
Cabo Verde é um país insular, localizado em
um arquipélago no Oceano Atlântico central,
constituído de dez ilhas vulcânicas, com uma
área total de 4.033 km². Essas ilhas ficam entre
600 a 850 km a oeste da península senegalesa
do Cabo Verde, situada no ponto mais
ocidental da África continental.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_elevada_(geologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde_(cabo)
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Pastor Florencio de Ataídes - Presidente da MISPA

PALAVRA DO PRESIDENTE

Não sei qual é a sua resposta, mas antes
de você responder, deixa eu lhe falar
algumas coisas. Fazer Missões não é
simplesmente ofertar, contribuir conforme
o regimento, orar esporadicamente pelo
missionário, sentir pena dos perdidos,
etc. É fácil colocar a mão no bolso e
ofertar para sentir-se aliviado da
responsabilidade missionária. O fato de
abençoar financeiramente não torna uma
pessoa ou igreja missionária, pois essa
prática traz a ideia de terceirização da
responsabilidade missionária. Missões
nunca pode ser terceirizada, pois cada
crente em Jesus tem a responsabilidade
pessoal de participar contínua e
integralmente na Missão. Para uma
pessoa ou igreja fazer Missões é
necessária uma caminhada constante:
Oração, contribuição, apoio emocional e
espiritual; ou seja, para fazer Missões é

JUNHO          -          Informativo Missionário          -          ANO I          -          Nº V
VV

preciso envolvimento pessoal com
aqueles que estão nos campos
missionários.  Fazer Missões é um
conjunto de atitudes que demonstram
comprometimento com o Reino de
Deus. Você precisa orar, contribuir,
apoiar aqueles que estão na linha de
frente e, sobretudo, ser testemunha de
Jesus, compartilhando as Boas Novas
por onde você passar. Isto é fazer
Missões.
VOCÊ FAZ MISSÕES?        
Deus abençoe!

"Fazer Missões é um conjunto
de atitudes que demonstram
comprometimento para com 
o Reino de Deus."
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A Ig re ja  P resb i te r i ana  Renovada  de  Pedra  Bade jo ,  na  i l ha
de  San t iago ,  Cabo  Verde ,  t em na  sua  l i de rança  o  P r .  Lu ís
A lbe r to  da  Cruz  Tavares .  E le  é  cabo-ve rd iano ,  casado
com a  M iss ioná r ia  Carmem Cé l ia  D ias  Tavares ,  b ras i l e i ra ;
têm do is  f i l hos ,  I van i l da  e  Dan ie l  e  um ne to ,  W i l l i am.

Um dos muitos desafios da Igreja do

Senhor em Pedra Badejo é a construção

do templo e demais dependências para

a realização do trabalho. Orem pelo Pr.

Luís e sua família, que estão dando as

suas vidas nesse país, pois precisam

dessa parceria de oração contínua.

I r m ã o s ,  o r a i  p o r  n ó s .  1  T e s s a l o n i c e n s e s  5 . 2 5 .

O  Pr .  Lu ís  invest iu  no  louvor  da  Ig re ja  com  a  compra  de  vár ios  ins t rumentos  e  ens ino  de

música  para  os  i rmãos .  Essa  est rutura  abre  portas  para  o  t raba lho  de  evangel i smo ,  tendo

em  v i s ta  a  tendênc ia  natura l  do  af r icano  para  a  área  da  música .  Há  a l i  um  t raba lho  de

disc ipulado ,  com  o  propós i to  de  levar  os  i rmãos  à  matur idade  espi r i tua l ,  preparando  -  os

para  aux i l ia r  na  expansão  da  Ig re ja  .  Vár ios  i rmãos  part ic ipam  dos  Cursos  Bíb l icos  e  têm

sido  t re inados  para  os  minis tér ios  de  jovens ,  adolescentes  e  de  in tercessão .

Em 2018 , começamos um trabalho num bairro carente de

Pedra Badejo , chamado Rocha Lama . Estão liderando esse

trabalho , desde o início , um casal de evangelistas , Helder e

Leny . Além dos cultos e discipulado para os convertidos ,

eles levam para a comunidade feiras de saúde , campanhas

de ajuda aos moradores , alimentos etc . Há muitos frutos

desse trabalho .

