...para que aanuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. (I Pe 2.9)
Est informativo é uma publicação da SEMADEMA, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus
Este
no Maranhão, órgão da CEADEMA - Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão.
n
hão.
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PRECIOSA SEMENTE

O autor anônimo do Salmo 126 não faz
questão de que seu nome apareça, talvez
por isso mesmo seja um dos salmos mais
lidos e queridos pelos leitores da bíblia.
O versículo 6 porém quebra essa regra do
anonimato. O salmista não nomeia nem
tampouco coloca adjetivos em pessoas,
mas quando fala da semente procura uma
palavra que expressasse fielmente o que
ela representava e então ele sentencia:
PRECIOSA SEMENTE.
Analisemos o versículo por completo:
“Aquele que leva....” – Que
responsabilidade levar a preciosa semente,
que privilégio levar a preciosa semente! O
autor anônimo não distingue quem levaria
a PRECIOSA SEMENTE, se um médico,
se um soldado, se um nobre, se um rico, se
um pobre, se um letrado, se um analfabeto.
Que sejamos também “aquele que leva a
PRECIOSA SEMENTE” sem buscarmos

holofotes; que a importância não esteja em nós mas na
semente.
“...a PRECIOSA SEMENTE,...” – Mais preciosa que
seus projetos pessoais, mais preciosa que sua vontade, mais
preciosa que seu ego, mais preciosa que a comodidade
do seu lar, mais preciosa que seus títulos pessoais. Que
sentimentos temos pela PRECIOSA SEMENTE?
“..., andando e chorando,...” – O portador da PRECIOSA
SEMENTE não pode parar ele vive andando, ele sabe que
se parar de semear não haverá colheita. Na caminhada
do semeador há uma companhia – as lágrimas. Talvez
a primeira gota de água que a semente receba seja dos
olhos do semeador. Choremos aos pés do Divino Mestre
pedindo que a PRECIOSA SEMENTE venha nascer,
crescer e frutificar em muitos corações.
“..., voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo
seus molhos.” – A volta do semeador é certa, ele saiu
chorando, agora está de volta jubiloso. Ele saiu com a
PRECIOSA SEMENTE na época da semeadura, esperou
a semente nascer, cuidou do crescimento da semente e
só volta quando traz consigo seus molhos, seus frutos.

Pr. Daniel Brasil
e-mail: pr.daniel.
brasil@hotmail.com
(99) 8131-2728 /
8188-0770
Confiemos, pois o Dono
da seara nos ajudará a
voltar com alegria depois
da semeadura trazendo
nossos molhos.
O QUE SEMEIA,
SEMEIA A PALAVRA
(MARCOS 4.14)

SEMADEMA PROMOVE 2º CONGRESSO ESTADUAL DE
MISSÕES EM PARCERIA COM AD CAMPO COAHTRAC- SÃO LUIS
Acontecerá, no período de 07 a 09 de junho do corrente
ano, na AD CAMPO COAHTRAC- SÃO LUIS-MA,
o 2º Congresso Estadual de Missões das Assembleias
de Deus no Estado do Maranhão, que terá como tema
“REDIRECIONANDO A VISAO MISSIONARIA DA
IGREJA NO SECULO XXI (At 1.7;16.9). Incorporado ao
calendário oficial de eventos da Convenção Estadual das
Assembleias de Deus no Maranhão (CEADEMA) neste
ano de 2013, o conclave é resultado de uma parceria entre a
Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Maranhão
(SEMADEMA) e a Assembleia de Deus COAHTRAC- SÃO
LUIS-MA, que hospedará o grande evento com total apoio
da CEADEMA, parceria esta que redundará num evento cuja
programação será um verdadeiro sucesso e cujos frutos, a
seu tempo, serão colhidos.
Presença confirmada de vários preletores do cenário
nacional, tais como:
Pastores Pedro Aldi, Jacksom Douglas, Raifran Batista
do MA, Anísio Nascimento do RJ, Eduardo Leandro da
PB , Vicente Marianos do PR e outros que estão sendo
contactados. Presença confirmada também do cantor Silvan

