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EDITORIAL
REDIRECIONANDO NOSSAS ATENÇÕES
Nos últimos contatos com seus
discípulos, o Senhor Jesus encontra-os
indiferentes a sua vontade, com suas
atenções direcionadas para a
restauração política de Israel e, com esse
sentimento, perguntam ao Mestre: "...
Senhor, restaurarás tu neste tempo o
reino a Israel?" (At 1.6). O S e n h o r
responde: "...não vos pertence saber os
tempos ou as estações que o pai
estabeleceu pelo seu próprio poder..." (
At 1.7). Este episódio bíblico nos leva às
seguintes reflexões:
Para onde estão direcionadas as nossas
atenções?
O que tem ocupado o nosso
pensamento?
Qual a nossa visão de reino?
Com que estamos preocupados, de

fato?
Observa-se que muitos servos de
Deus em nossos dias, até mesmo
obreiros, estão com suas atenções
distraídas com outras coisas, que no dia
de Cristo não resultará em ouro, prata e
pedra preciosa, mas em madeira, feno e
palha. Esse distúrbio de atenção é o que
chamamos de "Síndrome de Marta".
O texto de Lucas 10.40-42 diz assim:
"Marta, porém andava distraída em
muitos serviços; e, aproximando-se,
disse: Senhor, não se te dá que minha
irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me
ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe:
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada
com muitas coisas, mas uma só é
necessária; e Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada". muitas vezes

estamos envolvidos na obra de Deus, e o
que estamos fazendo é para ele, tal,
como Marta que se preocupou em fazer
o almoço para o mestre mas invertemos
a ordem das prioridades. e este é o ponto
alto da nossa reflexão, será que não
estamos invertendo a ordem das
prioridades?
Quantos de nós não priorizamos em
nossas igrejas tantas outras coisas, em
detrimento de missões? Precisamos
redirecionar nossas atenções para o foco
apresentado por Cristo: "Mas recebereis
a virtude do Espírito Santo, que há de vir
sobre vós: e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a
Judéia e Samaria e até os confins da
terra." (At 1.8).

Pr. Francisco de Assis G. Araújo.
Vice-líder da AD em Lago da Pedra (MA),
Secretário Executivo de Missões da AD
no Maranhão (SEMADEMA)
e 1º Secretário do Fórum de Missões do
Nordeste.

EVANGELISMO

1ª MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA DO MARANHÃO
A SEMADEMA realizou, de 1 a 15 de outubro de 2011, a 1ª MOBILIZAÇÃO
EVANGELÍSTICA “O MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO”
.O evento ocorreu em quinze dias, de 1 Bacelar, São Mateus, Santa Luzia do Paruá,
a 15 de outubro, em quinze igrejas Paiol do Centro, Pov. Santa Tereza (Lago da
diferentes, naqueles campos de maior Pedra), Buriti Bravo, Fortuna e
necessidade, sendo que alguns deles são Mocambinho. Vários promotores de
Campos Missionários. A SEMADEMA missões e missionários de alguns campos
reuniu vários missionários que atuam na também colaboraram.
A seguir, relatório circunstanciado da
região e entrou com estrutura de som,
pregadores, cantores e os agendamentos mobilização, envolvendo todas as igrejas
de várias igrejas da região e de adjacências que receberam o evento, assim como os
que cooperaram no evento, participando nomes das lideranças da região que
diariamente. O trabalho enfocou recepcionou o evento.
evangelismo pessoal, cultos relâmpagos,
cruzadas todas as noites e treinamento de
discipulado com membros da igreja local.
A AD em Lago da Pedra, liderada pelo
Pr. Raimundo Francisco dos Santos, cedeu
um caminhão F4000 e uma caravana de 12
irmãos, incluindo os pastores Francisco de
Assis G. de Araújo, vice-líder daquela igreja
e secretário de missões de nossa
convenção, além dos pastores auxiliares
Magno de Jesus, Daniel Brasil, Oséias Sousa
e João Torres, bem como diáconos e outros
obreiros auxiliares.
Caravanas de outras cidades e
povoados também participaram, tais
como: Parnarama, Lagoa do Mato, Duque Pr.Francisco e Pr. Daniel Brasil em evangelismo pessoal

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

IGREJAS QUE RECEBERAM A MOBILIZAÇÃO
CIDADE/POVOADO QUE

PASTOR DA

RECEBEU O EVENTO

CIDADE/POVOADO

01

Carauba do Norte

Pr. Fernando

02

Brejinho do Ismael

Pr. Denis

03

Olho D’ água do Nôga

Pr. Josenilson

04

Paiol do Centro

Pr. Anaderson

05

Brejo de São Félix

Pr. Joel Colaço

06

Pov. Pedreiras

Pr. Paulo César

07

Pov. Santa Luzia

Pr. João Colaço

08

Mandacarú

Pr. Samuel Cola

09

Assuviante

Pr. Jailson

10

Santa Rosa

Pr. Gilmar

11

Angical

Pr. Ricardo

12

Santa Filomena

Pr. José Oliveira

13

Pov. Viola

Pr. Francisco Magalhães

14

Baixão Grande

Pr. Alex

15

Jatobá

Pr. Samuel

DIA

RELATÓRIO GERAL
Casas Visitadas ........................................... 935
Pessoas Evangelizadas ............................. 1.818
Decisões ...................................................... 190
Fonte: Relator da Mobilização Evangelística
Diácono Antonio Filho, AD Lago da Pedra – MA.
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MATÉRIA DE CAPA
SEMADEMA PROMOVE 1º CONGRESSO
ESTADUAL DE MISSÕES EM PARCERIA COM AD EM TIMON
Aconteceu, no período de 07 a 13
de novembro do corrente ano, na
cidade de Timon-MA, o 1º Congresso
Estadual de Missões das Assembleias
de Deus no Estado do Maranhão, que
t e v e c o m o t e m a “A A Ç Ã O
MISSIONÁRIA DA IGREJA:
SOLUÇÃO DE DEUS PARA OS
POVOS”. Incorporado ao calendário
oficial de eventos da Convenção
Estadual das Assembleias de Deus no
Maranhão (CEADEMA) neste ano de
2011, o conclave foi resultado de uma
parceria entre a Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Maranhão
(SEMADEMA) e a Assembleia de Deus
em Timon, com total apoio da
CEADEMA, parceria esta que
redundou num evento cuja
programação foi um verdadeiro
sucesso e cujos frutos já começam a ser
colhidos.
As 465 pessoas que se inscreveram
no Congresso, juntamente com as
demais que participaram da
programação, foram abençoadas com
uma programação composto de
palestras, pregações, apresentações
teatrais, apresentações musicais,
testemunhos de missionários e de
grandes concentrações evangelísticas
que muito agradaram a todos e que
deixou em cada congressista a certeza
de que este Congresso Estadual de
Missões nasceu de um projeto do
próprio Deus.
Durante as plenárias, palestras e
minicursos, vários conferencistas do
meio assembleiano estadual e nacional,
como o Pr. Pedro Aldi Damasceno
(Presidente da CEADEMA e líder da

