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ORAÇÃO, EVANGELIZAÇÃO E COMUNHÃO:
BASES PARA O CRESCIMENTO DA IGREJA

“Eu não rogo somente por estes...”
(Jo 17.20). O Senhor Jesus Cristo
estava orando pelos discípulos e por
todos os que haveriam de crê nele no
decorrer da história, Ele sabia que sua
obra cresceria na terra. O crescimento
da obra de Deus está intimamente
atrelado à oração. O Obreiro “que não
tiver tempo de orar” e disposição para
buscar a Deus está fadado ao fracasso
pessoal e ministerial. Muitas igrejas hoje
estão paradas, outras estão decrescendo
porque seus líderes perderam o hábito de
orar e não mobilizam mais campanhas
de oração com a igreja. Sabemos que
o crescimento da igreja não depende
unicamente do nosso muito trabalhar,
muito trabalho sem oração não passa
de ativismo, pois o crescimento da obra
de Deus só Ele mesmo pode promover.
“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu
o crescimento.” (I Co 3.6). “Apesar do
esforço missionário é o próprio Cristo
quem está edificando sua Igreja na terra.”
(Pr Ronaldo Lidório). Certo missiólogo
diz que, quando sentimos dores de parto
em oração, é que nascem as almas.
“Rogai, pois, ao Senhor da seara que
mande ceifeiros para sua Seara” (Mt
9.38). Isto quer dizer que à medida que
oramos Deus provê as necessidades de
sua obra; noutras palavras, a obra cresce
à medida que oramos.
“(...) pela sua palavra hão de crer
em mim” (Jo 17.20). Outra grande
revelação de Cristo neste versículo é
que as pessoas creriam nele mediante
a pregação do evangelho. A pregação
do evangelho é condição indispensável
para o crescimento da igreja. Uma igreja
que não evangeliza não gera almas, pois
como diz o apóstolo Paulo, “... eu, pelo
evangelho, vos gerei em Cristo” (I Co

Pastor Francisco de Assis ao lado da sua esposa a Missionária Geide Araujo

4.15). Uma igreja que não evangeliza
também não gera obreiros, porque a
obra da evangelização é uma fábrica
de obreiros. Daí a falta de obreiros
em muitos campos, reflexo da apatia
evangelística da igreja local. Uma
igreja local que não evangeliza sua
área de atuação não terá consciência
nem motivação para fazer missões
além fronteira e qualquer tentativa
neste sentido dificilmente terá êxito. É
preciso haver abundante evangelização,
cultos na rua, cultos evangelísticos na
igreja, praças, presídios, cemitérios (dia
de finados), rádios, televisão, internet,
colégios, em fim, no nosso dia-a-dia.
“Para que sejam um” (Jo 17.21). O
Senhor Jesus Cristo estava orando pelos
seus discípulos para que eles fossem
um. Ele conhecia aqueles que estavam
ali com Ele, sabia que eram judeus e que
teriam muitas dificuldades de conviver
no mesmo ambiente com gentios,
comungando com eles da mesma fé, em
pé de igualdades com eles, visto que
jactavam-se como o povo da promessa,
“... onde está logo, a jactância?” (Rm
3.27). E isto era uma provocação aos

