...para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. (I Pe 2.9)
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 no Maranhão.
ão.
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AD EM SANTA LUZIA DESENVOLVE TRABALHO
MISSIONÁRIO RELEVANTE ENTRE UNIVERSITÁRIOS
BOLIVIANOS
A AD em Santa Luzia, liderada pelo Pastor Jocimar
Lima Silva, vem desenvolvendo um trabalho primoroso
no contexto missionário transcultural, na Bolívia, país
da América do Sul, especiﬁcamente na cidade de
Cochabamba.
Uma jovem universitária, Patrícia Pinto de Sousa,
membro da AD em Santa Luzia, foi admitida em uma
instituição universitária em Cochabamba, para cursar
medicina. Ela e uma prima foram em busca da realização
de um sonho, residir com um primo que já residia há 03
anos naquela cidade.
A AD em Santa Luzia viu, nessa situação, uma
oportunidade de tornar realidade um sonho missionário,
o de fazer missões entre os universitários naquela
cidade, hoje um centro universitário muito procurado
por jovens brasileiros na área de medicina.
Sendo provocada pela proposta, a jovem Patrícia
respondeu ao desaﬁo tal como o profeta Isaías: “Eisme aqui, usa-me a mim” (Is 6.8) e abraçou o projeto, se
colocando a disposição de Deus para aquela importante
tarefa.
Chegaram na Bolívia em fevereiro de 2012. Após
instaladas, um inconveniente quase aborta o projeto:
todos os documentos pessoais de Patrícia foram
misteriosamente extraviados, inclusive passaporte,
sem o qual ela não poderia tirar o visto de permanência

naquele país para estudar, tendo que retornar imediatamente ao
Brasil. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados.
Quatro meses depois ela retornou, e consegui a vaga na
universidade no último dia útil para matrícula. Glória a Deus!!
Hoje ela cursa o 1º ano do curso de Medicina. São seis anos de
curso.
Um detalhe interessante é que o projeto, chamado de “Missão
Bolívia”, inclusive com página no facebook, é só entre os universitários
de medicina.
Alugou um espaço num apartamento, onde dirige uma “reunião”
semanal, estratégia de evangelismo que Deus tem aprovado. A
palavra de Deus é pregada e seu nome louvado, com muita alegria
pelos presentes.
Deus tem sido engrandecido e seu evangelho pregado, numa cidade
onde o evangelho não é uma opção, digamos, bem aceita, porque
as pessoas querem viver suas vidas sem medir as consequências e
onde o catolicismo é maioria esmagadora.
Mas milagres têm ocorrido, e o nome do Senhor tem sido
gloriﬁcado!
Quer ajudar a manter esse projeto?
Os dados bancários são:
BANCO DO BRASIL
Ag 2581-X
C/C 20.466-8
CORRENTISTA - PATRÍCIA PINTO DE SOUSA

EXPEDIENTE
Presidente da CEADEMA: Pr. Pedro Aldi Damasceno | Secretário Executivo da SEMADEMA: Pr. Francisco de Assis Gonçalves
Secretário Correspondente: Pr. Edmilson Tenório | Tesoureiro: Pr. Gilberto Santos de Jesus | Secretário Adjunto: Michel Milesy
Redação: Raimundo Damasceno dos Santos e Evangelista Mateus Jucar | Projeto Gráﬁco: Antonio de Sousa L. Filho
Designer Gráﬁco: Michel Milesy
CONTRIBUA! Banco do Brasil / Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão / Agência: 2972-6 / Conta-Corrente: 35630-1
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SEMADEMA LANÇA NOVO PROJETO PARA 2013
PROJETO 5% EM TODO MARANHÃO
E crescia a palavra de Deus... e se multiplicava muito o número dos discípulos...(At 6.7).
A igreja do Senhor hoje, no Maranhão,
pela misericórdia de Deus, é uma igreja
autóctone, ou seja: capaz de promover
sua própria evangelização, se auto
dirigir e se auto sustentar, com quase
20% de evangélicos. No entanto,
reconhecemos que o nosso estado tem
grandes carências evangelísticas, com
municípios e regiões de baixíssimos
índices de evangélicos, e com um
grande numero de povoados com
muitos habitantes.
Segundo dados do IBGE (2010), o
Maranhão é o estado mais rural da
federação, com cerca de 2,5 milhões
de maranhenses vivendo na zona
rural. É importante considerarmos
também os povos minoritários do
estado, haja vista que o Maranhão
tem o maior número de comunidades
quilombolas do Brasil e um trabalho
especiﬁco precisa ser desenvolvido

