
A França foi classificada como o melhor
provedor de saúde pública do mundo. pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). É o
país mais visitado no mundo, recebendo 82
milhões de turistas estrangeiros por ano.
Embora seja um país de primeiro mundo, a
França é o país ocidental de maior resistência
ao evangelho.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_de_Sa%C3%BAde


Há muita confusão sobre esses dois termos: Missão e Missões. Quando
falamos de Missão estamos nos referindo ao plano de Deus na história, e
Missões refere-se a nossa participação, como indivíduos ou Igreja, nas
atividades que contribuem para a realização da Missão de Deus no mundo. A 
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"A igreja precisa ter
consciência de que é a
extensão, o braço de
Deus no mundo como
Sua representante e
embaixadora"

Pastor Florencio de Ataídes - Presidente da MISPA

PALAVRA DO PRESIDENTE
FAZEMOS MISSÃO OU MISSÕES?

Missão própria porque é instrumento de Deus para cumpri-la. E, chamada por
Deus para fazer parte da Missão, é missionária e existe para isso. A igreja
precisa ter consciência de que é a extensão, o braço de Deus no mundo como
Sua representante e embaixadora. Só é possível cumprir a Missão
envolvendo-se na obra missionária, pois fazer Missões é fazer parte da Missão
de Deus.

Missão de Deus ou Missio Dei é um assunto
teológico relevante que deve ser compreendido
de forma consciente. David Bosch afirma que a
“Missão é obra de Deus” e Timoteo Carriker
que “a Missão antes de ser da igreja, é de
Deus”. Ou seja, a Missão é de Deus e não do
homem  ou  da  igreja.  A  igreja  não  tem  uma
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EU AMO MISSÕES, MAS MEU FILHO VAI PRA UNIVERSIDADE!

"Dar nossos filhos a
Deus, para que Ele
os use na obra
missionária também
é um ato de amor"

"

Oramos pelos missionários, levantamos mantenedores, enviamos
ofertas etc. Porém, quando se trata da nossa família, em especial,
dos filhos, temos resistência quanto ao futuro deles, pois
“queremos o melhor” pra eles. Mas quem disse que de fato
sabemos o que é melhor para os nossos filhos?
“Querer o melhor” para o nosso tempo significa uma vida
confortável, tranquila e longe de privações. Isso não tem nada de
errado, não é mesmo? Mas “desejar o melhor aos nossos filhos”
pode ser exatamente o contrário do que estamos querendo para
eles, não uma vida que acabe nessa vida, mas uma vida que
durará para sempre, que terá desdobramentos eternos. 
Dar nossos filhos a Deus, para que Ele os use na obra missionária
também é um ato de amor. Entregá-los, para que neles se
cumpra a vontade de Deus, é confiar que Ele, que é santo e
soberano, tem o melhor pra eles. Consagrar nossos filhos para a
obra é juntar tesouros nos céus. Confiar nossos filhos à obra
missionária é mostrar que amamos mais as coisas do céu do que
da terra.
E aí, você pai e mãe, que tem filhos pequenos, já pensou em que
você está incentivando seu filho a ser? Um juntador de tesouros
na terra, ou nos céus?

Mt. 9.37 “Então disse aos seus discípulos: “A colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. 38Peçam, pois, ao Senhor da
colheita que envie trabalhadores para a sua colheita”.
O Senhor Jesus quando fala: “A colheita é grande, mas os
trabalhadores são poucos”, fala da necessidade da sua obra. O
cap. 9 se encerra no verso 38, mas, quando começamos a ler o
cap. 10, a partir do verso primeiro, percebemos que o Senhor
chama exatamente aqueles a quem Ele pediu que intercedessem
para que Deus enviasse obreiros para a sua obra, ou seja, os
seus discípulos. É interessante notarmos que eles se tornam a
resposta da própria oração, pois levam ao Pai uma demanda e
eles mesmos são os convocados para suprirem a carência da
obra.
A pergunta para nós é, e se o Senhor da seara pedir nossos
filhos como ceifeiros de sua obra, qual será a disposição do
nosso coração, e até mesmo o entendimento acerca da vontade
soberana de Deus? Ficaríamos felizes, ou apreensivos ou talvez
até tristes? A resposta a essa pergunta pode revelar muito do que
está em nosso coração, mostrando se acreditamos que nossos
filhos pertencem a Deus, ou a nós mesmos.
Quando estamos projetando nossos filhos apenas para serem
bem sucedidos nesta vida, estamos lhes dando somente aquilo
que a “traça e a ferrugem corroem”. Precisamos dar aos nossos
filhos aquilo que o ladrão não rouba, e que não perece nessa
terra; necessitamos dar a eles um tesouro que durará até a
eternidade.
Reconhecemos que precisamos de agentes de Deus e
portadores do Reino em todas áreas da sociedade. Precisamos
de médicos cristãos, advogados, engenheiros, professores etc.;
mas a questão que envolve o título deste artigo é outra. É
comum, nós que amamos missões, falarmos de missões na
igreja, fazermos cultos ou nos envolvermos, de alguma forma,
com a Missio Dei (Missão de Deus). 

