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O MARANHÃO CUMPRINDO O IDE DE CRISTO

... para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (I Pe 2.9b).

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM DIRETORIA DA
SENAMI E DO FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
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Sec. Nacional de Missões da SENAMI, Pr. Anísio Nascimento, Pres. e membros da Diretoria do Fórum de Missões do Nordeste em almoço na cidade de São Luis, no intervalo de reunião extraordinária.

CONGRESSO ESTADUAL
DE MISSÕES: PRELIMINARES

15 DIAS DE EVANGELIZAÇÃO
EM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

REGIONAIS

Projeto Missões de Féria
s 2011
Fazendo de suas férias uma
benção para muitas Vidas
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Sec. de Missões da Assembleia de Deus em Timon em
conjunto com a SEMADEMA, discutem os principais
pontos e expectativas do 1º CONGRESSO EST. DE MISSÕES

Programação 2011
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Congresso
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AMMA desenvolve Ação Missionária e envia
24 missionário para desenvolver a evangelização.

Evangelização
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PROGRAMAÇÃO DO ANO 2011
GRANDES EVENTOS NA AGENDA MISSIONÁRIA DA SEMADEMA EM 2011
O ano de 2011 será muito especial para a
Obra missionária no Maranhão, pois Deus
agraciou nosso Estado com uma concorrida
agenda de eventos ligados à Obra Missionária,
que com certeza impactarão vidas,
despertarão vocações, mexerão com
sentimentos adormecidos e vão servir de
incentivo para todos que já abraçaram a obra
de Missões no nosso Estado. Anote em sua
agenda:
- VII FÓRUM DE MISSÕES DO
NORDESTE, de 04 a 07 de maio de 2011, na
cidade de São Luis, onde estaremos
recebendo uma série de autoridades
envolvidas com o trabalho missionário no
Nordeste e dos demais Estados da

Federação, inclusive com participação da
liderança da SENAMI e da CGADB, quando
serão discutidos os rumos do trabalho
missionário no Nordeste, Brasil e no Mundo,
bem como em quais projetos as lideranças do
Nordeste estão investindo;
- I SIMPÓSIO NACIONAL DE MISSÕES,
de 04 a 07 de maio de 2011, também em São
Luis, acontecendo simultaneamente com o
VII FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE,
onde serão discutidos temas de grande
relevância para a Obra Missionária no Brasil e
no mundo por vários especialistas no assunto;
- 2ª MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA NO
MARANHÃO, dia 03 de julho de 2011,
quando todas as igrejas de nossa convenção

estarão se mobilizando em oração e
intercessão pela obra missionária,
culminando com um grande clamor à noite e
uma expressiva contribuição financeira;
I C O N G R E S S O E S TA D U A L D E
MISSÕES, de 07 a 13 de novembro de 2011,
na cidade de Timon, quando estaremos
recebendo uma série de preletores
desenvolvendo a temática geral do evento,
levitas e adoradores na área do louvor e
caravanas de todo o Maranhão e Estados
limítrofes, com o objetivo de ouvirmos Deus
tratar, por meio de seus servos, de tão
empolgante tópico da Grande Comissão: O
IDE, ordem imperativa de Jesus à sua Igreja.
Se programe e participe.

2ª MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA NO MARANHÃO
“Estamos fazendo uma Grande Obra e não podemos parar” (Ne 6.3)
A Secretaria de Missões das Assembleias de
Deus no Maranhão (SEMADEMA) lançou na
71ª AGO da CEADEMA, que ocorreu em
dezembro de 2010 na cidade de Caxias, a
proposta para a 2ª Mobilização Missionária no
Maranhão, que ocorrerá dia 03 de julho de
2011, em todas as Igrejas Assembleias de Deus
ligadas à Convenção Estadual das Assembleias
de Deus no Maranhão, CEADEMA.
A exemplo da primeira, que ocorreu em 04
de julho de 2010, o objetivo é dedicar todo o
dia 03 de julho de 2011 à Obra Missionária,
com intercessão de todos os departamentos
da igreja, que se revezarão durante todo o dia,
culminando com um mega culto à noite, onde
será feito um clamor pela Obra Missionária no
Maranhão, demais Estados do Brasil e o resto