neste particular.
Sabendo que o desejo de Deus é salvar
o pecador e arrebatar do reino das
trevas através de sua igreja o maior
número de pessoas para o seu reino,
e conhecendo também o estatuto de
nossa Convenção Geral, que orienta que
as igrejas do Senhor devem ter pelo
menos 5% da população de evangélicos
em cada município, desenvolveremos
a iniciativa PROJETO 5% EM TODO O
MARANHÃO.
O QUE É O PROJETO?
É um PROJETO que visa alcançar
aquelas localidades (seja povoados,
cidades, regiões) com baixo índice de
evangélicos, contemplando-as com
a identiﬁcação de suas carências e o
direcionamento de ações que visem
elevar o número de crentes ao patamar
mínimo de 5%.
COMO FUNCIONARÁ?

O projeto terá com plano de ação a identiﬁcação
de carências através de levantamento de dados, a
mobilização das igrejas da região e o direcionamento
de ações evangelísticas missionárias, até que seja
alcançado o índice de 5% e a igreja local tenha
condições de desenvolver seu próprio trabalho.
QUEM PARTICIPARÁ?
Uma campanha desta envergadura necessitará
do engajamento de todos. Os conselheiros,
promotores de missões, lideranças regionais,
igrejas, projetos missionários, etc. Todos em prol
de um bem comum para todos que desejam o
crescimento da Obra em nosso estado.
CUSTO
Lançaremos a campanha dos carnês com
a finalidade de atender a nova demanda
e inicialmente, atenderemos cerca de 25
pedidos que estão protocolado no banco de
dados da SEMADEMA, focando e priorizando
os lugares com os menores índice de
evangélicos.
Equipe: Semadema

9º FÓRUM DE MISSÕES DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS DO NORDESTE
O ano de 2013 promete muitas
atividades para os comprometidos
com a Obra Missionária, no contexto
de Nordeste, região onde muitas
igrejas co-irmãs estão investindo, seja
com projetos “solos”, individuais, ou
através de parcerias.
O Fórum de Missões das Assembleias
de Deus do Nordeste, instituição que
é presidida pelo Pr. Eduardo Leandro,
da AD na Paraíba, está programando o
IX Fórum de Missões das Assembleias
de Deus do Nordeste”, previsto para
ocorrer de 01 à 04 de maio de 2013, em
Campina Grande, PB.

O local é o “Hotel Gardem”, com ótima
infraestrutura hoteleira, que dará conforto,
segurança e versatilidade aos seus hóspedes.
Abaixo, uma prévia da programação prevista,
com palestras já deﬁnidas:
LOCAL: Hotel Gardem
DATA: 01 à 04 de maio de 2013.
PALESTRA JÁ DEFINIDAS:
APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO
SOBRE
OS NOVOS DADOS DO CENSO DO
IBGE EM RELAÇÃO AO NORDESTE
BRASILEIRO (interessante, pois diminuiu
signiﬁcativamente as cidades com 1% de
evangélicos. na Paraíba, ao menos nos
campos ligados a João Pessoa, não chegam a