Santos de Goiânia, Go.
Inscrições ao custo de R$ 30,00
O evento contará com seminários e grandes concentrações nas
noites do evento. O congresso estadual de missões é um evento de
muita importância, pois é o momento de trabalharmos a consciência
missionária da igreja, despertamento de vocação, a identificação de
chamada e a mobilização da igreja para os desafios missionários de
nossa época.
Mobilize sua igreja para mais este grande e impactante trabalho

EXPEDIENTE
Presidente da CEADEMA: Pr. Pedro Aldi Damasceno | Secretário Executivo da SEMADEMA: Pr. Francisco de Assis Gonçalves
Secretário Correspondente: Pr. Edmilson Tenório | Tesoureiro: Pr. Gilberto Santos de Jesus | Secretário Adjunto: Michel Milesy
Redação: Evangelista Raimundo Damasceno dos Santos e Pr. Mateus Jucar | Projeto Gráﬁco: Antonio de Sousa L. Filho
Designer Gráﬁco: Michel Milesy
CONTRIBUA! Banco do Brasil / Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão / Agência: 2972-6 / Conta-Corrente: 35630-1
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PROJETO 5% EM TODO MARANHÃO
E crescia a palavra de Deus... e se multiplicava muito o número dos discípulos...(At 6.7).

A SEMADEMA, Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão,
lançou na AGO (Assembleia Geral
Ordinária) de nossa convenção realizada
na AD em Lago da Pedra, o Projeto 5% em
todo o Maranhão. O projeto é justificável,
levando em conta que a igreja do Senhor
hoje, no Maranhão, pela misericórdia de
Deus, é uma igreja autóctone, ou seja, capaz
de promover sua própria evangelização,
se auto dirigir e se auto sustentar, com
quase 20% de evangélicos. No entanto,
reconhecemos que o nosso estado tem
grandes carências evangelísticas, com
municípios e regiões de baixíssimos índices
de evangélicos, e com um grande numero de
povoados com muitos habitantes.
Segundo dados do IBGE (2010),
o Maranhão é o estado mais rural da
federação, com cerca de 2,5 milhões de
maranhenses vivendo na zona rural. É

importante considerarmos também os
povos minoritários do estado, haja vista
que o Maranhão tem o maior número
de comunidades quilombolas do Brasil
e um trabalho especifico precisa ser
desenvolvido neste particular.
Sabendo que o desejo de Deus é
salvar o pecador e arrebatar do reino
das trevas através de sua igreja o maior
número de pessoas para o seu reino,
e conhecendo também o estatuto de
nossa Convenção Geral, que orienta
que as igrejas do Senhor devem ter pelo
menos 5% da população de evangélicos
em cada município, desenvolveremos a
iniciativa “PROJETO 5% EM TODO O
MARANHÃO”.
O
PROJETO
visa
alcançar
aquelas localidades (seja povoados,
cidades, regiões) com baixo índice de
evangélicos, contemplando-as com a

identificação de suas carências e o
direcionamento de ações que visem
elevar o número de crentes ao patamar
mínimo de 5% de sua área de atuação
e a igreja local tenha condições de
desenvolver seu próprio trabalho.
Pedimos aos caros companheiros
pastores e evangelistas, missionários
e demais obreiros que unamos
força em torno deste trabalho, pois
uma campanha desta envergadura
necessitará do engajamento de
todos,
tanto
conselheiros
(de
missões), promotores de missões,
lideranças regionais, igrejas, projetos
missionários, etc. Você que ainda não
pegou seu carnê, solicite-o junto a
nossa secretaria e seja um mantenedor,
pois o nosso primeiro objetivo é atender
cerca de 25 pedidos já protocolados
em nosso banco de dados.

