informativo

...para que
qu anuncieis as virtudes daquele que vos chamou
das5 trevas
sua maravilhosa
luz.
(I Pe 2.9)
ANO
• Nº 20•para
Dezembro/2014
• EMAIL:
semadema10@hotmail.com
Este informativo é uma publicação da SEMADEMA, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus
no Maranhão, órgão da CEADEMA - Convenção Estadual das Assembleias de Deus
eus no Maranhão.

informativo

FUNDADOR: Pr. Francisco de Assis G. de Araújo

ANO 5 • Nº 20• Dezem/2014 • EMAIL: semadema10@hotmail.com • FONE: 98 3221-5954 / 98 8202-8335

www.semadema.com.br
página03

CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES EM BACABAL
SEMADEMA REALIZA
GRANDE CONGRESSO
REGIONAL DE MISSÕES
EM CARUTAPERA

Miss. Suely Lima (AD Caxias), uma das
preletoras.
página05

SEMADEMA REALIZA MAIS UMA
EDIÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA
“O MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO”

Grande Cruzada Evangelística

página07

SEMADEMA PREPARA A MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2015
RELATÓRIO ANUAL DO PROJETO
PROMIFE- PROJETO
MISSÕES DE FÉRIAS 2015 MISSÃO ZIGUINCHOR SENEGAL
página06

página08

2

ANO 5 • Nº 20 • Dezembro/2014 • EMAIL: semadema10@hotmail.com

informativo

Editorial

“De passagem”
Outro dia perguntei ao carteiro
E tal qual a miscelânea de itens
que bate à minha porta sempre no que o carteiro leva naquela bolsa
mesmo dia e horário para entregar pesada – cartas, cartões, envelopes
minhas correspondências se ele de todas as cores e modelos – o
não se importava em mudar um trabalho missionário, tem muitas
pouquinho a hora daquela entrega. formas. Uns partem para a estrada
Ficaria mais conveniente pra mim, para plantar igrejas; outros para
Pr. José Carlos dos Santos*
argumentei. Com a simplicidade servir igrejas; alguns para usar dons,
do trabalhador que ganha a vida talentos e habilidades profissionais Esse é o modo de fazermos do
de sol quente a sol escaldante, em instituições que promovem o nosso oficio o melhor passatempo,
respondeu, “Infelizmentente não, espalhar do evangelho por meio não deixar que a monotonia nos
moço; tenho uma rota a cumprir, e da mídia, ajuda humanitária, envolva ao ponto de atrazarmos as
o horário de passar por aqui é esse. programas sociais, etc. A forma não Correspondências.
O carteiro em seu senso de
Desculpe.”
importa, desde que a missão seja
responsabilidade fica preocupado ao
O carteiro
ponto de não querer atrazar, haja vista
estava certo, “Em missões, de uma forma ou de
a seriedade e compromentimento
p o n d e r e i outra, nós, cristãos, devemos nos olhar
com os destinatários, e nós em
mais tarde.
relação a mensagem do evangelho
O ofício em como ´carteiros´. Nossa incumbência é
entregar
a
boa
nova
–
a
que
Jesus
salva
como nos sentiremos se atrazarmos
que labuta é
o recado do nosso mestre? Julgo
movido por – a um mundo de gente”
mais importante nossa missão que
um constante
a do carteiro, pois enquanto este se
senso
de
urgência. Ali dentro da bolsa colocada em prática a toda hora. alegra em dar prazer aos clientes
pesada que carrega a tiracolo Nas palavras de Assis, “Pregue pela pontualidade nas cartas e
quilômetros por dia, mais que o Evangelho em todo tempo. Se recados, nós seremos muito mais
impactados de alegria ao ver a
cartas, estão recados, cobranças, necessário, use palavras.”
mensagem de Cristo
esperanças, frustrações, alívios,
N ó s ,
e preocupações de muitos carteiros
e “A forma não importa, chegar na hora certa
destinatários. A entrega a estes não carta, estamos desde que a missão seja e resgatar a alma
que se apresentava
pode esperar.
de passagem.
colocada
em
prática
a
fadada ao abismo.
Em missões, de uma forma ou Batamos de
Daí
porque
de outra, nós, cristãos, devemos porta
em toda hora”
nossa urgência é
nos olhar como ´carteiros´. Nossa porta. Sob sol
incumbência é entregar a boa nova ou chuva, entreguemos o recado infinitamente maior, pois nossa
– a que Jesus salva – a um mundo ao longo do caminho. A tempo e mensagem salva vidas para o reino
de gente. Mas além de carteiros, fora de tempo (2 Tim 4:2). Assim de Deus. -------------**Pr. José Carlos dos Santos é
somos carta também. Carta de estaremos cumprindo a mais
Cristo, escrita não com tinta, mas importante missão deixada pelo tesoureiro da CEADEMA. E-mail:
com o espírito do Deus vivo (2 Cor mestre, “Ide por todo mundo pregai jcprsantos@gmail.com
3:3).
o Evangelho a toda a criatura.
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CONGRESSO REGIONAL DE MISSÕES EM
BACABAL FOI UM GRANDE SUCESSO
A Semadema fechou com chave de
ouro a série de congressos regionais de
missões programada para esse ano de
2014. Realizado pela Semadema em
parceria com a AD em Bacabal nos
dias 14 a 17 de novembro, o último
dos congressos regionais de missões
deste ano veio coroar um ano de
muitas e abençoadíssimas atividades
missionárias empreendidas por esta
Secretaria de Missões das Assembleias
de Deus no Maranhão. Contando com
a participação de preletores como
os Pastores Francisco Raposo (AD
Bacabal), José Guimarães Coutinho
(AD São Luís), Rayfran Batista (AD
Santa Inês), Raul Cavalcante (AD
Imperatriz), Francisco de Assis (AD
Lago da Pedra), Carlos José (agência
Missionária Vem Brasil), Elias Oliveira
(AD Imperatriz) e missionárias Joane
Bentes (AD Santa Catarina) e Suely
Lima (AD Caxias-MA), as plenárias
desse congresso se constituíram em
momentos especiais onde Deus falou
profundamente com a sua igreja acerca
da necessidade e da urgência de se fazer
missões. A participação das cantoras
Eunice (AD Paraíba) e Quésia Raposo
(AD Bacabal) e cantores da igreja
local e região também proporcionaram
aos congressistas momentos de grande