8 cidades; nesse caso foram implantadas mais
de 250 igrejas, mas ainda há muita coisa a ser
feita e novos caminhos devem ser percorridos);
O QUE CADA ESTADO ESTÁ
DESENVOLVENDO
EM
PROJETOS
DE
EVANGELIZAÇÃO (PRIMEIRA PARTE - com
vistas a compartilhar o que se está sendo feito);
PROJETOS
TRANSCULTURAIS
A
PARTIR DO NORDESTE;
REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE
MISSÕES
Outrossim, informamos que a SEMADEMA estará
organizando caravana para o Evento. Aos obreiros
interessados, procure a SEMADEMA para maiores
informações, como pacote, vagas, público alvos etc.
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ENTREVISTA COM O PASTOR RICARDO CRUZ,
LÍDER DA AD EM LORETO
IS - Pastor, a quanto tempo o senhor está liderando
a AD aqui em Loreto?
RC - Faz quatro anos e seis meses.
IS - Nós temos a informação de que ao chegar
aqui em Loreto o senhor encontrou um cenário de
bastantes desaﬁos. Diante disso gostaríamos de
saber quais foram os maiores que o senhor encontrou
ao chegar aqui e como o senhor os tem enfrentado.
RC - Olha os desaﬁos que encontrei ao chegar
aqui foram, de fato, muito grandes, muitos dos quais
já foram ou estão sendo superados, como é o caso
da evangelização e da estrutura física da igreja. Já
reformamos totalmente o Templo Central, inclusive
com a colocação de forro, adquirindo também nova
mobília (cadeiras, ventiladores etc) e aparelhagem
de som. Construímos também dois novos templos de
congregações e estamos com outro em construção.
Com relação ao desaﬁo da Evangelização, quando
aqui cheguei o cenário era o seguinte: o município
apresentava um índice de evangélicos em torno de 1%
da população, incluídos aí os crentes da nossa Igreja e
os das outras igrejas evangélicas, como a Madureira.
Diante deste cenário tivemos a preocupação de
intensiﬁcar o trabalho de evangelização e a realidade
mudou. Hoje, somente os crentes da nossa Assembleia
de Deus representam mais de 3% da população do
município e todos os evangélicos juntos representam
cerca de 5% da população municipal.
IS – Pastor, a nossa próxima pergunta está
relacionada exatamente a este assunto. Nós temos
conhecimento de que o índice de evangélicos aqui
nesta cidade, que antes era cerca de 1%, o que
fazia com que Loreto ﬁgurasse entre as cidades
maranhenses com menor percentual de evangélicos,
passou para mais de 5% por cento, atualmente. Na
sua opinião, que fatores têm sido decisivos para que
o número de evangélicos nesta cidade tenha crescido
num percentual tão considerável, num espaço de
tempo tão reduzido?
RC - Esse crescimento é resultado dos
investimentos na evangelização. Nós instituímos um
projeto de evangelização chamado “Conquistando
para o Reino de Deus”. Neste projeto, nós temos
dezenove pontos, dentre os quais citamos os
principais: salvação de crianças, salvação de jovens,
salvação de adultos, construção de templos, etc.
temos também o projeto “Missões sobre rodas”,
no qual os irmãos que possuem moto saem aos
povoados para evangelizar. Temos também o projeto
“Missões urbanas”, no qual a gente realiza mutirões
evangelísticos de quinze em quinze dias em cada
bairro da cidade e esses mutirões têm contribuído
bastante para o crescimento da Igreja. Nosso lema é
fundar uma congregação com templo próprio em cada
bairro e estamos caminhando para que isso se torne
uma realidade.
IS - Pastor Ricardo, nós temos visto muitos
casos de pastores que, ao se transferirem para
campos considerados difíceis, tendem a se assustar
e se aﬂigirem diante das diﬁculdades encontradas,
optando por procurar imediatamente uma nova
transferência. Pelo que temos visto até aqui, o senhor

tem sido um exemplo de como o pastor deve
enfrentar os desaﬁos do seu campo. Que
conselho o senhor daria para esses pastores
que tendem a se assustar diante dos desaﬁos
do campo de trabalho?
RC - O primeiro conselho é que se lembre
do que dizia o nosso pastor de saudosa
memória, Estêvam Ângelo de Souza: “o
pastor é que faz o campo”. O outro, é algo que
aprendi num livro que li, escrito por um pastor
que começou numa igreja muito pequena e
que hoje é uma grande igreja, inclusive com
emissora de televisão. Esse Pastor ensina que
se o obreiro não permanecer um bom tempo
no campo desenvolvendo seu trabalho, ele
não terá como realizar nada signiﬁcativo.
Um dos segredos, então, é permanecer algum
tempo na igreja até que o trabalho possa
produzir resultados.
IS - Amém, este é certamente um sábio
conselho. O senhor tem conhecimento de
que o Sertão Maranhense sempre foi visto
pelas pessoas das outras regiões do estado
como uma área difícil para o Evangelho. Nós
gostaríamos de saber como o senhor vê esta
situação atualmente e como anda, na sua
visão, as Assembleias de Deus na região do
Sertão?
RC - Acerca disso, posso falar que antes de
vir pastorear a Igreja de Loreto, ouvi muitos
colegas obreiros que já haviam pastoreado
igrejas no Sertão relatarem diﬁculdades, no
que diz respeito à receptividade das pessoas
desta região em relação ao Evangelho, por
ser um povo incrédulo, mais ligado às suas
tradições. No decorrer do tempo, porém,
grandes trabalhos evangelísticos têm sido
realizados e esta realidade tem mudado
bastante. Hoje as pessoas estão bem mais
receptivas ao Evangelho e já é comum
termos pessoas não crentes visitando nossos
trabalhos e muitas pessoas não crentes já
estão admiradas do número de crentes. Na
verdade o que está acontecendo é que a mão
de Deus está transformando a realidade do
sertão.
IS - Pastor Ricardo, a Semadema está
realizando nestes dias em algumas cidades
do Alto sertão Maranhense a Mobilização
Evangelística “O Maranhão aos pés de Cristo”,
inclusive o senhor participou conosco de
alguns destes trabalhos. O que o senhor tem
a dizer acerca da importância deste trabalho
realizado pela Semadema aqui nesta região?
RC - Olha, este é um trabalho de grande
importância e uma iniciativa singular. Através
desta iniciativa ímpar, pode-se perceber a
preocupação da Semadema, na pessoa do
Pr. Francisco de Assis e da sua equipe, em
evangelizar o nosso estado. Digo que estão
de parabéns tanto a Semadema, que está
promovendo este trabalho, quanto o Sertão,