FORÇA MISSIONÁRIA DO MARANHÃO
A força missionária do Maranhão
é o levantamento de todo o potencial
missionário do Maranhão, ou seja, todos
os missionários das igrejas Maranhenses
para termos dados concretos do
contingente de missionários que
atuam aqui no maranhão em outros
estados e em outros países. Isto tem
uma importância muito grande para
as igreja e para a semadema, para as
igrejas porque seus missionários terão o
reconhecimento da convenção pelo seu

órgão credenciador que é a semadema.
Para a semadema porque terá em seu
banco de dados informações que lhe
possibilitará representar melhor a igreja
maranhense no contexto missionário
diante de órgãos e em eventos que se
fizer necessários. Informamos estaremos
emitindo credencial para os missionários
devidamente cadastrados
na AGO
em Lago da Pedra Varias igrejas já
cadastraram seus missionários tais como:
•
AD SÃO LUIS

•
AD EM TIMON
•
AD EM TIRIRICAL SÃO LUIS
•
AD EM COHATRAC
•
AD EM LAGO DA PEDRA
•
AD EM SANTA INÊS
•
AD EM TURIAÇÚ
•
AD EM PRES. DUTRA
Todos os missionários cadastrados até
agora já somam 187. Pedimos a todos
os pastores que viabilizem o cadastro
de missionários e secretarias de missões
junto a SEMADEMA.
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IMPACTO MISSIONÁRIO EM
BENEDITO LEITE
A igreja Evangélica Assembleia de Deus,
Campo do Cohatrac, presidida pelo Pastor
Joás Albuquerque, realizou através da AMMA
– Associação Missionária Mão amiga, mais
um projeto de IMPACTO MISSIONÁRIO E
SOCIAL, dentro do Projeto Pró-Sertão, dos
dias 18 de Janeiro a 02 de Fevereiro do anos
em curso.
Foram enviados para a cidade de Benedito
Leite, que fica a 670 KM de São Luis, um
grupo de 15 missionários para fazer o trabalho
de evangelização, onde oraram por um total
de 93 (noventa e três) vidas; além de fazerem
evangelismo de casa-em-casa, fizeram dezenas
de cultos relâmpagos, cruzadas, trabalhos com
crianças, com jovens, etc.
O grupo de voluntários, além do trabalho
de evangelização, realizaram durante a última
semana 10 cursos profissionalizantes para a
comunidade carente de Benedito Leite, na
capacitação de: Mecânica e Elétrica de Motos,
eletricidade Básica Residencial, Pintura Civil,
Barbeiro, Cabeleireira, pintura artesanal em
vidros, arranjos em E.V.A., Corte e Costura,
Bolsas para festas, Sandálias, Bombons de
chocolate e Salgados.
Foi realizado também um jantar para casais
não evangélicos no total de 80 (oitenta) casais,
e no último dia foi realizado o grande mutirão
social com a presença de vários profissionais,
tais como: médicos, dentistas, advogados,
psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas,
terapeutas
ocupacionais,
enfermeiros,
costureiros,
cabelereiros,
barbeiros e manutenção de celulares e, no

encerramento, foi realizada uma grande
cruzada evangelística no ginásio da
cidade.
O
IMPACTO
MISSIONÁRIO
e SOCIAL de Benedito Leite foi o
último projeto realizado pela AMMA
– Associação Missionária Mão amiga –
no Sertão Maranhense. Vários projetos,
nos últimos três anos, foram realizados
dentro da área geográfica do pró-sertão
determinada pelo Pastor Pedro Aldir
Damasceno, Presidente da CEADEMA.
Durante este período, foram realizadas
etapas do projeto através da AMMA
em Alto Parnaíba, Loreto, São Félix
de Balsas, Sucupira do Norte,
Governador Luis Rocha, Paiol
do Centro – Parnarama e Bendito

