enfermeiros, aulas de inglês, odontólogos, etc.) evangelização em 
massa (casa em casa, nas praças, nas escolas), fazendo as festividades relacionadas as 
crianças ( como a das crianças com evangelização) servindo o povo com cestas básicas, 
pois o povo nordestino tem necessidades básicas e abrindo igrejas e locais que encontro 
para a consolidação da fé do povo. 

Essas ações ela terá relevância com o povo nordestino em querer conhecer 
o Jesus da igreja que age, que ajuda o povo, que lhe dá uma força, e haverá um grande 
desejo do sertanejo pela igreja de Jesus. 

Há ainda muito preconceito com o crente no sertão, a predominância de 
líderes católicos como Padre Cicero, Frei Damião e outros que até hoje mesmo morto 
dominam muitos dos corações do povo e deixaram seu legado de ódio e perseguição 
aos crentes que eram considerados “bodes”, relatos de várias igrejas que foram 
incendiadas motivados pela perseguição ao crentes dentro dessa predominância. 

Daí o povo tem essa aversão ao evangelho e apego tão forte a idolatria. 

VENHA CONHECER DE PERTO, ENTENDER O SERTANEJO, E LEVÁ-LO AO 
CONHECIMENTO DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. 

 

  



O QUE FARÁ A EXPEDIÇÃO, QUAL A PROGRAMAÇÃO? 

Faremos evangelismos em massa com ações segundo o que Deus confiou a cada irmão 
do grupo da expedição, em praças, cidades da região, igrejas parceiras, encontros e 
seminários, teatros, também na abertura de escolas (Refugio) na formação de 
professores locais para dar oportunidades as crianças aprenderem sobre Jesus.  

Se vier profissionais da área de Saúde vamos atender a população, seja médico, 
enfermeiro, dentista, e outros, mostrando para a sociedade o quanto a igreja é relevante 
e aproveitando para que as pessoas conheçam Jesus em convite aos eventos que 
promoveremos naquela localidade. 

Conheceremos a base missionária do Mãos para As Nações bem como o Centro de 
Formação Missionária e participaremos ativamente de orações do local e se há 
disponibilidade esteja pronto para ministrar e pregar nas igrejas e escola, queremos 
destravar a mente e o coração do sertanejo para conhecer Jesus. 

TEMPO DA EXPEDIÇÃO 

Propomos que a expedição planeje pelo ou menos no mínimo 15 dias conosco na nossa 
base para aplicarmos os programas (SE FOR MENOS TAMBÉM NÃO TEM PROBLEMA, 
SUGERIMOS ESSE TEMPO PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO) 

QUEM PODE PARTICIPAR DA EXPEDIÇÃO? 

Qualquer crente que ame a obra de Deus, que esteja em uma igreja (Qualquer 
denominação) que esteja sendo pastoreado e que o pastor(a) abençoe a sua vinda e que 
tenha sido enviado para o fim proposto da expedição, que tenha já aprendido o princípio 
da obediência. 

QUANTAS PESSOAS PODEM VIR A EXPEDIÇÃO DE UMA VEZ? 

Temos por sugestão até 14 pessoas devido a qualidade do trabalho e logística de 
transporte. 

Temos na base quartos que ambientes que preparamos para os missionários da 
expedição. 

QUAIS OS CUSTOS DA EXPEDIÇÃO? 

Nossas expedições não prevê lucros, queremos ver a obra de Deus prosperar e o 
crescimento na experiência missionária dos irmãos, porém é necessário que a pessoa 
que tenha interesse na expedição faça forma de levantar os recursos da expedição para 
os custos do mesmo, então terá que ver os seguintes custos: 

Passagem aérea ou de ônibus da sua localidade até as seguintes localidades de acordo 
com o aeroporto ou cidade mais próxima da base: 

1 - Se for de Ônibus, procurar consultar o valor da passagem até Pau dos Ferros – RN, 
essa cidade fica a 30 km da base. 



2 – Se for de Avião procurar os preços para os seguintes aeroportos, todos estes são 
bons para chegar até aqui, porém cada um tem um valor, lembrando que depois que 
chegar em um desses aeroportos ambos tem que deslocarem ainda de carro até a base 
de acordo com os km apresentados abaixo: (vai da condição de cada uma qual aeroporto 
decide vir) 

 Aeroporto de Fortaleza – 328 km da Base em Tabuleiro Grande 
 Aeroporto de Natal - 371 km da Base de Tabuleiro Grande 
 Aeroporto de Mossoró – 130 km da Base de Tabuleiro Grande 
 Aeroporto de Juazeiro do Norte – 280 km 

Custos com Alimentação 

Por considerar uma região de custo de vida mais barato, pedimos apenas uma ajuda de 
custo de R$ 500 reais por pessoa pelos 15 dias, considerando um cardápio que tenha as 
comidas regionais e complementos de alimentação de padrão nacional de uma família 
de classe média, sendo as 3 refeições e também lanches nos tempos intermediários. 

Custos de Transportes 

Como a base ainda não tem veículo próprio de transporte, sempre poderemos tentar 
conseguir meios de pegar e deixar as pessoas na rodoviária e aeroportos através de 
parcerias que nos cobram pelo ou menos o combustível, quando não alugamos uma 
VAN, com isso pedirmos uma reserva de pelo ou menos 200 reais para transporte. 

Custos com transportes em localidades de evangelização, cidades e regiões pedimos 
também reservar R$ 100 reais pois poderemos conhecer outras bases, igrejas e locais 
interessantes de evangelismos e turismo. 

DOAÇÕES 

Caso alguns tenham interesses em trazer doações, pedimos que seja feito na 
disponibilidade de cada um, seja em recursos financeiros, roupas ou brinquedos. 

Caso queira doar cestas básicas, sai melhor comprar na localidade para a doação. 

 

Qualquer dúvida, estamos a sua disposição para responder 

Contatos:  

Watssap: +258845586508 – kalenio 

Watssap: +5584996921000 – Ronildo 

Email: kalenio@hotmail.com 

 