Plenário da AD Bacabal lotado em culto do Congresso regional de missões

enlevo espiritual.
O tema abordado, “ORAÇÃO,
EVANGELIZAÇÃO E COMUNHÃO:
BASES PARA O CRESCIMENTO
DA IGREJA DE CRISTO”, favoreceu
a discussão acerca da necessidade da
igreja de Cristo intensificar nesses
últimos dias a prática da oração, o
trabalho de evangelismo e a vida de
comunhão com o próximo e com Deus
para que esteja sempre crescendo e se
fortalecendo na graça do Senhor.
Outro ponto muito especial da
programação desse congresso foi
a realização do Congresso Mirim
de Missões, que contou com a
participação especial da Missionária

Suely Lima, da AD em Caxias, que
possui vasta experiência no trabalho
com crianças, tendo um dom todo
especial de falar com elas sobre temas
relacionados à fé cristã, especialmente
a obra missionária.
A Semadema, na pessoa do seu
Secretário Executivo, Pastor Francisco
de Assis Gonçalves de Araújo e a AD
em Bacabal, na pessoa do seu PastorPresidente, Pastor Francisco Soares
Raposo Filho, estão muito gratos Deus
e agradecem a todos os pastores que
estiveram presentes e que mobilizaram
caravanas para o Congresso Regional
de Missões em Bacabal.
A Equipe Semadema.

Pr. Boaventura (AD Bacabal), Pr. José Carlos (Vem Brasil), Pr. Sales
(AD D. Pedro), Pr. Francisco de Assis (Semadema), Pr. Coutinho (AD S. Pr. Francisco de Assis, Pr. Raposo e outros pastores durante
plenária do Congresso em Bacabal.
Luís), Pr. Raposo (AD Bacabal) e Pr. Mateus Jucar (Semadema).
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AD EM SÃO SALVADOR EMPREENDE FORTES AÇÕES
EVANGELÍSTICAS E MISSIONÁRIAS EM TODO O CAMPO
A AD no Campo de São Salvador,
município de Poção de Pedras,
liderada pelo Pastor Damasceno desde
agosto de 2014, está empreendendo
ações evangelísticas e missionárias
relevantes. Assim que assumiu o
Campo de São Salvador, Pastor
Damasceno e Família começaram a
visitar todos os povoados do Campo,
que se estende desde o Povoado de
Escondido do Cazé, município de
Lago da Pedra, até o Povoado de
Poço Dantas, município de Poção de
Pedras, numa extensão de quase 30
km. Já foram visitados casa por casa
os povoados de Escondido do Cazé,
Poço dos Caboclos, São Salvador
(sede do campo), Jatobá, Centro dos
Cazuzas, Lago Achado, São Pedro,
Metal, Encruzilhada, Santa Tereza e
Lago dos Canudos. O próximo a ser

