
NA
ESPANHA
MISSÕES:  DEVER DE TODOS



OUTUBRO/2022 - INFORMATIVO MISSIONÁRIO - ANO I - Nº IX 

OUTUBRO      -      Informativo Missionário          -          ANO I         -          Nº IX

Outubro é o mês de Missões na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Por que
outubro? Por ser o mês em que a MISPA – Missão Priscila e Áquila, foi fundada em
1975. Em razão disso, comemoramos essa data no TERCEIRO DOMINGO do
referido mês. Sendo assim, convido os pastores e membros de nossa denominação
para comemorar em todas as igrejas de todo o Brasil esse mês, com oração e
programações voltadas para MISSÕES. Sugiro que falem da MISPA nas igrejas e
mostrem os inúmeros projetos que estão acontecendo no Brasil e exterior. Você
pode encontrar informações em nosso site: mispa.org.br e em outras redes sociais.
Gostaria, como Presidente desta instituição, que valorizássemos esse momento,
fazendo com que toda a Renovada tenha maior envolvimento no cumprimento da
Grande Comissão e consequentemente no crescimento denominacional. É de vital
importância o entendimento dessa responsabilidade que temos como crentes em
Jesus Cristo, comissionados para espalhar as boas novas do Reino. Que cada um
de nós reavalie o seu  envolvimento na cooperação da expansão do Reino através
de oração, testemunho, divulgação e investimento financeiro. Ajude-nos a cumprir a
ordem do Senhor Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
Deus abençoe!
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NO TERCEIRO DOMINGO DE OUTUBRO TIVEMOS O DIA DA MISPA
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PIX

No terceiro domingo de outubro, as Igrejas Presbiterianas Renovadas comemoraram o
dia da Mispa. Nesse dia, foram realizados cultos, cujas liturgia e mensagem foram
voltadas para o tema de missões. Houve também um momento especial de intercessão
pela Mispa e pela obra missionária.

F A Ç A  A  S U A  C O N T R I B U I Ç Ã O
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Momentos do culto  de adoração  na IPR
de Valência, em que os pastores
Reginaldo Burati e sua esposa, pastora
Jéssica Smith estão orando e
ministrando à igreja, em nome do
Senhor Jesus.
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Nos dias 19 a 21 de maio deste ano, foram realizadas as festividades em
comemoração do aniversário da IPR de Valência, na Espanha. São dezessete
anos de muitas bênçãos e vitórias. Esteve ministrando a palavra de Deus
nesses dias, o pr. Anairton de Souza Pereira, um dos líderes da Igreja
Presbiteriana Renovada do Brasil. Foram 3 dias de grande avivamento,
conversões, curas, milagres e maravilhas.

Valência, cidade espanhola, no litoral mediterrâneo, é o local onde estão trabalhando
os missionários, Pr. Reginaldo Burati e sua esposa, Jéssica da Silva Smith. Eles são
brasileiros e têm duas filhas: Esther e Isabela. A Igreja Presbiteriana Renovada, nessa
cidade, começou em 2005, com apenas quatro pessoas, na sala de um apartamento.
Com o crescimento, fez-se necessário buscar um local mais espaçoso, pois o
apartamento tornou-se pequeno. Em novembro daquele ano, alugaram um salão de
200 m², que, depois de reformado, foi inaugurado no dia 31 de dezembro. Nascia uma
Igreja espanhola com membros também de outras nacionalidades, além de brasileiros.
Nesses dez últimos anos, a Igreja tornou-se multirracial, pois sendo de maioria
hispânica, reúne brasileiros, bolivianos, argentinos, equatorianos, colombianos,
venezuelanos, chineses, nicaraguenses, hondurenhos, além de espanhóis.

Pr. Reginaldo Burati
Miss. Jéssica da Silva Smith
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Pr. Florencio/Edilene    Pr. Advanir                        Pr. Mauricio                    Pr. Cristiano                      Pr. Jean

Os cultos foram marcados pela manifestação
maravilhosa do Espírito Santo. Nas fotos,
temos a participação do ministério de louvor,
do pr. Bob, sanfoneiro, e demais participantes,
adorando e glorificando a Deus. Tivemos a
participação especial do ministério Mispinha,
com uma palavra da professora Cris, uma das
missionárias responsáveis por esse projeto.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Nos dias 07 a 09 de outubro, foi realizada a Conferência Missionária, na Base da
Mispa, em Assis. Esse evento tem abençoado muitas pessoas ao longo dos anos.
Deus falou ao coração dos participantes sobre a importância e a necessidade de
fazer a obra missionária.  A conferência contou também com a presença de vários
missionários do Brasil e do exterior, que compartilharam suas experiências
vivenciadas nos campos.

https://www.mispa.org.br/conferencia2022
https://www.mispa.org.br/conferencia2022
https://www.mispa.org.br/conferencia2022
https://www.mispa.org.br/conferencia2022
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Confira a promoção clicando aqui

Este é um livro de biografias que
contém histórias de vida de homens
e mulheres,  que saíram da Europa
e América do Norte para proclamar
o Reino de Deus em vários países,
inclusive no Brasil. Trata-se de
missionários e missionárias
protestantes que deixaram seus
países, família, o conforto e
atuaram de forma relevante em
momentos e lugares difíceis ao
redor do mundo. Apesar de terem
sofrido perdas e privações, nada os
demoveu, nada os fez retroceder,
prosseguiram na sua tarefa de
proclamar as Boas Novas do
Evangelho às pessoas que
pereciam sem esperança de
salvação. Que a vida e o legado
desses dedicados homens e
mulheres de Deus possam inspirar-
nos a fazer a nossa parte. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864263968-a-vida-e-o-legado-de-missionarios-e-missionarias-no-mundo-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864263968-a-vida-e-o-legado-de-missionarios-e-missionarias-no-mundo-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864263968-a-vida-e-o-legado-de-missionarios-e-missionarias-no-mundo-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864263968-a-vida-e-o-legado-de-missionarios-e-missionarias-no-mundo-_JM
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Você tem permi t ido  que aqu i lo  que ouve das
Escr i tu ras  penet re  no  seu coração? Você e  eu
temos o  maior  po tenc ia l  do  mundo para  fazer  a
d i fe rença,  porque Deus nos  tem dado suas
promessas .  Ore  em favor  da  nação,  cumpra  seu
dever  c ív ico  e  c re ia  no  melhor  para  o  Bras i l .
Deus es tá  no  cont ro le