Pastor Jean Carlos Pereira
2º Tesoureiro da MISPA
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F INANCEIRO MISPA

Ligada à MISPA, a EMPA tem a finalidade
de preparar e capacitar, com excelência,
obreiros com ampla visão do trabalho
missionário, para então, serem enviados às
nações. Hoje, a Escola oferece: Curso de

O CIM – Cuidado Integral do Missionário - é
um departamento da MISPA que realiza um
trabalho de cuidado integral, presencial ou
online, da família missionária, na medida das
suas  necessidades.  O   objetivo   principal   é 

Falando de Marketing no meio Cristão,
entendemos que o seu objetivo é usar
estratégias para trazer almas para o
Reino de Deus, converter pessoas e falar
da mensagem  de  Cristo.  Além disso,  o  

O serviço que a secretaria da Mispa
realiza tem o objetivo de dar suporte aos
demais setores da Missão, auxiliando-os
nas suas demandas. A secretaria
também atende os missionários,
mantenedores,    pastores    e   o    público,  

Servir a Deus é sempre um privilégio, e
o ato de contribuir é um deles. Nós do
Departamento Financeiro, louvamos a
Deus    por    todos    aqueles  que   têm
se   dedicado    neste    ato     nobre,    e  

O serviço de vigilância noturna é de fundamental importância no cuidado e preservação do patrimônio da Base
da Mispa. O nosso pátio tem cerca de dez mil metros quadrados, onde estão construídos prédios para a
administração, salas de aulas, biblioteca, cozinha, refeitório, alojamentos e residências dos pastores. Além do
cuidado com o patrimônio, o vigilante também atende os visitantes e os irmãos que veem orar no Centro de
Oração no período noturno.                                                                                                                               Miss. Fabio da Silva

encorajamos a todos que se juntem a nós nesta sublime
tarefa. Missões, um dever de todos.               Pr. Ronaldo Maia

A contribuição vai além dela mesma, a
entrega desde o início é o princípio de amor e
gratidão. Deus, mesmo sendo Deus e
soberano, foi capaz de entregar o seu melhor
por amor a cada um de nós. Somos gratos a
Deus por seu imenso ato  de entrega, e somos

gratos a todos que tem nos ajudado a segurar as cordas do Ide de
Cristo Jesus.                                                               Miss. Isabelle Gomes

CUIDADO INTEGRAL DO MISSIONÁRIO

F INANCEIRO MISPA

oferecer uma estrutura de apoio e acompanhamento ao missionário e à
sua família, durante as fases que envolvem o preparo, envio,
permanência e retorno do campo.          Pr. Geraldo e Miss. Lucia de Pauli

EMPA - ESCOLA DE MISSÕES PRISCILA E ÁQUILA

Capacitação Missionária Integral, Introdução Missiologica, Curso de
Capacitação para Líderes de Crianças e EAD. 
                                                                                Professora Edilene de Ataídes

SECRETARIA

prestando informações necessárias, encaminhando seus
pedidos, quando necessário, para serem atendidos pelos setores
a eles relacionados.                                                 Pr. Esdras Linhares

marketing nos ajuda a nos relacionarmos com a sociedade,
divulgando nossa mensagem nas redes sociais, mídias, e na
internet, como um todo.                                       Pr. Nelson Silva

MARKET ING MISPA

VIG ILÂNCIA
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Nossa reunião de jovens. Nós
fizemos essa reunião na casa de
um jovem da igreja. Foi um
momento muito edificante para
todos nós. Nossas reuniões de
jovens acontecem uma vez por
mês.

