
Se permanecermos
unidos e crendo no
poder    do    Evangelho,   
 vamos  alcançar  muitas   
 pessoas e, dessa forma, 
   para o conquistaremos 
     a  Europa e a  Polônia 
      para o Senhor Jesus.



Experimentamos dia a dia milagres que acontecem nos campos missionários, tanto no
Brasil como no exterior. Pela graça do Senhor Jesus, os trabalhadores da seara têm feito
uma grande obra, em cada lugar onde Deus os colocou para missionar. Ele tem enviado
os recursos e as pessoas necessárias para fazerem a Sua vontade. Você também pode
fazer parte dos Projetos da MISPA, orando, contribuindo e indo (a curto ou a longo
prazo), potencializando assim a obra de Deus até os confins da terra. Continuemos a
realizar o desafio da Grande Comissão dado a nós! 
“Se a oração é poderosa, vai, porque ninguém impedirá que encontre os homens e os recursos
necessários”, Hudson Taylor 
Deus abençoe!

 Pr. Florencio de Ataídes

É com muita alegria que
compartilhamos com você mais
uma ação do Projeto Semeando
no Sertão. 

A MISPA vai muito bem! Em dez anos à frente da Missão só temos a
agradecer a Deus e a pessoas como você que tem colaborado de
várias formas para continuarmos. Chegar até aqui não tem sido fácil,
mas pela oração e perseverança em Cristo temos rompido barreiras e
visto o que Deus tem feito em cada Projeto Missionário.           

Precisamos do seu apoio neste
projeto. Agora com a guerra
precisamos da intervenção de
Deus em nosso favor. Orem por
nós, pois grande é o desafio.

PROJETO POLÔNIA
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Precisamos muito do seu apoio e
oração, para que Deus nos dê
sabedoria no trabalho
missionário.

PROJETO INDÍGENAS

PROJETO EM POÇO COMPRIDO



A palavra “cuidado” tem uma série de sentidos, dentre
eles, o de evitar ou afastar de determinada situação,
que é negativa ou nociva. O sentido que queremos
ressaltar aqui, diz respeito, necessariamente, ao ato de
envolver-se ou de responsabilizar-se por algo ou por
alguém. Para isso, a palavra “cuidado” abrange a saúde,
a segurança e os relacionamentos.

A vida missionária é cheia de desafios. Na prática de cada dia, as lutas e as
dúvidas podem incomodar. A MISPA e demais parceiros (Igrejas locais, amigos e
outros) têm uma grande responsabilidade, que não se resume ao sustento, à
intercessão, ou à comunicação regular, mas tem uma amplitude maior. Temos
em foco realizar um trabalho de cuidado integral do missionário. O objetivo
principal do Cuidado Integral do Missionário é oferecer uma estrutura de apoio
e acompanhamento para o missionário e sua família, durante as fases que
envolvem o preparo, o envio, a permanência e o retorno do campo.                                   
                                                                                    Pr. Geraldo de Pauli e Miss. Lucia de Pauli

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

Temos planos, alvos a alcançar, cremos que Deus está no
controle de tudo o que acontece e o que acontecerá.
Precisamos simplesmente estar atentos aos sinais dados por
Ele, para que possamos andar segundo a sua perfeita
vontade. Com todo o meu coração, eu creio que Deus está
nos conduzindo  para um novo tempo.

Estamos envolvidos com muitas
coisas na igreja e também fora da
igreja. Lideramos o grupo de
homens e de mulheres; lideramos
e fazemos parte de grupos
familiares.
Precisamos estar juntos nesta
batalha, Deus tem olhado para nós
e convocado o seu exército para
marchar e com mais força
proclamar o seu Reino. 



Confira na legenda

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

Projeto Social,  beneficente e também de plantação
de igreja, que visa, além de ajudar a população
nordestina  com ações, como: Projeto 5 Pães e 2
peixinhos (cestas básicas), perfuração de poços
artesianos, horta comunitár ia - agricultura famil iar,
consultas médicas e tratamentos dentários, exames
oftalmológicos e outros, levar o Evangelho de
Cristo.

O primeiro poço aberto produziu 
 muita água boa no Sertão em
Poço Comprido, louvamos a
Deus pelo amor e cuidado com o
seu povo neste lugar. Estamos
gratas a Deus pelo empenho da
Mispa - Missão Priscila e Áquila.

Continuamos no Sertão de Pernambuco, servindo na missão que é do Pai e crendo que Ele ainda
fará grandes coisas. Continue fazendo parte do Projeto Semeando no Sertão, juntamente
conosco, orando, plantando sementes de amor e compartilhando.

Perfuramos mais um poço artesiano no Povoado de Poço Comprido,
que produziu  muita água boa, aproximadamente 10 mil litros/hora.
Louvamos a Deus pela Base Missionária da Mispa, ao Zé da Água -
Instituto Novo Sertão e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela
parceria e por terem plantado essa semente de amor. Deus é bom,
sempre bom.

Miss. Anne Caroline e Miss. Kamila Franciscatti
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Batismo

Pr. Esdra

Jovem indígena

Ação Evangelística com as crianças 

Aldeia - Serviço Social

Pr. Esdra e família

Diante da necessidade da evangelização dos povos indígenas
brasileiros não alcançados,  sentimo-nos  desafiados a 
 realizar a obra de Deus no meio desses povos. Estamos
residindo em Mato Grosso, na cidade de Gaúcha do Norte,
desenvolvendo trabalhos de discipulado entre as etnias, que
até então  eram fechadas para o Evangelho e que não tinham
conhecimento da palavra de Deus. No  período   de três  anos, 

Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Jesus Cristo

concentramo-nos  em criar relacionamentos, trocas de experiências e fortalecimento
de amizades. Depois iniciamos o discipulado, entrando em contato direto com as
aldeias. Através desse trabalho, obtivemos resultados maravilhosos, com muitos
índios convertidos a Cristo.

Precisamos muito do seu apoio e oração, para que Deus nos dê
sabedoria no trabalho missionário, pela saúde da família, estudos dos

filhos e condições financeiras para chegarmos às aldeias.
Pr. Esdra Pereira Filho

Em tudo dai graças

Pr. Florencio 
Visita aos indígenas
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Maria Tereza
Itajubá - MG

Diego Pereira
Viamão - RS

Thamara Costa 
Campo Mourão - PR

Raul Alves Costa
Araraquara - SP

Ricardo Barcelos
Paranatinga - MT

Angela Fernandes
Maringá - PR

Ligada à MISPA, a EMPA – Escola de Missões Priscila e Áquila -  tem a finalidade de preparar
e capacitar, com excelência, obreiros com uma ampla visão do trabalho missionário  e,
então, serem enviados às nações. Hoje, a Escola oferece os seguintes cursos:  Curso de
Capacitação Missionária, Curso de Introdução à Missiologia, Curso de Capacitação para
Líderes de Crianças e o Curso, Como Formar um Conselho Missionário na Igreja Local.
Informações sobre esses cursos podem ser acessadas no site da Mispa.

www.mispa.org.br/cursos

(18) 99143-8570

www.mispa.org.br/campo

Alunos do CCM

https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/32/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/32/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/f5f79c5ab2eae849d8184d43aa6c81c2/


Missão Priscila e Áquila
Assis/SP
       (18) 99143-8570

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br

Contato

mispamissao

Ag: 0004
C C: 45208-4

AAg: 284
Op: 003 C C: 317-4 CHAVE

18.930-404/0001-40

Sua contribuição tem nos abençoado para ampliar o Reino de Deus
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