visitado é Poço Dantas. Em 04 meses,
oramos por 28 preciosas almas, que
se renderam aos pés do Senhor Jesus.
O trabalho infantil foi revitalizado,
assim como o de mocidade. E já
realizamos a festa dos 46 anos do
Circulo de Oração, que foi uma
benção.
Recentemente, de 27 de novembro
a 1º de dezembro, a AD em Salvador
(IADSSAL) promoveu a 1ª Exposição
Cultural da Bíblia. Foram cinco dias
de impacto do poder de Deus. Todo
campo participou, além da AD em
Poção de Pedras(Pr. Elias e esposa
visitaram a exposição), AD em Jejui
(Pr. Deidson visitou o trabalho),
dentre outras da região.
A Bíblia foi lida ininterruptamente
em 90 horas e meia, sem nenhum
intervalo. Na conclusão da leitura,

irmãos e irmãs se alegraram e o poder
de Deus se manifestou, e vimos irmãos
nadando no rio do Espírito sob o som
de línguas estranhas. Glórias a Deus e
aleluia.
Toda a comunidade se envolveu
na leitura, inclusive pessoas amigas
do evangelho, que foram tocadas por
Deus durante a leitura.
Várias autoridades civis e legislativas
compareceram ao evento, que marcou
todos que por ali passaram. Enquanto
as pessoas viam a história da Bíblia
em vários formatos, podiam ouvir a
leitura da palavra de Deus em tempo
real. Foram cinco dias sem igual. Toda
honra e glórias sejam dadas ao Senhor
nosso Deus.
Pr. Damasceno
Líder da AD em São Salvador
(IADSSAL).

SEMADEMA E AD EM CARUTAPERA FIRMAM PARCERIA
PARA BENEFICIAR TRABALHO MISSIONÁRIO E OBRA
SOCIAL DA MISSÃO ÁFRICA
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão
- Semadema- firmou, por ocasião
do Congresso Regional de Missões
realizado em Carutapera no mês de
outubro, uma importante parceria com
a AD naquela cidade. Esta parceria tem
como objetivo ajudar financeiramente
a Missão África, cujos missionários
estão realizando, concomitantemente
com o trabalho evangelístico, uma
importante obra social de apoio
às crianças pobres (alimentação,
serviços de higiene e alfabetização)
e aos enfermos (fornecimento de
medicamentos, serviços de primeiros
socorros e transporte para hospitais)
de Fulacunda/Guiné Bissau.
Por esta parceria a AD em
Carutapera, liderada pelo Pastor

Antonio dos Santos, se comprometeu
a repassar à Semadema uma quantia
mensal de R$ 1.000,00 (mil reais)
que será depositada diretamente na
conta da Missão África. A Semadema,
por sua vez, se comprometeu manter
a AD em Carutapera informada

acerca da aplicação dos recursos
financeiros provenientes da parceria
e do andamento da obra missionária
desenvolvida em Fulacunda. Essa
parceria representará certamente uma
grande bênção para o trabalho realizado
naquela região do continente africano.

Pastores Mateus Jucar e Antonio dos Santos com Missionárias Iranir Avelino e Suely Lima
juntos aos mantenedores da parceria Semadema-AD Carutapera para auxílio à Missão África.
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PR. FRANCISCO DE ASSIS, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA
SEMADEMA, REALIZA VIAGEM MISSIONÁRIA AO PERU
O Pastor Francisco de Assis Gonçalves
de Araújo, Secretário Executivo da
Semadema realizou entre os dias 14 e
22 de outubro uma viagem missionária
ao Peru. Esta viagem foi marcada por
alguns transtornos como atrasos e perdas
de vôos, mas ao final tudo acabou dando
certo.
Juntamente com o pastor Francisco
de Assis viajou a seguinte comitiva:
Missionária Geide Araujo, Pr. Walberto
Magalhães, Irmão Ítalo (secretário de
missões da AD Presidente Dutra), Pr.
George (AD Bacabal), Pr. Francinaldo
e Missionária Gessica (AD Miranda do
Norte). A Missionária Gessica, inclusive,
foi para somar com equipe Pr. Elivando
e esposa, que já trabalham em Chyclaio.
Ao chegar àquele país a comitiva foi
muito bem recepcionada pelo Pastor
Sales, que já a aguardava. Logo ao
primeiro contato com o trabalho ali
o Pastor Francisco de Assis sentiu a
necessidade de reunir todos os nossos
missionários que ali atuam para avaliar
o trabalho que vem sendo realizado e
discutir estratégias de como aperfeiçoálo. Levando-se em conta a enorme
extensão territorial daquele país e o
fato de que nossos missionários estão
espalhados nas suas diferentes régios,
resolveu-se fazer três reuniões em locais
diferentes para facilitar a locomoção
dos missionários. A primeira reunião
foi realizada em chyclaio, com os
missionários que atuam na região norte
do país.
A segunda reunião em Huaura, com
os missionária da região central e mais
próxima a Lima.