Que alegria poder
comparti lhar um momento
de comunhão fraterna ao
final do nosso culto de
volta às aulas. Ficamos
felizes também por
podermos receber novas
famílias nessa ocasião.
Oramos para que nossos
irmãos possam redescobrir
esses momentos preciosos
e essenciais na vida de
uma igreja.

Este ano, minha esposa e eu usamos mais a internet
para evangelizar a França  e ministrar para vários irmãos
e irmãs que não têm condições de participar de cultos
presenciais, devido à distância do lugar onde moram
para um templo evangélico, e  também, por causa
pandemia de Covid19, que infelizmente ainda está
presente. Em função disso, as pessoas estão procurando
uma alternativa viável para se manterem conectadas
com seus irmãos e irmãs. Por isso, Deus nos deu essa
direção, e já fizemos quatro encontros online, 12 e 26 de
março, além de 2 e 9 de abril de 2022.
Que Deus continue nos abençoando e sempre nos
dando sabedoria para seguir em frente.

"Cosmovisão Cristã " é uma visão que Deus nos
deu para compartilharmos o evangelho de Cristo
através das redes sociais, evangelizando e
ministrando estudos bíblicos, com o objetivo de 
 formar  e implantar igrejas em várias cidades
francesas, usando a força do missionário
autóctone. Pr. Hugo Costa

www.mispa.org.br/pr-hugo-costa
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É um Projeto Missionário de Evangelização e Ação Social atuando sob duas  principais  perspectivas.
1ª Servindo o Pão do Céu, que é o trabalho de evangelização, discipulado, visitação,
aconselhamentos, celebrações semanais, Escola Bíblica, pregação e defesa da Palavra de Deus. 2ª -
Servindo o Pão da Terra, realizando ações beneficentes como: a distribuição de alimentos, compra de 
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IPR DE ARCOVERDE

VISITA DO PRESIDENTE 
Que Deus recompense o nosso Presidente da Mispa, Pr.
Florencio de Ataides e sua esposa, Miss. Edilene de Ataídes, por
participarem conosco. Glória a Deus pelas almas que aceitaram
Jesus e por aqueles que voltaram ao Caminho, reconciliando-se
com Ele. Noite de muita unção, presença de Deus e celebração.

Batismo dia 12 de março de 2022.
Participação especial do Presidente da
MISPA, Pr. Florencio de Ataídes,  Miss.
Edilene de Ataídes, Pr. Amós Pereira, Pres.
Presvab R, e Pr. Heleno. Atos 2.38 e disse-
lhe Pedro arrependei-vos e cada um de
vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo para perdão dos pecados e
recebereis o dom do Espírito Santo.

ENCONTRO DE MULHERES
Encontro de Mulheres Renovadas,
com a participação especial  da pra .
Edi lene de Ataídes.  Foi  maravi lhoso!
A Deus toda glória para sempre.
Amém.

O Projeto Luz para Arcoverde, além de realizar
ações sociais e culturais, também dispõe-se a
cuidar da vida espiritual do ser humano, por
entender que “nem só de pão viverá o homem,
mais de toda a palavra que sai da boca de Deus”
(Mt 4:4).

medicamentos, colaboração em exames médicos com certa urgência, leite e fraldas infantis, recargas de botijões de gás, 
 realização de eventos em datas comemorativas como, a páscoa, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais,
celebração de Natal, virada de ano e outras.