do mundo e, para fechar esse dia especial que
dedicaremos à Missões, será levantada uma
grande oferta missionária, com todas as igrejas
ligadas à nossa convenção contribuindo com
amor para esta obra. Daqui até lá, todos os
pastores Promotores de Missões em todas as
regiões do Estado estarão visitando as igrejas
nas regiões geográficas sob suas responsabilidades, com o objetivo de despertar as igrejas
para este grande desafio. Para tanto, o apoio
dos pastores presidentes de campo é
primordial para que o nosso empenho se
revista do sucesso esperado.
Nossa estratégia de divulgação será total,
com banners postados em todos os sites
relevantes da Obra Missionária, tais como os
da SENAMI, da CEADEMA, da FM Esperança,

da SEMADEMA, da AD São Luis, da AD em
Lago da Pedra, do Pr. Rayfran, da AD em Santa
Inês, da AD Campo do COHATRAC, dentre
outras.
Para efeito de informação relevante, na 1ª
Mobilização Missionária, ocorrida em 04 de
julho de 2010, as cinco maiores contribuições
individuais foram: AD em São Luis (1º lugar),
AD em Santa Inês (2º lugar), AD em Lago da
Pedra (3º lugar), AD em Bacabal (4º lugar) e
AD em Viana (5º lugar).
Para este ano, esperamos números
melhores, pois teremos mais tempo para
divulgação e o trabalho já é conhecido.
Deus conta com você e a igreja sob seus
cuidados pastorais, nobre companheiro!
Equipe SEMADEMA

O Projeto Missões de Férias Regionais
O Projeto Missões de Férias – PROMIFE
da AD em Lago da Pedra estabeleceu
parcerias para que o seu concorrido Curso
Básico em Missões seja oferecido em outras
regiões do Estado, em regime de Parcerias
entres as lideranças das igrejas AD´s em
JUNCO DO MARANHÃO, que já oferece
um curso similar com grande aceitação
naquela região extrema de nosso Estado com
o Pará, e em DUQUE BACELAR, que

expediente
Presidente:
Pr. Pedro Aldi Damasceno
Secretário Executivo:
Pr. Francisco de Assis Gonçalves

oferecerá o curso como inédito na região do
Baixo Parnaíba.
A AD em Lago da Pedra dará o suporte
logístico e pedagógico às parcerias, inclusive
CERTIFICANDO os participantes dos cursos
oferecidos via parceria. A instituição que
certificará os alunos será o Centro de
Formação Missiológica e Técnicas
Associadas, CEFOMTA, instituição sinônima
de Formação Missiológica em nosso Estado.

Os cursos Médio e Bacharel em Missiologia
continuarão sendo ofertados em Lago da
Pedra, sempre nos meses de janeiro, no
modelo já consagrado ao longo dos anos:
estudos teóricos em regime de internato e
prática missiológica em campos
predeterminados.
Outras parcerias no Estado estão sob análise.
Equipe SEMADELP (Secretaria de Missões da
AD em Lago da Pedra)
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MATÉRIA DE CAPA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM DIRETORIA DA SENAMI
E DO FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE
Aconteceu no dia 08 de fevereiro de 2011, na Sala da
Presidência da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no
Maranhão, CEADEMA, rua do Passeio, n.º 953, Edifício Village, Sala
104, Centro de São Luis, reunião extraordinária da Diretoria do
Fórum de Missões do Nordeste, tendo como anfitrião o Pr.
Francisco de Assis Gonçalves de Araújo, Secretário Executivo de
Missões da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no
Maranhão, CEADEMA.
Participaram da reunião, além do Pr. Francisco de Assis G. de
Araújo, titular da Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão (SEMADEMA), órgão auxiliar da CEADEMA, os Pastores
Pedro Aldi Damasceno, presidente da CEADEMA; José Guimarães
Coutinho, Presidente da AD São Luis; Anísio do Nascimento,
Secretário Nacional de Missões (SENAMI); Francisco Paixão
Bezerra Cordeiro, Secretário de Missões da Convenção Estadual do
Ceará e Presidente do Fórum de Missões do Nordeste; Jackson
Douglas, Secretário de Missões da Assembleia de Deus em São Luis
(SEMADESL); Missionário Francisco Ramos da Paz, Secretário
Executivo de Missões da AD em Imperatriz (SEMADI); Gilberto de
Jesus Marques, Tesoureiro da Secretaria de Missões da CEADEMA;
José Carlos dos Santos, Tesoureiro da CEADEMA e João Lima
Torres, Promotor de Missões da SEMADEMA.
Na pauta, a realização do VII Fórum de Missões do Nordeste e
do I Simpósio Nacional de Missões, que a Igreja AD em São Luis, na
pessoa do Pr. José Guimarães Coutinho, seu presidente, e do Pr.
Jackson Douglas, Secretário de Missões, tão prontamente se
dispuseram a receber, atendendo à solicitação da SEMADEMA.