Pr. Francisco de Assis, Pr. Walberto Magalhões e outros integrantes da comitiva que
viajou ao Perú

E a última em Lima, com os
missionários da região mais ao sul.
Nesta série de reuniões foram
abordados os seguintes temas:
1- A visão da CEADEMA /
SEMADEMA Para a obra no peru; 2A necessidade de plantarmos igrejas
autóctones (nativas, autossustentáveis,
autodirigíveis e auto propagáveis);
3- orientação sobre pastoreamento
missionário. Todas as reuniões foram
muito positivas e motivadoras e ao final
pode-se constatar que a Obra no Peru
está muito promissora e que as previsões
são muito positivas.
Vale ressaltar que a meta da
Semadema é alcançarmos, até junho
de 2015, os 24 estados/ departamentos
peruanos. Destes, para a glória do
Senhor já estamos presentes em 18. O
Pastor Sales, líder do nosso trabalho no
Peru e secretário nacional de missões
daquele país, tem empreendido esforços
no sentido de que este objetivo seja
alcançado tem também apoiado de modo

Pr. Walberto Magalhões, Pr. Francisco de Assis ao lado do Pastor Vincente (Peruano)
juntamente com o Pr. Sales

significativo o trabalho da convenção
assembleiana em terras peruanas.
A Semadema agradece às várias
igrejas que têm investido naquela obra
como: AD Santa Inês, AD Tirirical, AD
São Luis, AD Cohatrac, AD Lago Verde,
AD Vitorino Freire, AD Presidente
Dutra, AD Bacabal, AD Miranda, AD
Lago da Pedra e outras que direta ou
indiretamente têm contribuído para
que o Evangelho seja levado a todos os
peruanos.
A viagem missionária ao Peru foi
concluída no dia 22 de outubro e, a partir
de tudo o que ali se viu e se discutiu,
podemos chegar às seguintes conclusões:
1- Precisamos de complemento de
sustento para alguns missionários,
pelo menos para três deles e com o
investimento mensal de 1 salário mínimo
você ou sua igreja podem fazer parte
desta importante obra; 2- Precisamos
investir na construção de uma base
missionária- centro treinamento que
impulsionará o crescimento da obra
naquele país. Vale ressaltar que já temos
ali um grande terreno de cerca de 3
hectares, adquirido pela AD Tirirical
para este fim; 3- É necessário transferir
a sede do trabalho de Ica para a capital,
Lima; 4- há a necessidade urgente de se
adquirir um veículo para servir àquela
obra, pois o país é muito extenso e tem
relevo muito irregular, o que requer um
veículo em condições de trafegar nessas
condições. Equipe Semadema
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QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES QUE IMPEDEM
A IGREJA BRASILEIRA DE ENVIAR MAIS
MISSIONÁRIOS TRANSCULTURAIS?
Como resultado de uma iniciativa
promovida em 2012 pelas organizações
evangélicas Comibam, Sepal, AMTB e
o Movimento de Lausanne, foi levada a
cabo, com cerca de 40 líderes evangélicos
conhecedores da realidade brasileira,
uma pesquisa sobre o tema mencionado
acima. A seguir apresentamos um resumo
dos principais pontos mencionados nas
respostas, assim como sugestões sobre
os passos iniciais que deveriam ser dados
para mudar a situação atual.
Este resumo, assim como as sugestões
apresentadas, foram realizados pelos
participantes da reunião que teve lugar
no Seminário Servo de Cristo (SP) em
novembro de 2012, sob os auspícios
do “Centro de Reflexão Missiológica
Martureo” e convocados pela Sepal e pelo
Movimento de Lausanne.
Razões Bíblicas/Teológicas: Teologia
da Prosperidade; ausência da compreensão
da centralidade do discipulado; falta
de disposição para o sofrimento, como
resultado de uma teologia equivocada;
os três pontos mencionados acima
levam ao egoísmo, individualismo e
antropocentrismo, características estas
totalmente antagônicas à obediência
missionária; falta de uma Teologia Bíblica
da Vocação que seja clara, o que gera
confusão principalmente entre os mais
jovens; pobreza bíblica: crescimento
da igreja sem fundamentação bíblica
e teológica, levando a uma falta de
compreensão clara da Missio Dei e à
compreensão equivocada de que “tudo
é missão”; desobediência e falta de
compromisso para com a Palavra; missões
tornou-se um departamento e não a razão
de ser da igreja; o “jeitinho brasileiro”
afetando a teologia: no final Deus dará
um jeito, portanto não precisamos nos
preocupar; resistência ao papel da mulher
solteira em missões.
Razões Eclesiológicas: secularização
da igreja; igrejas materialistas; movimento
de crescimento de igrejas, que enfatiza
somente o crescimento local da igreja;
denominacionalismo, que leva à falta de
unidade entre as igrejas; igrejas frustradas
com projetos missionários que não deram