judeus e algo que lhes provocava ciúmes
como bem falou o apóstolo Paulo
fazendo referência às palavras de Moisés
que disse: “... eu vos meterei em ciúmes
com aqueles que não são povo, com
gente insensata vos provocarei à ira”
(Rm 10.19). E Jesus, conhecendo esta
realidade, orou pela comunhão da igreja,
“... Para que sejam um” (Jo 17.21). O
propósito de Cristo é que vivamos em
profunda comunhão, é que estejamos
tão unidos em Cristo, em torno do reino
de Deus, que sejamos capazes de vencer
todas as diferenças e interesses pessoais
que nos separam e retardam o avanço
de sua obra na terra. Somente assim
sobreviveremos como igreja e seremos
capazes de atrair o mundo para Cristo.
“(...) que também eles sejam um em
nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste” (Jo 17.21). A nossa comunhão
em Cristo é uma das mais fortes atrações
para o mundo crer em Cristo. Somente
uma igreja que ora, evangeliza, e vive
em comunhão cresce.
Pr Francisco de Assis
Secretário Executivo da Semadema
Vice-Presidente da AD em Lago da
Pedra-MA
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NOVA EQUIPE SEMADEMA É
ELEITA NA AGO DE CHAPADINHA
Aconteceu, por ocasião da AGO da
Ceadema realizada em Chapadinha em
Dezembro de 2013, a eleição da equipe
da Semadema para o biênio 2014/2015.
Em decorrência das alterações sofridas
pelo Estatuto da Ceadema quando da
Miniconvenção realizada em 2013
na cidade de Santa Luzia do Paruá, a
estrutura administrativa e organizacional
da Semadema sofreu algumas alterações
importantes, a saber: foi criado o
cargo de Secretário Administrativo e o
Conselho de Missões da Semadema bem
como a equipe de Promotores de Missões
passaram a ser instâncias auxiliares
desta Secretaria com caráter estatutário,
ou seja, o Conselho de Missões da
Semadema e a equipe de Promotores
de Missões, que antes tinham seus
membros indicados pelo presidente da
Ceadema e pelo Secretário Executivo
da Semadema, respectivamente, mas
que não estavam contemplados no
Estatuto social da Magna Convenção
das Assembleias de Deus no Maranhão
passam agora a ter amparo estatutário.
Estas mudanças certamente vêm

Integrantes da diretoria da Semadema juntamente com o Pr. Sales, promotor de Missões do
Setor de Dom Pedro e com o Pr. Sales, missionário no Peru.

fortalecer ainda mais o papel da
Semadema como órgão coordenador
das ações missionárias realizadas pelas
ADs maranhenses e consolidar a sua

Eleição dos promotores de missões

importância institucional dentro da
estrutura da nossa Magna Convenção. A
Ceadema está de parabéns pela postura
de seriedade demonstrada no trato com a
Obra Missionária, fato este demonstrado
na sua atitude de aperfeiçoar e fortalecer
o papel da sua Secretaria de Missões.
Após a Eleição a estrutura
administrativa da Semadema ficou
assim constituída: Secretário Executivo:
Pastor Francisco de Assis Gonçalves
de Araújo; Secretário Administrativo:
Pastor Mateus Silva Jucar; Tesoureiro:
Pastor Gilberto de Jesus dos Santos.
Integram ainda a Equipe Semadema
os Irmãos Michel Milesi (Secretário
Adjunto), Melk e Diego (Assessores
operacionais).
O Conselho de Missões, por sua vez,
passou a ser composto dos pastores:
Euvaldo Pereira Sá, Rayfran Batista
da Silva, Walberto Magalhães Sales,
Ogenais Alves da Silva, Edmilson
Bezerra Tenório, Joás Albuquerque e
Silvestre Rodrigues Sales.
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SEMADEMA PROMOVE O PRIMEIRO ENCONTRO ESTRATÉGICO
PARA O ALCANCE DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS
O maranhão é o estado com o maior
número de comunidades quilombolas.
Conforme
pesquisa
desenvolvida
pela UNB um terço das comunidades
quilombolas do Brasil estão no
Maranhão. Isto representa um grande
desafio para a Igreja Maranhense visto
que as comunidades quilombolas
apresentam
características
muito
próximas com a África tais como:
religião, índices educacionais, renda per
capita e sistemas de administração da
comunidade. Um sério agravante é que
algumas das comunidades quilombolas
hoje encontram-se tão fechadas para o
Evangelho que para se pregar ali é preciso
pedir permissão aos líderes comunitários.
A situação requer uma urgente iniciativa
da igreja e é com este intuito que A
SEMADEMA promove 1º ENCONTRO