AD Viana-MA), Pr. Eduardo Leandro
Presidente do Fórum de Missões do
nordeste e representante da SENAMI,
Pr. Euvaldo Sá (líder da AD em Timon,
Membro do Conselho Estadual de
Missões e do Conselho Consultivo da
CEADEMA), Pr. Rayfran Batista (2º
Vice Presidente da CEADEMA,
Membro do Conselho Estadual de
Missões e líder da AD Santa Inês-MA),
Pr. Jackson Douglas (Secretário de
Missões da AD São Luís-MA),
Missionária Kellen Gaspar (AD Pará),
Profª Suely Lima (AD Caxias-MA), Pr.
Walberto Magalhães (Secretário de
Missões da AD Campo Tirirical,
Membro do Conselho Estadual de
Missões) dentre outros, se
desdobraram para proporcionar aos
participantes a aquisição de
conhecimentos úteis para o
aperfeiçoamento do seu trabalho no
campo missionário.
Profundamente marcante também
foi a participação dos cantores do
evento. Durante a ministração do
louvor pelos pastores Armando Filho e
Orlando da Graça e Cantora Shirley
Carvalhaes, além de outros, muitas
vidas foram renovadas e foi notável
como a multidão dos presentes se
rendeu aos pés do altar do Mestre em
verdadeira adoração.
Gigantescas, as concentrações
evangelísticas realizadas nas noites de
sábado (12), ocasião em que esteve
pregando o Pr. Reginaldo Ribeiro, da
Assembleia de Deus em São Paulo, e de
domingo (13), quando a Palavra foi
ministrada pelo Pr. Yossef Akiva, dos
Estados Unidos, lotaram o estádio

Municipal de Timon.
Nestas
Concentrações a Palavra do senhor foi
pregada com notável unção e Deus
confirmou o poder do Evangelho,
salvando almas e curando pessoas
enfermas.
Ao final do Congresso pôde-se
constatar que o desejo expresso pelo
Pastor Euvaldo Pereira de Sá, líder da
AD em Timon, que desejou que Deus
propiciasse a todos os “sábios
ganhadores de almas”, participantes do
evento, “entusiasmo, determinação e
força, característicos daqueles que
estão dispostos a servir” e que a crença
do Pastor Francisco de Assis,
Secretário Executivo da SEMADEMA,
de que este Congresso seria “um
divisor de águas na vida de muitas
pessoas”, se tornaram uma feliz
realidade.
Está de parabéns a SEMADEMA, na
pessoa do seu Secretário

Executivo, Pastor Francisco de Assis G.
de Araújo e toda a sua equipe, que
corajosamente abraçou os desafios de
organizar um evento de tão grande
envergadura; está de parabéns a AD
em Timon, cujo Mui Digno Pastor
Euvaldo Pereira de Sá, juntamente com
sua competente equipe se esmeraram
para que este Congresso Estadual de
Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão fosse um sucesso tal como o
foi; está de parabéns a CEADEMA, cujo
Líder, Pastor Pedro Aldi Damasceno, se
propôs, sem reservas, a abraçar este
tão bem sucedido projeto; está de
parabéns o Reino de Deus, que ganhou
um grande exército de pessoas em
cujas vidas Deus fez reacender o ardor
missionário.
A Deus a toda a honra e toda a
glória!
Equipe SEMADEMA.
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HOMENAGENS
SEMADEMA HOMENAGEIA IGREJAS E PERSONALIDADES
COM DESTAQUE EM MISSÕES NO NOSSO ESTADO
Um dos momentos mais marcantes
da programação do I Congresso Estadual
de Missões da SEMADEMA foi a entrega
da Comenda Pastor Estevam Ângelo de
Souza. POR INICIATIVA DA AD EM
TIMON e instituída pela SEMADEMA,
mediante autorização especial da
Presidência da CEADEMA, esta honraria
tem como objetivo homenagear Igrejas e
pessoas ligadas à CEADEMA, que
tenham realizado algum trabalho
comprovadamente relevante em prol da

Obra Missionária em âmbito estadual,
nacional ou internacional.
Na oportunidade, a SEMADEMA
outorgou a Comenda Pastor Estêvam
Ângelo de Souza a 14 personalidades (e a
AD em Timon outorgou uma como
homenagem póstuma, totalizando 15) e
a 14 igrejas selecionadas por uma
comissão especialmente instituída para
tal fim. Esta comissão, da qual fizeram
parte os pastores Rayfran Batista da Silva
(AD Santa Inês) e Jocimar (AD Santa

Rrelação das igrejas e personalidades homenageadas
com a Comenda e com a Menção Honrosa:
MENÇÃO HONROSA
(IGREJAS)
Presidente Dutra
Junco do Maranhão
Duque Bacelar
Santa Teresa
Buriti Cupú
Santa Luzia do Paruá
Parnarama
Coelho Neto
Fortuna
Axixá
Lago Verde
Maracaçumé
Esperantinópolis
Gov. Nunes Freire

COMENDA
(IGREJAS)
São Luis
Tirirical
Raposa
S. J. deRibamar
Timon
Lago da Pedra
Barra do Corda
Bacabal
Santa Inês
Santa Luzia do Tide
Turiaçú
Coque
Viana
Cohatrac

COMENDA
(PERSONALIDADES)
Pr. Meton Soares
Pr. Joaci Almeida Costa
Pr. Pedro Aldi. Damasceno
Pr. Mizael Rocha
Pr. Joás Albuquerque
Pr. Ramalho
Pr. Silvestre Rodrigues Sales
Pr. Getúlio Feitosa
Pr. Geovane Maia
Pr. Edmílson Tenório
Irmã Gizeuda Souza
Pr. Francisco de Assis G. Araújo
Pr. Rayfran Batista da Silva
Irmã Maria Marlene da L. Costa
Homenagem póstuma:
Pr. Artur Januário do Nasciment