https://www.facebook.com/mispa.missao?__cft__%5b0%5d=AZW2Y6j7ZLscut4jpKiGw_PBkUWyRmw7VicRN3jszy3cELlwx3v61ZSN1k4tcIPBL794bCepuugYk1udARp5TKVsKUJxi6KTQ0qYQMOE_CWPztIWgnNqHowXcoRZdMkzuIA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/florencio.deataides?__cft__%5b0%5d=AZW2Y6j7ZLscut4jpKiGw_PBkUWyRmw7VicRN3jszy3cELlwx3v61ZSN1k4tcIPBL794bCepuugYk1udARp5TKVsKUJxi6KTQ0qYQMOE_CWPztIWgnNqHowXcoRZdMkzuIA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/edilene.ataides?__cft__%5b0%5d=AZW2Y6j7ZLscut4jpKiGw_PBkUWyRmw7VicRN3jszy3cELlwx3v61ZSN1k4tcIPBL794bCepuugYk1udARp5TKVsKUJxi6KTQ0qYQMOE_CWPztIWgnNqHowXcoRZdMkzuIA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/florencio.deataides?__cft__%5b0%5d=AZWoUwcIZoCnw2u37lr00XUbCrTT67QjotjV48_t13CI1HcwdTAIurGIHZeL6safxaJ9K6NjzRuH2CNXulGFuz45hNiQkXZ2kyEyQSDTqsR9q5Act7-F2TmtfKxKipuY6nk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/edilene.ataides?__cft__%5b0%5d=AZWoUwcIZoCnw2u37lr00XUbCrTT67QjotjV48_t13CI1HcwdTAIurGIHZeL6safxaJ9K6NjzRuH2CNXulGFuz45hNiQkXZ2kyEyQSDTqsR9q5Act7-F2TmtfKxKipuY6nk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/edilene.ataides?__cft__%5b0%5d=AZWKXhEPrrl1hgct-IzLJCDC3gGHLSWqoJaur9NJ2GP1zfVtCyw0RNomTGEktY9qf9C8MixHM29Fan2H74MNzRLmOvJ8DESjhM1XUaa_KSwfLRhWUN-z93Feju9YotQa4Ec&__tn__=-%5dK-R


ESCOLA DE MISSÕES

URBANAS DE FÉRIAS

INFORMATIVO MISSIONÁRIO
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A EMUF - Escola de Missões Urbanas de férias, é
um evento realizado pelo JEM uma vez por ano
na base da MISPA, em Assis/SP. O alvo desse
evento é levar adolescentes, jovens e líderes a
terem uma experiência missionária, através de
palestras, cursos, oficinas, vigílias, vivência
missionária e experiência de trabalho prático de
evangelismo na rua. O nosso desejo é que seja
despertada e levantada uma geração de
missionários e pessoas que amem, divulguem e
invistam em missões, por onde estiverem.

Coordenação

Miss. Andréia Ferreira

Miss. Vanessa Boico

Secretaria MISPA

(18) 99643-6020

(18) 99143-8570

mispa@mispa.org.br

www.mispa.org.br/emuf

Contato

Faça já sua inscrição
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Alcançar todos os povos, inclusive
povos indígenas do Nordeste, não é
apenas um mandato bíblico de Deus,
mas privilegia o alto nível. O fato de o
Senhor ter nos escolhidos para
evangelizar e plantar igrejas pioneiras,
algo que exige preparo, objetivos
bíblicos e o poder do Espírito Santo, não
é só um desafio, mas uma honra.
Bárbara Burns.  Bárbara Burns

História,  indentidade e evangelho
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FAÇA O
DOWNLOAD
 DO CARTAZ

A MISPA - Missão Priscila e
Áquila, é uma agência
Missionária criada para
alcançar as nações.  Hoje
estamos trabalhando em 28
países, além do Brasil,
onde atuamos nos projetos
de plantação de igrejas em
09 estados e em 20 etnias
indígenas.

www.mispa.org.br/campos

https://chrome.google.com/webstore/detail/downloads/jfchnphgogjhineanplmfkofljiagjfb?hl=pt-BR


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

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br

Contato

mispamissao

E S T A M O S  A V A N Ç A N D O  N O  M U N D O
A MISPA é uma Agência Missionária ligada à Igreja Presbiteriana Renovada. Sua
missão é despertar, treinar e enviar missionários para o Brasil e para o mundo e,
dessa forma, propagar o evangelho a todas as nações, apoiando a igreja no
cumprimento do Ide de Jesus. Atualmente a Mispa está presente em quatro
continentes.

CONHEÇA MAIS PROJETOS EM NOSSSO SITE

Diagramação: Pr. Nelson Silva
Supervisão: Pr. Florencio de Ataídes
Revisão: Pr. Esdras Linhares
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