certo; grande investimento na construção
de templos em detrimento da participação
no envio de missionários; movimento de
mega-igrejas, que gera igrejas que gastam
grande parte da sua energia e recursos
financeiros no funcionamento da própria
máquina; “custo/benefício” do envio: o
que a igreja local ganha com isto?
Razões Estratégicas, Treinamento
e Ensino: carência de investimento na
formação missionária dos pastores; pastores
não recebem treinamento sobre a Teologia
Bíblica de Missões; teologia Bíblica
de Missões não é ensinada nas igrejas,
gerando falta de visão; falta de unidade
entre igrejas, agências denominacionais e
agências interdenominacionais; ausência
de conscientização da responsabilidade
missionária da igreja; o preparo
missionário que está sendo oferecido é
inadequado; a liderança das igrejas e das
agências missionárias não estão sabendo
como lidar com as mudanças que estão
ocorrendo no cenário mundial e que
afetam a forma de fazer missões; geração
Y: falta de modernização das agências;
agências missionárias não se adaptaram
à realidade do século XXI e mantêm
metodologias e currículos ultrapassados
que não conseguem atrair a geração mais
jovem; ausência de projetos consistentes
que desafiem a geração atual; a igreja não
está sendo informada sobre o que está
acontecendo no movimento missionário
mundial; falta de ensino sobre a diferença
entre missões transculturais e missões
locais; falta de ensino sobre missões
transculturais para as crianças; não há
suficientes mobilizadores de missões,
levando a uma grande deficiência na
mobilização; poucos missionários se
tornam mobilizadores depois que retornam
do campo; seminários Teológicos não
estão ensinando sobre missões; agências
missionárias que não são servas da igreja
local; falta de experiência missionária dos
líderes; envelhecimento da liderança de
missões no Brasil, agravado pelo fato de
que esta liderança não soube “passar o
bastão”; insistência de que é necessário
saber inglês para ser um missionário
transcultural; falta de reconhecimento de

novos modelos, como, por exemplo, a
missão empresarial e missões de curtoprazo; não está havendo uma ênfase
específica no despertamento vocacional
das novas gerações; formação missionária
a partir da igreja: falta programas de
treinamento dentro das igrejas.
Razões Sociais e Econômicas:
secularização da sociedade que afeta
a igreja; desenvolvimento econômico
do país que, em vez de gerar um maior
envolvimento financeiro com a obra
missionária, levou os cristãos a uma atitude
materialista; falta clareza vocacional para
a geração atual; faixa etária de 25-35
anos mais preocupada com a ascensão
profissional; falta disposição para deixar
tudo para trás.
SUGESTÕES – PASSOS INICIAIS:
Diante das questões mencionadas acima,
o grupo de líderes de missões que se
reuniu no Seminário Servo de Cristo
entende que as lideranças eclesiásticas e
missionárias precisam atuar para: produzir
novos cursos e projetos que, levando em
conta as dificuldades mencionadas acima,
promovam a formação missiológica
de pastores e líderes das igrejas locais;
multiplicar o número de mobilizadores;
promover o ensino de missões nas centenas
de instituições de ensino bíblico/teológico
ao redor do Brasil; promover um revisão
do currículo, metodologia e pressupostos
dos centros de treinamento missionários;
gerar reflexão teológica para a definição
e divulgação de uma Teologia Bíblica da
Vocação; promover a ampliação da visão
missionára transcultural; 1. Nos grandes
eventos nacionais para pastores e líderes,
tais como Encontro de Pastores e Líderes
da Sepal, encontros para pastores e líderes
organizados pelas editoras Vida, Fiel,
Hagnos, etc. 2. Entre pastores chaves. 3.
Organizando e publicando um livro, com
capítulos escritos por diferentes líderes
evangélicos, que trate sobre a vocação
missionária. Desenvolver cursos online
para alcançar (1) pastores e líderes (2)
vocacionados; iniciar um processo de
reflexão que ajude as agências missionárias
na adaptação aos novos tempos e às
características da geração jovem.
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SEMADEMA REALIZA CONGRESSO
REGIONAL DE MISSÕES EM CARUTAPERA
A Semadema e a Assembleia de
Deus em Carutapera-MA realizaram
nos dias 17, 18 e 19 de outubro o
Congresso Regional de Missões
da região da BR, Baixada e litoral
maranhense. Tendo como públicoalvo pastores, secretários de missões,
missionários, vocacionados ao campo
missionário e demais integrantes do
corpo de Cristo, este congresso abordou o
tema: ORAÇÃO, EVANGELIZAÇÃO
E COMUNHÃO: BASES PARA O
CRESCIMENTO DA IGREJA DE
CRISTO e teve em sua programação:
plenárias de conscientização missionária,
grandes cruzadas evangelísticas, manhã
pentecostal e missionária e clamor
missionário com a coordenação
da Rede de Oração por missões da
Semadema, impacto evangelístico nas
ruas de Carutapera e, simultaneamente,
o Congresso Mirim de Missões.