Pr. Francisco de Assis (SEMADEMA), Pr. Pedro Aldi Damasceno (Pres. da CEADEMA),
Pr. Francisco Paixão (Presidente do Fórum de Missões do Nordeste) e
Pr. Anísio Nascimento (Secretário Nacional de Missões – SENAMI).

Usaram a palavra os pastores Pedro Aldi Damasceno, Francisco de
Assis G. de Araújo, Francisco Paixão, Anísio do Nascimento e José
Guimarães Coutinho, além da interação verbal com os demais
participantes.
Após alguns relatos importantes, a data foi acordada por todos,
bem como a junção dos dois eventos, o Fórum e o Simpósio. O tema
ficou definido como “MISSÕES: DESAFIOS, OPORTUNIDADES,
PARCERIAS E INVESTIMENTOS”. Vários subtemas e oficinas serão
desenvolvidos durante o evento, ministrados por vários preletores.
Equipe SEMADEMA

ORGANIZAÇÃO
CONGRESSO ESTADUAL DE MISSÕES: PRELIMINARES
Quarta feira, 09 de fevereiro de 2011,
compareceu na sede da Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão – SEMADEMA, uma equipe de
10 pessoas da Secretaria de Missões da
Assembleia de Deus em Timon, lideradas
pelo irmão João da Cruz, Secretário de
Missões daquela igreja, para em conjunto
com a liderança da SEMADEMA,
discutirem os principais pontos,
expectativas e o organograma institucional
que deverá dar suporte ao 1º
CONGRESSO ESTADUAL DE MISSÕES,
que a AD em Timon estará hospedando de
07 a 13 de novembro de 2011.
Ficou previamente acertado que a
SEMADEMA promoverá o Evento e a AD
em Timon o hospedará; também ficou
acordado que a divulgação será feita
usando todos os eventos oficiais
organizados pela CEADEMA e pela

própria SEMADEMA ao longo desse ano
como elementos propagadores do evento.
Dentre os assuntos em destaque na
reunião, uns dos que se destacou foi o
tema INSCRIÇÃO NO EVENTO. Depois
de várias propostas e a discussão
democrática e pacífica sobre cada uma
delas, ficou definido que o valor será de R$
40,00 (Quarenta reais) para todos,
destacando o fato que a AD em Timon vai
hospedá-los por uma semana.
A SEMADEMA ofereceu almoço à
equipe e, ao final de um dia bastante
produtivo, a equipe da AD em Timon se
despediu, regressando àquela aprazível
cidade.
A reunião foi bastante apropriada,
embora as equipes já tivessem tido um
primeiro contato durante a 71ª AGO
(Caxias). A SEMADEMA, promotora do
Evento, e a AD em Timon, hospedeira,

rogam a Deus por muitas bênçãos.

EQUIPES SEMADEMA e da Secretaria de Missões
da AD em Timon, reunidos em São Luis.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

FAZER MISSÕES
“Missões”, palavra de fácil
pronunciação! “Missões”, expressão exata
de uma ordem imperativa do nosso Senhor
Jesus Cristo, expressão esta que tem se
tornado um grande desafio ao povo
evangélico, quando este termo vem seguido
do verbo “fazer”, agora sim formando então
esta frase: “FAZER MISSÕES”.
Tornou-se uma ordem imperativa dada
por Jesus Cristo aos seus fieis seguidores.
Para termos uma idéia melhor a respeito do
tamanho desta ordem dada pelo divino
Mestre, observemos que Ele, não está
pedindo um favor, façam missões por mim,
ou para mim. Ó! Façam este trabalho por
bondade! Tenham misericórdia do meu
evangelho! Nada disto; é uma ordem, dita
em tom forte: Ide por todo mundo e pregai
o evangelho a toda criatura (Mc 16.15)!
Nós que formamos a igreja de Cristo,
devemos estar sempre atentos para o
cumprimento desta ordem. Entendo que ela
é imperativa, visto termos recebido como
ordenamento diretamente de Jesus. Ela
parece bem mais desafiadora ou no mínimo
devemos encará-la assim, com mais
assiduidade e desvelo no mais alto ponto e
nível de responsabilidade, observando o