Leite, todas no sertão do Maranhão.
No entanto, daremos uma pausa
dos trabalhos do sertão e nos
concentraremos na região do litoral
maranhense, visto ser tão carentes
de ajuda, tanto quanto o sertão do
Maranhão.
Na semana Santa, estaremos
realizando o trabalho em São
Benedito – município de Vitória
do Mearim e a partir de julho
estaremos nos voltando para o litoral
maranhense.
Wagney Costa
Presidente da AMMA
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MISSIONÁRIO TINO É ENVIADO PARA O
CONTINENTE AFRICANO
Como fruto do último Congresso
Estadual de Missões da AD em
Timon, e atendendo à solicitação do
mui digno pastor presidente Pedro
Aldi Damasceno, via SEMADEMA,
a AD em Timon assumiu, em parceria
com a SEMADEMA, o Missionário
Ev. Justino Manuel Domingos, sendo
que a AD em Timon assumiu o
sustento com US$ 500 (Quinhentos
dólares) e a SEMADEMA dará o
suporte que se fizer necessário. O
missionário Ev. Justino (TINO), é
africano de Guiné Bissau e é formado
em Teologia pela Hokemã e no curso
Tecnólogo de Gestão Empresarial pela
Faculdade Evangélica do Meio Norte
(FAEME). Ele foi indicado e enviado
para o Senegal, mais precisamente
para Ziguinchor. Ele foi despedido
pela AD em Timon e enviado dia 15
de fevereiro, com a perspectiva de
realizar um grande trabalho para o
Senhor naquele continente.
MISSIONÁRIO TINO CHEGA
EM TERRAS AFRICANAS
“Ate aqui nos ajudou o senhor”
Amados, cheguei bem graças ao
nosso bom Deus, e estou recebendo

visitas dos parentes e amigos. Aproveito
para informar aos amados que além de
perder a minha mãe e o meu pai, perdi
também os tios e as tias.
O que me deixou ainda mais triste
é que essas pessoas morreram sem
Jesus, mas tiveram a oportunidade
de ouvir falar de salvação; fizeram a
escolha deles. Na próxima semana,
estarei indo ao Ziguinchor, a fim de
visitar a cidade e ver o local onde
logo estaremos a realizar o trabalho;
depois, vamos informar aos amados
o valor do aluguel do ponto para os
cultos, e que os irmãos continuem
orando por mim. Que Deus continue
abençoando todos os irmãos.
Miss. Ev. Justino Manuel Domingos
(Tino)
OBS.: PEDIMOS ORAÇÃO
PELO MISSIONÁRIO JUSTINO
(TINO), PARA QUE O SENHOR
O CONSOLE E AJUDE EM SUA
CAMINHADA MISSIONÁRIA A
PARTIR DE ENTÃO.
Os meus contatos: E-mail
justtyno@hotmail.com tel: (00245)
6615386 ou ligar pra Embratel
08007032111.

9º FÓRUM DE MISSÕES DAS ASSEMBLEIAS
DE DEUS DO NORDESTE
A Assembleia de Deus em
Campina Grande na Paraíba sediará
o IX fórum de missões do nordeste,
nos dias 01 a 04 de maio de 2013.
O evento acontecerá no “Hotel
Gardem”, com ótima infraestrutura
hoteleira, que dará conforto,
segurança e versatilidade aos seus
hóspedes.
O fórum é hoje um trabalho
de muita importância para o
contexto missionário do nordeste,
considerando que o fórum congrega
secretários executivos de missões
e missionários, vocacionados e
líderes para discussões sobre o
andamento da obra missionária na

região, conhecimento do trabalho que
está sendo feito por cada secretaria e
desenvolvimento de parcerias entre as
secretarias de missões dos estados.
Abaixo, uma prévia da programação
prevista, com palestras já definidas:
PALESTRAS JÁ DEFINIDAS:
APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO
SOBRE OS NOVOS DADOS DO
CENSO DO IBGE EM RELAÇÃO
AO
NORDESTE
BRASILEIRO
(interessante,
pois
diminuiu
significativamente as cidades com 1%
de evangélicos. na Paraíba, ao menos
nos campos ligados a João Pessoa,
não chegam a 8 cidades; nesse caso
foram implantadas mais de 250 igrejas,