Luzia do Tide), o
Evangelista Mateus
Jucar (AD em Paulo
Ramos) e os
professores
R a i m u n d o
Damasceno e
Deusimar Barbosa
(AD Lago da Pedra)
avaliou as ações
realizadas por
igrejas e pessoas
l i g a d a s
à
CEADEMA e
chegou à lista de
homenageados que
pode ser vista ao
final desta
reportagem.
A solenidade de
entrega das
homenagens
aconteceu na
manhã do dia 13 de
novembro, último dia do Congresso, no
templo Central da AD em Timon e
contou com a honrosa participação do
Presidente da CEADEMA, Pr. Pedro Aldi
Damasceno, do Secretário Executivo da
SEMADEMA, Pastor Francisco de Assis,
Pr. Nestor Henrique de Mesquita,
Presidente da AD no Estado do Piauí, do
Pr Reinério Dantas, Secretário Executivo
de Missões do Piauí, da Missionária
Gizeuda Souza, viúva do saudoso Pr.

Estêvam Ângelo de Souza, de grande
parte da liderança da CEADEMA, e da
maioria dos homenageados.
Além das igrejas e personalidades
homenageadas com a Comenda Pastor
Estêvam Ângelo de Souza, algumas
igrejas tiveram também o seu trabalho
missionário reconhecido através de uma
“Menção Honrosa” que foi entregue aos
seus respectivos pastores na forma de
um bonito certificado.

PROGRAMAÇÃO 2012

VIII FÓRUM DE MISSÕES DO NORDESTE SERÁ EM ARACAJÚ – SE
O Fórum de Missões do Nordeste,
presidido atualmente pelo pastor
Eduardo Leandro Alves, secretário de
missões da AD na Paraíba, confirmou que
a realização do VIII Fórum de Missões do
Nordeste será na cidade de Aracajú,
capital do Estado de Sergipe, litoral
nordestino, de acordo com o que foi
definido em São Luís, MA., por ocasião do
VII Fórum de Missões do Nordeste, que
foi realizado pela SEMADEMA em
parceria com a AD da atrativa capital
maranhense.
A realização do evento foi acertada
pelo Pr. Eduardo Leandro, atual
presidente do Fórum de Missões do
Nordeste, em reunião com o Pr. Virgínio
José de Carvalho, presidente da
Convenção da Assembleia de Deus
naquele Estado.
A reunião foi extremamente positiva
e, além do Pr. Virgínio, também participou
dela o Secretário de missões da Igreja em
Sergipe. No transcurso da reunião, a

liderança da AD em Sergipe abriu as
portas para a realização do Fórum, com o
objetivo de alcançarem o maior número
possível de pastores e líderes de missões
para aquele grande evento.
Pr. Eduardo Leandro testemunhou
que, após os acertos administrativos e,
segundo acerto com Pr. Virgínio, o VIII
Fórum de Missões do Nordeste
acontecerá na data que ocorreria a
reunião convencional da AD em Sergipe,
que eles abriram mão, inclusive dos temas
convencionais que já estavam certos, para
que estes sejam tratados como assuntos
referentes ao contexto missionário.
A SEMADEMA está se propondo a
mobilizar uma boa caravana para este
grande e importante evento missionário.
Os interessados entrar em contato com
equipe SEMADEMA pelo fone (98) 32215954 ou visitando nossa Secretaria, na rua
do Passeio, no Prédio ao lado do Templo
Central.
Sendo assim, a diretoria do Fórum de

Missões do Nordeste, seguindo as
orientações do Pr. Virgínio, montou a
programação a seguir discriminada.
VIII FÓRUM DE MISSÕES DO
NORDESTE
Local: Templo sede da AD em Aracajú, SE.
Data: 7 a 10 de março de 2011
TEMA: a sugestão foi: "Os caminhos da
Missão: espiritualidade, administração e
desafios do mundo atual".
Preletores
Pr. Anísio Nascimento – Secretário

Nacional de Missões (SENAMI)
Luiz André (SEPAL)
Preletor Pr. Eduardo Leandro Alves
(presidente do Fórum)
Pr. Virgínio de Carvalho Neto
Ronaldo Lidório – A confirmar
Pr. Francisco Paixão
Informações
Pr. Eduardo Leandro Alves
Presidente do fórum de missões do
nordeste : (83) 88313427 / 99330535
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AÇÕES MISSIONÁRIAS

INFORME MISSIONÁRIO - ÁFRICA
FULACUNDA, 06 DE DEZEMBRO DE 2011
FULACUNDA, 06 DE DEZEMBRO DE
2011
"Mas segundo a vontade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo." Efésios 4.15
Amado pastor Francisco Assis e Igreja
AD no Maranhão, a paz do Senhor
Após um mês do nosso retorno do
Brasil, podemos compartilhar com o
senhor e a Igreja maranhense as bênçãos
derramadas sobre Fulacunda, através da
sua intercessão e parceria com esta obra;
com a graça de Deus, demos início a
alguns projetos novos e continuamos
aqueles que já havíamos começado.
O jardim de Infância PEPE (programa
de educação pré-escolar), que
funcionava de manhã e de tarde, hoje
está funcionando somente pela manhã,
apesar de continuarmos com as 02 (duas)
turmas, pois mudamos da sala da casa em
que morávamos para as duas salas que
foram construídas para projetos. Por
este motivo, tivemos que mandar
confeccionar mais 08 (oito) mesas e 16
(dezesseis) bancos, pois agora tudo é
duplicado: copos, colheres, pratos, etc...
Foi necessária, também, a aquisição
de uma panela grande de ferro, pois a
alimentação que se preparava nos 02
(dois) turnos, agora é feita só pela manhã.
São 44 crianças se alimentando no físico
(com arroz, feijão, purê de batata, etc...)
e espiritualmente (com a Palavra de
Deus, através de histórias bíblicas) todos
os dias. 80% são filhos de mulçumanos.
Obrigado por assumir essa grande