ESTRATÉGICO PARA O ALCANCE
DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS
em Central do Maranhão, uma cidade
estrategicamente escolhida para sediar
este encontro por ser ela própria uma
comunidade quilombola. O evento contará
com a seguinte programação:
Sábado dia 12 de abril: culto de
abertura.
Domingo dia 13: devocionais,
apresentação de painéis, exposição
de temas relacionado às comunidades
quilombolas,
levantamento
das
comunidades alcançadas e as que estão
por alcançar e o desenvolvimento de
parcerias.
A previsão da Semadema é sair
do encontro com algumas ações
direcionadas para as comunidades
quilombolas definidas, principalmente

para a região da baixada maranhense.
O encontro terá como público alvo
pastores que tenham comunidades
quilombolas
em
seus
campos,
missionários que atuam entre os
quilombolas e interessados em geral.
Informações:www.semadema.com.br

AD EM IMPERATRIZ SEDIARÁ X FÓRUM DE LÍDERES DE MISSÕES
DO NORDESTE E I FÓRUM DE MISSÕES NORTE E NORDESTE
A Assembleia de Deus em Imperatriz
sediará o X Fórum de Missões do Nordeste
nos dias 30 de abril a 03 de maio de 2014.
Este Fórum é hoje um trabalho de muita
importância para o contexto missionário do
nordeste, considerando que ele congrega
secretários executivos de missões,
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, como segue:
Tema:
Comunhão,
oração
e
evangelização: bases para o crescimento da
igreja (Jo 17.20,21)
Data: 30 de Abril 1 a 3 de Maio de 2014
Local: Imperatriz, MA
Valor do investimento da Inscrição: R$
100,00 (Inclui alimentação e traslado para

quem se hospedar em hotel). R$ 60,00 para
quem vai se hospedar nas dependências da
igreja (vagas Limitadas)
Programação:
- Noites de Cultos Festivos e mensagens
Missionárias
- Primeiro Dia (1/5) Manhã e Tarde
Apresentação das Secretarias de Missões de
forma que se possa conhecer os trabalhos e
desafios da Região Norte e Região Nordeste
com vistas a parcerias nas áreas de Missões
Transculturais e Locais.
- Dia 2: Manhã: Apresentação de projetos
pela Mesa Diretora do Fórum, com base
na resolução do Fórum anterior, a serem
discutidos pelo plenário; Tarde: Painéis de
temas específicos
- Dia 3: Conclusão das Discussões e
Resolução Final. Eleição da Direção do
Fórum para o próximo triênio.
Preletores:
Dia 30 – Abertura – Pregador: Pr.

Eduardo Leandro Alves (Sec. Exec. de
Missões da SEMAD-PB e Presidente do
Fórum de Missões)
Dia 1: Pregador: Pr. Anísio Nascimento
(Sec. Nacional de Missões – SENAMI)
Dia 2: Pr. Elias de Oliveira (Missionário
no Equador)
Devocionais: Pr. Raul Cavalcante
(Presidente da AD em Imperatriz, MA);
Pr. Francisco Paixão (presidente do
Conselho de Missões da UMADENE);
Pr. Francisco de Assis (Sec. Exec. de
Missões da SEMADEMA); Presidentes de
Convenções.
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.
acesse: www.semadema.com.br ou ligue:
(98)32215954/82008988falar
com
Michel e Pr. Gilberto.
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SEMADEMA SE PREPARA PARA A
MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2014
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão –
Semadema – está se preparando para a
realização da edição 2014 do maior evento
evangelístico e de arrecadação de fundos
para a realização da obra missionária
já realizado em terras maranhenses: a
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA.
Contando com o apoio da grande
maioria das lideranças das igrejas locais
ligadas à Ceadema e de uma competente
e dedicada equipe de colaboradores, a
Mobilização Missionária tem sido um
grande sucesso em todos os anos em que
foi realizada.
Para esta edição de 2014 a expectativa
da Semadema é que as lideranças das
igrejas locais abracem com um vigor
ainda maior este trabalho e que um
exército ainda maior de evangelizadores,
intercessores e ofertantes voluntários
seja mobilizado, para que possamos,
assim, ganhar um número ainda maior
de almas para Cristo e levantar uma
grande oferta missionária, oferta esta que
condiga com as gigantescas demandas
que o trabalho missionário tem imposto
a esta Secretaria.
Conclamamos assim, em nome de Jesus,
a todas as lideranças das Assembleias de
Deus no Maranhão que mais uma vez se
unam a esta Secretaria, que mobilizem
as igrejas sob seus cuidados pastorais no
sentido de fazer com que a Mobilização
Missionária 2014 seja um sucesso ainda
maior do que já têm sido as edições
dos anos anteriores. A expectativa e o
anseio desta Secretaria é que através
da Mobilização Missionária todas as