mas ainda há muita coisa a ser feita e novos
caminhos devem ser percorridos);
O QUE CADA ESTADO ESTÁ
DESENVOLVENDO EM PROJETOS DE
EVANGELIZAÇÃO (PRIMEIRA PARTE com vistas a compartilhar o que se está sendo
feito);
PROJETOS
TRANSCULTURAIS
A
PARTIR DO NORDESTE;
REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE
MISSÕES
Igualmente, informamos que a SEMADEMA
estará organizando caravana para o Evento. Aos
obreiros interessados, procure a SEMADEMA
para maiores informações, como pacote, vagas,
público-alvo, etc.
Equipe SEMADEMA
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AD EM FORTUNA CEDE ÁREA
PARA CAMPO MISSIONÁRIO.
Começa a se configurar no estado
do Maranhão uma nova modalidade de
“Campo Missionário”, que até pouco
tempo atrás não existia na prática de
nossas igrejas: Grandes áreas, mas ainda
sem condição de desmembramento
oficial pela CEADEMA, e com
certas dificuldades de assistência
pelos pastores dos campos aos quais
essas áreas pertencem, muitas vezes
pela distância da sede, acesso, falta
de obreiros e outras situações, estão
sendo entregues por seus pastores para
a Secretaria de Missões como áreas
missionárias desmembradas de seus
campos, que ficam sob a supervisão da
SEMADEMA.
Quando essa situação se efetiva,
a SEMADEMA aloca obreiros para
tais campos, em parceria com igrejas
missionárias. Visando um melhor
desenvolvimento da Obra para, num
contexto mais favorável, com a área mais
assistida, com um trabalho organizado,
pleitear um desmembramento da área
dentro dos critérios estabelecidos pela

CEADEMA, A SEMADEMA
já havia recebido uma área
do Campo de Lagoa do Mato,
liderado pelo Pastor João Felipe,
com cerca de 2.400 pessoas e, em
parceria com a AD em Lago da
Pedra, liderada pelo Pr. Raimundo
Francisco, enviou o Evangelista
Madoniel França; agora, a
AD em Fortuna, liderada pelo
Pastor Israel Nascimento, que
é promotor de missões daquele
setor, com uma área de campo
muito grande, mesmo a igreja local
mantendo alguns missionários que dão
assistência e tem desenvolvido um bom
trabalho naquele município, entregou
para a SEMADEMA uma área com
cerca de 3.000, e mais alguns povoados,
cedidos pelo Pastor Ivan Ferreira,
líder da AD em Buriti Bravo. A área
cedida pelo Pastor Israel Nascimento
já contava com três templos e uma casa
missionária. A AD em Timon, atendendo
solicitação, assumiu essa área, enviando
o Evangelista Francisco Ferreira, que

foi empossado ali em
14 de janeiro. Louvamos a Deus pela
visão destes líderes que estão abrindo
áreas missionárias em seus campos,
visando uma melhor assistência e
o desenvolvimento de tais áreas. A
SEMADEMA está aberta para receber
mais áreas e desenvolver parcerias com
as igrejas no estado, sempre com o desejo
de contribuir com as igrejas de nossa
CEADEMA para ajudá-las na equação
dessas situações-problema, bem como
também no sentido de cooperar com o
crescimento do Reino de Deus.

4ª MOBILIZAÇAO MISSIONÁRIA DO MARANHAO 2013
O6 E 07 DE JULHO
A Obra Missionária, pela sua
importância no contexto do Plano
Salvador de Deus e pela urgência em
ganharmos almas para o Senhor Jesus,
demanda constantes investimentos,
posto que a obra de Deus é dinâmica,
ativa e não pára, pois é o próprio Deus
que a impulsiona na busca dos alvos
propostos, e no cumprimento da Grande
Comissão que o Senhor Jesus nos passou
quando dava as últimas instruções para
sua igreja que daria continuidade à obra
que Ele mesmo principiou.
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão,
SEMADEMA, como órgão responsável
por iniciativas para a Obra Missionária
em nosso estado, lançou em 2010 a
Campanha “Mobilização Missionária”,
como um projeto para suprir a imensa

carência de recursos financeiros da Obra
Missionária para manter os missionários
ligados à SEMADEMA. Pela Graça
de Deus e com o empenho dos obreiros
ligados ligadas à nossa CEADEMA,
Deus nos ajudou e conseguimos os
recursos para manutenção da Obra
nesses três anos: 2010, 2011 e 2012.
Em 2013, estaremos realizando a
4ª Mobilização Missionária, porque a
Obra Missionária, pela Graça de Deus
aumentou e os custos de manutenção da
mesma, também. Este ano, atendendo
à sugestão de vários obreiros, de
associarmos a Mobilização Missionária
(Conscientização missionária, clamor
missionário e arrecadação de uma grande
oferta), à prática evangelística. Assim
sendo, a SEMADEMA está destinando
o dia 06 de julho às ações evangelísticas.

