
 

INFORMATIVO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 

IPR VENEZUELA 

Amados Intercessores e mantenedores, Graça e paz. 

É com muita alegria e gratidão que iniciamos mais um ano na presença do Senhor. Estamos 

profundamente agradecidos com todo o apoio recebido de várias igrejas e irmãos em Cristo. O trabalho 

missionário na Venezuela continua de pé. Apesar das grandes dificuldades que atravessamos, vemos 

em cada passo a mão de Deus atuar. Cada oferta, cada oração, cada telefonema nos impulsa a continuar 

sonhando os sonhos de Deus. Podemos dizer assim como disse José no Egito em Genesis 41:52b: Deus 

me fez crescer na terra da minha aflição. 

ATIVIDADES MISSIONÁRIAS 

Depois de uma semana de descanso, colocamos novamente a mão no arado. A IPR Central em 

Santa Elena de Uairén teve sua primeira reunião de liderança para discutir as atividades do primeiro 

trimestre de 2022. Avaliamos os pontos negativos e positivos de 2021 e buscamos novas estratégias 

para o crescimento e consolidação da obra neste ano. Seguimos com novos desafios a fim de ganhar, 

consolidar, treinar e enviar novos discipulos à obra missionária fazendo o reino de Deus crescer neste 

lugar. 

  

GRUPO DE LÍDERES DA IPRV EM SANTA ELENA DE UAIRÉN 



Entre outras atividades realizadas nesse primeiro bimestre de 2022 Na IPR Central tivemos 

nosso primeiro culto de talentos com a finalidade de incentivar e levantar novos talentos na casa de 

Deus. Os participantes se sentiram felizes em poder expressar seu talent na presença do Senhor. 

     

   

1 ° CULTO DE TALENTOS DA IPRV EM SANTA ELENA DE UARÉN. 

 

No mês de janeiro estivemos promovendo o primeiro seminário sobre saúde da mulher. Cremos 

que é de real importância alertar, informar, ensinar sobre determinados assuntos e um desses é sobre 

como a mulher deve cuidar da sua saúde física, psíquica e emocional. Deus nos quer curadas por 

completo para que ele realize em nós seus propósitos.  

 

 

PALESTRA SOBRE SAÚDE DA MULHER 



Dentre os projetos para 2022, iniciamos com o curso de língua portuguesa para estrangeiros 

venezuelanos. Sob a responsabilidade da missionária Keila que é pedagoga, formada em Educação 

Especial e pós graduada em psicopedagogia, demos início em Fevereiro para toda comunidade. Por 

meio deste pretendemos também introduzir o evangelho e assim propagar a palavra de Deus neste 

país. 

  

1° TURMA DO CURSO BÁSICO DE LINGUA PORTUGUESA 

 

 

ATIVIDADES DOS NOSSOS CAMPOS NA VENEZUELA 

  

CELULAS INFANTIS EM BOCA DE UCHIRE 

   

DISCIPULADO NA IPRV EM EL TIGRE 



Pedidos de oração 

• Por recursos financeiros para a construção de templos. Já que a maioria, não possuem locais 

fixos, sendo os nossos cultos feitos nas casas pastorais. 

• Por recursos e ferramentas para dar continuidade aos discipulados e evangelização nos bairros 

e comunidades. Estamos precisando de materiais como bíblias, folhetos evangelísticos entre 

outros em espanhol. Há um escasso grande de materiais desse tipo no país. 

• Pela saúde de nossos pastores e suas famílias. Os hospitais na Venezuela não possuem 

estrutura para atendimentos de emergência tão pouco para casos leves. Que o Senhor cuide de 

cada pastor junto com sua família. 

• Por novos líderes a fim de nos ajudar na obra missionária. 

 

 

 

Pr Ysmael e Miss Keila de Caña 
                                                   +584263076912                      +58426 494 2399 

 

 

                                         Pix: ysvenezuela@gmail.com       Pix: 724.057.322-20  

 

 
“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. ” Salmo 23 

AMADOS, PRECISAMOS DE SUAS ORAÇÕES. AJUDE-NOS A CLAMAR PELAS NAÇÕES! 

intercessao@mispa.org.br 

                           www.mispa.org.br 

 

 

https://www.facebook.com/centralvenezuela 

iprvhechos29@gmail.com 
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