01 Pela saúde física e emocional de nossos missionários e de
seus familiares. Pelo sustento familiar e renovo constante da
unção do Espírito de Deus.

NOSSOS MISSIONÁRIOS

03 Agradecer o apoio, a confiança e o envolvimento de cada
igreja e irmão. Pedir a Deus por novos parceiros. Que Deus
proteja e abençoe a todos com graça abundante.

NOSSOS PARCEIROS

04
Agradecer o apoio, a confiança, envolvimento e
investimento de cada igreja e irmão. Pedir a Deus por novos
mantenedores. Que Deus proteja e abençoe a todos com
graça abundante e multiplique os seus recursos.

MANTENEDORES DESTA OBRA SANTA
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05 Agradecer a Deus pelas igrejas que intercedem pelos
desafios e crescimento do Reino de Deus. Que o Senhor
levante mais intercessores, pois cremos no impacto e no
poder da oração na transformação da realidade espiritual,
física e social de pessoas e comunidades inteiras.

INTERCESSORES 

02 Que o Senhor da seara levante mais trabalhadores para a
plantação de novas igrejas, especialmente em lugares
menos evangelizados do Brasil e do mundo.

PLANTAÇÃO DE NOVOS CAMPOS

“Acheguemo-nos [ ... ] junto ao trono
da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna"
(Hebreus 4.16).
O maior benefício de orar a Deus e
contatá-Lo é receber misericórdia e
achar graça para socorro em
ocasião oportuna, a fim de satisfazer
todas as nossas necessidades
(Filipenses 4. 6-7). Outro benefício
que recebemos quando oramos ao
Senhor é a paz de Deus, que
excede todo entendimento, 
 guardando nosso coração e mente
de toda ansiedade. Que bênção é ter
uma vida livre da ansiedade! Na
verdade, os benefícios que
ganhamos na oração não podem ser
plenamente descritos. Que nós, os
que pertencemos ao Senhor, nunca
negligenciemos a oração, mas
oremos em todo o tempo (Efésios
6.18), até mesmo sem cessar (1
Tessalonicenses 5.17), então,
certamente, desfrutaremos da
presença do próprio Deus, com
todas as Suas riquezas, e seremos
abundantemente abençoados por
Ele.
Pr. Nelson Silva

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/5/25+
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CLIQUE NO LIVRO 
HISTORIA DE LAS MISIONES

MORAVIANAS

R$ 15,00

CLIQUE NO LIVRO 
A MISSÃO SOCIAL DA IGREJA

R$ 19,90

CLIQUE NO LIVRO 
MISSÕES: QUEM SE IMPORTA

R$ 34,90

LIVROLIVRO LIVRO

LIVRO

CLIQUE NO LIVRO 
A VIDA E O LEGADO DE

MISSIONÁRIOS E MISSIONÁRIAS

R$ 39,99

CLIQUE NO LIVRO 
MISPA - A HISTÓRIA DE FÉ

CONTINUA

R$ 19,90

CLIQUE NO LIVRO 
INDÍGENAS NO NORDESTE

R$ 40,00

LIVRO LIVRO

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2864263968-a-vida-e-o-legado-de-missionarios-e-missionarias-no-mundo-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1689030134-livro-mispa-a-historia-de-fe-continua-_JM#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=5552dc7a-e6cc-450a-8937-d46bf817bfce
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1804026354-livro-indigenas-no-nordeste-_JM#reco_item_pos=5&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=4c27cda9-6309-401f-a74e-91db08d0e819
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2171368646-historia-de-las-misiones-moravianas-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=114c77aa-c545-495f-8288-338d933c097a
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1732698193-livro-a-misso-social-da-igreja-_JM#reco_item_pos=2&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=855edf40-20ca-41c0-a6fb-6e67f6d9d6b3
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1850906340-livro-missoes-quem-se-importa-_JM#reco_item_pos=6&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=b2737bc9-9d8c-433d-bc6d-9ea99b866a14
https://wa.me/message/54VSEY2FMOSXA1
https://wa.me/message/54VSEY2FMOSXA1
https://wa.me/message/MFYUBCD4URJMB1
https://wa.me/message/54VSEY2FMOSXA1
https://www.mispa.org.br/


A Mispa – Missão Priscila e
Áquila é uma agência
Missionária ligada à Igreja
Presbiteriana Renovada. Sua
missão é despertar, treinar e
enviar missionários ao Brasil
e ao mundo todo e assim
propagar o evangelho a
todas as nações, apoiando a
igreja no cumprimento do
Ide de Jesus. Atualmente
está presente em quatro
continentes.

P R E G A N D O  O  E V A N G E L H O  A O S  P O V O S  N Ã O  A L C A N Ç A D O S
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MISSÃO PRISCILA E ÁQUILA
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NOSSA MISPA

Diagramação: Pr. Nelson Silva
Supervisão: Pr. Florencio de Ataídes
Revisão: Profª Edilene de Ataídes