Assembleias de Deus maranhenses, a
começar pelas suas lideranças, sejam
profundamente impactadas pelo poder
de Deus, o Dono e maior entusiasta desta
grande Obra, e que venhamos a desfrutar
de um grande avivamento missionário em
terras maranhenses.
Para este ano o grande desfio é
mobilizar SÁBADO (07 de JUNHO):
a ideia é que no sábado todas as
Assembleias de Deus maranhenses
se unam para fazermos uma grande
mobilização evangelística estadual de
forma onde alguém passar no Maranhão
(área de jurisdição CEADEMA)
encontre a igreja de Deus na rua
pregando a palavra de Deus e orando
nos pontos estratégicos da cidades. Cada
Igreja deverá promover, dentro de sua
estrutura e realidade, um dia inteiro de
programação evangelística. A sugestão
da Semadema é que neste dia sejam
promovidas ações como: cruzadas,
campanha de cultos relâmpagos, impacto
evangelístico, campanha de cultos
familiares, e que tudo isso culmine num
grande clamor por salvação de almas
no Maranhão, e pela sua cidade, bairro
ou povoado em um ponto estratégico e
central de sua localidade.
DOMINGO dia 08 de JUNHO:
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA
DO MARANHÃO, dia exclusivo para
iniciativas de cunho missionário em
todos os templos das Assembleias de
Deus no Maranhão. As lideranças das
Igrejas locais deverão convocar o povo
de Deus para um dia inteiro de oração
e jejum, conscientização, clamor pela

Obra Missionária e, à noite, um grande
culto missionário com a arrecadação
da grande oferta dos envelopes
personalizados.
Apresentamos abaixo uma proposta
de programação para este dia especial:
07h00 às 08h30 – Clamor Missionário
com a Mocidade;
08h30 às 10h00 – Escola Bíblica
Dominical com uma Palavra Missionária
a cargo do Departamento De Missões da
Igreja local;
10h00 às 14h00 – Clamor Missionário
com o Ministério Local (Pastores,
Evangelistas, Presbíteros, Missionários,
Diáconos,
Auxiliares
e
demais
cooperadores);
14h00 às 17h00 – Clamor Missionário
com a Igreja, sob a direção do Círculo de
Oração;
17h00 às 18h00 – Clamor Missionário
com o Departamento Infantil;
19h00 às 21h00 – Grande Culto
Missionário, com a Arrecadação da
Oferta Missionária dos Envelopes
Personalizados e o grande clamor
pelos pedidos de oração de todos os
participantes.
Os desafios missionários são tão
grandes que só venceremos unidos.
Comunhão, oração e evangelização é
o caminho para o crescimento da igreja.
Lembremo-nos das palavras de nosso
Senhor Jesus Cristo: “Para que todos
sejam um, como tú o pai, o és em mim e
eu em ti. Que eles também sejam um em
nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste (Jo 17.21)”.
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AD COHATRAC E AMMA REALIZAM IMPACTO
MISSIONÁRIO NO CAMPO DO PEQUI
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus do Cohatrac, liderada pelo Pastor
Joás Albuquerque, através da AMMA
– Associação Missionária Mão Amiga,
coordenada por Wagney Costa,
realizou dos dias 13 a 18 de janeiro
passado mais um Impacto Missionário
e Social, no campo do da AD em
Pequi/São Mateus, igreja pastoreada
pelo pastor Davi Borges.
O projeto foi realizado nos povoados
de Vila Nova e Laje do Curral a 30 km de
São Mateus, para onde foram enviados
17 missionários que fizeram um trabalho
de evangelização de casa em casa, além
de vários cultos, cruzadas e trabalhos
infantis durante todo o período.
Foi realizado ainda um jantar com os
casais não crentes do povoado, e cursos
profissionalizantes para a comunidade,
na habilidade de Instalação Elétrica
Predial Básica, com carga horária de
40h, Pintura em Vidro, Corte e Costura,
Arranjos em Sandálias e Pedrarias.
O trabalho teve o apoio total da igreja
do Pequi e da congregação local, e ainda

