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O nosso casal de missionários
está em um país em que 96%
de sua população é adepta ao
Islamismo. O cristianismo é
uma religião da minoria e 29%
dos paquistaneses vivem
abaixo da linha da pobreza,
segundo a ONU.
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MIAC - Mispinha Instituto para
Adolescentes e Crianças - tem a
finalidade de fomentar a leitura,
ministrar aulas de música, de
canto e de reforço escolar.

Nosso projeto na Itália com a
missionária Marina Cabral tem
dado muitos frutos, apesar de
ser um país de tradição católica
Romana.

São oito campos missionários
sob a supervisão da Mispa no
Estado do Amapá. 

Pr. Florencio de Ataídes - Presidente da Mispa

Use as suas redes de contato para nos ajudar a divulgar o trabalho da
Missão, em seu esforço de levar o Evangelho aos lugares menos
evangelizados, difíceis e distantes. Vamos juntos realizar a obra, que é
um desafio da Grande Comissão para nós. 

PROJETO NA ITÁLIA

PROJETO NO AMAPÁ

PROJETO MIAC EM QUIXADÁ
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Em 24 de março de 1995, cheguei à Itália.  Além do
ardor missionário em meu coração, havia também
uma promessa de Deus de que eu conseguiria
aprender o italiano. Passados seis meses, já
conseguia me comunicar com eles. Tudo era novo
para mim, especialmente a cultura. Pedi ao Senhor
que me ajudasse a compreender a cosmovisão
desse povo e isso tem acontecido. Aleluia!

Já estamos num
espaço maior e aos
poucos, estamos
retomando as
atividades da Igreja.
"Não paro de agradecer
a Deus por causa de
vocês. Eu sempre lembro
de vocês nas minhas
orações." Efésios 1.16 

ITÁLIA
Missª Marina Cabral

VAMOS CONVERSAR?
Bem, vamos lá! A MISPA vai publicar mensalmente
um BOLETIM com notícias dos campos missionários
espalhados pelo Brasil e mais 27 países. São 180
missionários e missionárias que trabalham
arduamente na obra do Senhor, para promover a
expansão da igreja de Jesus. Apresentaremos um
pouco das atividades desenvolvidas e do mover de 

Deus no meio dos povos e nações. Pedimos a você que seja nosso parceiro nesse
empreendimento do Reino de Deus. A sua oração por nós é imprescindível e
necessária. Você pode participar e influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo.
Use as suas redes de contato para nos ajudar a divulgar o trabalho da Missão, em
seu esforço de levar o Evangelho aos lugares menos evangelizados, difíceis e
distantes. Vamos juntos realizar a obra, que é o desafio da Grande Comissão para
nós. Que Deus abençoe a todos!                                                                                             
                                                                                                                                                 Pr. Florencio de Ataídes



Família Abençoada

O Projeto MIAC atende 150 crianças e suas famílias, com
possibilidade para acolher um número maior, considerando a
relação de 240 crianças na lista de espera. Um ambiente
maior, mais acolhedor, com certeza proporcionará mais
oportunidades de transformação social. Estamos
Construindo.

Miss. Silvana (Tia Sil) e Miss. Luciano (Tio Lu)

O MIAC realizou um dia de
recreação com os alunos. Momentos
que ficarão na memória dessas
crianças.
Deus abençoe a todos que
contribuíram para que esse dia se
tornasse realidade.
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Crianças na IPR do Amapá

Pr. Florencio / Miss. Carlos

Pr. Fabiano Cardoso Miss. Tiago Brasil Miss. Jean Clay Pr. Isaías Gomes

Trabalho com os Jovens na IPR de Efraim

Ação Evangelística da IPR de Santana

Aviva Jovens na IPR de Tartarugalzinho IPR Laranjal do Jari

"São oito campos missionários da Mispa no estado do Amapá. Esses
campos têm crescido quantitativa e qualitativamente, em função do
estímulo e aperfeiçoamento dos missionários,  proporcionados pela
sua participação em  cursos de Capacitação em Teologia e Missões,
oferecidos pelos seminários da IPRB e pela Mispa. Embora as
dificuldades sejam inerentes ao trabalho, Deus tem realizado grandes
coisas em nosso meio e podemos dizer:  "até aqui o Senhor tem nos
ajudado". Pr. Fabiano Cardoso - Supervisor dos Campos do Amapá.Pr. Fabiano e Miss. Solange

Miss. Carlos Graziane Miss. Antonio Ribamar Pr. Valnei Maciel Pr. Monte Verde

https://www.facebook.com/iprbsantana/?__cft__[0]=AZUarsLSNUt4Lyqbwsw1efb_PPE92LdtUaCPqGiam-itaZKOYKvXuMzXsCIaMu4hDLHrQYqRar1wVuVPJ0WERYjV-zQLnqoIED_3exyPk-JQeENV1SejeOh0xKlZ8W1HGxfJa8Fn4YpsAtstcqJSz6JY1_dRygvb3bacZRRjMLC_6w&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Letícia do Nascimento
Rondonópolis - MT

CCM
O CCM - Curso de Capacitação Missionária foi criado com o
propósito de preparar pessoas para fazerem a obra missionária
e também para promover o despertamento de vocações, a fim
de que “Ide de Cristo” seja cumprido.

Curso de Capacitação Missionária

www.mispa.org.br/cursos

(18) 99143-8570

E lhes disse: “A colheita é grande, mas os
trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao
Senhor da colheita que mande trabalhadores
para a sua colheita.”  Lucas 10. 1-2

Klecyo Amorim
Floriano - PI

Larissa Antunes 
Itapetininga - SP

Lídia Armengol
Campo Mourão - PR

Aldenis e Simone
Petrolina - PE

Lucas e Danielly
Quixadá - CE

https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/32/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/32/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/32/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/32/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/f5f79c5ab2eae849d8184d43aa6c81c2/
https://agenciaportal.eadplataforma.com/p/a1e41224022c0007ac57735912fc9430/
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Missão Priscila e Áquila
Assis/SP
       (18) 99143-8570

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

financeiro@mispa.org.br

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

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br

Contato

Ag: 0004
C C: 45208-4

Sua contribuição tem nos abençoado para ampliar o Reino de Deus

mispamissao