A visão é realizarmos uma grande
Mobilização Evangelística simultaneamente
em todo o estado. Cada igreja, dentro de
sua visão, mobilizará sua estrutura para
que neste dia a Igreja Assembleia de Deus
no Maranhão esteja ganhando almas para
o Senhor Jesus com grandes campanhas
evangelísticas, uma cruzada e um trabalho
de Impacto Evangelístico.
Dia 07 de julho, a programação
segue com um dia de oração e jejum e
grande clamor missionário com todos
os departamentos da igreja e, à noite,
grande culto missionário com a oferta
dos envelopes personalizados.
Mobilize a igrejas sob seus cuidados
pastorais, participe, se envolva.
Lembremo-nos que nossa prática
evangelística deve ser pautada pela
visão do Reino. Deus conta com você.

informativo
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CEFOMTA (CENTRO DE FORMAÇÃO MISSIOLÓGICA E TÉCNICAS
ASSOCIADAS) DA AD EM LAGO DA PEDRA REALIZA PROMIFE
2013 EM PARCERIA COM AD EM SANTA TEREZA
O CEFOMTA, Centro de Formação
Missiológica e Técnicas Associadas,
da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em Lago da Pedra, realizou o
PROMIFE (Projeto Missões de Férias)
2013 nos níveis básico, médio e bacharel
em Missiologia, sendo os três níveis
hospedados pela AD em Santa Tereza,
liderada pelo Pr. Davi Borges, campo
vizinho à AD em Lago da Pedra, que se
localiza em nosso município.
A parte teórica do curso, de 02 a 15
de janeiro de 2013, teve momentos
especiais, com ministrações impactantes,
além de vigílias, um momento de
evangelismo orientado e consagrações,
ao longo desse período. Essa parceria foi
necessária porque a AD em Lago da Pedra
hospedara a 73ª AGO e estava ainda nos
ajustes finais da Convenção quando o
PROMIFE 2013 iniciou. Louvamos a
Deus pela disponibilidade da AD em
Santa Tereza que nos ajudou bastante.
A turma dos três níveis contou
com 84 alunos, advindos de varias
partes do Maranhão e Piauí, e teve
vários ministrantes, pastores de nossa
convenção, e o pastor Sales, Pr Tavares
AD Raposa, Pr Osiel Gomes AD Coroatá,
Pr Oseias AD Pirapemas, Pr Manoel
Faustino AD Bela Vista entre outros
que está servindo a Deus no Perú. Os
participantes do PROMIFE 2013 foram
submetidos a duas etapas de estudos,
sendo uma teórica, onde os alunos
tiveram aulas de disciplinas voltadas
para o aprendizado das doutrinas bíblicas
fundamentais da área de missiologia e
teologia, além de conhecimentos básicos
de Língua portuguesa, entre outras.
O treinamento prático (de 16 a 31
de janeiro) da turma do Básico foi