que por esses dias tem sido impactado
pela Palavra de Deus. Cremos que, além
destas muitas almas que têm sido salvas
nestes dias, muitas coisas Deus ainda irá
fazer através deste trabalho, que ainda
vai chegar muito longe.
IS - Pastor, nós temos visto muitas
Igrejas e Pastores que poderiam está
fazendo muito pela obra missionária e
não têm feito tanto quanto poderiam.
Alguns até que, mesmo tendo potencial
suﬁciente para auxiliar outros campos
no fazer missionário, ao contrário
disso, tentam jogar suas demandas
missionárias para a Secretaria de Missões
do estado. O que o senhor teria a dizer
para essas Igrejas e Pastores que talvez
não estejam se esforçando o suﬁciente
para superarem os desaﬁos missionários
do seu campo?
RC - O que eu digo é que a Semadema
tem um papel muito importante no
sentido de estar suprindo as diﬁculdades
de alguns campos com o envio e sustento
de missionários. Aqui em Loreto, por
exemplo, nós já tivemos missionários
enviados pela Semadema em parceria
com a AD em Lago da Pedra. Eles
estiveram conosco, trabalharam bastante
e foram muito úteis. Quando terminou o
tempo de ﬁcarem aqui, nós começamos a
entender que poderíamos fazer missões,
sustentar um missionário, e foi aí que
começamos a orar e a apresentar o projeto
para a igreja, que o abraçou e hoje nós
temos uma missionária fazendo Missões
e recebendo uma ajuda da Igreja. Então
o que podemos aﬁrmar é que uma igreja
pequena também pode fazer missões,
basta que missões seja verdadeiramente
uma prioridade.
IS - Pastor, o Informativo Semadema
agradece ao senhor por ter nos recebido
e deseja que Deus continue abençoando o
seu ministério e fazendo progredir a cada
dia mais a sua obra nesta cidade.
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“MISSÕES, INDO CADA VEZ MAIS LONGE”
ROMANOS 15:15-21;AT 1.8
19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus; de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico, tenho
pregado o evangelho de Jesus Cristo. 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não
edificar sobre fundamento alheio;
A missão, o encargo dado pelo
Mestre, reveste-se de signiﬁcado e
relevância transcendentes a qualquer
outro, pois implica na proclamação
da mensagem que nenhuma outra
instituição é capaz, ordenada e
autorizada a fazer: proclamar vida
em Jesus a todos os seres humanos
(Lc 24.47). A obra completa de Cristo
aniquilou a morte, maior pavor e
humilhação do homem, e o trouxe à luz
a vida e a imoralidade maior anseio e
realização do homem (2Tm 1.8-10; Hb
2.13 e 14).
À luz dessa realidade, o amor de
Deus aos homens há que ser anunciado
a todos os povos da Terra, cada geração
à sua geração, simultaneamente,
carecendo de execução por parte da
Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que
implica mandamento, carecendo e
execução e, por consequência, da parte
de cada crente. A Igreja é constituída
de membros (pessoas regeneradas)
e, somente quando cada membro
desincumbir-se da missão, a Igreja o
terá feito através de cada um desses
seus membros. Por isso, por Cristo, vou
até os conﬁns da Terra.
Para quem se compromete não
há volta. Para quem se compromete
voltar é sinônimo de perdição, foi o
que aconteceu com Judas. É o que diz o
escritor aos Hb 10.39: Nós, porém, não
somos daqueles que se retiram para
a perdição. O que isso tem a ver com
missões? Tudo. Se comprometer com
Jesus é estar comprometido com seu

