
A Venezuela está localizada no continente Sul-Americano e faz fronteira
com a Colômbia, Brasil e Guiana. Embora seja rico em recursos naturais, o
país vive uma profunda crise econômico-social. Os nossos missionários,
pr. Ysmael e Keila Caña, têm realizado  um trabalho socioeducacional e
espiritual muito significativo naquele país.
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Talvez para alguns, não vale a pena continuar, pois as experiências negativas, de muito trabalho,
dedicação e poucos resultados, mostram que é melhor parar. As decepções, as lutas enfrentadas, o
desânimo e tantas outras coisas têm causado a desistência de pessoas que começaram bem e com
boas intenções. Realmente, muitos já deram as suas vidas em prol da Missão e não foram capazes
de completá-la ou ver os resultados dos seus esforços. A resposta a esta pergunta não pode ser
baseada nas lutas, investimentos financeiros, sofrimentos que muitos tiveram, no decorrer da
história. 
Enquanto todos não ouvirem a Palavra de Deus, o Evangelho deve ser pregado insistentemente. Não
existe nenhuma possibilidade de parar a Missão que Deus entregou à Sua igreja para realizar. Quando
alguém para, seja qual for o motivo, Deus levanta outros para darem continuidade ao seu plano de
salvação para o mundo. 
Temos esse compromisso de levar as boas novas do Reino para toda criatura. É ordem de Deus para
nós, sendo a única razão de estarmos no mundo. Se a Missão não continuar, acabou a razão da
existência da igreja, pois ela vive apenas para cumprir a Missão de Deus, como proclamadora das
boas novas. Ou continuamos a missão ou perdemos o sentido de existir como igreja, organismo vivo,
que foi criada para essa finalidade. A missão continua até a volta do Senhor Jesus, e enquanto isso
não acontecer, devemos continuar indo aos povos não alcançados, investindo financeiramente e
orando pelos campos que já estão brancos para a ceifa. A Missão deve continuar. Deus os abençoe!

A MISSÃO CONTINUA?

Pastor Florencio de Ataídes
Presidente da MISPA
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Quem somos em Cristo (nossa identidade) e o que fazemos por Cristo (nossa missão)
fundamentam nossa caminhada de fé. A igreja que guarda a sua fé, mas não a proclama,
perde a sua essência.  Aquela que proclama a fé, mas não a guarda, perde a sua missão.
Este precioso livro irá despertar o seu coração, instruir a sua mente e animar as suas
mãos para o trabalho.  Que Deus em tudo seja engrandecido!
Ronaldo Lidório

PEÇA JÁ O SEU
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Todos os domingos temos a nossa EBD -
Escola Bíblica Dominical, da qual também
participam os nossos adolescentes. Esse
trabalho visa preparar futuros líderes, firmados
e alicerçados na gloriosa palavra de Deus. 

Apesar das dificuldades que temos,
inclusive de espaço adequado para
estudos e treinamentos, temos um
povo que deseja ouvir e aprender os
ensinos da Bíblia.

O grupo de mulheres da nossa congregação 
 central, em Santa Elena de Uairén, promoveu
um delicioso chá da tarde, com o tema
“Coração de Guerreira”, com a presença de
alguns visitantes. Neste evento, estudamos
sobre a rainha Ester que, arriscando a própria
vida, lutou para salvar o seu povo.

Somos gratos a Deus por fazer parte desta grande famíl ia de
missionários que anunciam as Boas Novas de salvação em
Cristo. Agradecemos todo apoio que vocês têm nos
proporcionado por meio da oração e das suas contr ibuições.
À nossa agencia missionária, MISPA, o nosso muito
obrigado.

VENEZUELA

Somos um campo missionário da MISPA desde 2014. Ao todo somos 5
congregações: a IPR central em Santa Elena de Uairén, presidida pelo
pastor Ysmael Caña; a IPR de Maturín, onde está o pastor Ezequiel
Caña; a IPR de El Tigre sob a responsabilidade do pastor Saul
Canales; a IPR em Boca de Uchire, sob a responsabilidade do  pastor
Andrés Alburquerque; a IPR em San Felipe, com o pastor Pedro Colina
e a IPR Boa Vista com venezuelanos, Brasil, sob responsabilidade do
pastor Pedro Alvares, auxiliado pelo missionário Luciano Bellorin.



ACESSE O LINK ABAIXO

https://produto.mercadolivre.com.b
r/MLB-1949400211-bandeira-
mispa-_JM

INFORMATIVO MISSIONÁRIO

JULHO          -          Informativo Missionário          -         ANO I          -          Nº VI

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1949400211-bandeira-mispa-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1949400211-bandeira-mispa-_JM


INFORMATIVO MISSIONÁRIO

20222022

PRELETORESPRELETORESPRELETORES
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As oficinas trouxeram grande enriquecimento
aos participantes. Neste ano tivemos oficinas
de Evangelismo Criativo, Música e Dança. No
sábado à noite e no domingo pela manhã,
aconteceram apresentações relacionadas ao
que foi aprendido em cada oficina. O resultado
foi magnífico.

