
MISSÕES:  DEVER DE TODOS

MISS.  MARILANDE TORRES MARQUES

A Índia é uma das nações de maior
desafio para os desbravadores do
evangelho. É conhecida como a “terra de
muitos deuses”, pois há milhões de
deuses, animais, imagens de artífice que
são adorados em templos, praças e à
beira do grande rio Ganges. A MISPA
realiza, através da missionária Marilande
Torres Marques, um trabalho de
evangelismo ali, onde bilhões de pessoas
não conhecem a Cristo.
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Eleição na igreja Renovada é algo absolutamente normal, uma vez que estamos
dentro de um sistema democrático presbiteriano. Aqui, o nosso assunto principal é
missões, mas isso não exime a preocupação quanto à questão eleitoral que pode
nos ajudar a prosseguir nos vários projetos ou trazer um norte diferente à nossa
Agência, uma vez que a mesma é denominacional. Temos, no entanto, absoluta
certeza na soberania de Deus e que Ele é o dono da obra missionária e continuará
sempre no controle. Vamos prosseguir no empreendimento missionário que Deus
colocou em nossas mãos, acreditando na continuidade desta grande obra. Ele tem
um plano para a MISPA e tudo irá concorrer para executar o propósito pelo qual
surgiu essa nobre Missão – espalhar as Boas Novas do Reino aos povos não
alcançados. Temos muitos planos alinhados para serem executados no próximo
triênio e é Deus quem conduzirá todas as coisas, especialmente em relação à
Missão de Sua igreja. Estamos orando pelas eleições renovadas e fazendo o que o
Senhor nos chamou a fazer. Ore e esteja conosco nessa caminhada. 
Deus abençoe!
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MISSÕES E AS ELEIÇÕES
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www.mispa.org.br
(18)  99143-8570

S e c r e t a r i a  d a  M I S P A

https://www.mispa.org.br/confer%C3%AAncia2022
https://www.mispa.org.br/confer%C3%AAncia2022
https://www.mispa.org.br/confer%C3%AAncia2022


PARTICIPE DA MISPA VOCÊ TAMBÉM COMO AGENTE DE MISSÕES
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O curso Como Formar Um Conselho
missionário tem o propósito de contribuir
para a ampliação da visão missionária da
igreja, ajudando-a a entender a importância
de se envolver na obra de Missões. Isso
será realizado através da criação de um
grupo que exerça a tarefa de mobilizá-la
para esse fim.

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

WWW.MISPA.ORG.BR/CURSOS

O Agente de Missões na Igreja Local – AMIL, é um
parceiro voluntário que divulga a MISPA e suas ações
junto a sua igreja. Os AMILs têm um valor inestimável para
a obra missionária, uma vez que são elos entre a igreja e a
missão. Têm a tarefa de informar, mobilizar e conscientizar
a Igreja de sua tarefa missionária, envolvendo-a num
movimento de intercessão em favor dos missionários,
campos e projetos da MISPA no Brasil e exterior.

"Você receberá informações, pedidos de oração,
necessidades dos campos, notícias dos
missionários e material disponível. Cada IPR precisa
conhecer mais sobre MISPA e o trabalho
desenvolvido no Brasil e exterior, bem como as
vitórias, necessidades e a realidade de cada campo.
Você pode ser um instrumento para levar este
conhecimento a sua igreja!"

Miss. Ketille Havilá

https://wa.me/message/MFYUBCD4URJMB1
https://wa.me/message/MFYUBCD4URJMB1
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Numa linguagem de fácil
compreensão , o pastor Otávio
Rocha do Nascimento , hoje
morando na Suíça e dirigindo
uma igreja de fala portuguesa ,
traça sua biografia. Embora tenha
vivido grandes frustrações, sua
história é de grandes conquistas
e vitórias. A leitura deste livro
torna-se indispensável para
ampliar nossa visão sobre como
Deus trabalha conosco, inclusive
nos momentos de crises e de
intensa dor.