projeto divino para salvar o pecador. E
não há volta.
Paulo tinha uma meta em sua
vida: ir cada vez mais longe ele estava
sempre em busca daqueles que nunca
tinham ouvido o evangelho. Ele queria
a plenitude de Cristo na proclamação
do evangelho,na conquista de almas.
sempre indo mais longe. Mas o que é
preciso para ir mais longe?
É PRECISO ENTENDER O SERVIÇO
CRISTÃO COMO GRAÇA –V15 – o
apóstolo diz:: “a graça de Deus me foi
concedida”. Graça que o transformou
de perseguidor em apóstolo. Se não
entendermos que participar da obra
missionária é uma graça,então se
tornará em peso. Se entendermos
ser privilégio então fazemos com
alegria. Criamos mecanismos que nos
motivam e fazemos de alvo alcançado
uma verdadeira conquista. “cheguei
até aqui ... bom, agora é ir mais além”!
É PRECISO FALAR DOS FEITOS DE
CRISTO – V.18 – Paulo diz que falaria
dos feitos de cristo através dele. Ou
seja, a mensagem de Paulo era a
mensagem da cruz, onde quer que
chegasse,então Cristo operava,liber
tava,curava,transformava,era
disso
que Paulo falaria. Ele não diria: “Eu
ﬁz isso, ﬁz aquilo” e “sim” Cristo tem
operado por onde tenho pregado o seu
evangelho.
É PRECISO PREGAR O EVANGELHO
E VIVER O EVANGELHO –v.18b – ele
mostrava que cria plenamente no que
pregava, falando, vivendo e fazendo.

Para ir cada vez mais longe é preciso viver o que se
prega. Para ir cada vez mais longe é preciso mostrar
que o que pregamos funciona primeiro conosco. Sabe
por que investimos em missões? É porque tem retorno
garantido.
É PRECISO OPERAR NO PODER DO ESPIRITO
SANTO – v.19 – o apóstolo diz que os resultados
aconteciam pela manifestação do Espírito Santo.
Quem opera no poder do Espírito Santo não cansa.
É fortalecido,animado,confortado e estimulado a ir
sempre mais além.
É PRECISO TER COMO META OS QUE NUNCA
OUVIRAM. V.20-21 – a frase de Oswald Smith deve
estar sempre em nosso coração: “ porque alguém teria
o direito de ouvir duas vezes o evangelho quando há
pessoas que nunca ouviram?” a ordem de Jesus deve
estar bem presente em nosso coração todos os dias:
“Fazei discípulos de todas as nações” – “ser-me-eis
testemunhas até os conﬁns da terra.
Conclusão:
Diante do privilégio e obrigação que você e eu temos
de Por Cristo, ir até os conﬁns da Terra, devemos
fazer tudo por causa do evangelho, para também ser
participante dele.
Esta foi uma tarefa dada por Deus a nós e a nenhuma
outra criatura. Para tal, devemos nos comprometer
a usar nosso tempo, talentos, dons e bens para o
Reino de Deus, não importando onde vamos chegar ou
quanto vai nos custar.
É por amor a Cristo que devemos empreender todos
os esforços para que Seu nome seja conhecido, pois
“Todos os conﬁns da terra se lembrarão e se voltarão
para o Senhor, e todas as famílias das nações se
prostrarão diante dele” (Sl 22.27).
Entendo que esta é responsabilidade de todo crente.
Você irá aos conﬁns da Terra por Cristo? Qual será
sua resposta?

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

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

•
AD EM TIMON
•
AD EM TIRIRICAL SÃO LUIS
•
AD EM COHATRAC
•
AD EM LAGO DA PEDRA
•
AD EM SANTA INÊS
•
AD EM TURIAÇÚ
•
AD EM PRES. DUTRA
Todos os missionários cadastrados até
agora já somam 187. Pedimos a todos
os pastores que viabilizem o cadastro de
missionários e secretarias de missões
junto a SEMADEMA.
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ENTREVISTA COM EMPRESÁRIO BETO,
MENTOR DO PROJETO MACEDÔNIA
Informativo Semadema - Irmão Beto,
o senhor é um jovem empresário que
tem investido uma parte considerável
dos seus recursos ﬁnanceiros na Obra
Missionária. O que o senhor tem a dizer
para aquelas pessoas que, mesmo tendo
condições de investir na obra de Deus,
não o fazem com medo de o dinheiro
investido lhes fazer falta?
Irmão Beto - O que digo a essas
pessoas é que não tenham medo de
fazer este trabalho, que invistam, porque
o nosso Deus nos dá com abundância,
com fartura. Muitas pessoas têm me
questionado dizendo: “irmão Beto eu
não teria a coragem de fazer isso que o
senhor tem feito, esse investimento”. E
o que tenho dito é: meu irmão, invista
sem medo na Obra do Senhor, porque,
diante do que eu tenho feito, Deus tem
me honrado, não tem me deixado faltar
nada e tem me dado alegria através deste
trabalho; Deus tem me dado coisas que
este dinheiro não poderia me dar quando
eu estava no mundo, e eu tenho pedido
a Deus nas minhas orações que Ele me
dê estrutura espiritual e ﬁnanceira para
que cada vez mais eu possa enfrentar
desaﬁos na obra missionária. Quero
investir cada vez mais, inclusive estou
com o projeto de comprar um ônibus
para transportar mais pessoas para
os locais mais necessitados, como no
Sertão e outros locais aonde ainda se
precisa levar o Evangelho.
IS - Gostaríamos de saber do senhor,
que é o idealizador e líder do Projeto
Macedônia, o que é este projeto e como
ele funciona.
Irmão Beto - O Projeto Macedônia
já tem quatro anos e é realizado de
junho a dezembro, portanto, somente
no período do verão, em decorrência
da diﬁculdade de se fazer cruzadas no
período chuvoso. Durante o período em
que funciona saímos todos os sábados
(ou mesmo às sextas, dependendo da
distância do local) com um grupo de
aproximadamente quarenta pessoas. Ao
chegarmos no local dividimos as pessoas