responsabilidade conosco.
Necessitamos, ainda, de fardas para as
referidas crianças, mas confiamos em
Deus para suprir todas estas carências.
Continuamos com a primeira série
de adultos e abrimos 01 (uma) turma de
segunda série; ambas noturnas. Temos
01 (um) professor e 01 (um) auxiliar em
cada turma de adultos e de crianças
também, cujos responsáveis pela sua
remuneração somos nós.
Em novembro tivemos o privilégio de
acolher 06 (seis) jovens, durante 15 dias,
para a parte prática do curso da ETED da
JOCUM – JOVENS COM UMA MISSÃO.
No começo de dezembro, iniciamos
o curso de corte e costura, com as 02
(duas) máquinas que os irmãos do Brasil
nos ajudaram a comprar. Temos,
também, que arcar com o ônus de 02
(dois) instrutores para esse fim.
Desejamos construir, agora em
dezembro, 03 (três) fornos de assar pão
em 03 (três) tabankas, entre as 07 (sete)
onde temos igreja. A finalidade deste
projeto é capacitar irmãos
profissionalmente nessa área.
De 15 a 22 de janeiro (2012) estará
acontecendo em Buba a Conferência de
mulheres, e pretendemos enviar, pelo
menos, 10 (dez) senhoras de Fulacunda e
tabankas para participarem desse
evento. O custo de cada uma é R$
30,00(Trinta reais).
Pela misericórdia de Deus e entre
tantas batalhas espirituais, a Igreja
Evangélica em Fulacunda tem marchado

triunfante e prosperado. As suas orações
em nosso favor tem sido acolhidas e
respondidas pelo nosso amado Pai, que é
o maior interessado em MISSÕES. A sua
parceria tem sido de valor inestimável
para o crescimento desta obra.
Somos muito agradecido pelo seu
apoio. P.S.: Por favor ore por todos estes
projetos, pela nossa saúde, pelos nossos
filhos e netos. Pela conclusão do Templo
na Aldeia Garcene (Falta rebocar, colocar
piso - cimentar, portas, janelas e pintar).
Desejamos a todos um feliz NATAL E
UM NOVO ANO com Proteção e
Benção do SENHOR. Em Cristo,
Missionários Pr. Esequias e Márcia

Crianças do Jardim,, momento da refeição.

Jovens da JOCUM, veio para o pritico 15 dias

Templo que falta rebocar, colocar piso portas e janelas.

AD DO COHATRAC REALIZA IMPACTO 2011 EM MOÇAMBIQUE – ÁFRICA
A Igreja Assembléia de Deus do
COHATRAC, sob a responsabilidade do
Pastor Joás Albuquerque, enviou para
Moçambique, África, uma caravana de
missionários e profissionais para a
realização do “IMPACTO 2011 – Curas e
Maravilhas Jesus Faz”, evento realizado
na cidade de Beira, às margens do oceano
índico, nos dias 18, 19 e 20 de novembro
de 2011.
A caravana foi liderada pelo
secretário de missões da igreja, Wagney
Costa, onde toda a programação foi
realizada com as bênçãos de Deus, “não
havendo, assim, nenhum imprevisto,
porque o nosso Deus cuidou de tudo”,
afirmou o secretário de missão Wagney.
Dentre os membros da caravana
estava uma psicóloga, um odontólogo e
duas voluntárias que ministraram cursos
de ornamentação em sandálias,
bombons recheados e pintura em vidros;
tais cursos foram ministrados para

membros da igreja, dentre eles pais e
mães de famílias, pois estes viram nestes
cursos oportunidades para um meio de
subsistência.
O odontólogo Dr. Alanê (que já faz
parte deste projeto a 6 anos) atendeu nos
dois primeiros dias somente os
missionários brasileiros de vários
ministérios, embora o governo
moçambicano não tenha permitido ao
nosso dentista fazer procedimento de
exodontia (extração de dente). Seu
trabalho foi resumido à limpeza e
pequenas restaurações, porém, mesmo
assim, seu trabalho foi de grande
importância, devido à falta de
profissionais nesta área, principalmente
para a classe carente, que infelizmente é
a grande maioria.
A Cruzada teve início às 16h00 de
sábado (19/11) onde houve a plena
manifestação do poder de Deus com
salvação de vidas, curas divinas em nome

de Jesus e libertação; esta foi a primeira
cruzada evangelística na cidade de Beira,
como também foi o primeiro evento
social realizado por uma igreja cristã.
A Caravana esteve por dez dias
naquele país, onde realizou também um
grande trabalho na cidade de Dondo, a
30 KM de Beira, com a realização de um
mutirão social e culto evangelístico.
A jovem missionária Tatiana, do
Campo do Cohatrac, que está auxiliando
num trabalho em Beira, foi a
organizadora de todo este
evento em Moçambique e
Deus honrou a fé da sua serva.
A Igreja do Cohatrac
continua firme no propósito
de fazer Missões, tendo como
alvo principal a visão do reino
de Deus, levando vidas pra
Jesus.
Assim, de 23 de janeiro a
04 de fevereiro de 2012, o

projeto missionário será realizado no
povoado de Paiol do Centro (médio
sertão), onde serão enviados 25
missionários, instrutores de cursos,
equipe de trabalho familiar e encerrando
com a chegada dos profissionais para o
mutirão social com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros,
advogados, serviços de higiene pessoal,
palestras etc.
FONTE: Wagney Costa de Souza,
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AÇÕES MISSIONÁRIAS
SEMADEMA LANÇA CAMPANHA
“REDE DE ORAÇÃO POR MISSÕES” NO MARANHÃO
Foi lançada, por ocasião do 1º
Congresso Estadual de Missões (7 a 13 de
novembro de 2011) em Timon – MA., a
“Rede de Oração por Missões”,
campanha sistemática de intercessão em
favor do trabalho missionário realizado
pelas Assembleias de Deus no Maranhão,
objetivando a criação de uma grande
rede de intercessores.
A SEMADEMA conclama a todos os
assembleianos maranhenses a se
juntarem nesta rede e a intercederem
diante de Deus pelo sucesso do trabalho
missionário realizado pelas Assembleias
de Deus maranhenses. O intuito da
SEMADEMA é que esta rede de
intercessores tenha representação em
todas as Igrejas Assembleias de Deus no
Maranhão e que se reúna ao menos uma

vez por mês, durante um dia inteiro, para
um poderoso clamor por missões.
Durante o lançamento desta
campanha, no 1º Congresso Estadual de
Missões, um grande número de irmãos,
dentre os quais muitos pastores e
missionários, atenderam ao apelo e se
inscreveram. A SEMADEMA, porém,
continua o apelo para que mais e mais
intercessores se juntem nesta tarefa, que
além de ser um mandamento bíblico,
constitui-se num dos pilares do sucesso
do trabalho missionário.
Todos os irmãos e irmãs que ainda
não haviam atentado para a necessidade
da intercessão em favor da obra
missionária ou mesmo aqueles que já
fazem isso individualmente, são
convidados a fazer parte desta