desafio do Ide: “fazendo discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a
guardar todas as coisas que Jesus nos tem
ordenado”!
Dá francamente para se entender como
deve ser feito este trabalho de Missões.
Primeiro ele é indispensável, pois é ordem
de Cristo. Em segundo lugar, nos cobra pelo
tempo que nos resta nestes últimos
momentos em que vivemos. Devemos
recordar das palavras de Pedro quando
dizia: “E não há salvação em nenhum outro;
porque debaixo do céu não existe nenhum
outro nome, dado entre os homens, pelo
qual importa que sejamos salvos” (At 4.12).
Fazendo isto, lembramo-nos do termo
usado pelo o apóstolo Paulo à Igreja de
Filipos, quando dizia: “Vivei, acima de tudo,
por modo digno do evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos ou estando
ausentes, ouça no tocante a vós outros, que
estais firmes em um só espírito, como uma
só alma, lutando juntos pela fé evangélica”
(Fp 1.27).
Meu amado, porventura não devíamos
sentir-nos mais responsabilizados ou mais
preocupados com isto hoje, considerando o

número de
evangélicos que
somos e fazendo
as comparações
paulinas quando a
firmava que o
Pr. Pedro Aldi Damasceno,
evangelho já havia presidente da CEADEMA
u m a
v e z
alcançado todo mundo de então?! (Cl 1.23).
Quais desculpas poderemos dar ao nosso
Senhor Jesus Cristo, quanto à questão da
imperativa ordem Dele, haja vista que
vivemos neste mundo cercados de
vantagens mil, comparando com os dias dos
apóstolos?? E mais, se considerarmos a
situação demográfica do nosso país e a sua
localização e condições de grandeza em
todos os aspectos diante dos demais países
perguntamos, pois, por que nós não somos
acusados de encher a nossa Cidade ou nosso
Estado ou o nosso Brasil da doutrina de
Cristo?
Despertemos e vamos fazer missões até
que sejamos também acusados como foram
os crentes primitivos (At 5.28,42).
Missões só vai avante quando é feita com
amor! Do vosso em Cristo Pastor Pedro Aldi
Damasceno

EVANGELIZAÇÃO
15 DIAS DE EVANGELIZAÇÃO EM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
A Igreja Evangelica Assembleia de Deus
do Cohatrac, realizou através da AMMA –
Associação Missionária Mão Amiga, mais um
projeto missionário, desta feita na cidade de
Governador Luiz Rocha no período de 16 a
29 de janeiro, com o envio de 24
missionários para fazerem o trabalho de
evangelização.
Além destes a AMMA enviou também 8
profissionais para ministrarem cursos
profissionalizantes dos dias 24 a 29 – com

ministração dos cursos de Eletricidade
predial, manutenção de computador,
pintura civil, arranjos, predarias, e outros
mini-cursos artesanais, totalizando 111
novos profissionais naquela pequena cidade,
dando aos jovens e pais de famílias novas
oportunidades de sobrevivência, além da
capacitação profissional.
Foi realizado também um grande jantar
com cerca de 50 casais não evangélicos, além
do grande mutirão social com a
disponibilização
dos seguintes
atendimentos: médico, odontólogo,
psicólogo,
enfermagem, fisioterapeuta,
jurídico, preventivo, teste de glicemia,
funcionamento da farmácia da AMMA com
atendimento dos receituários.
A AMMA disponibilizou ainda os serviços
corte de cabelo feminino e masculino,
costura e manutenção de roupas,
distribuição de peças de roupas.
Mas, o mais importante de tudo foi a

grande obra de salvação e restauração de
vidas, pois muitas vidas aceitaram a Cristo
como salvador, sem falar no grande
movimento espiritual que a Igreja de
Governador Luiz Rocha sob a
responsabilidade do Pastor João Costa
juntamente com a igreja do Cohatrac sob a
responsabilidade do pastor Joás
Albuquerque fizeram , para a honra e a glória
do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
O Evento contou com o apoio da
prefeitura municipal de Governador Luiz
Rocha, apoio e parceria da FECMA da
Deputada Eliziane Gama, pois enviou a
carreta para facilitar na realização do
mutirão social.
O encerramento do projeto deu-se com
a realização de uma grande cruzada
evangelística, com a preleção do pregador
Gerson, onde todos sentiram a presença de
Deus e várias vidas aceitaram a Jesus como
salvador. Wagney Costa de Souza Pres. da AMMA