o apoio com participação
voluntária da comunidade
local, professores, associações
de moradores, colônia de
pescadores, etc.
Deus se fez presente
e muitas vidas foram
abençoadas. Houve salvação
de muitas vidas e várias
reconciliações. No último
dia de trabalho, esteve
presente o Coral Brilho
Celeste da AD Cohatrac,
que louvou ao Senhor pelas
ruas e realizou vários cultos
evangelísticos.
O projeto foi encerrado com a
realização de mais um mutirão social,
com atendimento de profissionais de várias
especialidades como médico, psicológico,
enfermeiros, fonoaudiólogos, advogados,
cabeleireiros masculinos e femininos,
costureiras, técnicos de manutenção de
celulares e houve também a distribuições
de cestas básicas.
À Noite foi realizada uma grande

cruzada evangelística com a presença
de caravanas, cantores, bandas, corais,
vários pastores, bem como de muitos
membros da comunidade local. Deus
foi louvado em praça pública e sua
presença foi nitidamente sentida pelos
presentes.
O próximo projeto AMMA será
no povoado Juçaral no município de
Barreirinhas no período de 13 a 19 de
Abril de 2014.

SEMADEMA CRIA MAIS UMA ÁREA MISSIONÁRIA
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, dificuldade de 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. A Semadema tem feito isto

visando a um melhor desenvolvimento
da Obra para, num contexto mais
favorável, com a área mais bem assistida,
com um trabalho organizado, pleitear
um desmembramento da área dentro dos
critérios estabelecidos pela CEADEMA.
A SEMADEMA, em parceria com a
AD em Lago da Pedra, liderada pelo Pr.
Raimundo Francisco, já havia recebido
uma área do Campo da AD em Lagoa do
Mato, liderada pelo Pastor João Felipe,
com cerca de 2.400 pessoas; depois, 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 moradores, 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 SEMADEMA
em parceria com a AD em Timon e a AD
em Lago da Pedra , assumiu essa área e
o trabalho marcha bem.
Agora a AD em Timbaúba, liderada
pelo pastor Abimael Coutinho cedeu
uma área com sede em Alto Fogoso com
cerca de 2000 pessoas para a criação de
mais uma área missionária no estado do
maranhão sob a supervisão da Semadema.
O desmembramento foi oficializado e
empossado ali como pastor da área o
pastor José Luis, fruto de uma parceria
da Semadema com a AD em Lago dos
Rodrigues, liderada pelo pastor Heber
Waldo (Pastor Bel), que assumiu sustento
do obreiro ali por dois anos.
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LAGO DA PEDRA PROMOVEU A 11ªEDIÇÃO DO
PROJETO MISSÕES DE FÉRIAS – PROMIFE
A AD em Lago da Pedra, liderada
pelo Pr. Raimundo Francisco dos
Santos, promoveu, de 02 de janeiro a
01 de fevereiro de 2014, a 11ª edição do
Projeto Missões de Férias (PROMIFE),
tradicional
curso
de
formação
Missiológica ofertado em regime de
internato, que ocorre sempre no mês de
janeiro de cada ano em Lago da Pedra.
Visando preparar integralmente os
missionários e vocacionados para uma
atuação eficiente no campo missionário,
o Promife contempla em sua estrutura
curricular, aulas teóricas, que englobam
o ensino das Doutrinas Bíblicas
fundamentais, tópicos da Língua
portuguesa e outros assuntos afins ao
trabalho missionário, que envolve o
desenvolvimento de ações missionárias
in loco.
As aulas teóricas da edição 2014
aconteceram nas dependências do
novo Templo Central da AD em Lago
da Pedra – MA, de 02 a 16 de janeiro.
Além das aulas presenciais teóricas
(nos níveis básico, médio e bacharel
em missiologia), os alunos realizaram
várias atividades extraclasses, como
impacto evangelístico e evangelismo
prático, além de duas consagrações e
duas vigílias. A parte prática do Projeto,
por sua vez, foi realizada em localidades
previamente definidas, sendo que os
alunos do Curso Básico realizaram as
suas atividades práticas na região do
Baixo Parnaíba, tendo como Base a
cidade de Santa Quitéria, liderada pelo
pastor Geovane Barros. De lá, várias
equipes foram deslocadas para campos
daquela região.
Os alunos do Médio e Bacharel foram
deslocados para a cidade de Paulistana,
região nordeste do Piauí, cuja igreja é
liderada pelo pastor Carlos Alberto, eminente
líder da região. A cidade é bem próxima da
fronteira com Pernambuco, e as equipes
do PROMIFE foram enviadas para vários
campos daquela região piauiense.
Tendo contado com a participação
de quase 58 (oitenta) inscritos no curso
Básico em Missiologia, cerca de 11
matriculados no Curso Médio e 08
matriculados no Bacharel (doravante