CAMPANHA “MEU COFRE MISSIONÁRIO
” RECEBE O PRIMEIRO COFRE
A SEMADEMA já começou a receber
os cofres da campanha “Meu Cofre
Missionário” com oferta e, o fato coube
ao irmão Francisco das Chagas Oliveira
Farias, da AD Santa Inês, liderada pelo Pr.
Rayfran Batista. O nº do cofre foi 262, e
totalizou R$ 135,00 (Cento e Trinta e
Cinco Reais) de oferta.
A Campanha foi idealizada pelo Pr.
Francisco de Assis G. de Araújo,
Secretário Executivo da SEMADEMA,
que buscou em Deus uma estratégia
diferenciada para fazer frente aos
imensos desafios de investimento da
SEMADEMA que estão projetados para
2012.
Dentre os principais investimentos
dos recursos advindos dessa campanha,
citamos:
· Manutenção e envio de missionários
nacionais;

 Ações que despertem a consciência
missionária;
 Ampliação e implantação de novos
trabalhos transculturais;
 Pesquisa missionária, povos indígenas,
comunidades quilombolas;
 Programa de televisão com cobertura
em todo Estado.
Esses cofres podem ser entregues na
nossa 72ª AGO da CEADEMA, em São
Luis (Campo de Tirirical), bem como na
1ª Mini Convenção de 2012, quando
esperamos dar nºs finais à campanha.
Ainda temos cofres para atender
pedidos. Faça seu pedido! Deus lhe
ajudará no compromisso, temos certeza.
Você que recebeu o cofre, continue
cooperando, sem esquecer de um
detalhe importante: “Deus ama ao que dá
com alegria”.
Equipe SEMADEMA

campanha. Os interessados podem fazer
suas inscrições através do
preenchimento de uma ficha que está
disponível na secretaria da SEMADEMA
e também na internet, no endereço
eletrônico www.semadema.com.br.
Se inscreva, participe, ore e clame a
Deus por missões. Temos certeza que

Deus poderá operar maravilhas através
da intercessão dos abnegados servos de
Deus comprometidos com essa grande
obra chamada “missões”.
Ah, e lembre-se sempre: “A oração
de um justo PODE MUITO em seus
efeitos” (Tiago 5.16, parte b).
Equipe SEMADEMA

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA MISSIONÁRIOS
VOCACIONADOS EM IGREJAS DO MARANHÃO

AD PRESIDENTE DUTRA
Esse mês de dezembro é especial
por vários motivos e, dentre eles, é um
concorrido mês para os vocacionados
em missões se inscreverem em cursos
preparatórios.
Com um trabalho já conhecido em
sua região de atuação, a AD em
Presidente Dutra promove o CCM
(Curso de Capacitação Missionária),
através da SEMADEPD, Secretaria de
Missões da Assembleia de Deus em
Presidente Dutra. A proposta do curso
não é “formar” missionários ou
teólogos: é impactar as vidas que ali se
fizerem presentes, com um forte
treinamento com aplicação prática, que
é ministrado na modalidade intensiva e
em regime de internato.

CCM

2012

INÍCIO 09/01/2012

Os candidatos ao CCM precisam
ser aprovados por seu pastor. As vagas
também são limitadas. As igrejas que
enviarão seus obreiros atuarão como
parceiras, ajudando o CCM com uma
colaboração de R$ 80,00 (oitenta reais)
por candidato e R$ 120,00 (cento e
vinte reais) o casal.
As vagas são em nº de 40. O curso
inicia dia 09 de janeiro de 2012 e terá a
duração de 30 dias.
Informações e inscrições:
Pr. Semaías Saraiva Sousa
Fones: (99) 3663-0021/8113-5106
1º Secretário: Mizael (99) 3663-1731
2º Secretário: Ev. Kléber Antonio (99)
3663-0054/8136-8054
Maiores informações no site
www.adpdma.com
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ESPAÇO DO PROMOTOR DE MISSÕES
O PROMOTOR MAIS QUE UM CARGO OU UMA FUNÇÃO, UM MINISTÉRIO.
O Promotor de Missões foi chamado
por Deus para um ministério especial:
ajudar a igreja a desenvolver sua
consciência missionária, despertando-a
para a evangelização.
Promover Missões não é um mero
cargo, mas sim um ministério, realizado
voluntariamente por pessoas que acima
de tudo amam a Deus e querem servi-lo,
colocando suas vidas e dons no
envolvimento da igreja local como
campo missionário, informando,
despertando e motivando a Igreja no seu
papel de orar, sustentar e enviar
vocacionados aos campos missionários.
 Requisitos básicos para ser um
Promotor de Missões:
Ter convicção de sua salvação.
 Dar bom testemunho cristão e
participar da vida e Ministério da igreja
local.
 Ser consciente da importância de
conhecer publicações sobre a obra
missionária.
 Ter disponibilidade para divulgar
missões e buscar sempre oportunidades
para fazê-lo.
 Interesse em conhecer o trabalho

missionário desenvolvido pelas igrejas no
seu Estado, no Brasil e no mundo.
Ser um profundo conhecedor de sua
área de atuação.
Desenvolver um bom relacionamento
com o pastor e liderança da igreja.
Contatos constantes com os
representantes da SEMADEMA para
atualização de cadastro e informações
sobre capacitações de promotores e
promoções missionárias.
 Garantir que a igreja receba todo o
material promocional antes do
lançamento da campanha missionária em
sua igreja.
A Convenção Estadual das
Assembleias de Deus no Estado do
Maranhão, CEADEMA, vive um novo
tempo para “Missões”. Conforme
atestou os últimos informativos da
SEMADEMA, ouve um acréscimo de
100% de suas receitas, investindo em
novos missionários
tanto nacionais
como Transculturais. A cada dia que
passa a obra de Deus necessita de
reforço de obreiros capacitados para
desempenhar com zelo esta obra que é
excelente. Deus tem levantado o Pr.