em grupos de dois em dois e realizamos
o evangelismo pessoal durante o dia
e à noite realizamos a cruzada com
pregadores e cantores.
IS- O senhor está colaborando
com a Semadema nesta Mobilização
Evangelística O Maranhão aos pés de
Cristo cedendo a estrutura do Projeto
Macedônia. Gostaríamos de saber a sua
opinião acerca da importância desta
parceria.
Irmão Beto - Esta parceria tem
sido importante para nós do Projeto
Macedônia porque tem nos servido
para ganharmos mais experiência no
que diz respeito ao trabalho no campo
missionário. O Pr. Francisco de Assis
(Secretário executivo da Semadema)
está nos dando a oportunidade de levar
o evangelho a lugares muito carentes
da Palavra de Deus, e nós temos então
contribuído para levar o evangelho até
esses lugares.
IS - Irmão Beto, até agora esta
parceria envolveu apenas a realização
desta Mobilização Evangelística O
Maranhão aos pés de Cristo, que está
sendo realizada nesta região do Sertão
Maranhense. Gostaríamos de saber do
senhor qual é a sua ideia para a expansão
desta parceria entre a Semadema e o
Projeto Macedônia.
Irmão Beto - Bem, eu já falei ao Pr.
Francisco que agora que já iniciamos
esta parceria, que já nos unimos, nós
não podemos mais parar. Precisamos é
expandir esta parceria, estarmos mais
ombreados, identiﬁcando outros locais
carentes do evangelho, que precisam ser
alcançados. Eu e o Projeto Macedônia
nos colocamos à inteira disposição
da Semadema, com toda a nossa
estrutura, para fazermos este trabalho
de evangelização onde for necessário.
IS - Irmão Beto, a sua atuação através
do Projeto Macedônia o coloca como
uma das principais ﬁguras do contexto
missionário maranhense na atualidade.
O que o senhor gostaria de dizer àqueles
Pastores e outras pessoas da nossa Igreja