realizado na região do Munim e Lençóis
maranhenses e, no total, 666 almas
aceitaram ao Senhor Jesus Cristo com
Salvador e Senhor de suas vidas. Glória
a Deus!! Os pastores da região que os
recebeu estão de parabéns. O missionário
Júnior, da AD em Lago da Pedra, dirigente
da Congregação Monte Sinai, liderou a
grande caravana.
O curso médio em missiologia teve
a prática, respectivamente, realizada
na cidade de Juazeiro do Norte (cidade
mundialmente reconhecida pela sua forte
tradição católica), onde a pessoa do Padre
Cícero tem (ainda) grande influência e
romaria gigantesca, bem como na região
circunvizinha. Os missionários não se
deixaram intimidar diante das dificuldades
encontradas e foram poderosamente
usados por Deus, empreendendo de
forma ousada a divulgação do Evangelho
e, para a glória de Deus, a Palavra não
voltou vazia. Deus agiu poderosamente
através da vida dos missionários, onde
408 pessoas aceitaram Jesus Cristo como
Salvador e Senhor de suas vidas, fato que
causou grande impacto naquela cidade e
região. Parabéns à equipe que se esmerou
em ofertar o seu melhor para Deus. Pr.
João Lima Torres, de Lago da Pedra,
acompanhou a caravana.
Já a equipe do Bacharel em
Missiologia, após a parte teórica em
Santa Tereza, a exemplo do Médio em
Missiologia, foi para a parte prática no
meio transcultural, que atende à proposta
do Curso. Dessa feita, os alunos foram
para as comunidades quilombolas na
região de Guimarães, região da Baixada

Maranhense, onde todos experimentaram
o mover profundo e direcionador de Deus
pelas almas perdidas. Toda a equipe,
liderada pela missionária Valdirene e
pelo Missionário e Evangelista Justino
(Tino), que coordenaram o treinamento
para os bacharelandos com ênfase em
cultura africana, voltou entusiasmada
pela maneira como Deus trabalhou, e pelo
resultado de 25 decisões. Louvado seja o
nome do Senhor!
É importante destacar que a equipe
da SEMADELP, liderada pelo secretário
executivo Pr. Daniel Brasil, que assumiu
recentemente a direção da Secretaria
de Missões da AD em Lago da Pedra,
e contando com a secretária adjunta
missionária Evanda Soares, se esmeraram
em oferecer as condições possíveis para
que o trabalho fosse feito e glorificasse
a Deus, mesmo diante de necessidades
naturais e pontuais de um trabalho com
essa envergadura. A SEMADEMA deu
apoio logístico e institucional na pessoa
de seu secretário executivo, Pr. Francisco
de Assis G. de Araújo.
Além desse trabalho, iniciamos
também esse ano um outro núcleo,
no Sertão Maranhense, na cidade de
Paraibano, liderada pelo Pr. Raimundo
Vanderley, coordenado pelo irmão Prof.
Fábio Pereira e pelo Pr. Miguel, que
liderou a AD em Orozimbo até dezembro,
cujos frutos também foram impactantes,
com o resultado de 337 almas. Assim, o
PROMIFE 2013 somou 1.436 almas que
foram ganhas, almas que se renderam
aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus!
Aleluia!!
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A SEMADEMA COMPRA BARCO PARA O
CAMPO DE CARRAPATAL
A SEMADEMA, sensível às
necessidades do Campo Missionário de
Carrapatal, formado por 07 (sete) ilhas,
precisando, então, de uma embarcação
fluvial, visto que os barcos da localidade
comumente estão ocupados com
atividades pesqueiras, o que inviabiliza até
o frete, dificultando o acesso ao campo,
está adquirindo um barco, levando em
frente um plano já existente, desde o

tempo do Pastor Ivanildo, que já
havia empreendido uma campanha
para a aquisição do mesmo,
deixando um sinal de R$ 4.165,15
(Quatro Mil, Cento e Sessenta e
Cinco reais e Quinze Centavos).
O barco servirá para levar
adiante o trabalho de evangelização
e assistência aos crentes na área
ribeirinha e está em reforma na

pintura e na personalização,
para ser entregue em definitivo
ao trabalho.
A SEMADEMA, em
parceria com a AD em Lago
da Pedra, liderada pelo Pastor
Raimundo Francisco, e a AD
em Cândido Mendes, liderada
pelo Pastor Alexandre, já
enviaram ao campo de

Carrapatal o missionário
David Correia, com o intuito
de dá assistência ao barco,
visto ele já ter experiência
com
embarcação
e
estarmos viabilizando sua
habilitação para melhor
servir àquele campo,
hoje presidido pelo
Evangelista Noleto.
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