Grande cruzada evangelística em avenida de Carutapera durante o Cogresso Regional de missões

Pr. Jayro Sabóia (AD Raposa), um dos
preletores.

Miss. Suely Lima (AD Caxias), uma das
preletoras.

A ministração da Palavra ficou a
cargo dos preletores: Pastor Antonio
dos Santos (AD Carutapera-MA);
Pastor Mateus Jucar (AD em Paulo
Ramos-MA); Pastor Ogenias Alves
(AD Turiaçu); Pastor Francisco das
Chagas Tavares (AD em Raposa-MA);
Pastor Jayro Sabóia (AD em RaposaMA); Missionária Iranir Avelino (AD
em Santa Inês-MA) e Missionária

Suely Lima (AD em Caxias-MA). Já
no louvor contamos com a participação
do cantor Josiel Sales e Banda e de
cantores da igreja local e região.
O Congresso Regional de Missões
em Carutapera contou ainda com
a participação de vários pastores
e caravanas das igrejas da região
e, assim como tem acontecido em
todos os eventos missionários que a
Semadema tem realizado, este foi mais
um evento em que a presença de Deus
foi sentida de forma marcante, com
provisões divinas, salvação de vidas,
renovação espiritual e vocacional e
conscientização missionária. Por tudo
isso a Semadema e a AD em Carutapera
louvam a Deus e agradecem a todos
quantos participaram e de alguma
forma contribuíram para a realização
deste congresso. A Equipe Semadema.

SEMADEMA PREPARA A MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2015
Ao longo dos últimos anos um dos
principais momentos da agenda anual
de eventos da Semadema tem sido a
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA E
EVANGELÍSTICA e a edição 2015
desse grande evento missionário e
evangelístico já está sendo planejado
pela Semadema. Em reunião recente
com o Conselho de Missões a Equipe
Semadema discutiu o formato que tem
sido utilizado para a Realização da
Mobilização e todos foram do parecer

de que o atual modelo (mobilização
evangelística no sábado e mobilização
missionária no domingo) é o mais
adequado, prova disso, frisaram os
conselheiros de missões presentes, são
os grandes resultados obtidos: igreja
unida e mobilizada, milhares de vidas
salvas e grande oferta missionária
arrecadada.
Conclamamos, então, as lideranças
das igrejas locais, missionários,
promotores de missões, enfim, todo

o povo de Deus, a já estarem orando
e se preparando para a realização
de mais uma MOBILIZAÇÃO
EVANGELÍSTICA E MISSIONÁRIA.
A data da realização da edição 2015
da Mobilização será confirmada por
ocasião da AGO da Ceadema em
Coelho Neto e a expectativa da Equipe
Semadema é que Deus mais uma vez
nos conceda uma exitosa Mobilização.
A Equipe Semadema.