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/5/25+
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A falta de preparo tem sido uma das principais causas de retorno
prematuro de missionários brasileiros dos campos. Isso tem gerado
inúmeras dificuldades na proclamação do Evangelho. Na busca da solução
desse, e de outros problemas, para que haja uma mudança na postura e
melhor atuação dos missionários, chegou-se à conclusão que é necessário
capacitá-los. Só assim será possível mudar esse quadro o quanto antes,
potencializando o trabalho de disseminação do evangelho, para poder
alcançar o mundo, enviando pessoas bem treinadas e cheias do Espírito
Santo. O CCM - Curso de Capacitação Missionária, da MISPA, vai ao
encontro dessas necessidades, direcionando o seu Projeto Pedagógico
para preparar o futuro missionário acadêmica, espiritual, administrativa e
emocionalmente e, dessa forma, equipá-lo para que possa exercer um
ministério frutífero e alcançar muitas vidas com a mensagem do evangelho
de Cristo em todo o mundo.

No intensivo, o aluno terá oportunidade de cursar algumas disciplinas presenciais, receber
orientações sobre a vida missionária, liderança, desenvolvimento de projetos, dentre outras.

Secretaria MISPA

Rod. Miguel Jubran SP 333 Km 407 - Bairro:

CDA 3 - Caixa Postal 32 

CEP: 19805-000 - Assis/SP - Brasil

(18) 99143-8570

mispa@mispa.org.br

www.mispa.org.br

Contato
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Segundo a Wikipédia, um relatório anual
é um relatório completo sobre as

JUNHO          -          Informativo Missionário          -          ANO I          -          Nº V

 Apesar dos milhares de líderes que respondem
pelo título de “pastor” e de “missionário” na igreja
atual, nunca foi tão crucial quanto agora o
mandamento de Jesus: Portanto ide, fazei
discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém. (Mt. 28:19,20). Sim, pois aquelas que já
são ovelhas de fato, bem como aquelas que virão
a ser, carecem de cuidado e atenção.
A boa liderança emana de alguém cujo caráter é
formado e moldado por sua relação com Deus,
que conheça verdadeiramente os ensinamentos
do Senhor e que saiba estender a mão aos que
necessitam de ajuda. O líder ministerial deve ser
uma extensão do Bom Pastor em sua vida e
ministério. Ele é chamado a representar Jesus
Cristo em toda Sua santidade e amor, e, portanto,
deve seguir o maravilhoso exemplo que o Bom
Pastor nos deixou. É preciso ser a resposta de
Deus aos ensinamentos do Filho. Devemos nos
unir aos que apascentam com amor, sabedoria e
dedicação. Como representantes de Cristo, nosso
propósito e papel se definem por um contínuo
interesse pelas pessoas. Somos chamados para
alcançar a profundidade do amor de Cristo Jesus
em nosso serviço ao próximo, sem exigir qualquer
condição. Para que alguém possa amar os
outros, antes de tudo, deve ser servo de todos.
Uma vez que esta base de amor se estabelece
em nossos corações, nós, como líderes das
ovelhas de Deus, construiremos uma base sólida
de amor e serviço para com elas.

Assim como o amor é essencial para o êxito dos
líderes, a humildade igualmente o é. A humildade
não pode operar independente do amor ou estar
ausente do caráter do líder. Alguém que mostra
amor para com os outros é também alguém que
caminha em humildade e dependência do Espírito
Santo. Ganhar multidões para Jesus é o sonho de
muitos líderes. Alguns até conseguem arrebanhar
grandes multidões, mas o que é feito delas com o
passar do tempo? Por isso, o grande desafio é
transformar os filhos do Pai em filhos que vivam
na verdade, os discípulos do Senhor Jesus em
discípulos compromissados e multiplicadores do
Reino, os servos de Deus em servos que
obedeçam e se submetam à vontade do Espírito
Santo.
Esta é a visão da grande e boa obra missionária,
somos chamados e enviados por um Deus
pessoal para irmos ao encontro das necessidades
das pessoas. A igreja é chamada a pregar o
evangelho, não apenas porque seja detentora da
autoridade e do poder em Cristo Jesus, mas
porque ela mesma deve aprender, compreender,
viver e ensinar a ser como Cristo. Este é o
propósito eterno de Deus, ter uma família de
muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória
de Deus Pai (Rm 8:29).

