
 

 

INFORMATIVO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 

IPR  VENEZUELA 

 

Amados Intercessores e mantenedores, 

Graça e paz. 

Somos profundamente gratos a Deus pelos livramentos, e bençãos recebidas. A todos os 

contribuintes e intercessores que tem nos ajudado de forma direta e indireta na divulgação deste 

trabalho. À familia Mispa pelo apoio e respaldo que tem proporcionado a esse ministério. Deus 

multiplique vosso celeiro e vos faça prosperar mais e mais. 

 

NOTICIAS DO CAMPO E ATIVIDADES REALIZADAS 

 

1. Multiplicação  da Igreja.   

Devido a propagação da quarentena no país e o cumprimento das normas sociais de 

isolamento, em 2021 tivemos o inicio mais uma congregação da IPR na cidade de Santa Elena de 

Uairén.  Como não era possível termos muita gente no templo central abrimos uma celula em 

Dezembro do ano passado que brevemente será uma congregação. 

A primeira IPR se deu inicio no ano de 2014. Agora somos sete só na Venezuela, uma 

congregação em Boa Vista e brevemente mais congregação uma IPR Venezuela será  iniciada. 

Oremos por esse novo projeto. É o Senhor fazendo o milagre da multiplicação 

    



   

 

2. Igreja nas casas em Maturin 

Por causa da semana radical na Venezuela a maioria dos  templos ficam impossibilitados 

de abrir suas portas. A distancia, a falta de transporte e gasolina também não são impedimentos 

para  a igreja se reunir. Os irmãos seguem fazendo o ide  confiando que aquele que lhes chamou 

há de cumprir suas promessas. Deus tem guardado a seu povo e continua realizando milagres.  

  

3. Evangelização em Boa Vista 

A congregação da IPR Hispana em Boa Vista tem dado muito certo. Com o objetivo de 

ganhar os venezuelanos que foram ao Brasil em busca de novas conquistas, a igreja vem com 

esse Projeto de evangelização a fim de levá-los a conhecer a Cristo, fazendo uso de sua lingua 

materna, cultura e costumes com intuito de que sintam menos impacto em sua mudança para o 

país vizinho. 

     



4. Batismo nas águas na IPR central em Santa Elena de Uairén 

 

No dia 17 de fevereiro de 2021, foram recebidos ao corpo de Cristo 11 novos 

irmãos. Deus está levantando uma geração sedenta de sua palabra. Jovens, homens e 

mulheres no desafio de propagar a palabra de Deus. 
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5. Encontro Juvenil IPR Central 

Nos dia 15 e 16 de Fevereiro feriado de carnaval, nossa juventude aproveitou para dedicar-

se mais ao Senhor. Jogos, dinamicas, estudo da palabra, vigilia, foram uns dos instrumentos 

usados nesses dias. Continuemos orando por essa geração para que o Senhor use 

poderosamente e que através deles outros possam chegar aos pés de Cristo. 

  

 

6. Seminario de Consolidação IPR em El Tigre 

 

Uma igreja que cresce necessita se firmar na palabra. O crescimento requer a formação de 

lideres maduros a fim de discipular a outros trazendo um crescimento saudavel. Assim a IPR no 

Tigre segue na consolidação de novos líderes. 

 

                                   



PROJETO MACEDONIA 

O projeto nasceu da necessidade de levar alimentos a pessoas vulneráveis que vivem nas 

ruas. Levando uma palavra de esperança, alimento físico e espiritual. Com a situação que 

atravessa o país, se tornou comum milhares de pessoas dormirem nas ruas, sendo que boa parte 

sem ter o que comer. Oremos para que Deus continue nos dando os recursos necessários para o 

mantenimento desse Projeto. 

  

 

Contamos com vossas orações para que o trabalho que estamos realizando continue 

dando frutos. E que o Senhor continue provendo recursos para que outras portas sejam abertas a 

fim de levar o evangelho a todos os povos. Oremos por cada pastor, obreiro, missionário que tem 

dedicado suas vidas na realização da obra de Deus neste país. Venezuela não enfrenta apenas a 

pandemia mas também uma crise que afeta áreas sociais, económicas e morais. Venezuela 

precisa de Jesus urgente. 

 

Formas de contribuir 

BRADESCO 

AG: 0522 

C.C: 18892-1 

CHAVE PIX: 537.952.882-15 

 

BANCO DO BRASIL 

AG:4129-7 

C.C: 6752-0 



 

 

BANCO INTER 

AG: 00019 

C.C: 81246196 

 

BANCO NU PAGAMENTOS S.A 

AG: 0001 

C.C: 30735198-2 

CPF. 537.952.882-15 

 

 https://www.facebook.com/centralvenezuela 

 

 

 

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

 

 
“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 
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