8

ANO 5 • Nº 20 • Dezembro/2014 • EMAIL: semadema10@hotmail.com

informativo

PROMIFE- PROJETO MISSÕES DE FÉRIAS 2015
A AD em Lago da Pedra,
lideradapelo Pr. Raimundo Francisco
dos Santos, estará promovendo de 02
de janeiro a 02 de fevereiro de 2015,
a 12ª edição do Projeto Missões de
Férias (PROMIFE), o tradicional curso
de formação Missiológica ofertado em
regime deinternato, que ocorre sempre
no mês dejaneiro de cada ano em Lago
da Pedra.
Visando preparar integralmente
os missionários e vocacionados para
uma atuação eficiente em seu campo
de atuação, o Promife contempla
em sua estruturacurricular, aulas
teóricas, que englobam o ensino das
Doutrinas Bíblicas fundamentais,
matérias missiológicas, tópicos da
Língua portuguesa e outros assuntos
afins aotrabalho missionário, que
envolve odesenvolvimento de ações
missionárias.
As aulas teóricas da edição 2015
acontecerão nas dependências do novo
Templo Central da AD em Lagoda
Pedra – MA, de 02 a 16 de janeiro.
Além das aulas presenciais teóricas(nos
níveis básico, médio e avançado em
missiologia), os alunos realizarão
várias atividades extraclasses, como
impacto evangelístico e evangelismo
prático, além de consagrações e
vigílias.
A parte prática do Projeto, por sua
vez, será realizada em localidades
previamente definidas, sendo que
osalunos do Curso Básico realizarão
assuas atividades práticas na região do
Baixo Parnaíba, os alunos do Médio
realizarão treinamento em missões
urbanas em Parauapebas-PA, apoiando
o projeto da CEADEMA na cidade
paraense e aos alunos do Avançado
está previsto realizarem as atividades
práticas em Comunidades Estrangeiras
no Brasil.
Além do Núcleo em Lago da Pedra, o
Promife também estará sendo realizado
por algumas Igrejas Parceiras, por
exemplo: já está confirmado o núcleo
na AD em Faísa, liderada pelo Pr.
Francisco Carneiro, os interessados da

região devem entrar em contato com o
mesmo neste número (98) 3688-2068,
para melhores informações.
Além desse núcleo já confirmado,
temos mais dois núcleos previstos
para janeiro:AD em Nova Iorque,
liderada pelo Pr. José Agnaldo e
AD em Parnarama, liderada pelo Pr.
Josenilson.
Vale registrar que a AD em Junco do
Maranhão, liderada pelo pastor Izaías
e a AD em Serrano do Maranhão,
liderada pelo Pr. João Costa, ambas
parceiras que também promovem o
PROMIFE sob nossa coordenação
geral, realizarão mais uma edição do
Promife em julho de 2015, de onde
aguardamos uma expressiva colheita
de almas também.
Vale destacar que o Centro de
Formação Missiológica, Teológica e
Técnicas Associadas (CEFOMTA),
instituição que promove os cursos de
missiologia e de teologia no âmbito
da região de Lago da Pedra, teve
seus dados legais e cursos ofertados
submetidos ao plenário da 74ª AGO da
Ceadema em Chapadinha, onde foram
aprovados e recomendados.

Para os concludentes dos cursos
em missiologia que desejarem o
Certificado Básico em Teologia,
o CEFOMTA exigirá os seguintes
critérios: Pesquisas Orientadas das
Disciplinas da Teologia Sistemática
e Bíblica e a elaboração de um artigo
com base na pesquisa realizada. Para
a realização da pesquisa o CEFOMTA
disponibilizará uma equipe de
professores, indicação de vários livros
teológicos e uma página na internet
com vários artigos e livros em pdf para
serem baixados gratuitamente.
Se você sente o desejo de envolverse com a obra de evangelização ou se
já é envolvido e deseja capacitação
teológica e missiológica, convidamoslhe a participar do Promife 2015.
Estaremos com stand na AGO em
Coelho Neto atendendo pastores,
missionários(as) e demais interessados.
Faça a sua INSCRIÇÃO e participe
desse projeto cujo lema é: “FAZENDO
DE SUAS FÉRIAS UMA BÊNÇÃO
PARA MUITAS VIDAS”.
Nos laços do Calvário, EQUIPE
SEMALDEP.

Missionários do Promife em ação.
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SEMADEMA REALIZA MAIS UMA EDIÇÃO DA CRUZADA
EVANGELÍSTICA “O MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO”
A Secretaria de missões da
Assembleia de Deus no Maranhão –
Semadema - realizou nos dias 30/10 a
02/11/14 mais uma edição da Cruzada
Evangelística O Maranhão aos pés
de Cristo. Este projeto missionário é
realizado anualmente pela Semadema
em parceria com igrejas de regiões do
estado com baixos índices de presença
evangélica tem como objetivo de
buscar almas para Deus e trabalhar
a conscientização evangelística das
igrejas envolvidas, a fim de melhorar
os baixos índices de evangélicos
apresentados em pesquisas recentes na
região alcançada pelas cruzadas.
Esta edição 2014 da Cruzada “O
Maranhão aos pés de Cristo TVE a
seguinte programação: quinta feira,
dia 30/10, a caravana da Semadema
chegou a Santana do Maranhão, onde
a Assembleia de Deus é liderada pelo
Pr. Levi; sexta, dia 31/10, foi a vez da
cidade Buriti de Inácia Vaz, onde a AD
é liderada pelo Pr. Daniel; Sábado dia
01/11 a equipe chegou à cidade de Duque
Bacelar, onde a Assembleia de Deus
está sob a liderança do Pastor Gideão;
domingo, dia 02/11, foi realizado o
encerramento da campanha no povoado
Engenho d’água, congregação do campo

