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Nome: Josimeire de Sousa Andrade 

Idade: 50 anos 

Natural: Timon – MA 

Filiação: Maria Dalva de Sousa 

Profissão: Artesã (Crochê, bordados e artes em geral) 

Sou de uma família de 4 irmãos, sendo eu do primeiro casamento. Nasci em um 

lar muito humilde, onde minha mãe teve que me deixar aos cuidados de uma família 

de macumbeiros para poder trabalhar. Passei muitas dificuldades, muitas necessidades 

básicas. Então minha mãe resolveu casar novamente e para nossa alegria íamos ter 

uma casa só nossa. Meu padrasto era muito bom, me tratava respeitosamente, mas 

isso durou pouco tempo e logo comecei a trabalhar em casa de família para ajudar a 

criar meus irmãos. Já era uma adolescente e logo a família aumentou. Hoje para a 

gloria de Deus todos servem ao Senhor.  

Fui criada no Catolicismo e frequentemente íamos à igreja sempre aos 

domingos, toda minha infância até a juventude, e mesmo quando criança me 

interessava muito em ouvir os sermões, até hoje guardo alguns em meu coração. 

Como toda criança gostava de brincar, pular e fazer travessuras. Lembro-me que 

esperava com muita ansiedade chegar o domingo porque depois da igreja passava o 

resto do domingo na casa de um padrinho no Centro de Timon, onde eu era tratada 

com muito carinho, por que não dizer como uma filha, tinha o melhor. Esta família era 

muito presente em minha vida, principalmente na vida escolar, eles tinham planos 

bons para meu futuro, mas infelizmente isso não foi possível, em minha juventude 

tomei novos rumos.  

Mas o que eu amava mesmo eram as brincadeiras daqueles dias, aquelas 

bonecas ricas eram uma realização para mim (risos). Uma das melhores lembranças da 

minha infância escolar era o material que todos eles me davam, inclusive lembro-me 

de uma bolsa muito chique...que colocava tudo! E era bem diferente das demais 

bolsas, e eu era uma criança pobre, mas tinha uma bolsa amarela com um desenho de 

patinho... Nossa!!!Aquilo marcou demais a minha vida! Até me emociono... vem até 

lágrimas. Agradeço muito àquela família que me ajudou na sobrevivência. E muito 

importante era que meu aniversário jamais era esquecido, eles foram verdadeiros pais 

para mim. 

Existem muitas pessoas na minha vida que também tiveram participações 

maravilhosas, os quais chamo de amigos, e destaco alguns com muito cuidado para 

não machucar outros amigos, família Carneiro, família Oliveira e família Luz, só a 

eternidade pode e vai avaliar a importância dessas amizades. E se tratando de família 

não posso esquecer a minha. Tenho uma tia que foi e sempre será muito importante 

na minha vida, a tia Domingas, irmã da minha mãe, ela sempre nos ajudou em tudo. 



Ela tem uma personalidade muito marcante, a admirava muito e ainda a admiro. Ela 

sempre trabalhou muito, é a conselheira da família, nós a tememos muito e lhe 

obedecemos. Eu sonhava ser igual a ela quando crescesse.  

Na minha infância aconteceu um fato que também marcou minha vida. Foi 

quando ouvi a voz de Deus pela primeira vez...lembro-me de uma certa manhã, céu 

azul e quando olhei para o céu pensei: Quem pode morar nesse céu tão lindo? De 

repente ouvi uma voz que disse: Você vai morar nele um dia! Lembro-me que 

imediatamente me ajoelhei e pedi perdão a Deus. Todas as vezes que passo naquele 

lugar lembro daquele dia, foi maravilhoso! 

Quase não tenho tempo livre, mas quando posso gosto muito de águas, 

riachos, açudes... lazer é muito bom! Hoje eu me descrevo como uma mulher vitoriosa, 

que alcançou a graça de Deus e a fé; que não desiste de alcançar seus objetivos.  

Minhas principais características: Sou alegre, às vezes muito exigente, 

perfeccionista, gosto de arrumar, sou detalhista, extrovertida, gosto muito de sorrir, 

conversar, gosto de viver!!! Sou muito família, acho muito importante, além da minha 

família dou muita importância ao Campo onde sempre estou trabalhando. Às vezes 

sou até mal compreendida por me dedicar tanto, quase não sobra tempo. 

Eu acho essas pessoas que me cercam muito importantes, são prioridades para 

mim, sou muito sentimental, a obra é o melhor lugar para mim. Um dos melhores 

momentos da minha vida foi quando recebi a noticia que me fez quem eu sou hoje: A 

Missionária Jô – EIS QUE VOS TRAGO NOVAS, QUE SERÁ DE GRANDE ALEGRIA, HOJE 

SERÁS CONSAGRADA A MISSIONÁRIA. Isso foi maravilhoso, naquele dia não consegui 

fazer mais nada esperando a noite chegar. Essa pessoa teve uma participação muito 

importante em meu ministério, sou muito grata a suas orações. 

Em maio de 2002 recebi uma das piores noticias da minha caminhada, a queda 

de uma missionária muito querida em quem me espelhava, era linda a forma como ela 

amava as almas. Ainda lamento muito sua situação, ela era muito dedicada. 

Se eu pudesse mudar algo em minha vida voltaria alguns anos para ter mais 

tempo. Claro que acredito em Deus, a minha história é uma das provas de sua 

existência, a minha infância foi muito difícil, fui uma criança muito sofrida e por muitas 

vezes Deus me deu livramento! Oh gloria!!! A escola deu uma direção à minha vida, já 

conclui os estudos depois de adulta, foi uma grande luta pra chegar até aqui; mas 

sempre estive acompanhada de amigos que até hoje estão presentes em minha 

trajetória, que oraram comigo, oraram, sorriram e até hoje sustentam meu ministério, 

meus agradecimentos a todos, só a eternidade pode recompensar essas amizades. 

O meu maior sonho é visitar a Europa e evangelizar outros povos, de 

preferência lugares esquecidos e distantes das grandes cidades, como o interior da 

França. O meu maior medo é da igreja não cumprir a tarefa confiada pelo Grande 

Mestre, que é alcançar os povos. 



GALERIA DE FOTOS 

  
Infância À esquerda a família de padrinhos, a direita a amada tia 

  
Recebendo o trabalho no Piauí juntamente com mais dois missionários Fazendo um percurso em uma área muito difícil para visitar uma 

comunidade, mas para a glória de Deus houve salvação! 



  
Com um grupo de missionários no primeiro Simpósio de Missões 
realizado pela Semadt 

Revendo uma igreja fundada por um grupo de missionários onde 
eu liderava os irmãos com muita alegria 

  
Momento com a família recém convertida Pregando com um grupo de missionários na feira em Lagoa 

Alegre do Piauí 



 