Missionário (a)s do PROMIFE realizando impacto evangelístico no centro comercial de
Lago da Pedra

denominado de Avançado), o Promife
2014, realizado pela Secretaria de
Missões da AD em Lago da Pedra
(SEMADELP), hoje liderada pelo Pr.
Daniel Brasil, com apoio da Semadema,
foi um grande sucesso e os resultados
foram os melhores possíveis, com 781
almas.
Contando com o núcleo do PROMIFE
2014 em Faísa (Santa Luzia/Buriticupú),
cuja pujante igreja é liderada pelo
Pastor Carneiro, que ofertou o básico
em missiologia para 33 alunos e cuja
colheita de almas foi de 300, já estamos
somando 1.081 decisões, faltando
computar apenas os resultados do
núcleo do PROMIFE 2014 na cidade de
Parnarama, cuja igreja é liderada pelo
pastor Josenilson e que estão na parte
prática do curso, com encerramento
agendado para o dia 17. A expectativa é
que fechemos um número em torno de
1.300 decisões no total.
Vale registrar que a AD em Junco
do Maranhão, liderada pelo pastor
Izaías, tradicional parceira que também
promove o PROMIFE sob nossa
coordenação geral, realizará a segunda
etapa do curso básico em julho de 2014,
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 em Chapadinha,
onde foram aprovados e recomendados.
Agradecemos a Deus os resultados
do Promife 2014 e que a cada dia
este santo empreendimento chamado
Missões possa contar com o empenho
de mais vidas dispostas a tudo fazer
para que o nome do Senhor Jesus Cristo
seja conhecido por aqueles que estão
perecendo sem Deus, sem paz e sem
salvação.
SEMADELP

Missionário do Promife recebendo Certificado
do Curso Básico em Missiologia
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informativo