Cruzada Evangelística

de Nazaré do Bruno no.
Foram dias de labor, dedicação e
muita alegria estampada no rosto dos
obreiros e de toda igreja que participou
efetivamente na evangelização e
hospedagem. O trabalho contou com
a participação da estrutura de som e
palco do Pastor Douglas Ferro bem
como obreiros parceiros que pregaram
a palavra de Deus durante as quatro
noites. O evento teve apoio total da
nossa Semadema, na pessoa do nosso
Secretário Executivo de missões,
Pastor Francisco de Assis, que foi o

pregador do encerramento.
O resultado final desta edição 2014
da cruzada “O Maranhão aos pés de
cristo” foi muito glorioso. Milhares
de pessoas ouviram a mensagem do
evangelho, muitos crentes tiveram sua
vida espiritual renovada pelo Senhor
e, para a Glória do nome do Senhor,
28 pessoas se decidiram por Cristo,
aceitando-o como Senhor e Salvador
de suas vidas, sendo 08 pessoas em
Santana do Maranhão; 02 em Buriti de
Inácia Vaz; 12 em Duque Bacelar e 06
em Nazaré do Bruno.

Pr. Francisco de Assis pregando a Palavra em Cruzada Evangelística.
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SEMADEMA FIRMA PARCERIA
COM A AMME EVANGELIZAR
A Semadema firmou parceria com
a Amme Evangelizar, instituição
missionária que trabalha com apoio a
igrejas na obra da evangelização, com
treinamento e doação de materiais para
evangelização.
Através desta parceria a Semadema
pretende realizar 04 treinamentos
regionais em 2015. Esses treinamentos
serão realizados por região para
facilitar a participação de todas as

igrejas.
As igrejas interessadas deverão
fazer uma inscrição no valor de R$
40,00 por igreja/congregação, o
que lhes dá direito ao treinamento
e ao recebimento de um kit de
evangelização com 2.400 exemplares
de material (um dvd de treinamento,
um evangelho de marcos comentado
para trabalho com adolescente,
jovens e senhoras e a “viagem

fantastica atraves da bíblia” para
crianças), e enviar 2 pessoas por kit
para participar do treinamento.
Os interessados deverão fazer
suas inscrições durante a AGO, para
que possamos fazer o levantamento
do material necessário para os
treinamentos.
Maiores informação na stand da
Semadema durante a ago em Coelho
Neto-MA.

RELATÓRIO ANUAL DO PROJETO
MISSÃO ZIGUINCHOR SENEGAL
Amados queremos agradecer a
todos que colaboraram com este
projeto missão Ziguinchor, que tem
como objetivo evangelizar terras
senegalesas.
Quero aproveitar para solicitar
do Secretario Executivo de missões,
Pastor Francisco Assis Gonçalves de
Araújo, que a Semadema assuma o
pagamento do local onde realizamos
o cultono. O valor do aluguel é de R$
400,00 (quatrocentos reais) mensais e
isso vai possibilitar a a implementação
dos outros programas da igreja, como
por exemplo a assistência social(saúde
e Educação). Temos alguns irmãos
que estão precisando muito do apoio

da nossa igreja. Só lembrando aos
amados que assumimos duas meninas
que foram expulsas das suas casas
pelos pais e agora um rapaz que veio
da Guiné- Bissau morar conosco no
Senegal. Quero agradecer todos os
pastores da nossa convenção pelo
apoio e incentivo, como o presidente
da Ceadema, Pastor Pedro Aldir
Damasceno, Pastor Euvaldo Pereira de
Sá, presidente AD em Timon, Pastor
Francisco de Assis Gonçalves Araújo,
Secretario Executivo Semadema e a
todos os seus familiares, desejando
muito sucesso nos vossos ministérios.
Jesus continua fazendo milagres,
resgatando as almas da mão de satanás.

Continuem orando por nos!
Quero informar aos amados que
já fiz os exames que o Pastor Pedro
Aldir Damasceno mandou solicitar e o
exame deu positivo, isso quer dizer que
está no sangue e tem ser bem tratado
porque se não, basta umas picadas de
muriçoca e eu vou adoecer. O exame
está escrito em francês e eu até poderia
escanear e enviar aos amados, mas
acho que não é necessário. O médico já
receitou os medicamentos e falta agora
comprá-los para o tratamento. Desejo
a todos feliz natal, e um ano novo de
muito sucesso.
Miss. Justino Manuel Domingos (
Tino )

CONTRIBUA! Banco do Brasil / Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão
Agência: 2972-6 / Conta-Corrente: 35630-1