Francisco, atual secretario de missões da
SEMADEMA, como ícone de missões no
Estado do Maranhão e porque não dizer,
do Brasil; sei que avançaremos mais este
ano de 2012, com novos projetos e
investimentos, e quero declarar o meu
apoio a este jovem obreiro, rogando a
Deus que envie mais trabalhadores para
sua Seara.
Estamos lançando neste periódico da
semadema o espaço do promotor com
intuito de ajudar a promover a obra do
Senhor no Estado do Maranhão e fora
dele. Nosso objetivo é manter informado
e atualizado o promotor local e regional
que trabalha com missões, em suas
respectivas igrejas e áreas. Queremos
contar com o apoio de todos os nossos
obreiros de nossa convenção para
incentivar, motivar e ajudar os
promotores locais e regionais de sua área
de atuação, pois entendemos que
missões se faz com parcerias e
personalização, que é o princípio básico
que tornará a igreja local completamente
envolvida com missões. A personalização
é parente bem próximo da mobilização.
Podemos definir personalização como

“todo crente usando seus dons,
habilidades e recursos na obra
missionária..”. Cada crente, não importa
qual seja sua idade, é importante para
Deus e útil para o Seu Reino.

Pr.Edson Bispo: D. Bacelar - Ma
Promotor Região: Baixo Parnaíba
Email:prbispofire@hotmail.com
“Estamos Fazendo uma Grande Obra e
não podemos parar”

COMO UMA IGREJA PEQUENA PODE FAZER MISSÕES
Edison Queiroz: “Quando prego e desafio pastores a levar suas igrejas à tarefa de missões mundiais, sempre sou questionado se é
possível a uma igreja pequena fazer missões. A minha resposta sempre é afirmativa. Uma igreja pequena pode e deve fazer missões!”
SEIS PASSOS PARA UMA IGREJA
PEQUENA FAZER MISSÕES:
1 - Confie no grande Deus: Devemos
entender que o plano de Deus para a
igreja, não importa o seu tamanho, é a
implantação do seu reino por meio da
pregação do evangelho a todas as nações.
O que faz a diferença é o tamanho de
nosso Deus. Ele disse: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas, que não sabes” (Jr 33.3). A Bíblia
afirma que Deus “é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos, ou pensamos, conforme o seu
poder que opera em nós” (Ef 3.20-21).
Às vezes olhamos para nossa
incapacidade e fraqueza, para o tamanho
de nossas igrejas, para a situação financeira
e ficamos desanimados, dizendo que é
impossível. Mas isso está errado!
Precisamos olhar para Deus e crer em seu
poder, pois ele é grande e quer fazer coisas
grandes. Do nada ele cria tudo! Aleluia!
Precisamos orar como o rei Josafá:
“Porque em nós não há força... porém os
nossos olhos estão postos em ti” (2 Cr
20.12). Aqui está o segredo da vitória: tire
os olhos das circunstâncias e coloque-os
no grande Deus, e ele transformará nossas
igrejas em verdadeiras bases missionárias.
2 - Inicie um movimento de oração:

Por meio da oração, a igreja pode fazer um
movimento missionário e atingir nações.
Desafie os membros de sua igreja a orar
em casa, no trabalho, nos momentos de
folga, na igreja, etc. Pela oração, vidas
serão tocadas por Deus; portas, abertas;
missionários, abençoados; vidas, salvas.
Mais adiante darei alguns passos práticos
para o início de um grande movimento de
oração em sua igreja, não importa o
tamanho dela.
3 - Treine os crentes para a
evangelização pessoal: Descobri uma
coisa interessante em meu ministério: os
crentes não evangelizam porque não
sabem fazê-lo. Antigamente eu pensava
que se tratava de falta de consagração, de
falta de fé, de desânimo etc., mas logo
descobri que o grande problema era a falta
de um ensino prático. Hoje o treinamento
em evangelização faz parte da instrução
dos novatos na Escola Dominical, e a meta
é que todos os membros da igreja saibam
explicar o plano de salvação, levar uma
pessoa a orar recebendo Cristo como
Senhor e Salvador e dar os primeiros
passos no discipulado.
4 - Desafie pessoas para o campo
missionário: Mediante pregação, ensino,
recomendação de livros, etc., você pode
desafiar pessoas a se entregarem para a
obra de missões. Creio que em toda igreja

há pessoas vocacionadas para o campo
missionário. Então pregue, desafie e
procure identificar essas pessoas, dandolhes o apoio necessário no discipulado
pessoal, no encaminhamento para o
preparo adequado. Não somente desafie,
mas também apóie os vocacionados.
Muitos pastores estão pecando ao deixar
de apoiar, ajudar e orientar aqueles que
têm sido chamados por Deus para a obra
missionária. Se há em sua igreja algum
membro chamado por Deus para o
ministério, dê-lhe todo apoio, pois você
estará colaborando para a expansão do
reino de Deus. Não tema! O mesmo Deus
que o colocou no ministério é poderoso
para mantê-lo ou tirá-lo dele, de acordo
com sua soberana vontade.
5 - Desafie os crentes a contribuir
financeiramente: Uma igreja pequena
pode fazer muito para missões mediante
contribuição financeira dos seus
membros. Deus não está olhando para o
tamanho da sua oferta, mas sim para o
tamanho do coração da pessoa que deu a
oferta. Lembra-se da oferta da viúva
pobre? Sua oferta foi maior que as das
outras pessoas porque ela deu todo o
coração (Lc 21. 1- 4).
Além disso, Deus é poderoso para
multiplicar qualquer oferta, como ele fez
na multiplicação dos pães. Eu sou

testemunha disso. Deus faz milagres nas
finanças da Igreja quando esta coloca
missões em primeiro lugar. Conheço
famílias humildes que estão sustentando
parentes no campo missionário. Então
pergunto: Quantos são? Às vezes, cinco ou
seis pessoas estão se unindo e sustentado
um missionário no campo. Qual o
tamanho da sua igreja? Mesmo que seja de
cinco ou seis pessoas, se elas forem
desafiadas e assumirem a
responsabilidade, poderão se unir e
sustentar missionários no campo, assim
como algumas famílias estão fazendo.
6 - Associe sua igreja a outra para
enviar missionários: Uma igreja pequena
pode fornecer pessoas e dinheiro para a
obra de missões. Mas, às vezes, não tem
condições de levantar todo o sustento
financeiro necessário; portanto, poderá se
unir a outra igreja e, juntas, enviar o
missionário. Uma igreja pequena pode e
deve fazer missões. Tudo depende de ser
desafiada, de receber a visão e de aceitar a
responsabilidade.
“Onde há paixão fraca por Deus, o
zelo para missões também estará
fraco” (Jonh Piper).