AD EM PRESIDENTE DUTRA REALIZA
MAIS UMA EDIÇÃO DO CCM
A SEMADEPD – Secretaria de
Missões da AD em Presidente Dutra
- coordenada pelo Irmão Anderson
Cavalcante realizou a 8ª edição do CCM
- Curso de Capacitação Missionária - que
foi realizado na AD em Presidente Dutra
liderada pelo Pr. Walberto Magalhães.
O CCM é um treinamento teórico
e prático que visa beneficiar o bom
desenvolvimento da obra missionária,
qualificando o missionário com um
sólido conhecimento bíblico e teológico
habilitando-o a manejar bem a Palavra
da Verdade.
O CCM-2014 foi realizado no
período de 6 de janeiro a 10 de fevereiro,
contando com a participação ativa de 65
alunos procedentes de diversas cidades
do Maranhão, Piauí, Pará e Bahia,
além de alunos vindo da República do
Suriname e do Peru. A parte teórica
do curso foi administrada pelo CRTB
– Centro de Referência em Teologia
Bíblia e contou com a participação de
professores qualificados que ministraram
28 matérias lecionadas diariamente,
somando um total de 360 horas aulas.
Já a parte prática foi realizada por

equipes de alunos
que eram distribuídos
durante os finais de
semana nos bairros
da cidade e povoados
vizinhos,
todos
supervisionados pelos
pastores das áreas em
que atuavam.
As atividades do
CCM-2014
foram
encerradas
com
um
Acampamento
Pr. Jarber com alunos do CCM
espiritual realizado
no período de 6 a 9 de fevereiro no certificado do Curso Teológico Básico
povoado Escondido – Barra do Corda, com ênfase em Missões pelo CRTB, além
ocasião em que os missionários foram de recebem o certificado concedido pela
treinados em diversas áreas que SEMADEPD do Curso de Capacitação
possivelmente poderiam enfrentar no Missionária.
campo missionário. Estas atividades
A SEMADEPD agradece o apoio do Pr.
foram acompanhadas por uma equipe de Walberto Magalhães pelo compromisso
obreiros supervisionados pelo Pr. Cléber de capacitar teologicamente os alunos
Antonio, que acompanharam os alunos através das disciplinas ministradas
durante os quatro dias do acampamento. pelo CRTB e às igrejas parceiras desse
O dia 10 de fevereiro marcou o projeto, bem como a cada pastor que
fechamento do CCM-2014 com a enviou seus candidatos para serem
formatura dos 65 alunos que concluíram treinados com excelência para melhor
o curso, destes, 38 alcançaram o realizarem a obra missionária. Por Járber

AD EM JIQUIRI REALIZA A SUA 1º MOBILIZAÇÃO EVANGÉLISTICA
A Igreja evangélica Assembleia de Deus
em Jiquiri-Esperantinópolis-MA(IEADJ),
presidida pelo Pastor Deidison Oliveira,
realizou nos dias 1º e 2 de Novembro a
sua 1º Mobilização Evangelística. Este
evento foi considerado um dos maiores já
realizados na região com esta finalidade.
A AD em Jiquiri estabeleceu como meta
da mobilização alcançar todas as casas
do povoado com a palavra de Deus, alvo
este que fora alcançado através dos cultos
familiares, evangelismo de porta em
porta e a realização de cerca de 20 cultos
relâmpagos.
Isso só foi possível graças à poderosa
mão de Deus sobre cada crente da AD em
Jiquiri e também sobre o Pastor Antonio

Walbert da AD Bacabal e da congregação
que está sob seus cuidados pastorais.
No dia 1º iniciamos a mobilização com
um grande culto no templo sede, onde Deus
se manifestou de forma grandiosa, falando
aos nossos corações e nos renovando com o
seu poder. No dia 2 pela manhã realizamos
um trabalho de consagração, onde muitos
foram batizados com o Espírito Santo;
à tarde saímos pelas ruas do povoado
realizando os cultos relâmpagos. À noite do
dia 2 realizamos uma grande cruzada, cuja
pregação oficial foi ministrada pelo Pastor
José Ilton, presidente da AD em Bancos-Ma.
Para a glória do Senhor Jesus 12
pessoas se decidiram a Cristo. A Igreja
Evangélica Assembleia de Deus em

Pr. Deidison Oliveira- presidente da ( IEADJ)
Igreja Evangelica Assembleia de Deus em
Jiquiri, e a sua esposa a Missionária Raquel.

Jiquiri-Esperantinópolis-Ma, agradece a
todos que oraram e colaboraram para a
realização deste evento.

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