OFICINASOFICINASOFICINAS

A minha expectativa quanto à realização da EMUF em 2022 era  dar continuidade ao seu propósito
original, que é despertar jovens e adolescentes para se envolverem com obra missionária. Para a glória de
Deus, ouvimos muitos testemunhos dos participantes, que foram impactados pelo poder de Deus nesses
dias. O meu desejo é que essa chama permaneça acesa nos seus corações e que, através deles, os
corações de outros jovens sejam também inflamados pelo desejo de fazer missões. Gratidão!

EVAMGELISMO

www.mispa.org.br/emuf

No sábado pela manhã, os participantes da EMUF foram às ruas centrais da cidade de Assis, onde colocaram em

prática os ensinos recebidos na oficina de Evangelismo Criativo, ministrada pelo pr. Samuel. Distribuíram panfletos

nas ruas e nas lojas e apresentaram faixas com frases evangelísticas aos motoristas nos semáforos.

Os preletores, Pr. Samuel Maschio, Pr.
Geraldo de Pauli e Pr. Ronaldo trouxeram
mensagens bíblicas relevantes, numa
linguagem adequada à faixa etária dos
participantes, (a maioria, adolescentes) que
impactaram o auditório.
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MISSIONÁRIA IVANI COM A
EQUIPE DA BASE DA MISPA

V I S I T A S  A B E N Ç O A D A S

IRMÃO MIRINHO COM A

EQUIPE DA BASE DA MISPA

PRESBÍTERO LOUDOMIRO CARNEIRO - MIRINHO.

Tivemos a honra de receber na Base da Mispa a visita do irmão Mirinho, ex-
presidente da Mispa. Ele presidiu a Missão durante 20 anos e contribuiu a para
o avanço da IPRB por todo Brasil e para outras nações.

Também nos visitou a missionária Ivani Maria da Silva, que desde 1992
tem realizado um trabalho muito fecundo em Cabo Verde, na África.
Nesse período, fundou uma escola infantil, onde atende atualmente
mais de cem crianças em situação de vulnerabilidade e carência e a
Igreja Presbiteriana Renovada de Pedra Badejo.

MISSIONÁRIA IVANI MARIA DA SILVA
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Nossa missão é promover transformação social de crianças e adolescentes
e de seus familiares, oferecendo a prática de atividades pedagógicas,
musicais e socioemocionais, tendo como fundamento os valores espirituais.
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FAMÍLIA MISSIONÁRIA EM MOSSORÓ
O Projeto Mispa em Mossoró trabalha com a comunidade,
apoiando a educação pedagógica, musical e espiritual.
Buscamos ser o diferencial na vida das pessoas que, em
muitos momentos, se deparam com a falta de oportunidade
e incredulidade em sua própria capacidade de realização.
Miss. Gutemberg e Miss. Ana Kelvia 

Nossa visão, como organização, é
sermos relevantes para as pessoas,
servindo a sociedade com
atividades que lhe proporcione bem-
estar, através da música, educação e
orientação espiritual. Temos como
propósito a preservação dos valores
familiares, fortalecimento de
vínculos, honestidade, transparência
e coerência em nossas ações e
relações.
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No final do  primeiro semestre, aconteceu o EMPAS –
Encontro dos Missionários do Projeto Ação no Sertão,
em Juazeiro do Norte/CE, que reuniu os missionários do
Nordeste, nos dias 09 a 12 de junho de 2022. Foram
momentos extraordinários, nos quais experimentamos a
ação sobrenatural de Deus. Tivemos também a
presença do Pr. Florencio, presidente da Mispa e Pra
Edilene, Pra Lucia, Pr. Jair Lara e Pra. Eliete Lara, da I
IPR de Maringá/PR, o Ir. John e o Ir. Richard, dos
Estados Unidos.
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Uma das propostas da Mispa, quanto ao cuidado pastoral, é realizar, nos próximos
anos, encontros com os Missionários nas regiões do Brasil e demais países onde são
desenvolvidos os projetos missionários. O objetivo é proporcionar um tempo de
edificação, comunhão e renovo, debaixo da maravilhosa graça de Deus.
Pr. Geraldo e Pra Lucia de Pauli 

ORE POR MISSOESORE POR MISSOES



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

www.mispa.org.br

MISPA - Missão Priscila e Áquila

mispa@mispa.org.br

Contato

mispamissao

Inspirado no relato bíblico do casal Priscila e Áquila, que eram fabricantes
de tendas e, nas cidades para onde iam,  iniciavam um trabalho de
evangelização na sua casa, surgindo posteriormente  uma Igreja, (Atos 18.
2), o nome “Mispa - Missão Priscila e Áquila” evoca essa ideia de enviar
profissionais para se instalarem nas  cidades, onde a Missão desejava
plantar uma igreja, para que,  assim como Priscila e Áquila, exercessem a
sua profissão e  iniciassem um trabalho evangelístico na sua própria casa.
Muitas igrejas foram plantadas dessa forma.

MISPA

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