Pr.Edson Bispo: D. Bacelar - Ma
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ESPAÇO DO PROMOTOR DE MISSÕES
PROMOTORES DE MISSÕES E SETORES DE ATUAÇÃO
A Secretaria de Missões das
Assembleias de Deus no Maranhão,
SEMADEMA, tem se desdobrado para
atingir toda a região de atuação de nossa
convenção CEADEMA. Para tanto,
evidente, que pela extensão geográfica de
nossa área de atuação, se trabalhássemos
sozinhos não atingiríamos nossos
objetivos. Mas aprouve Deus que homens
NOME DO SETOR/
REGIÃO CENTRAL
Timon
Caxias

Codó
Santa Rosa
Capinzal do Norte MA
São Mateus

Bacabal
Pio XII

Santa Inês

Vitorino Freire
Santa Tereza
(Lago da Pedra)

Lago da Pedra

Buriti Cupú

Porção de Pedras

NOME DO SETOR/
REGIÃO BAIXADA e BR
Turiaçú
Guimarães

Pinheiro

Cajapió
Viana

de Deus, comprometidos com essa obra,
se ombreassem com a SEMADEMA para a
execução dessa grandiosa tarefa: eis ai o
perfil de nosso “Promotor de Missões”.
Hoje, a SEMADEMA atua, por
intermédio dos Promotores de Missões,
em 37 setores, num total de 42
promotores. O papel desse grande
exército é representar a SEMADEMA em

IGREJAS QUE O COMPÕE
Timon, Campo Grande, Ponte, Buriti Cortado
Caxias, Nazaré do Bruno, Brejinho, Caxiribu, Boa Hora,
São João do Sóter, Belém do Chico Soares, Aldeias Altas.
Codó, Km 17, Archer, Eugênio Barros, Socorro,
Gonçalves Dias, Sen. Alexandre Costa, Bacabinha,
Timbiras, Cajazeira.
Coroatá, Peritoró, Pau de Estopa, Vila 7 de Setembro,
Independência, Livramento, Santo Antonio dos Lopes,
Triângulo, Capinzal do Norte, Lima Campos.
São Mateus, Timbauba, Cantanhede, Matões do Norte,
Alto Alegre do Maranhão, São Luis Gonzaga, São João
do Antão, Maioba (São Mateus), Pirapemas.
Bacabal, Bom Princípio, Bela Vista, Lago Verde, Santa
Rita, Olho D’água do Lapela, Conceição do Lago Açú,
Santa Luzia.
Pio XII, Satobinha, Bacuri dos Rêgos, Cordeiros, Olho
D’água das Cunhãs, Bacuri da Linha, Aratauí, Bela Vista.
Santa Inês, Santa Luzia do Tide, Igarapé do Meio,
Monção, Acoque, Floresta, Alto Alegre do Pindaré,
Tufilândia, Pindaré Mirin, Santa Tereza, Alzilândia,
Centro do Celestino, Tirirical, Morada Nova, Castelo,
Gameleira.
Vitorino Freire, Brejo de Areia, São Domingos da Mata,
Altamira, São João do Grajaú, Juçaral Mirin.
Santa Tereza, Paulo Ramos, Marajá do Sena, Bom Lugar,
Brejinho, Jejuí.
Área 1 ‐ Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Riachão,
Lago do Junco, Alto da Paz, Igarapé Grande, Lucindo,
Bernardo do Mearim, Trezidela do Vale, Pedreiras.
Área 2 – Jacaré, Lagoa Grande, Três Lagoas do
Manduca, Três Lagoas do Piraca, Pau Ferrado,
Montevidéu, Sindor, Lagoa Seca, Três Lagos.
Buriti Cupú, Buritizinho, Vila Varig, Faiza, Cikel, 2º
Núcleo, Presa de Porco, Nova Vida, Bom Jesus das
Selvas, Novo Bacabal, Arapari, Acampamento, Sagrima,
Santo Onofre
Porção de Pedras, São Salvador, Esperantinópolis, São
Roberto, São Raimundo do Doca Bezerra, Santa Vitória,
Barro Vermelho, Jiquiri, Palmeiral, São José dos Basílios,
Joselândia.
IGREJAS QUE O COMPÕE
Turiaçú, Porto Santo, Primavera, Nova Caxias, Turilândia
Guimarães, Mirinzal, Central do Maranhão, Porto Rico,
Cedral, Curupú, Aquiles Lisboa, São Lucas, Serrano,
Bacuri, São Paulo, Apicuaçú.
Pinheiro, Santa Helena, Bom Viver, Presidente Sarney,
Paraiso, Pedro do Rosário, Santa Eulália, Palmerandia,
Perimirim, Bequimão, Raimundo Sul, São João dos
Cortes, Alcântara, Cruzeiro.
Cajapió, São Bento, Bacurituba, São Vicente Férrer,
Outeiro de Maria Justina, São João Batista, Santa Rita,
Olinda Nova.
Viana, Miranda, Matinha, Penalva, Brasileia, Cajari,
Vitória do Mearim, São Benedito, Arari.

