
África é um continente com muitas
convulsões internas. Em cada país há uma
grande quantidade de tribos e dialetos. Em
Angola existem mais de 60 tribos, cada uma
com seu dialeto.
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A MISPA é uma Agência Missionária da Igreja Presbiteriana Renovada
do Brasil, cuja missão é despertar, treinar e enviar missionários para
desenvolver um trabalho de evangelização e atendimento a pessoas
carentes no Brasil e no exterior e, dessa forma, propagar o evangelho
a todas as nações, apoiando a igreja no cumprimento do Ide de Jesus.

Pr. Florencio de Ataídes
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é Ele quem orienta e levanta pessoas para dirigi-la. O Senhor Jesus estabeleceu o Seu
Reino, que já é e ainda não, como diz o escritor Patrick Johnstone. Já é porque está sendo
implantado e ainda não é porque não chegou em sua plenitude. O Eterno é o dono e tem
controle absoluto sobre a Missão. Portanto, quem manda é Ele!!! Somos apenas servos e
devemos estar prontos a obedecer e fazer a Sua vontade, até que venha a plenitude do
Seu Reino, que é o cumprimento da Sua Missão. Deus abençoe!

Esta é uma boa pergunta e merece resposta! Bom, vou ser direto com
você, pois meu espaço aqui é pequeno e o meu tempo é precioso.
Permita-me desabafar! Muita gente quer mandar na Missão, mas ela
pertence a Deus, e nós somos apenas seus colaboradores. Assim sendo,



O que fazer, então?
·Podemos orar para que Deus faça cessar as guerras; 
·Podemos buscar a paz interior, aquietando o nosso
coração em Deus. Em Filipenses 4:6 e 7 o apóstolo
Paulo afirma: “Não andeis ansiosos de coisa alguma;
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as
vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações
de graças. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará o vosso coração e a vossa
mente em Cristo Jesus.
·Podemos, nós mesmos, procurar viver em  paz com os
nossos irmãos, vizinhos, colegas de trabalho e quando
estamos no trânsito.O Apóstolo Paulo nos disse em sua
carta aos Romanos 12:18 diz: “Se for possível, quanto
estiver em vós, tende paz com todos os homens”; 
·Podemos ser mensageiros da paz, pregando o
Evangelho de Cristo, que é o evangelho da paz, do
amor, do perdão e da compreensão, Ele é o Príncipe da
paz. Só um mundo transformado pelo poder do
evangelho de Cristo, experimentará a paz.
Não há como nos esquivarmos, a guerra é de todos
nós. Somente  com oração, fé em Cristo, dedicação,
piedade e  perseverança, venceremos as nossas
batalhas e estaremos aptos a contribuir para que o
mundo se torne melhor, cumprindo a Grande Comissão
de Cristo: anunciando o evangelho da paz. Em Cristo,
somos mais que vencedores.

Pr. Esdras Linhares

A GUERRA DE TODOS NÓS

Provavelmente a maioria absoluta de todos nós
nunca vivemos num país em guerra. Nos últimos dias,
temos tomado conhecimento da invasão à Ucrânia
pelo exército Russo, com notícias que nos chocam.
 Uma guerra sempre traz consequências, nesse caso,
para o mundo inteiro. Depois de uma batalha renhida
contra a Covid 19, por cerca de dois anos, com
milhões de vidas perdidas, a Invasão à Ucrânia nos
deixa aterrorizados.
No entanto, a guerra não é somente o enfrentamento
de exércitos de países beligerantes.
Lamentavelmente, as grandes e pequenas cidades
do mundo também vivem em guerra, uma guerra
urbana. Se ouvirmos os noticiários na mídia, vamos
observar que a guerra está mais perto de nós do que
pensamos. Um exército, mais ou menos articulado,
está nas ruas, para praticar toda sorte de crimes
contra pessoas e instituições.
O que pensar da guerra que se trava entre irmãos,
vizinhos, amigos, motoristas no trânsito, que
ocasiona inimizades, ódio, troca de insultos,
agressões físicas e até mortes? Além disso, não
podemos nos esquecer de que também vivemos
numa batalha espiritual constante e que por trás de
todas essas guerras, aproveitando-se da ambição,
do egoísmo e do coração insensível do homem, está
o inimigo das nossas almas, insuflando a maldade e
levando o homem a destruir e ser destruído. 
É claro que gostaríamos de viver em um mundo sem
guerras. Para que isso aconteça, é preciso que se
faça alguma coisa. Como cristãos, se não podemos
fazer cessar todas as guerras, podemos contribuir
para que a paz se estabeleça. 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

Abril/2022 - Informativo Missionário - ANO I - Nº III 



 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

Miss. Maria Glorete

 

Crianças do Projeto

Batismo

Batismo

Crianças do Projeto

Comunhão Comunhão

Jango (Em Angola, local de encontro da população para
comer e conversar) e casa pastoral.  Temos um grande
desafio: a construção de novos prédios do projeto
“África de olho no futuro” e uma quadra poliesportiva,
para treinamento dos nossos alunos da Escolinha de
Futebol.

O “Projeto África de Olho no Futuro” tem o objetivo de preparar
crianças e adultos para um futuro melhor e mais promissor.
Embora ainda esteja num espaço pequeno, esse projeto já
atende cento e quarenta crianças carentes. Todo trabalho
pedagógico é desenvolvido com base no programa de
Alfabetização através da Bíblia. Além disso, o projeto oferece
aulas de música, de dança e de prática esportiva. 

O nosso desafio é proporcionar às pessoas a aprendizagem da leitura e escrita, o
desenvolvimento dos seus talentos, pela aprendizagem da música, e desenvolvimento
das suas habilidades no futebol, tendo como fundamento princípios e condutas
cristãs, e ainda oferecer-lhes alimentação, no período das aulas. Orem por nós para
que possamos continuar a cumprir essa missão.