VIVENDO E ENSINANDO 
A SER COMO CRISTO

"Alguns até
conseguem
arrebanhar

grandes
multidões, mas

o que é feito
delas com o
passar do
tempo?" Pastor Geraldo di Pauli



INFORMATIVO MISSIONÁRIO

JUNHO          -          Informativo Missionário          -          ANO I          -          Nº V

V I S I T A S  A B E N Ç O A D A S

MISSIONÁRIOS COM A

EQUIPE DA BASE DA MISPA

PR. PAULO SERGIO MORAIS E MISS. LUCIANA CARDOSO
Tivemos o privilégio de receber a visita do casal de missionários, Pr. Paulo Sérgio Morais e Miss. Luciana

Cardoso. Atualmente são missionários no Chile e estão atuando na cidade de Concepción, onde desenvolvem

um trabalho de evangelização e pastoreiam a Igreja Presbiteriana Renovada daquela cidade. Por entenderem

que a melhor prática missionária está baseada na compreensão da dinâmica do Reino de Deus, onde cada

membro cumpre com fidelidade o seu papel, o Senhor tem confiado a eles a tarefa de pregar as boas novas e

despertar os salvos para o exercício da sua função no Corpo de Cristo, visando alcançar as nações.

Este casal desenvolve uma atividade de apoio aos plantadores de igrejas, no Sertão Nordestino, há

muitos anos. Através de inúmeras viagens e organização de caravanas, eles realizam trabalhos que visam

à proclamação do Evangelho, com a aplicação do método das 4 Leis Espirituais. A dedicação deles e o

trabalho incansável que fazem para Deus são inspiradores. No mês passado, tivemos a grande alegria de

receber a visita desses irmãos à Base da Mispa.

MISS. VALDIR DE ALMEIDA E MISS. MARILDA DE ALMEIDA

MISSIONÁRIOS COM A
EQUIPE DA BASE DA MISPA
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Cultos com as crianças do nosso povoado,
ocasião em que contamos histórias bíblicas e
também proporcionamos um momento de lazer
a elas, com muita diversão e alegria. Esse trabalho
tem o propósito de alcançar as crianças e levá-
las a entender o plano de salvação em Cristo.  

BÍBLIA FALADA 

Aqui no povoado de Socorro temos a imensa alegria de
desenvolver o projeto "Bíblia falada", radinho, pois
damos assistência aos moradores da zona rural.  Nosso
propósito é levar a palavra de Deus e aconselhamento
àqueles que têm dificuldades de leitura.

O nosso Deus nos deu a oportunidade de
fazermos uma grande parceria com uma ótica
da região, no intuito de atender os moradores
do nosso povoado e dos sítios vizinhos. Como
resultado dessa parceria, os óculos ficaram
com um valor acessível para todos. Estamos
viabilizando o estabelecimento de uma ótica
no povoado, juntamente com essa empresa
parceira, para atendermos as necessidades
dessa comunidade.  

Este projeto visa a alfabetização de
adultos e idosos do nosso povoado,
que não tiveram condições e tempo
para estudar. Almejamos, como
missionários, proporcionar essa
oportunidade a todos. Queremos
deixar uma marca de amor e cuidado.

PROJETO MARCAS Temos também 
 um trabalho com
os empresários do
nosso povoado.
Atendemos nossos
comerciantes com
palestras e
consultoria.
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O Centro de Oração é um local específico de intercessão pela
evangelização mundial e missões.

Funciona de terça-feira a domingo, a partir das 20h, através de
escalas de oração e está aberto às pessoas voltadas a esse
propósito.

FAÇA SEU PEDIDO DE

ORAÇÃO ACESSANDO O

NOSSO SITE! 



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

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br

Contato

mispamissao
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