que poderiam está fazendo muito mais
por Missões, mas que estão fazendo um
certo corpo mole diante dos desaﬁos da
Obra Missionária?
Irmão Beto - Olha fazer esse trabalho
não é fácil. Às vezes me dói o coração
ver a atitude de Pastores que acham
que os Pastores que às vezes deixam
suas igrejas para acompanhar o Projeto
Macedônia em trabalhos missionários em
outros campos estariam negligenciando
suas responsabilidades com a sua
igreja. Ouvir isso me Dói Bastante. Eu
gostaria de conclamar os Pastores a
que nos levantemos unidos para dar
continuidade a esta Obra que o Senhor
nos conﬁou, pois somos nós, obreiros de
modo geral, Pastores e todos os crentes,
que temos a responsabilidade de fazer
esta obra. Infelizmente em alguns
lugares por onde temos passado temos
visto muita negligência em relação à
Obra Missionária. Nesses lugares o que
percebemos é a falta de atitude do
Pastor no sentido de mobilizar a igreja
local para fazer o trabalho evangelístico.
IS - Gostaríamos de saber se o senhor
tem algo ainda a dizer sobre esse tema,
algo que deixamos de lhe perguntar.
Irmão Beto - Eu só tenho muito a
agradecer a Deus por este despertar que
Ele tem operado na minha vida. Eu sou um
jovem empresário e apenas um obreiro
auxiliar na Obra do Senhor, mesmo
assim o Senhor tem me levantado e me
dado disposição para fazer a diferença
em meio a tantos obreiros e Pastores da
nossa Ceadema.
IS - Irmão Beto, em nome do Pastor
Francisco de Assis, nosso Secretário
Executivo da Semadema, o Informativo
Semadema lhe agradece por esta
entrevista e pela preciosa colaboração
neste trabalho. Nós nos comprometemos
a continuar orando para que Deus
continue lhe abençoando e para que
alargue a cada dia esta visão missionária
que Ele mesmo já lhe concedeu.
Por: Evangelista Mateus Jucar (jucar.
mateus@hotmail.com)
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SEGUNDA EDIÇÃO DA MOBILIZAÇÃO EVANGELÍSTICA “O
MARANHÃO AOS PÉS DE CRISTO” FOI PROFUNDAMENTE
MARCADA PELO AGIR DE DEUS
A segunda edição da Mobilização
Evangelística “O Maranhão aos pés
de Cristo”, ocorrida nos dias 7 a 11 de
novembro deste ano de 2012 foi marcada
por um profundo mover de Deus. Tendo
percorrido as cidades de Sucupira do
Riachão, São Felix de Balsas, Nova Iorque
e Sucupira do Norte, todas localizadas
na região do Alto Sertão Maranhense,
milhares de pessoas foram alcançadas
com a poderosa mensagem da palavra
de Deus, no evangelismo pessoal, cultos
relâmpagos e nas cruzadas nas noites, em
todas as cidades contempladas. A equipe
de missionários visitava previamente
residências, estabelecimentos comerciais,
hospitais, delegacias etc, e fechava com
uma grande cruzada à noite.
Para realizar esta segunda edição da
“Mobilização Evangelística O Maranhão
aos pés de Cristo” a Semadema contou
com a preciosa parceria da equipe
missionária da Assembleia de Deus em
Lago da Pedra (Ieadelp); do Projeto Passa
à Macedônia, da cidade de Buriticupu,
que colaborou enviando sua equipe de
missionários e o Trio Macedônia; da
Assembleia de Deus em Santa Inês
(Ieadesi), que cedeu o Ônibus do Projeto
“Meu ônibus Missionário”; da Cantora Ana
Paula (AD Lago da Pedra), Cantora Oﬁcial
desta edição da Mobilização; do Pastor
Valternilson Martins Santos (AD em São
Domingos), Preletor Oﬁcial da cruzada
realizada em Sucupira do Riachão; do
Pastor Davi Borges (AD Santa Tereza),
Preletor Oﬁcial da cruzada realizada
em São Felix de Balsas e que também
participou ativamente de todos os dias da
Mobilização; do Pastor Luís Antonio (AD

São Luís), Preletor Oﬁcial
das cruzadas realizadas em
Nova Iorque e em Sucupira
do Norte e de muitos
Missionários e Pastores de
vários campos.
A primeira igreja a
receber
esta
segunda
edição da “Mobilização” foi
a Assembleia de Deus em
Sucupira do Riachão, igreja
esta liderada pelo Pastor
João Raimundo. No segundo
dia foi a vez da Assembleia
de Deus em São Felix
de Balsas, liderada pelo
Pastor Cícero; no terceiro
dia a Mobilização chegou à
cidade de Nova Iorque, onde
a Assembleia de Deus é presidida pelo
Pastor Agnaldo e, por último, na cidade
de Sucupira do Norte, cidade onde a
Assembleia de Deus é liderada pelo Pastor
José Carlos.
Em cada uma das cidades onde esta
Mobilização Evangelística foi realizada, o
agir de Deus foi bastante visível. Muitos
milagres foram realizados pelo Senhor,
tendo sido presenciados testemunhos
de curas efetuadas por Deus entre as
pessoas presentes nas grandes cruzadas
evangelísticas realizadas em cada uma
das cidades. O maior milagre que Deus
realizou, no entanto, diz respeito ao grande
número de pessoas salvas pela pregação
do Evangelho. Mesmo diante do fato
amplamente conhecido de que o sertão
maranhense é uma região, mas difícil
que outras regiões no que diz respeito
ao número de pessoas que normalmente