Confira a promoção clicando aqui
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No dia 19 de junho, foi celebrado o dia dos pais na Índia. Agradecemos a Deus
pelos pais que conheceram o amor de Jesus e podem fazer a diferença em
suas famílias e comunidades.

Cruzada evangelística que é
realizada em abril, todos os anos,
sob a liderança do Pastor Rajendra,
onde temos 3 igrejas com templos
próprios.

Já temos igrejas sendo pastoreadas por obreiro nativos, bem como um Orfanatos e uma Creche.

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

No início de 1999, coloquei-me à disposição para servir ao Senhor neste
país, renunciando tudo para fazer missões. Foi uma decisão difícil, mas
necessária para cumprir a vontade de Deus em minha vida. Deixei o
emprego em um cargo público no Estado do Paraná para obedecer à ordem
do Senhor Jesus. Na Índia, existem muitas comunidades, aldeias e vilarejos
que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Infelizmente, não fazem ideia de
quem é o Deus verdadeiro, pois a maioria tem uma imagem distorcida dEle.
O Evangelho tem maior aceitação entre as castas mais baixas, pessoas
cansadas, sem esperança, rejeitadas até pelos seus deuses e exploradas
por aqueles que estão nas castas mais altas.

Í ND IA

Miss. Marilande Torres Marques
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https://investnews.com.br/geral/eleicoes-2022-calendario-oficial/
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O Deus que abre as portas é o mesmo que fecha para que
tudo ocorra exatamente conforme a Sua vontade.
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito.” (Rm 8.28)

SENSÍVEL À DIREÇÃO DE DEUS
A terceira característica que queremos destacar é que a
vida de um missionário precisa estar sob a direção de Deus.
(At 16.9) “À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um
varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo:
Passa à Macedônia e ajuda-nos.” O homem de Deus,
sensível à voz do Senhor, jamais se revoltará contra o Dono
da obra, ou seja, não murmura, mas cumpre a vontade de
Deus. A visão do varão macedônio continua acontecendo.
Pessoas em diversos lugares ainda clamam e esperam por
mensageiros de Deus que deverão, na sensibilidade do
Espírito de Deus, levar-lhes a mensagem de salvação. A
Macedônia hoje pode ser tanto o um lugar mais longínquo
quanto o seu vizinho.

O CHAMADO DE DEUS NÃO EXCLUI AS DIFICULDADES
O quarto e último ponto é que apesar de sermos
chamados por Deus estamos isentos das dificuldades. Na
cidade de Filipos, foram açoitados e presos por causa do
evangelho. Embora as dificuldades existam, o final para
aqueles que são chamados por Deus sempre será de
vitória. Para isso, um fator muito importante é a convicção
de que foi o Senhor quem nos chamou. E a dúvida não
deve ter lugar em nosso coração. A.W. Pink diz: “Estar cheio
de preocupações, ver a situação com prenúncios sombrios,
antecipar o amanhã com ansiedade, é ofender a fidelidade
de Deus.” Mesmo em meio às adversidades é preciso saber
que Deus não desampara os servos Seus. Em Filipos, vidas
foram salvas e a Igreja tornou-se grande parceira de Paulo
na obra missionária. Que todos nós como missionários
venhamos ter essas características em nossas vidas.

Em Atos 16, relata-se o início da segunda viagem
missionária de Paulo. O Apóstolo tinha o propósito de
voltar às cidades outrora evangelizadas para ver como
estavam os irmãos, mas o propósito de Deus para ele era
outro. Os eventos ocorridos aqui apresentam algumas
características que todo missionário precisa ter. Tais
apontamentos podem ser analisados e aplicados a nós.

DESPRENDIDO DE SEUS PRÓPRIOS INTERESSES
A vida de um missionário precisa ser desprendida de seus
próprios interesses. Paulo entende que a obra de Deus não
é uma realização momentânea, mas sim permanente.
Após a primeira viagem missionária, entende que a tarefa
não foi cumprida, antes, tem em seu coração o desejo de
continuar trabalhando em prol do Reino de Deus. Paulo
colocou a vontade de Deus como prioridade em sua vida.
A agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus e
não pelos obreiros. Deve ser definida no céu e não na terra.
Paulo abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de
Deus, assim o evangelho entrou na Europa. (Hernandes
Dias Lopes). Fazer a obra de Deus não é só uma questão de
vontade, mas de obediência. 