NOME PROMOTOR

suas regiões de atuação, visitando campos
missionários, detectando necessidades e
repassando as mesmas para nosso
Escritório Central, para ações mais
pontuais.
Até agora, este trabalho tem sido o
diferencial da SEMADEMA no Estado. E
louvamos a Deus pela vida de cada um
desses abnegados servos de Deus e
NOME DO SETOR/
REGIÃO CENTRAL

Pr. Macedo
Zé Doca
Pr. Josafá
Pr. Lázaro

Maracaçumé
Junco do Maranhão

Pr. França
Pr. Manoel Costa
Pr. Manoel Faustino

Luis Domingues
NOME DO SETOR/
REGIÃO ILHA, MUNIZ,
PARNAIBA

Pr. Acromires
São Luis

companheiros nesse Santo Ministério,
nessa sublime missão de contribuir para
que vidas necessitadas, nas mais difíceis
regiões de nosso Estado, tenham a
oportunidade de confessar a Cristo como
Salvador. Glória a Deus por isto!!
Abaixo, uma relação detalhada desses
homens de Deus, representantes da
SEMADEMA em suas regiões de atuação:

IGREJAS QUE O COMPÕE
Zé Doca, Araguanã, Bom Jardim, São João do Carú,
Maguari, Newto Belo, Terra Feliz, Núcleo A1/Quadros,
Nova Olinda.
Maracaçumé, Santa Luzia, Monte Alegre, Paruá,
Presidente Médici, Centro do Guilherme, Vila Nova,
Maranhãozinho, Gov. Nunes Freire, Comasa, Portão.
Junco do Maranhão, Chega Tudo, Boa Vista do Gurupi,
Amapá do Maranhão, Custiçal, Centro Novo.
Luis Domingues, Carutapera, Aurizona, Godofredo
Viana, Cândido Mendes, Barão de Tromai, Estandarte.

???

Pr. Josias Veloso
Pr. Isaias
Pr. Vilmar

IGREJAS QUE O COMPÕE

NOME PROMOTOR

São Luis, Campo Tirirical, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar, Raposa, Calhau, Cohatrac, Carrapatal.

Pr. Railson Batista,
Pr. Paulo Rogério,

Entroncamento, Anajatuba, Colombo, Bacabeira,
Santa Rita
Itapecurú Mirim, Tingidor, Leite, Nina Rodrigues,
Vargem Grande.
Chapadinha, Nova Belém, São José dos Costas, São B.
do Rio Preto, Urbano Santos, Cajueiro (Urbano Santos),
Estiva, Bom Sucesso, Anapurús, Mata Roma, Belágua,
Presidente Vargas.
Duque Bacelar, Afonso Cunha, Coelho Neto, Buriti de
Inácia Vaz, Mocambinho, Palestina, Brejo de Anapurús
Milagres do Maranhão, São Bernardo, Santa Quitéria,
Magalhães de Almeida, Custódio Lima, Mamorana,
Água Doce, Carnaubeira, Araioses, Tutóia, Cana Brava,
Barro Duro, Santana do Maranhão.
Axixá, Rosário, São João do Rosário, Morros, Presidente
Juscelino, Cachoeira Grande, Icatú, Juçatuba,
Sertãozinho, Itapera.
Barreirinhas, Humberto de Campos, Primeira Cruz,
Santo Amaro, Paulino Neves, Santana dos Carvalhos,
Mamede, Sobradinho, Cocal, Achui.
IGREJAS QUE O COMPÕE

Pr. Silvano

Pr. Ozias
Entroncamento
Pr. João Oliveira Velozo.

Itapecurú Mirim
Chapadinha

Pr. Fabrício Alencar
Pr. J. Ricardo
Pr. Davi Borges

Pr. João Torres

Duque Bacelar
Milagres do Maranhão

Pr. Magno de Jesus
Axixá
Pr. Edivaldo Monteles

Pr. Elias Sampaio

Barreirinhas

NOME DO SETOR/
REGIÃO SERTÃO
Orozimbo

NOME PROMOTOR

São João dos Patos

Pr. Janaka

Loreto

Pr. Francisco Almeida

Buriti Bravo
Parnarama

Pr. Joel Gonzaga
Fortuna

Pr. Antonio Jorge

Presidente Dutra

Pr. Neto

Orozimbo, Ibipira, Paraibano, Pastos Bons, Nova Iorque,
Sucupira do Norte, Feira de Várzea.
São João dos Patos, Barão do Grajaú, São Francisco,
Sucupira do Riachão.
Loreto, Sambaiba, Batateiras, Benedito Leite, São Félix
de Balsas, Buritirana, Tarso Fragoso, Alto Parnaiba.
Buriti Bravo, Colinas, Passagem Franca, Lagoa do Mato,
Brejinho do Ismael, Mirador, Cocos.
Parnarama, Matões, Pedreira, Paiol do Centro, Brejo de
São Félix, Mandacarú.
Fortuna, Viola, Gov. Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa
Filomena, Angical, São Domingos, Baixão Grande, Santa
Rosa, Bancos.
Presidente Dutra, Cajazeira, Barra do Corda, Belém
Tuntum, Tuntum, Fernando Falcão, Ipuiru, Palmas, Dom
Pedro, Crioli do Joveniano, Lagoa da Cruz.

PROMIF (Projeto Missões de Férias 2012)
A Igreja AD em Lago da Pedra também
oferece, em janeiro, o PROMIFE, Projeto
Missões de Férias, voltado para jovens (ou
casais e obreiros) vocacionados, o curso inicia
em 02 de janeiro, com a seguinte dinâmica:
Curso médio e bacharel em missiologia, na
cidade de Lago da Pedra, e treinamento prático
na região de Juazeiro do Norte, CE (para o
médio) e na região central da baixada, nas
comunidades quilombolas (para o bacharel).
O curso básico será oferecido na cidade de
Duque Bacelar, igreja parceira da AD em Lago
da Pedra para o PROMIFE, com promessa de

NOME PROMOTOR

casa cheia em janeiro de 2012, a exemplo da
etapa que ocorreu naquela aprazível cidade em
julho de 2011.
Maiores Informações :Lago da Pedra:
(99) 3644-0039 (horário comercial) –
SEMADELP, Secretaria de Missões da AD em
Lago da Pedra (99) 8188-0770 – Pr. Magno,
Secretário de Missões (99) 8105-3000 – Prof.
Damasceno, Coordenador Pedagógico do
PROMIFE.Duque Bacelar: (98) 8159-2821 – Pr.
Edson Bispo, Líder da AD em Duque Bacelar.
Equipe SEMADEMA

Pr. Gideão

Pr. Isaias
Pr. Edson Bispo

Pr. Rubens

Pr. Sales

Pr. Eleazar
NOME PROMOTOR
Ev. Miguel Gomes
Pr. Francisco Alberto
Pr. Ricardo
Pr. Ivan Ferreira
Pr. Josenilson
Pr. Israel

Ev. Kleber Antonio