Pastores presentes na Mobilização em sucupira do Riachão

aceitam a Cristo, a quantidade de pessoas
que resolveram entregar a sua vida
ao Senhor Jesus durante os trabalhos
evangelísticos realizados nesta segunda
edição da Mobilização Evangelística O
Maranhão aos pés de Cristo chegou ao
número de 145 almas, o que é, por si só,
uma prova do agir de Deus nesse trabalho.
Exemplo perfeito disso é o que ocorreu
na cidade de Nova Iorque, onde houve
o maior número de conversões, tendo
a Assembleia de Deus naquela cidade
ganho 96 (noventa e seis) novos crentes
em um só dia. Glória seja dada a Jesus, o
dono da Obra!
Tendo provocado um profundo impacto
nas cidades por onde passou impacto
este causado, em parte, pela excelente
estrutura logística de que esta Mobilização
Evangelística dispôs e, principalmente, pela
forma tão maravilhosa como Deus operou,
esta Mobilização Evangelística foi apontada
por muitos pastores, por líderes evangélicos
e até mesmo por pessoas não crentes
como um trabalho da muita importância e
repercussão positiva.
Oremos para que Deus, o Mentor e
Executor desta grande Obra, continue
consolidando a presença da sua Igreja
não só no Sertão Maranhense, mas em
todo o nosso estado e no Brasil e oremos
também para que Ele continue usando
as Assembleias de Deus no Maranhão
para levar o Evangelho do Reino a todos
os lugares do mundo onde ainda haja
escassez de alimento espiritual.
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EDITORIAL

QUE ME FALTA AINDA?
Esta foi a pergunta do jovem
rico ao Senhor Jesus Cristo, após
responder positivamente a alguns
mandamentos indicados pelo
Senhor para a obtenção da vida
eterna. Ele respondeu sem titubear
e ainda queria saber se faltava
alguma coisa. Aquele jovem tinha
muita condição financeira e o seu
coração estava preso ao que tinha,
e o Senhor Jesus lhe conhecendo
toca na corda do seu coração
“Disse-lhe Jesus: se queres ser
perfeito, vai, vende os teus bens,
dá aos pobres e terás um tesouro
no céu; depois, vem e segue-me.

Tendo porem, o jovem ouvido esta
palavra, retirou-se triste, por ser
dono de muitas propriedades.” (Mt
19.21,22)
O jovem tinha muita condição
ﬁnanceira, mas não tinha visão de
reino, visão do céu.
O que me falta ainda?
Ao aplicarmos esta reﬂexão ao
contexto missionário concluímos que
hoje em dia temos muita condição
financeira, mas temos demonstrado
pobreza de visão celestial, de
boa vontade de fazermos a obra
missionária, pois estamos fazendo
muito menos que podemos. Mas

a palavra de Deus
continua a ecoar “dá
aos pobres e terás
um tesouro nos céus.
A grande missão da
igreja é evangelizar os
pobres, os carentes do
Evangelho, de Deus e
de Salvação e o que nos
falta para bancarmos o
ide não é condição é
boa vontade, é visão
de reino. invistamos
no reino de Deus ...“e
teremos um tesouro no
céu...”(Mt 19.21).

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.

1° MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA: DESPERTA Ó
TINGIDOR! JESUS ESTÁ VOLTANDO.
Nos dias 3 e 4 de novembro, a Igreja Evangélica
Assembléia de Deus em Tingidor, liderada pelo
Pr. Júnior realizou a 1° Mobilização Missionária
com o tema: Desperta ó Tingidor Jesus está
voltando.
O campo do Tingidor, conta hoje com seis
congregações incluindo a sede do campo, ao todo
são 55 povoados em todo campo, e diante do
grande desaﬁo missionário a igreja se mobilizou
na realização deste grande evento que abalou as
comunidades alcançadas trazendo resultados
signiﬁcativos para glória de Deus.
O evento teve a participação da área 41
de trabalhos pastorais de São Luis, liderada
pelo Pr. Romildo, e também da estrutura de
som do Deputado Federal Costa Ferreira.
Durante esses dois dias foram realizados
evangelismo, corte de cabelo, distribuição de
sopão, roupas e cestas básicas, e um trabalho
voltado para as crianças das comunidades, à
noite foram realizadas duas grandes Cruzadas,
com a participação do Pr. Erisvaldo da AD no
Leite, e do Pr. Romildo de São Luis.
Como resultado do 1° Desperta ó Tingidor
Jesus está voltando, houve uma reconciliação e
25 almas aceitaram a Cristo como Salvador.
“Erguei os vossos olhos e vede os campos,
pois já estão brancos para a ceifa”
CONTRIBUA! Banco do Brasil / Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Maranhão
Agência: 2972-6 / Conta-Corrente: 35630-1