GUIADO PELA VONTADE DE DEUS
Em segundo lugar, queremos destacar que a vida de um
missionário é guiada pela vontade de Deus. “E, percorrendo a
região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo
de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir
para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu (At 16.6,7).
É importante notar que o Espírito Santo os impediu de
pregar a palavra e não de cometer um pecado específico.
Muitas vezes podemos estar errados mesmo fazendo o que é
certo, não necessariamente ser a vontade de Deus. É preciso
submissão à soberania de Deus que sempre sabe o que está
fazendo, pois a porta para a pregação do evangelho na
Europa estava sendo aberta.
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CARACTERÍSTICAS QUE TODO MISSIONÁRIO PRECISA TER

Pr. Ronaldo Costa Maia
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Os obreiros listados nesta página são pessoas que auxiliam nossos missionários no campo.
Geralmente são alunos do CCM – Curso de Capacitação Missionária, que, depois de terem
cumprido os créditos das disciplinas, fazem a parte prática do Curso. Desenvolvem assim um
trabalho voluntário nos campos missionários, sob a supervisão da EMPA – Escola de Missões Priscila
e Áquila – e orientação do missionário daquele campo. Ainda não são missionários da MISPA nem
legalmente filiados à Missão, mas são valorosos homens e mulheres que contribuem para o
crescimento do Reino de Deus em nossos campos.

V I S I T A S  A B E N Ç O A D A S

MISSIONÁRIOS DE MISSÃO FAMÍLIA

AZIZ E EQUIPE DA BASE DA MISPA

MISS. IGOR E MISS. NAIARA.

Nos dias 15 e 16 de agosto, tivemos a honra de receber na Base da Mispa os missionários
Igor e Naira. Eles estão envolvidos com a Família Aziz, que atua no Oriente Médio,
socorrendo a comunidade carente, especialmente os refugiados iraquianos e sírios de
diferentes grupos étnicos e religiosos.

CONFIRA ESTA PAGINA EM NOSSO SITE - WWW.MISPA.ORG.BR



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

02 Pelos Pastores e Presbíteros Representantes para que
possam empreender todo o esforço necessário nos trabalhos
administrativos e deliberativos.

XXI ASSEMBLEIA GERAL DA NOSSA IPRB

03 Que Deus nos conceda sabedoria nestas eleições. Que as
autoridades eleitas sejam comprometidas com a verdade e
reflitam os valores do Reino de Deus.

ELEIÇÕES DO BRASIL – 2022

04 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. 

MANTENEDORES DESTA OBRA SANTA

06 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

INFORMATIVO MISSIONÁRIO
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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 

"IRMÃOS, ORAI POR NÓS." 1 TESSALONICENSES 5:25

 “Orai sem cessar.” I Ts 5.17
Claramente vemos neste versículo
que não há  desculpas, não existe
tempo marcado, pois a ordem é
explícita – devemos orar
continuamente.
O maior exemplo de uma vida de
oração é Jesus. “Jesus retirava-se
solitário para falar com o Pai”,  Lc 5.16;
“Tendo despedido a multidão, subiu
sozinho para orar”,  Mt 14.23.
Temos também exemplos de
missionários que se empenhavam
numa vida de oração como: William
Carey, Adoniram Judson, Hudson
Taylor, George Müller, e tantos outros.
Orar é um trabalho árduo. Exige
pensar, concentrar e persistir. Temos
de vencer todos os obstáculos para
que a verdadeira oração aconteça. É
preciso esforço e dedicação para não
ceder ao desânimo e nem à tentação
de desistir.
A oração é importante para
desenvolvermos amor, comunhão e
conhecimento de Deus e de nós
mesmos, além de demonstrar nossa
confiança, gratidão e obediência. Faça
da oração a grande meta de sua vida
diária. 

Miss. Lucia de Pauli

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/5/25+


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

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

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br
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