Além das 140 crianças carentes do
projeto, temos entre 50 a 60 crianças que
participam da Escola Bíblica Dominical.

A primeira Santa Ceia dos
novos irmãos que se batizaram
no dia 12 fevereiro. Pela graça
de Deus temos visto grandes
maravilhas em nosso meio.

Igreja foi honrada com
um certificado de
mérito em janeiro de
2022.
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Miss. Elinelma
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Todos os anos, desde
que estamos aqui,
temos recebido a visita
da Liderança da Mispa.

Em janeiro de 2022 - Tivemos a
honra de sermos entrevistados pelo
jornalismo da cidade, para falarmos
sobre a construção e o andamento
do Projeto Sementes da Fé.

Agosto de 2021 - Lançamento da Pedra
Fundamental da Construção do espaço
físico do Projeto. Novembro de 2021- Início
da Construção do espaço físico do Projeto
Sementes da Fé. Glória Deus, já estamos
com 3 meses de construção!

C o n t i n u a m o s  n o  S e r t ã o  d e
P e r n a m b u c o ,  s e r v i n d o  n a
m i s s ã o  q u e  é  d o  P a i  e  c r e n d o
q u e  E l e  a i n d a  f a r á  g r a n d e s
c o i s a s .

“Sementes da Fé”  é um projeto prioritariamente  voltado ao
público infantil, atendendo crianças de três a doze anos. Os
trabalhos desenvolvidos com essas crianças são: aulas de
reforço escolar, acompanhamento escolar, contação de
histórias bíblicas e discipulado. O projeto busca também
desenvolver um trabalho com  a família dessas crianças, com
o propósito de ajudá-las e evangeliza-las. 

Miss. Elinelma Projeto Voluntários

"Cuide bem da
criança e assim
você ganhará o
coração dos pais"

Pr. Florencio e Profª. Edielne

q p ç q j
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Profª Edilene de Ataides

O MISPINHA é um projeto da MISPA - Missão Priscila e Áquila,
voltado às crianças, líderes e famílias. Faz parte desse projeto,
um personagem infantil criado para alcançar as crianças, com
uma linguagem relacionada ao seu mundo de imaginação e
criatividade. 
Nossa visão é evangelizar crianças em escolas, orfanatos e em
lugares ainda não alcançados pelo evangelho; ensinar missões às
crianças salvas, desafiando-as a serem missionárias; e capacitar os
líderes e professores do ministério infantil para a tarefa de
apascentar os cordeirinhos.

O Projeto Mispinha tem como objetivo a
Capacitação de Professores, pois não
existe nada melhor no ensino do que
pessoas preparadas, e também
desenvolver um trabalho voltado para as
crianças com a participação especial do
boneco Paulinho.
Miss. Cristiane Caetano

Há milhares de crianças, em
todos os níveis sociais, que
necessitam ouvir o Evangelho
e serem desafiadas a falar do
grande amor do nosso Deus
aonde forem.

A Tia Cris encanta ao contar suas
histórias bíblicas e missionárias e,
com seu conhecimento pedagógico
e bíblico, ministra cursos de
Capacitação de Lideranças para
trabalhar com o ministério infantil e
aconselhamento de pais.
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É rico em relatos e experiências do
autor e de outras pessoas que se
envolveram com a obra missionária,
tornando-o um testemunho vivo,
muito além de qualquer teoria sobre
o assunto, sendo capaz de ensinar e
também proporcionar edificação aos
leitores.
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                                                                                O desejo de criar uma Escola de preparo 
missionário na MISPA era antigo. Desde 1997, a diretoria pensava sobre isso e aguardava o
momento oportuno.
Com o passar dos anos e buscando a direção de Deus, em 2008, perceberam que havia
chegado o momento certo. Sendo assim, em janeiro de 2009, fundou-se a EMPA - Escola de
Missões Priscila e Áquila, na direção do Pr. Florencio Moreira de Ataídes.
Desde então a EMPA vem cumprindo o seu papel, preparando um número expressivo de
pessoas; muitas delas, atualmente desenvolvendo um trabalho de muito êxito nos campos
missionários. 
Em face das mudanças que o Brasil e o mundo vêm experimentando, sobretudo, nos últimos
anos, a EMPA teve que se adaptar para continuar atendendo eficientemente ao seu público alvo.
A maior dessas mudanças foi a criação do CCM híbrido, com uma etapa online e outra presencial
e também de outros cursos totalmente online, oferecidos através da plataforma Portal Agência,
inclusive um, gratuito. Houve uma ótima aceitação desse novo modelo e, dentre os que já
concluíram e aqueles que ainda estão cursando, tivemos um total de 549 alunos matriculados. 
Você também pode se matricular num dos nossos cursos e integrar a sua história à história da
Empa. Aponte a câmera do seu celular para o QR code ao final dessa página, ou acesse o site
da Mispa – mispa.org.br, para ter informações sobre os cursos que oferecemos.

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

(18) 99143-8570

www.mispa.org.br/cursos

"a EMPA teve que se
adaptar para continuar
atendendo eficientemente o
seu público alvo. A maior
dessas mudanças foi a
criação do CCM híbrido e
de outros cursos online"
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Missão Priscila e Áquila
Assis/SP
      (18) 99143-8570

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br

Contato

mispamissao

CONHEÇA MAIS PROJETOS 
EM NOSSSO SITE

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

Ag: 0004
C C: 45208-4

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

18.930-404/0001-40

Sua contribuição tem nos abençoado para ampliar o Reino de Deus
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